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Öz 

Klasik Türk edebiyatı çalışmalarında metin neşri önemli bir yer tutmaktadır. Klasik edebiyatın en 

önemli eserlerinden olan divanların önemli bir kısmının tenkitli metni yapılmış, yayımlanmıştır. 

Ancak divançelerden halen yeni yazıya aktarılmamış olanlar vardır. Klasik Türk edebiyatının 

güzelliklerini, inceliklerini ve döneminin özelliklerini tespit edebilmek için bütün metinlerin çeviri 

yazımlarının yapılması gerekmektedir. Çalışmamıza konu olan eser, Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa 

Divançesi’dir. Divançe’nin bilinen tek nüshası Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi 22 Sel 2311 

numarada kayıtlıdır. Bu makalede bugüne kadar hakkında çalışma bulunmayan Ahmed İzzet 

Paşa’nın hayatı üzerinde durulmuş, Edirneli Ahmed Bâdî Efendi tarafından istinsah edilen 

divançenin transkripsiyonlu metni verilmiştir.   

Anahtar kelimeler: Edirne, Ahmed İzzet Paşa, Divançe. 

The Divançe of Ahmed İzzet Pasha The Governor of Edirne 

Abstract 

The publication of texts occupies an important place in studies on Classical Turkish Literature. The 

critical texts of a significant part of Divan poetries which are one of the most important works of 

Classical literature were produced and published. However, there remain Divançe [a small collection 

of poems] texts that have yet to be transcribed into the Latin script. Thus, in order to determine the 

aesthetics and elegances of Classical Turkish literature and the features of the period, it is required to 

make a transcription of all texts. The Divançe of Ahmed İzzet Pasha, the Governor of Edirne is the 

subject of the present study. The sole known copy of the Divançe is registered with archive number 

22 Sel 2311 at the Edirne Selimiye Manuscript Library. This paper highlights the life of Ahmed İzzet 

Pasha, for whom no other study has been conducted to date and then provides a transcribed text of 

the Divançe that was copied by Ahmed Bâdî Efendi of Edirne. 

Keywords: Edirne, Ahmed İzzet Pasha, Divançe. 

1. Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa 

Ahmed İzzet Paşa, Girit Valisi Erzincanlı Hacı Osman Haşim Paşa’nın oğludur. H.1213/M.1798/99’da 
Erzincan’da doğdu.2 Babasının H.1240/M.1824’te vefatı üzerine İstanbul’a geldi. Bir müddet İstanbul’da 
kaldıktan sonra Erzincan’a gitmiştir. H.1256/M.1840’da Çıldır kazası kaymakamlığına ve 
H.1257/M.1841’de Anadolu Ordusu Erkan Meclisi azalığına tayin edilmiştir. 15 Cemâziyelâhir H.1265’de 
(M. Mayıs 1849) vezir unvanıyla Hakkâri ve Van valisi olarak görev yapmış ve H.1266/M.1850’de bu 

                                                             
1  Öğr. Gör., Kastamonu Üniversitesi, Rektörlük Türk Dili Bölümü (Kastamonu, Türkiye), ali.yorur@hotmail.com, ORCID 

ID: 0000-0003-1434-2995 [Makale kayıt tarihi: 17.05.2019-kabul tarihi:20.09.2019; DOI: 10.29000/rumelide.580571] 
2  Fatin Tezkiresinde H.1229/M.1812’de ve Son Asır Türk Şairlerinde H.1228/M.1813’te Resmo(Girit)’da doğduğu ifade 

edilmektedir.  
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görevinden ayrılmıştır. H.1267/1850 ve H.1268/M.1268’de Cidde valisi olup H.1270/M.1854 yılında bu 
görevinden ayrılmıştır. H.1271/M.1855’te Kürdistan valisi olup H.1273/M.1856’da ayrılmış, 
H.1275/M.1858’de Trablus valisi olup H.1277/M.1860’da da bu görevinden ayrılmıştır. 
H.1278/M.1861’de Muhacirin Komisyonu reisi olup Harput ve Sivas valiliği görevlerinde bulunmuştur. 
H.1884/M.1301’de Kadri Paşa’nın vefatı üzerine Edirne valiliğine tayin olunmuştur. Birinci rütbe 
Mecidî, murassa Osmanî nişanlarını, altın ve gümüş madalyalarını almıştır. Namık Paşa’dan “Şeyhü’l-
vüzerâ” ünvanı kendisine intikal etmiştir. Bir hafta kadar hasta olarak yattıktan sonra H.1310/M.1893’de 
vefat etmiştir. Edirne’de Üç şerefeli Camii’nin arkasında Peykler medresesi ile Saatli Medrese’nin 
arasındaki türbeye defnedilmiştir (Peremeci 2011: 162; İnal 1988: c.II,756; Ahmed Bâdî 2014: c. II/I, 
1082; Özkan 2015: 469).   

Edirneli Ahmed Bâdî Efendi onun ölümüne şu tarihçeyi yazmıştır: 

Vâlî-i Edrine düstûr-ı mükerrem ya’ni 

Hacı Osman Paşazâde Hacı İzzet Paşa 

 

Nâmı Ahmed idi ol zât-ı celîlü’l-kadrün 

Mazhar-ı lutf-ı Muhammed ola der-rûz-ı cezâ 

 

Yaş döküp iki gözünden didi Bâdî târih 

Göçti Firdevs-i ‘alâya Hacı İzzet Paşa  (Ahmed Bâdî 2014: c. II/I, 1083). 

Ahmed İzzet Paşa, servet sahibi, tedbirli, güçlü bir kişiliğe sahiptir. 1877/78 Osmanlı-Rus savaşında 
servetinin 10.000 lirasını orduya vermiştir. Kendinden kırk sene önce vefat eden oğlu Hürrem Paşa’nın 
adının yaşatılması için Erzincan’da büyük bir cami yaptırmış ve hayratlar yapmıştır (Süreyya 1996: 844). 
Ahmed İzzet Paşa aynı zamanda yazmış olduğu şiir ve gazelleri ile iyi bir şairdir. 

2. Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa Divançesi 

Ahmed İzzet Paşa’nın Divançe’si Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi’nde 22 Sel 2311 arşiv 
numarasında kayıtlıdır. Şimdilik yazmanın tek nüshası vardır. Divançe, 26 varaktan ibarettir ve Edirneli 
Ahmed Bâdî Efendi tarafından istinsah edilmiştir.  

Tevhid manzumesinin bulunmadığı divançe miraciye ile başlamaktadır. Daha sonra na’t ve tazarru 
manzumeleri bulunmaktadır. Ardından sadrazam Reşîd Paşa için bir kaside mevcuttur. Sonra imtiyaz 
için bir teşekkür-nâme ve terci-i bend vardır. Bundan sonra Nâbî ve Hâmî-i Âmidî’nin gazellerine 
tahmisler vardır. Sonra na’t ve tazarru manzumeleri bulunmaktadır. 

Daha sonra Gazeliyyât başlığı bulunmaktadır. Bu bölümde 22 gazel vardır. Gazellerden sonra karışık 
beyit, kıta ve matla manzumeleri mevcuttur.  

Divançe’nin sonunda Tevârîh başlıklı kısım vardır. Bu bölümde rütbe tarihi, yeni yıl tebrikleri, 
Sivastopol’ün fethi, Rumeli demiryolunun açılışı, Edirne piyade kışlasının tamiri, Edirne Sarayı tamiri, 
II. Abdülhamid’in tahta çıkışı, Safvet Paşa’nın sadrazam olması, Sait Paşa’nın sadrazam olması, Belediye 
hastanesinin tamiri, Edirne’de piyade kışlası camiinin yapımı, Saraçhane Köprüsü’nün yenilenmesi, 
Edirne Kâdirî Tekkesi’nin yenilenmesi, Sezâyî Dergâhı’nın tamiri, Tırnovacık Camii’nin yapımı, piyade 
kışlasının batı tarafına hastane yapılması, Topkapı dışında Hakkı Paşa Camii’nin yapımı, Çoban Ali 
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Efendi Dergâhı’nın tamiri, Saçlı İbrahim Efendi Tekkesi’nin yenilenmesi hakkında tarih manzumeleri 
bulunmaktadır3. 

Ahmed İzzet Paşa Divançesi’ndeki şiirlerin muhtevasına bakıldığında büyük bir kısmının münâcât ve 
na’t tarzında yazılmış gazeller olduğu görülmektedir Ayrıca kaside nazım biçimi ile yazılan miraciye4 de 
bulunmaktadır. Son bölümdeki tarih manzumeleri, döneminin sosyo-kültürel olaylarını göstermesi 
bakımından önemlidir.  

 

DĪVĀNÇE 

1b 
 Mi‘rāciye-i Ḥażret-i Nebevī 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Ḫudā bir şebde mi‘rāca ḥabībin eyledi isrā  
 O şebde oldı ẓāhir sırr-ı sübḥānelleẕī esrā1  
 
2. Resūlulāh olup ‘āzim-i ḥarīm beyt-i a‘ẓamdan 
 Sa‘ādet ile evvel menzil oldı Mescid-i aḳṣā 
 
3.  Olup rākib Burāḳ’a ṣaḫratullāh-ı müşerrefden 
 Teveccüh-kerde-i iḳbāli oldı ‘ālem-i bālā 
 
4. Melā’ik ṣaflarından oldı ṣā‘id şöyle kim ‘arşa 
 Kevākib arasından geçdi gūyā mihr-i nūr-efzā 
 
5.  ‘Urūc itdi ḥudūd-ı sidreye Cibrīl olup ḳā’id 
 Vülūc itdi ‘ale’l-ālāya refref oldu reh-peymā 
 
6. Bıraḳdı Refrefi de ‘unsuriyetden olup ‘ārī 
 Sarāy-ı lā-mekāna vāṣıl oldı vāḥid ü tenhā 
 
7. İrişdi öyle ricāle o med‘uvv-i mu‘aẓẓam kim 
 Ne kemm ü keyf ü ne cānib ü ṣūret ḳaldı ne ma‘nā 
 
8. Mübārek çeşm-i cismi ile gördi vech-i Ma‘būdı 
 Tekellüm oldı vāḳı‘ anda beyne’l-‘abdi ve’l-Mevlā  
 
9. Ne kim ma‘rūż u mefrūż oldı ‘ayn-i luṭf u raḥmetdir 
 Bütün Ḥaḳḳ’tan ‘ināyetdir lehu’l-cūd ve lehu’n-na‘mā 
 
10. İdüp eflāk ü ‘arş ü kürsi seyr-i avd-i Aḥmedle  
 Yine rū-yı zemīne oldı ol şebde şeref-baḫşā 
 
11. Zamān içre zamān ḫalḳ eyleyüp ṭayy-i mekān eyler 
 Zamānile mekānı ḫalḳ iden Ḫallāḳ-ı bī-hemtā 
 
12. Bu ḥālet çoḳ degildir ḳudret-i Bārī’ye nisbetle 
 Kim oldur ‘ālemi ketm-i ‘ademden eyleyen peydā 
 
13. Zihī ṣāni‘ ki feyżā-yı celālinden zemīn ẕerre 
 Degil beydā-ı ‘izzinde semā bir ḫayme-i ḥaḍrā 
 
14. Ne gördi ne ḫaber virdiyse ‘İzzet seyyid-i ‘ālem 
2a 

                                                             
3  Yörür, Ali (2019), “Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa’nın Tarih Manzumeleri” Littera Turca Journal Turkish Language and 

Literature Yıl: 5 Sayı: 3. 
4  Yörür, Ali (2018), “Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa’nın Mi’râciye’si” MECMUA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:3 

Sayı: 6.  
1  İsrā/ 1. “Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız 

Mescid-i Aksā'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir” 
2  Levlāke levlāk, lemmā halaktü’l-eflāk hadīs-i kudsīsinden iktibastır. “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (yā Muhammed) 

yeri göğü yaratmazdım”   
3  Onun ruhuna sonsuz selam, esenlik olsun / Ya Rabbi, esenliği yarını olmayan yarınlara kadar sürsün.  

 Muḥaḳḳaḳ vāḳi‘ u ṣādıḳdır āmennā ve ṣaddaḳnā 
 
15. Ḫiṭāb-ı pāk-ı levlāke2 anı ḳılmışdı maẓhar Ḥaḳḳ 
 Meyān-ı mā’ u ṭīne ḳonmamışken Ādem ü Ḥavvā 
 
16. Taḥıyyāt u selām-ı bī-nihāye ber-revāneş bād 
 İlāhī tā be-ān ferdā ki u rā nist bes ferdā3 
 
17. Ḥabīb-i Rabb-i ‘izzetdir şeh-i taḫt-ı nübüvvetdir 
 Vücūdı ḫalḳa raḥmetdir şefī‘-i rūz-ı rūz-ı vāveylā 
 
18. Temessük eyle şer‘ ü sünnete olma Ḥaḳḳ’tan ġāfil 
 Degildir kimseye bāḳī seni aldatmasun dünyā 
 
19. O sulṭān-ı serīr-ārāy-ı dīvān-ı risālet kim 
 Cihād va‘di ile ḳıldı cihāna ḥükmini icrā 
 
20. Gelüp geçdi selefden nīce şāhān-ı cihān-gīrān 
 Kim itdi ṣafḥa-i ‘ālemde böyle nāmını ibḳā 
 
21. Anıñ ḥaḳḳ oldıġın is̠bāta kāfīdir bu keyfiyet 
 Egerçi eylemişdir mu‘cizātı ‘ālemi imlā  
 
 Na‘t-ı Şerīf 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Eyā şāhinşeh-i iḳlīm-i sübḥānelleẕī esrā 
 Veyā fermān-revā-yı ḫıṭṭa-i ‘ulyā-yı mā evhā 
 
2.  Ḫıdīv-i enbiyā ṣāḥib-i serīr ḳurb-i ev ednā 
 Ḥabīb-i ḥażret-i Mevlā şefī‘-i rūz-ı vāveylā 
 
3.  Münevver eylemişdi ‘ālem-i lāhūtı envārıñ 
 Şu demler kim bu ‘ālemler idi nā-būd u nā-peydā 
 
4.  Ḫiṭāb-ı raḥmeten li’l-‘ālemīn eyledi maẓhar 
 Ḫudā ẕāt-ı şerīfiñ ey rasūl-i merḥamet-peydā 
 
5.  Bütün bāy u gedā seyyān ola dīvān-ı kübrāda 
 ‘Uṣāt-ı ümmete sensin penāh u melce’ ü me’vā 
 
6.  Şefī‘u’l-müẕnibīnsin bir siyeh-rū bendeyim bende 
 Beni ālūde dāmān itdi çirk-i ma‘ṣıyet ḥayfā 
 



412 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2019.16 (September) 

The Divançe of Ahmed İzzet Pasha The Governor of Edirne / A. Yörür (p. 409-427) 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Adress 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

 

7.  Ġarīḳ-i baḥr-ı ‘iṣyānım ḥarīḳ-i nār-ı ṭuġyānım 
 Vücūhile perīşānım ẕelīl ü mücrim ü rüsvā 
2b 
8.  Şefā‘at eyle hevl-i rūz-ı rüstā-ḫīzden ḳurtar 
 Beni zīr-i livā’ül-ḥamde ḳıl luṭfuñ ile esrā 
 
9.  Eli baġlu esīr-i dūzaḫ itme yā Rasūlallāh 
 Ne deñlü mücrim ise ümmetiñdir ‘İzzet-i şeydā 
 
 Na‘t-ı Şerīf 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Yā Muḥammed var idiñ sen yoġiken ‘ālem henüz 
 Gelmemişdi sāḥa-i īcāda pīş ü kem henüz 
 
2. Eylemişdi ümmetiñ ḥaḳḳında Ḥaḳḳ va‘d-i necāt 
 İtmeden ḳavm-i Neciyullāhı ġarḳ-ı yüm henüz 
 
3.  Virmiş idiñ zīb ü fer nūr-ı risāletle temām 
 On sekiz biñ ‘āleme ḫalḳ olmadan Ādem henüz 
 
4. Ẓāhir idi ümmet-i merḥūme sende ḥürmeti 
 Ḳonmamışken bezm-i ‘ayn-ı nūşa cām-ı Cem henüz 
 
5. Maḥrem-i ḫalvet-serā-yı ḳudsī idiñ ey pādişāh 
 Olmamışdı ol ḥarīme kimseler maḥrem henüz 
 
6. ‘İzzet’i eyle ḫalāṣ ey raḥmeten li’l-‘ālemīn 
 İtmeden ḳaddin herās rūz-ı maḥşer ḫam henüz 
 
 Na‘t-ı Şerīf 
1. Nār-ı rusul-i faḫr-ı cihān 
2. Maḥbūb-ı Rabb-i müste‘ān 
3. Ṣāḥib-i serīr-i lā-mekān 
4. Peyġamber-i āḫir zemān 
 
5. Ey server-i her dū-serā 
6. Faḫr-ı rusul-i ḫayru’l-verā 
7. Ṣāḥib-i serīr-i ıṣṭıfā 
8. Maḥbūb-ı Rabb-i müste‘ān 
 
9. Sensin şefī‘u’l-müẕnibīn  
10. Hem ṣādiḳu’l-va‘dü’l-emīn 
11. Çün raḥmeten li’l-ālemīn  
12. Şānıñda bürhān ‘ayān 
 
13. Sensin emīn ü ṣādıḳ 
14. Oldı ḳamer emriñle şaḳḳ 
15. Ḳıldı seni Rabbü’l-felaḳ 
16. Mihr-i semā-yı ‘ızz ü şān 
3a 
17. Nuṭḳuñ degil nuṭḳ-ı hevā 
18. Her bir sözüñ vaḥy-i Ḫudā 
19.  Emriñe vācib iḳtidā 
20. Şer‘iñ meṭā‘-ı ins ü cān 
 
21. Dergāhıña her ṣubḥ u şām 
22. ‘İzzet ḳavliñ bā-iḥtirām 
23. ‘Arż-ı taḥıyyetle müdām 
24. İtmekde tezyīn lisān 
 
25. Netdimse ben itdim baña 
26. Oldum giriftār-ı hevā 
27. Ḳıblem nice cürm ü ḫaṭā 
28. Kim idemem ẕikr ü beyān 
 
29. Ey rehber-i rāh-ı hüdā 
30. Ḳıldım saña rūḥum fedā 
31. Yoḳ bende bundan mā-‘adā 

32. Taḳdīme lāyıḳ armaġan 
 
33. Oldum esīr-i nefs-i bed 
34. İtdim ḫaṭā-yı lā-yu‘add 
35.  Ġafletde ḳaldım el-meded 
36. Kendi elimden el-emān 
 
 Naẓm 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 
1. Göründi çeşmime şehr-i Medīne 
 Yine Elhamdülillāhi Te‘ālā  
 
2. Nice şehr-i şeref-peydā kim anı 
 Savb-ı ḫalḳ eylemiş Ḫallāḳ-ı dānā 
 
3. Didi hicret idince faḫr-ı ‘ālem 
 Eyā dānende-i serrā vü ḍarrā 
 
4. Esirdiñ Mekke’den luṭfuñla Bārī 
 Beni ḳıl sevdigiñ bir şehre isrā 
 
5. Anıñçün oldı istiḥsān-ı Ḥaḳḳ’la 
 Medīne pādişāh-ı dīne me’vā 
 
6. Nīce faḫr itmesün rū-yı zemīne 
 Ki sākin anda şāh-ı taḫt-ı esrā 
 
7. Maḳām-ı pāk-i faḫr-ı mürselīni 
 Merci‘ ḳıldı ‘arş u kürse Mevlā 
 
8. Müşābih mi olur hīç bir diyāra 
 Cināna beñzer ol şehr-i dilārā 
 
9. Kim olmuş mevḳi‘i ḫayru’l-mevḳi‘ 
 Hevāsı rūḥ-baḫş pīr ü bernā 
3b 
10. Ki her bir şāḫı bir rūḥ-ı muṣavver 
 S̠emārı mīve-i Firdevs-i a‘lā 
 
11. Lisān-ı ḥālile enhārı eyler   
 Rumūz-ı taḥtehā’l-enhārı īmā 
 
12. Yā vaṣf-ı mescid-i seyyid-i risālet 
 Ne mümkindir ola ta‘rīf ü īmā 
 
13. Meyān-ı minber ḳabr-i sa‘ādet 
 Muḥaḳḳaḳ ravża-i cennāt-ı a‘lā 
 
 Tażarru‘ 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Ben ne kelbim yā İlāhe’l-ālemīn 
 K’eyleyem dergāhıña vaż‘-ı cebīn 
 
2 Sen baña ḳıldıñ müyesser yā kerīm 
 Sensin ol ḫallāḳ-ı ẕü’l-feyżü’l-‘amīm 
 
3. Ṭā’if-i beyne’l-ḥarām itdiñ beni 
 Zā’ir-i faḫru’l-enām itdiñ beni 
 
4. Senden ayru yok baña yā Rabb İlāh 
 Ümmet-i Ahmed’denim bī-iştibāh 
 
5. Yüz sürüp iḫlāṣile yā Rabbenā 
 Beytiñi ḳıldım penāh u mültecā 
 
 Ve-lehū 
 Mefāīlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Cehennem nārı ḳorısın ki yansun yā Rasūlallāh 
 Bu cismi kim anıñla ẕikriñi itmekdeyim her ān 
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2. Ben ol bir mücrimim ki eylemezse şefḳatiñ imdād 
 İder feryād u efġānım zemīn-i maḥşeri lerzān 
 
3. Olurdı yeryüzi mānend-i deryā bu nedāmetle 
 Eger olsa sirişkim çeşm-i ḫūn-efşāndan rīzān 
 
4. Şefā‘atle beni ḳıl maẓhar-ı ‘afv-ı İlāhī kim 
 Zebānīler elinde olmayam şermende vü giryān 
 
5. Göñül tevḥīd-i Ḥaḳḳ taṣdīḳ-i ẕātıñdan degil ġāfil 
 Bu cān tevḥīd-i Ḥaḳḳ taṣdīḳ-i ẕāt-i pākiñe ḳurbān  
4a 
 Ḳaṣīde-i Der-Sitāyiş-i Ṣadr-ı A‘ẓam Reşīd Paşa 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün  
1 Ḥażret-i ṣadr-i celīlü’l-ḳadr sāmī i‘tibār 
 Āṣaf-ı s̠ānī medār-ı iftiḫār-ı rūzigār 
 
2. Vāris̠-i Hārūn u reşk-i Hārūnu’r-Reşīd 
 Bermekī cūd u Niẓāmü’l-mülk Risto iştihār 
 
3. Ṣadr-ı mülk-ārā Reşīd Paşa-yı ‘ālīşān kim  
 Olamaz dergāh-ı iclālinde Dārā yerde dār 
 
4. Ebbedallāhü te‘ālā şānehü iclālehü 
 Ebbedallāhü be-iḳbāli ilā yevmi’l-ḳarār 
 
5.  Eyledi ikmāl-i nāmūs-ı celīl-i salṭanat 
 İtdirüp bir devlete tarżiye vü hem i‘tiẕār 
 
6. Mis̠li mesbūḳ olmadık ḫıdmetler itdi itdi devlete 
 ‘Avn-i Ḥaḳḳ’la ol vezīr-i bī-naẓīr-i kām-kār 
 
7. Āṣafü’l-‘ahd felek-cāh u mu‘allā cāy-gāh 
 Ḥāmil-i mihr-i şehinşāh Süleymān-ı iḳtidār 
 
8. Ol semmī ṣāḥib-i mihr-i nübüvet kim olur 
 Her ümūrunda mu‘īn ü yāveri perverdigār 
 
9. Revnak-efzā-yı ṣadāret āb-ı rū-yı salṭanat 
 Mesned-ārā-yı vekālet dāver-i ‘ālī-tebār 
 
10. Ṣadr-i maḥmūdü’s-seyr destūr-ı İskender es ̠er 
 Bende-perver merḥamet-güster Ḫıdīv-i nām-dār 
 
11. Dest-gīr-i derdmendān ü ẓahīr-i bī-kesān 
 Mültecā-yı dād-ḫˇāhān Āṣaf-ı şefḳat-şi‘ār 
 
12. Mihr-i gerdūn-ı celālet-kim kemāl-i luṭfile 
 Zīr ü bālāyı müsāvāt üzre eyler tāb-dār 
 
13. İḳtibās-ı nūr ider envār-ı ‘adlinden cihān 
 Feyż-i luṭfundan olur ‘ālem serāser vāye-dār 
 
14. Sū-be-sū eylerdi kesb-i leẕẕet ‘aẕbü’l-Fürāt 
 Ger nesīm-i feyż itse rūy-ı deryādan güẕār 
 
15. Luṭfile ḳılsa naẓar dünyāyı eyler gülistān 
 Ḳahrile baḳsa eger gülzārı eyler ḫākisār 
4b 
16. Desti rīş-i reşk-i ḥayretde ḳalurdı tā-ebed 
 Remz fikrin fehme Eflāṭūn olaydı ‘uhde-dār 
 
17. Def‘-i żarr u celb-i nef‘-i mülk ü milletdir ‘arż 
 Her ne kim re’y eylese ol ‘Āṣaf-ı ġayret-medār 
 
18. O yer yer asayiş itdi ‘ālemi tedbīri kim 
 İdemez oldı ġazālāne esed renc ü ḫasār 

 
19. Görse İskender eger ‘aṣr-ı meḥāsin ḥıṣrını 
 Reşkile vādī-i ẓulmetde iderdi āh u zār 
 
20. Hey’et-i ḥāliye-i ‘ālemden istiḫrāc ider 
 Ṣūret-i keyfiyet-i müstaḳbeli ol fehm-kār 
 
21. ‘Ālemiñ böyle refāh ḥālini eslāfda 
 Var ise görmüş işitmiş söylesün Allāh var 
 
22. Böyle ser-gerdān olup devri der miydi felek 
 Ẕerreler miḳdārı temkīninden olsa behre-dār 
 
23. Ḳılsa iḳtidārın murād ol Āṣaf-ı ‘āli-himem 
 Hem-per-i sīmurġ olur bir peşe-i bī-iḳtidār 
 
24. Bāl ü per açsun firāz-ı çerḫa yer var eylesün 
 Āsitānı üzre bir kere ḳonan mürġ-i nizār 
 
25. Ḥamdülillāh eyledim ol āsitānı intisāb 
 Bende oldum bende-gān-ı bāb-ı luṭfundan şümār 
 
26. Çok zamānlardır ki olmuşdum kemāl-i şevḳile 
 Dāmen-i iḥsānıña yüz sürmege ümīd-vār 
 
27. Vāṣıl-ı sermenzil-i maḳṣūd olup fevḳa’l-emel 
 Ol şerefle kām-yāb oldum be-luṭf-ı gerd-kār 
 
28. Ḳulluġı ile mübāhāt itdigim devlet yeter 
 Ber-ḥayāt olduḳca kāfīdir baña iftiḫār 
 
29. Ḫāk-i pāy-i luṭfına yüz sürdigim günden berü 
 Ṣıġmaz oldı ‘āleme kesb itdigim faḫr u mesār 
 
30. Var iken dilde neşāṭ-ı iltifāt-ı devleti 
 Virseler biñ cām u Cem itmem ḳabūl u i‘tibār 
 
31. Biñde bir şükri olmaz yine bu ni‘metiñ 
 Eylesem rūz u mesā ḥıṣr-ı ḥayāt-ı müste‘ār 
 
32. Faḫreyle ol ẕāt-ı memdūḥu’ṣ-ṣıfātıñ vāṣıfı 
 Şevkete da‘vā-yı rücḥāniyet itse ḥaḳḳı var  
5a 
33 Düldül ṭab‘ıyla meydān-ı hüner kerrārıyım  
 Ḫāme-i mu‘ciz-beyānımdır elimde ẕü’l-fiḳār 
 
34. Pehlüvān-ı heft-ḫˇān ‘azm-i me‘ānīyim ki ben 
 Zor ṭab‘ım ‘arṣa-i ‘irfānı eyler ra‘şe-dār 
 
35. İşte bu ḳudretle ‘āciz oldı vaṣfında ḳalem 
 ‘Ālemiñ bir noḳṭada vaṣfın iderken  
 
36. Ġayb ider ḥayretle deşt-i midḥatinde kendüsin 
 Eşheb endīşeme ‘ālem gelürken teng ü ṭār 
 
37. Vāṣıl olmaz intihā-yı medḥine biñ ḫayāl 
 Eylese biñ yıl sefer mānend-i berḳ-i bī-ḳarār 
 
38. Ḳande ben ḳande ārā-yı vaṣf-ı ẕāt-ı Āṣafı 
 Ẕerre ḳābil mi ide ta‘rīf mihre ibtidār 
 
39. Bu teşekkürdür degil evṣāf-ı ‘ālīsin beyān 
 Kim anıñ evṣāfıdır bir baḥr-ı bī-ḳa‘r u kenār 
 
40. Gülşen vaṣfında bari bir ġazel ṭarḥ eyleyüp 
 ‘Andelīb-i ḫāme dem-sāz ola mānend-i hezār 
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41. Sīb-i ḥamrā mı gül-i ra‘nā mı yā ruḫsār-ı yār 
 Yoḫsa bāġ-ı ḥüsn ü ān içre açılmış lāle-zār 
 
42. Vechini bilmem ne yüzden māha teşbīh itdiler 
 Var mı mehde ebruvān u ḫāl ü zülf-i müşg-bārdır 
 
43. Bir ḫaṭā ile getürmüş semt-i çīġe uġrayup 
 Būy-ı zülfin nāfeye baḫş eylemiş bād-ı bahār 
 
44. Olmasun göñlüm gibi pejmürde ey bād-ı ṣabā 
 Degme luṭf it kākül-i dil-dār olursa reh-güẕār 
 
45. Dil-i zaḫm-dār nigeh-i serdir hevā-yı gīsuvān  
 Bu iki sevdā degil midir iden ‘uşşāḳı zār 
 
46. Besdir iṭnāb-ı süḫan ‘İzzet yeter taṣnī‘-i ser 
 Eyle āġāz-ı du‘ā iḫlāṣile leyl ü nehār 
 
47. Tā ki devrān eyleye şems ü ḳamer ṣubḥ u mesā 
 Ẕātını ḳılsun Ḫudā pīrāye-baḫş-ı rūzigār 
 
48. Pādişāh-ı ‘ālemi taḫtında ṣadrında anı 
 Pāyidār itsün cenāb-ı Ḥaḳḳ be-cāh-ı çār-ı yār 
5b 
 Nişān-ı İmtiyāz İçün Teşekkür-nāme 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1 Veli’n-ni‘met-i bī-minnetim şevketlü ḫünkārım 
 Yeñi başdan beni itdiñ ġarīḳ lücce-i iḥsān 
 
2. İdüp ḥaḳḳ-ı ‘abīdānemde luṭfen bende-perverlik 
 Cihān-ḳıymet ‘aṭā vü keremle eylediñ şādān 
 
3. Ḳabūl-i ‘atḳ ü āzād eylemez bir ‘abd-i memlūk 
 Kemāl-i raḥmile ḥaḳḳ-ı velāyı eylediñ ityān 
 
4. Bu iḥsāna mu‘ādil mi olur dünyā vü mā-fī-hā 
 Bu baḫşa hiç muḳābil mi olur maḥṣāul-i baḥr u kān 
 
5. Gice gündüz çalışsam pādişāhım ‘ömrüm olduḳça 
 Bu luṭfuñ şükrini īfā degildir ḳābil-i imkān 
 
6. Saña iḫlāṣile ḳulluḳdur ancaḳ elde sermāye 
 Yoluñda cāna minnetdir hemān beẕl-i metā‘-ı cān 
 
7. Şeh-i ‘ālem-penāhā pādişāh-ı āsumān-cāhā 
 Seni bir feyże maẓhar eylemiş kim ḥażret-i Yezdān 
 
8. Ḳonarsa südde-i dergāhıña bir peşe-i kemter 
 Hümā-pervāz olur eyler firāz çerḫa dil-i ṭayrān 
 
9. Şehinşāhā sen ol sulṭān-ı ‘ālemsin ki iḥsānıñ 
  İder ḫalḳ-ı cihānı cān u dilden bende-i fermān 
 
10. Ḫudāvendā sen ol ḫāḳān-ı a‘ẓamsın ki dergāhıñ 
 Penāh-ı ‘ācizāndır būse-gāh-ı zümre-i şāhān 
 
11. Edā-yı şükr-i elṭāfıñ beyān-ı ḥaḳḳ-ı evṣāfıñ 
 Degil ḳāl ü ḳalemle mümkin ey sulṭān-ı ‘ālī-şān 
 
12. Ḫudā müzdād idüp günden güne ‘ömr-i hümāyunuñ 
 Ḳıla taḫtıñda bāḳī tā ki devrān eyleye devrān 
 
13. Ola reāyāt-ı ecnādıñ maẓhar düşmeniñ maḳhūr 
 Bu da‘vātı ider vird ü zebān ‘İzzet ḳuluñ her ān 
 
 ‘Atebe-i ‘Ulyāya Bi’t-taḳdīm Ṭuġrā-yı Ġazā İle 

Müzeyyen ü Mülemma‘ ve Pırlanṭa İle Muraṣṣa‘ 

Bir Ḳıṭ‘a Ḳuṭu İḥsān-ı Hümāyūna Buyurulmuş 
Olan Tercī‘-i Bend’dir. 

6a 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
 I 
1 Ḥażret-i şāhinşeh-i ‘ālem ḫudāvend-i vaḥīd 
 Mā-bihi’l-faḫr-ı benī Ādem cihān-dār-ı ferīd 
 
2. Mihr-i ‘ālem-tāb-ı gerdūn-ı ḫilāfet kim anıñ 
 Nūr-ı ‘adlinden olur āfāḳ-ı ‘ālem müstefīd 
 
3. Ma‘diletle mülküni bir rütbe ma‘mūr itdi kim 
 Ġıbṭa-gāh-ı rub‘-ı meskūn oldı bir vefḳ-ı ümīd 
 
4. Zirve-i baġyaçıḳar yol bulmayup encām-ı kār 
 Oldı ṭaġılır bütün dergāh-ı cūdunda ‘abīd 
 
5. Oldı ‘ālem sāye-i luṭfunda leb-rīz-i sürūr 
 Nāle vü feryāda dā’ir ḳalmadı güft ü şinīd 
 
6. Ḥamdülillāh ẓālim ü maẓlūmı siyān eyledi 
 Devletinde oldı ās̱ār-ı te‘addī nā-bedīd 
 
7. Maẓhar-ı fetḥ u ẓafer fermān-revā-yı baḥr u berr 
 Pādişāh-ı dād-güster sāye-i Rabbü’l-mecīd 
 
8. Tāc-dār-ı merḥamet-i mu‘tād ḫān-ı ‘Abdü’l-Mecīd 
 Şehriyār-ı şehriyār-ı ecdād ‘Abdü’l-Mecīd 
 
 II 
1. Dünki gün teşrīf idüp ol pādişāh-ı cem-sipāh 
 Eyledi bāb-ı sipeh-sālārını pür zīb ü şān 
 
2. Öyle gün kim bir demi reşk-āver-i nūr-ı nevrūz u ‘īd 
 Öyle gün kim sā‘ati sermāye-i kevn ü mekān 
 
3. ‘Asker-i şāhānesin mesrūr u ḫandān eyledi 
 İltifātiyle o sulṭān-ı selāṭīn-i zamān 
 
4. Eyler elbet leşkeri şükrān ‘alā-tilke’n-ni‘am 
 İftiḫārile uġurunda fedā-yı cism ü cānn 
 
5. Bu mübāhāt u meserretle ṣunūf-ı ‘askeri 
 Baş eger mi gelse yüz biñ kere yüz biñ ḳahramān 
 
6. Eylemez ḥāşā tenezzül bir nefer İskender’e 
 Ḳande ḳaldı sāye-i şāhānesinde żābiṭān 
 
7. Şāh-ı leşker-perver ü ṣāḥib-ḳırān-ı kāmūr 
   Pādişāh-ı heft-kişver dāver-gīnī sitān 
 
8. Tāc-dār-ı merḥamet-i mu‘tād ḫān-ı ‘Abdü’l-Mecīd 
6b 
 Şehriyār-ı şehriyār-ı ecdād ‘Abdü’l-Mecīd 
 
 III 
1. Nūr-ı re’yile münevver şāhid-i mülk-i cihān 
 Būy-ı ‘adliyle mu‘aṭṭardır meşāmm-ı salṭanat 
 
2. Ḥüsn-i tedbīrile teshīl oldı kār-ı kā’ināt 
 Buldı ḥaḳḳile revāc emr-i mehām-ı salṭanat 
 
3. Raḫş-ı devlet ‘arṣa-i nuṣretde cevelān eyledi 
 Tā olaldan destine vāṣıl zimām-ı salṭanat 
 
4. Mihr ü meh döndükce ṭurduḳca āsumān 
 Devr ide bezm-i hümāyununda cām-ı salṭanat 
 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 1 9 . 1 6  ( E y l ü l ) /  4 1 5  

Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa Divançesi / A. Yörür (409-427. s.) 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Adress 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

    

5. Kim odur revnaḳ viren gül-zār-ı dīn-i devlete 
 Müfteḫirdir ẕāt-ı pākile maḳām-ı salṭanat 
 
6. Müşterī ṭal‘at züḫal rif‘at mu‘allā menzilet 
 Zīb-i baḫş-efser-i ‘arş iḥtişām-ı salṭanat 
  
7. Ṣāḥib-i ṣūr u kerem ḫāḳān-ı İskender-i ‘alem 
 Bā‘is̱-i emniyet-ı ‘ālem niẓām-ı salṭanat 
 
8. Tāc-dār-ı merḥamet-i mu‘tād ḫān-ı ‘Abdü’l-Mecīd 
 Şehriyār-ı şehriyār-ı ecdād ‘Abdü’l-Mecīd 
 
 IV 
 1. Öyle şāhinşāh kim şāhān-ı dehriñ serveri 
 Bende itmez bendegānı dār-ı keyān u ḳayṣeri 
 
2. Öyle ‘asker öyle ordular müretteb ḳıldı kim 
 Her biri ḥayret-fezā-yı mevkib-i İskenderi 
 
3. Ḥāfıẓ-ı ‘ālemki tedbīri dilerse ḥıfẓ ider 
 Şem‘-i sūzānı hevāda mādde ḫāk u aḫkeri 
 
4. Dāver-i Ṣıddīḳ-sīret-kim hemīşe himmeti 
 Ḥarf-be-ḥarf infāẕ ider aḥkām-ı şer‘-i enveri 
 
5. ‘Ādil-i Fārūḳ-ḫilḳat-kim nigāh-ı şefḳati 
 Gūsfendāne menām eyler künām-ı Ḥaydarı 
 
6. Şāh-ı ẕü’n-nūreyn-ḫaṣlet kim kemāl-i ‘iffeti 
 Emr-i bi’l-ma‘rūf ile icrāda nehy-i münkeri 
 
7. Ḳahramān-ı murtażā heybetiñe ḳahr u ṣavleti 
 Uġrasa lerzān olur dehşetle çarḫıñ çenberi 
7a 
8. Tāc-dār-ı merḥamet-i mu‘tād ḫān-ı ‘Abdü’l-Mecīd 
 Şehriyār-ı şehriyār-ı ecdād ‘Abdü’l-Mecīd 
 
 V 
1. Ṣıdḳile ‘İzzet ḳulı āsā du‘ā-yı devletin 
 Rūz u şeb ‘ālem bu minvāl üzere evrād eylesün 
 
2. Gün-be-gün mesrūr idüp Mevlā fu’ād-ı şevketin 
 Düşmen ü bed-ḫˇāhını maḳhūr u nāşād eylesün 
 
3. Dem-be-dem olsun serīr-i salṭanatda ber-murād 
 ‘Āfiyetle ‘ömrini Allāh müzdād eylesün 
 
4. Ḥıfẓ idüp ẕāt-ı hümāyūnın Ḫudā ekdārdan 
 Her şebin Ḳadr u ṣabāḥın ṣubḥ-ı a‘yād eylesün 
 
5. Eyleyüp ecnādını mānend-i encüm-i bī-‘aded 
 Hey’et-i cem‘iyyet-i a‘dā-yı berbād eylesün 
 
6. Her ṭarafdan ġālib u manṣūr olup orduları 
 Ḥaḳḳ Te‘ālā emrine dünyāyı münḳād eylesün 
 
7.  Mülk-i mürüvvetinde ma‘mūr olmadıḳ yer ḳalmadı 
 Ba‘d-ezīn alsun diger emlākı ābād eylesün 
 
38. Tāc-dār-ı merḥamet-i mu‘tād ḫān-ı ‘Abdü’l-Mecīd 
 Şehriyār-ı şehriyār-ı ecdād ‘Abdü’l-Mecīd 
 
 Ġazel-i Nābī Taḫmīs-i Ḥācī ‘İzzet Paşa 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Nişīmen-gāh-ı sulṭān-ı serīr-i ıṣṭıfādır bu 
2. Maḳām-ı faḫr-ı kevneyn eşref-i her-dū serādır bu  
3. Penāh-ı ins ü cāndır mültecā-yı aṣfiyādır bu 
4. Ṣaḳın terk-i edebden kūy-ı maḥbūb-ı Ḫudā’dır bu 

5. Naẓar-gāh-ı İlāhīdir maḳām-ı Muṣṭafā’dır bu 
 
6. Bisāṭ-ı nūr-ı cennetle müzeyyendir ḥaḳīḳatde 
7. Müreccaḥdır ārāżī vü semāvāta şerāfetde 
8. Per-i Nāmūs-ı Ekber perdedir ol dār-ı devletde 
9. Ḥabīb-i Kibriyānıñ ḫˇāb-gāhıdır fażīletde 
7b 
10. Tefevvuḳ-kerde-i ‘arş-ı cenāb-ı kibriyādır bu   
 
11. Bu yerde oldı envār-ı nübüvvet ‘āleme şāmil 
12. Cihān tārīk iken temyīz olundı ḥaḳḳ ile bāṭıl 
13. Mekān-ı pāk-i sulṭān-ı risāletdir ki ve’l-ḥāṣıl 
14. Bu ḫākiñ pertevinden oldı deycūr-ı ‘adem zā’il 
15. ‘Amādan açdı mevcūdāt çeşmin tūtiyādır bu    
 
16. Ḳıyās itme melā’ik mübtelā-yı infikākıdır    
17.  Bütün şām u seḥer ta‘ẓīmile rū-māl-i ḫākidir 
18. Ferūġ-ı nūrınıñ şemsi vü kevākib-i şerm-nākdir  
19. Felekde māh-ı nev bābü’s-selāmıñ sīne-çākıdır 
20. Anıñ ḳandīlidir cevzā maṭla‘-ı nūr-ı żiyādır bu 
 
21. Dilersen nā’il olmak ‘İzzet’ā maḳṣūd u dil-ḫˇāha 
22. Muḥabbet eyleme ẓıll-i ḫayāl-i mesned ü cāha 
23. Göñülden eyle iḫrāc-ı i‘tibārı mā-sivāllāha 
24. Mürā‘āt-ı edeb şarṭiyle gir Nābī bu dergāha 
25. Meṭāf-ı ḳudsiyāndır buse-gāh-ı enbiyādır bu 
 
 Ġazel-i Ḥāmī-i Āmidī Taḫmīs-i Ḥācī ‘İzzet Paşa 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Çıḳup taḫt-ı sipihre ḥükm-i ‘ālem-gīr ider meh-tāb 
2. Sevād-ı leyle ‘arş-ı lem‘a-i şimşīr ider meh-tāb 
3. Süleymāndır ki ḥarṣ-ı Āmidi tesḫīr ider meh-tāb 
4. Cinān resmin Diyār-bekr’de taṣvīr ider meh-tāb 
5. Kenār-ı Dicle’yi mānend-i cūy-ı şīr ider meh-tāb   
 
6. Bu bezm-i bī-beḳāda ber-ḳarār üzre degil her şey 
7. Gehī ẕevḳ ü neşāṭ īrās̱ ider gāhī küdūret mi 
8. Tefekkür ile ṣun‘-ı Ḥaḳḳı ġafletle ḥımam tā ki 
9. Kemāliñ naḳṣı noḳṣānıñ kemāli oldıġın der-pey 
10. Lisān-ı ḥālile kāmillere taḳrīr ider meh-tāb 
8a 
11. Diyār-ı ḥüsn ü ān içre seni itmiş Ḫudā yektā 
12. Eger ḥaḳḳıñda dinse Yūsuf-ı s̱ānī sezā ḥaḳḳā 
13. Saña olmaz muḳābil mihr ü māh ‘ālem-i bālā 
14. Bilür noḳṣānıñı taḳlīd-i ḥüsnüñ idemez tenhā 
15. Anıñçün pençe-i ḫūrşīd ile el bir ider meh-tāb 
 
16. Tecāvüz itme ḥazm-i iḥtiyāṭıñ iḥtimāsından 
17. Degildir cā’iz emniyet-i ḥasūduñ intimāsından 
18. Olur ebnā-yı cinsiñ cevri evfer mā-‘adāsından 
19. Ḫalāṣ olmaz kişi hem-rengüñ āzār u cefāsından 
20. Ketāna sā’ir eyşādan füzūn te’s̱ir ider meh-tāb 
 
21. Semāda basṭ idüp bir süfre-i ṣāf dürr-i efşānı 
22. Ṭonatmış meş‘al-i ‘ālem-fürūz-ı nūr ile anı 
23. Ḳuşatmış hem-çū sāḳī seb‘a-i seyyāre her yanı 
24. Şükür nuḳl-i nücūma vaż‘ eyle bir māh-ı tābānı 
25. Kenār-ı ḫˇān-ı çarḫa hāleden peş-kīr ider meh-tāb 
 
26. Şeb-i yeldā-yı firḳatden gözi tā ol ḳadar yılmış 
27. Ümīd-i ṣubḥ-ı vaṣl-ı yārdan gūyā elin silmiş 
28. Varup ṭab-ḫāne-i ḥikmetde teftīş-i devā ḳılmış 
29. Meger kim nīş-i ḫˇār-ı ‘aḳreb-i çarḫ oldıġın bilmiş 
30. Ledīġ-i şām-ı hicre şīr ile tedbīr ider meh-tāb 
 
31. Ḳoyup şaḥne ḥubūbāt-ı nücūm-ı āsumān üzre 
32. Alur mīzānla cev benātü’n-na‘şdan behre   
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33. Bu ‘ādetdir gezer ḳaṭ‘-ı menāzille çıḳup devre 
34. Ḥesābın cebr-i noḳṣān görmek üzre ayda bir kere 
35. Muḥarrerdir ki aydın kişverin taḥrīr ider meh-tāb 
 
36. ‘Alīl-i cürmüm ammā var ümīdim Rabb-i ‘izzetden 
37. Ḫalāṣ eyle beni dārū-yı ‘afvile bu ‘illetden 
38. Ṭuyup lā-takneṭū āvāzını semt-i hüviyetden 
39. Sevād-ı cürm ile kesmem ümīdi nūr-ı raḥmetden 
8b 
40. Ḥicāb-ı ẓulmeti bir laḥẓada tenvīr ider meh-tāb 
 
41. Kimiñ dil-ḫˇāhı üzre ‘İzzetā dünyā müfīd oldı 
42. Seniñ de ṭutalım mānend-i Nūḥ ‘ömrüñ mezīd olsun 
43. Gidüp vaḳt-i cüvānī işte şeybiyet bedīd oldı 
44. Ḳo ḫˇāb-ı ġafleti mūy-ı siyeh Ḥāmī sefīd oldı 
45. Mizāc-ı i‘tidāl-i nāmını taġyīr ider meh-tāb 
 
 Ḳıṭ‘a-i Na‘tiye 
1. Ḫoş geldiñ eyā nebiyy-i ẕī-şān 
2. Teşrīfiñ ile cihān ḫandān 
3. Sensin şeref-i zemīn ü eflāk 
4. Ḥaḳḳıñda Ḫudā buyurdı Levlāk 
 
 Fi’l-Mekketi’l-Müşerrefe 
 Kilīd-i ḳufl-i ümīdim ḳoma destinde maḫlūḳuñ 
 İlāhī kendü dest-i ḳudretiñle fetḥ-i bāb eyle 
 
 Beyt 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
 İlāhī tīr-i maḳṣūdum ḳarīn-i isticābet ḳıl 
 Edānī bezmine ta‘ẓīm içün ḳadem kemān itme 
 
 Beyt 
 Fā‘ilatün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
 Görmek isterseñ eger dünyāda rūz-ı maḥşeri 
 Şām’a gel seyr it ẓuhūr-ı maḥmil-i peyġamberi 
 
 Beyt 
 Melāẕ-ı mücrimīndir āsitān-ı āsumān-ı ḳadriñ 
 Aña bir bende-i üftāde ‘İzzet Yā Rasūlallāh  
 
 Beyt 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
 Pādişāhım çoḳ yaşa taḫtıñda keyf-i mā-teşā’ 
 Dā’imā ol maẓhar sırr-ı tu‘izzü men teşā’ 
9a 
 Ḳıṭ‘a 
1. Şeref-baḫşā-yı nübüvvet mefḫar-i ekvān 
2. Ḥabīb-i ḥażret-i Bārī nebiyy-i bāhiru’l-burhān 
3. Sen ol ṣulṭān-ı ‘ālemsin şeh-i evlād-ı Ādem’sin 
4. Mu‘aẓẓamsın mükerremsin seniñdir devlet ü dīvān 
 
 Beyt 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
 Mes̱eldir küllü sırrin cāveze’l-is̱neyni şā‘ ey şūḫ4 
 Amān rāz-ı derūnı açma aġyāra nihān ḳalsun 
 
 Naẓm-ı Ḥācī ‘İzzet Paşa 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 
1. Muḥarremle ṣafer ba‘d-ez rab‘īayn 
 Cemāẕeyn ü receb şa‘bān-ı eşref 
 
2. Ṣıyām u ‘īd u ẕi’l-ḳa‘de dehr-i zeyn 
 Kuned ẕi’l-ḥicce ‘ālem-rā müşerref 
 Naẓm-ı Ve-lehū Ḥācī ‘İzzet Paşa 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

                                                             
4  “İki (dudak) yi aşan her sır yayılır”. (Arap Atasözü) 

1. Mücāhid ol sebīl-i Ḥaḳḳ’ta gir meydāna merdāne 
 Bu rāhıñ intihāsı ‘izzet-i dāreyne vuṣlatdır 
 
2. Çalış ‘askerliginde bende ol ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāna 
 Ki emrine iṭā‘at ḥükm-i Ḳur’ānile müs̱betdir 
 
 Na̱ẓm-ı Ve-lehū 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. O gözler görmesün kim dergehiñde dīde-bān olmaz 
 O cān çıḳsun ki ‘īd-i iştiyāḳıñda degil ḳurbān 
 
2. Göñül ‘aşḳıñla nālāndır gözüm şevḳiñle giryāndır 
 Cesed hicriñle sūzāndır bu sūzişle ciger büryāndır 
9b 
3. Saña ümmetligimdir iftiḫārım yā Rasūlallāh 
 Bu ni‘metle nice dünyā vü mā-fīhā olur seyyān 
 
4. Yüzüm dürdüm mübārek āsitānıñ eyleyüp tels̱īm 

 O leẕẕetdir dimāġ-ı dilde ḥālā eyleyen cevelān 
 
 Ve-Lehū Nā-Temām Ġazel 
1. Rüstem-i devrānsıñ şimşīr-i ebrūlarla sen 
 Düşmen-i cānsıñ ḫadeng-i çeşm-i cādūlarla sen 
 
2. Sū-be-sū neşr  eyleyüp ‘anber-i şemīm-i kākülüñ 
 Tārumār itdiñ dil-i ‘uşşāḳı şu būlarla sen 
 
3. Saña eglence yeterken eşk-i çeşm-i ḥasretiñ 
 Sevdigim beyhūde oynarsıñ aḳarṣularla sen 
 
4. İtdi reftārıñ ġazālān-ı sebük-cevelānı leng 
 Meşḳ-i pervāz eylediñ gūyā perestūlarla sen 
 
5. Anda vaḥşīlik ḳalur şānıñda s̱ābitdir seniñ 
 Da‘vī ḥüsn ü melāḥat itseñ āhūlarla sen 
 
 Ve-lehū Naẓm 
1. Cenāb-ı ġavs̱ ‘ulvī şeyḫ İsmā‘īl Tillovī’dir 
 Nesebde cedd-i vālā i‘tibārı şeyḫ Memdūḥ’uñ 
 
2. Ferīdü’l-‘aṣr ekrem şeyḫ İbrāhīm Ḥaḳḳı’dır 
 Mükemmel ḫˇāce-i himmet-şi‘ārı şeyḫ Memdūḥ’un 
 
3. Lisānı fātiḥ-i gencīne-i sırr-ı vülātıdır 
 Kerāmetdir kelām-ı dürr-nis̱ārı şeyḫ Memdūḥ’uñ 
 
4. Kitābı bāġ-ı ‘irfān kendisi ṭūṭī-i ḫoş-elḥān 
 Kelāmından olur ma‘lūm ‘ayārı şeyḫ Memdūḥ’uñ    
 
 Ve-lehū Nā-temām Na‘t-i Şerīf 
1. Rasūl-i kibriyādır bu 
2. Ḫıdiv-i enbiyādır bu 
3. Muḥammed Muṣṭafādır bu 
4. Ḥabīb-i ḥażret-i Mevlā 
 
5. Risālet taḫtınıñ şāhı 
6. Sa‘ādet burcunuñ māhı 
7. Muḥammed’dir bu vāllāhi 
8. Nebiyy-i lā-mekān-peymā 
 
9. Emīn-i ḥayy-i Bārīdir 
10. Dū-kevne emri cārīdir 
11. Şefā‘at şeh-süvārıdır 
12. Ḫudāvend-i kerem-fermā 
10a 
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13. İmāmü’l-mürselīn oldur 
14. Emīrü’l-‘ālemīn oldur 
15. Penāh-ı ‘ācizīn oldur 
16. Şefī‘-i rūz-ı vāveylā 
 
 Ve-lehū 
1. Şu‘leleri virdi iki yüzden feżā-yı ‘āleme 
 Tā beş ruḫsārı bir yandan ḳamer bir yandan 
 
2. Ḳaṭ‘ içün rāh-ı raḳībi kūy-ı yāre aḳdılar 
 Gözyaşı bir yandan ḫūn-ı ciger bir yandan 
 
3. İ‘tilā-yı ḳudret isterse Ḫudā-yı lem-yezel 
 Sevḳ ider tevfīḳ bir yandan ḳader bir yandan  
 
4. Ẕevḳini bilmem ider ġurbetde giryān ādemi 
 Ayrılıḳ bir yandan renc-i sefer bir yandan 
 
 Ve-lehū Naẓm 
1. Baña ṣan‘atla bir bi’r-i ġaraż itdiler kim ḥaḳḳ 
 İde kendülerin vāḳi‘ be-ḥaḳḳ-ı Aḥmed ü aṣḥāb 
 
2. Mu‘ānid-i ḳahrı bir iş mi saña yā Rabbi kim sensin 
 İden aṣḥāb-ı fīli ḫall benī İsrā’īli ġarḳ-āb 
 
3. Ma‘āẕallāh ne efk ü iftirālar itmemişlerdir 
 Vuḳū‘-ı ḥikmet-i mīlādı fikr it bir alay keẕẕāb 
 
4. Bi-ḥamdülillāh açıldı gözlerim bu günleri gördüm 
 Ṭutulmuşdı göñül ālāmla girmezdi çeşme ḫˇāb 
 
 Ve-lehū 
 Fā‘ilātün Fā‘illātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Görmedim kūyuñ gibi bir gülşen-i ḫāṭır-güşā 
 Gitdim ey Leylā-‘iẕārım deşte de hāmūna da 
 
2. Olma maḥzūn ey olan āzürde-i cevr-i enām 
 Baḳ ne işler itdiler Mūsā’ya da Hārūn’a da 
 
 Ve-lehū Beyt 
 Zamān geçmez ki ḳalsun fitne vü fettāndan ḫālī 
 İder her şer tevellüd Mısr’dan çün ümm-i dünyādır 
11a 
 Ġazeliyyāt 
 Ḥarfü’l-Elif 
 1 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün  
1. ‘Aşḳa meyl itdiñ göñül ġamdan ġıdā lāzım saña 
 Terk-i ārām u sükūn en ibtidā lāzım saña 
 
2. Gül‘iẕārım gülşen-i ḥüsnüñde feryād itmege 
 Ben gibi bir ‘andelīb-i ḫoş-nevā lāzım saña 
 
3. Ḳande gitseñ andadır cem‘iyet-i erbāb-ı dil 
 Çünki şāh-ı mülk imişsin iḳtidā lāzım saña 
 
4.  Var ṭayan bir sev-i ḳadde ḫān-ḳāh-ı ‘aşḳda 
 Şimdi pīr oldı güzel bir müttekā lāzım saña 
 
5. Ey olan sermest-i ṣaḥbā-yı ġurūr-ı ‘ızz ü cāh 
 Var bu ẕevḳiñ bir ḫumārı ittiḳā lāzım saña 
 
6. Ey heves-kār-ı duḫūl-ı silk-i aṣḥāb-ı buṭūn 
 Evvelen ‘ilm ü edeb ḥilm ü ḥayā lāzım saña 
 
7. Derd-i ‘aşḳıñ var devāsı ẓann idersen ey ṭabīb 
 Evvelen terbiyet-i dāru’ş-şifā lāzım saña 
 
8. İş faḳaṭ ‘ümrāni-i dünyā ile olmaz temām 

 Çünki bundan da seferbereyn-i dū-cā lāzım saña 
 
8. Yār-ı deyrini ḳoyup olma riyākārāne yār 
  Dem gelür ‘İzzet olur ‘ālem-i būyā lāzım saña 
 
 2 
1 Sirişk-i çeşm-i terimden şerāb olur peydā 
 Yanında laḫt-i cigerden kebāb olur peydā 
 
2. Bu çārşūda güzeldir alış veriş āmmā 
 Tefekkür eyle ṣoñunda ḥesāb olur peydā 
 
3. Kibār-ı devleti maḫẓūẓ ider temelluḳlar 
 Gelince baḥs̱-i recāya ‘itāb olur peydā 
 
4. Temelluḳāta kibār iltifāt ider lākin 
 Gelince mebhas̱-i luṭfa ‘itāb olur peydā 
 
5. Taġayyurāt-ı şü’ūnāt-ı dehrden ‘İzzet 
 Yazılsa gördigimiz bir kitāb olur peydā 
11b 
 3 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Ṣafā bezminde bir şūḫ-ı cefā mu‘tād olur peydā 
 Anıñçün fırḳa-i ‘uşşāḳda feryād olur peydā 
 
2. Şü’ūnāt-ı cihān dā’im degildir ber-ḳarār üzre 
 Görürsüñ günde biñ nā-şād u biñ dil-şād olur peydā 
 
3. Taġallüb eyleseñ de ḫaṣma maġrūr olma ‘ālemde 
 E‘ālīye edānīden daḫī ażdād olur peydā 
 
4. Degil ṭaġlar başında daḫī emniyetde bir maḫlūḳ 
 Çerāgāh-ı ġazālān içre de ṣayyād olur peydā 
 
5. Ḫudā nevmīd-i elṭāf eylemez bir ‘abd-i melhūfı 
 Ümīd oldur ki Mānī’den Behiye üstād olur peydā 
 
6. Zamān-ı ‘adl ü dād ḥażret-i ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāndır 
 Anıñ ‘ahdinde ‘İzzet ṣanma kim bīdād olur peydā 
 
 4 
1. Gehī bezm içre ol şūḫ vefā mu‘tād olur peydā 
 Nitekim bāġda bir serv-i ser-āzād olur peydā 
 
2. Olursun ḫayr-ḫˇāh ebnā-yı cinse ḥüsn-i sīretle 
 Seniñçün ḥaşre deñlü bir şerefli ad olur peydā 
 
3. S̱ebāt it istiḳāmetde baḳılmaz ṭa‘n-ı aġyāra 
 Mücerrebdir ki her ẕī-ni‘mete ḥussād olur peydā 
 
4. Ḳazanmış gerçi nāmını anlar ammā deşt-i ‘aşḳ içre 
 Zamān geçmez ki biñ Şīrīn ü biñ Ferhād olur peydā 
 
5. Biri dārü’l-cināna digeri gül-zāra mā’ildir 
 Hezār u zāġdan da gerçi kim feryād olur peydā 
 
 Ḥarfü’r-Rā 
 5 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Şol ki hengām-ı tevāżu‘da mis̱āl-i ḫāk olur 
 Rif‘at-i ḳadri anıñ da hemser-i eflāk olur 
 
2.  Būdı Ḥaḳḳ nābūd ider bir laḥẓada nābūdı būd 
 Ṣanma dil būd u ne-būd-ı dehrden ġam-nāk olur 
12a 
3  Yāda geldikce ruḫuñ ca‘lī degil şeydālıġım 
 İḫtiyār elden gider ceyb-i  taḥammül çāk olur 
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4. Revze-i hicrān-ı yār eyler ta‘āḳub şöyle kim 
 Olmadan aḫşām vuṣlat-ı mevsim-i imsāk olur  
 
5. Nāmdārān olmaz ‘İzzet ṭa‘n-ı a‘dādan emīn 
 Baḳ nigīne şerḥa-dār-ı gāv sen ḥakkāk olur 
 
 6 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Żiyā-endāz olan ṣaḥn-ı cihāna nūr-ı ḥüsnüñdür 
 Bütün şems ü ḳamer çarḫ-ı felek mecbūr-ı ḥüsnüñdür 
 
2. Siyeh kākülleriñ ẓulmet diyārından gelüp gūyā 
 Dökülmüş gerden üzre ferve-i semmūr-ı ḥüsnüñdür 
 
3. İki ṭuġrā-yı ġarrādır çekilmiş şekl-i ebrūda 
 Yazılmış ḫāme-i ḳudretle ḫaṭṭ menşūr-ı ḥüsnüñdür 
 
4.  Dil-i ġam-ḫˇāra hicriñle ‘aceb mi olsa ṣad-pāre 
 Şikest olmaz mı ol āyīne kim mehcūr-ı ḥüsnüñdür 
 
5. Düşüp meyḫāne-i ‘aşḳıñda ‘İzzet ḳaldı ser-gerdān 
 Mey-i vaṣlıñla imdād eyle kim maḫmūr-ı ḥüsnüñdür 
 
 7 
1. Ṣanma derdim devāya ḳābildir 
 Āh serdim semāya vāṣıldır 
 
2. Āteş-i iftirāḳ-ı beyt-i Ḫudā 
 Sū-be-sū cism ü cāna şāmildir 
 
3. Ben idersem raḳīb-i bed-bīne 
 Baña töhmet mi def‘-i ḥā’ildir 
 
4. Ben fer-i serān-ı milket-i ‘aşḳam 
 Ḳays u Vāmıḳ bu yolda rācildir 
 
5. Bā-firāḳ-ı ḥarīm-i faḫr-ı rusül 
 Sūziş-endāz-ı ḫāne-i dildir 
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 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Gözümde nem göñülde āteş-i endūh-ı ḥasret var 
 Derūnumda mis̱āl-i lāle dāġ-ı hecr ü firḳat var 
12b 
2. Nice murġ-ı göñül semt-i Ḥicāz’a itmesün pervāz 
 Kim ol gülşende taḫt-ı şāh-ı iḳlīm-i risālet var 
 
3. Yanar dil iştiyāḳ-ı ravża-i pāk-i ḥabībiñle 
 Ḫudāvendā bu hicrāna ne ḳudret var ne ṭāḳat var   
 
 4. Arandıḳda ‘ibād-ı dergehiñ vaḳt-i şefā‘atde 
 Disünler defter-i ümmetde bir bīçāre ‘İzzet var 
 
 Ḥarfü’l-Lām 
 9 
1. ‘Āşık-ı serdir hevā bir nāy bir ben bir göñül 
 Derd-mend-i bī-nevā bir nāy bir ben bir göñül 
 
2. Naġme-sāz dem-be-dem şeb-i zinde-dār u bī-ḳarār 
 Sīne-i pür-dāġ ṣafā bir nāy bir ben bir göñül 
 
3. Yaralar açmış derdin dilde ḳanlar aġlamış 
 Hecr-i yārda mübtelā bir nāy bir ben bir göñül 
   
4. Böyle efġān eyleyen ḳumru mı ya ṭūṭī midir 
 Bülbül-i şeydā mı yā bir nāy bir ben bir göñül 
 

5. Rāz-ı ‘aşḳı diñlemiş ‘İzzet gibi āh eylemiş  
 Olmuş aṣlından cüdā bir nāy bir ben bir göñül 
 
 Ḥarfü’l-Mīm 
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 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Başladıḳca cūşa ‘aşḳ-ı ḳalb-i nālānım benim 
 Baṣdırır deryāyı eşk-i çeşm-i giryānım benim 
 
2. Ṣubḥa sürmez şu‘le-i ḳandīl-i māhı neylerim 
 Tāb-ı sūz-ı sīnedir şem‘-i şebistānım benim 
 
3. Öyle bir dil-dāra dil dil-dādedir kim dildedir 
 Cān içinde gizlüdür cān gibi cānānım benim 
 
4. ‘Āşıḳım ben ‘aşıḳa mümkin mi ketm-i rāz-ı ‘aşḳ 
 Rāy-gāndır ‘āleme her rāz-ı pinhānım benim  
 
5. Naḳş-bendi-i ḥubb-i Mevlāyım bi-ḥaḳḳ-ı ism-i hū 
 Ḫālidīdir ‘İzzetā elḳāb-ı ‘ünvānım benim 
13a 
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 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 
1. Leyāl-i ġamda baña yār olan göñülcegizim 
 Benimle her gice bīdār olan göñülcegizim 
 
2. Ṭarar mı zülfini yāriñ mis̱āl-i şāne ‘aceb 
 Esīr-i ṭurre-i ṭarrār olan göñülcegizim 
 
3. Şikāyet eylemesün kendi itdi kendine 
 Belā-yı hecre giriftār olan göñülcegizim 
 
4. Derūnum eyledi ma‘mūr kendin itdi ḫarāb 
 Binā-yı ‘aşḳa Sinimmār olan göñülcegizim 
 
5. Ṭutuldı dām-ı ferīb-i cihāna murġ-āsā 
 Ṣafā-yı bāl ile ṭayyār olan göñülcegizim 
 
6. Ṣabāḥa dek ṭolaşur kūy-ı dilberi ‘İzzet 
 Benimle her gice bīdār olan göñülcegizim 
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1. Hevā-yı nefse uyup meyl-i ‘izz ü cāh itdim 
 Bu hevā-yı dehr ile evḳātimi tebāh itdim 
 
2. Açıḳ iken baña ebvāb-ı luṭf-ı Rabbānī 
 Der-i ‘ibāda varup terk-i terk-i şāh-rāh itdim 
 
3. İlāhī ‘avniñi rehber ḳılup yolum ṭoġrult 
 Ki ben ġarābetle terk-i şāh-rāh itdim 
 
4. Taġayyurāt-ı şu’ūnı görüp bilen ‘āḳil 
 Ḥudūs̱-ı ‘āleme hiç dir mi iştibāh itdim 
 
5. Ziyānı sūdını degmez bu sūḳ-i fānīniñ 
 ‘Abes̱ cerāyid-i a‘mālimi siyāh itdim 
 
6. Bütün nümāyişi vehm ü ḫayāldir ‘İzzet 
 Dū-çeşm-i ‘ibret ile ‘āleme nigāh itdim 
 
 Ḥarfü’n-Nūn 
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 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün 
1. Gösterince tābiş-i ḥüsnüñ o Yūsuf-ı pīrehen 
 Oldılar üftāde-gān engüşt-i ḥayret-i ber-dehen  
 
2. Bezme ‘azm itdikde mānend-i tīz-rev ḫoş-ḫirām 
 Maḳdemiyle cennet-i a‘lāya döndi encümen 
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13b 
3. Ol ḳadd-i mümtāza oldum sāde ben mi mübtelā 
 ‘Āşıḳ oldı ḳāmet ü reftārına serv ü çemen 
 
4. Pertev-endāz-ı cemāl olduḳda ṣaḥn-ı gülşene 
 Reşkle oraḳ atdı derd-i nesrīn ü semen 
 
5. Olmadı meh münkesif döndürdi şerminden yüzin 
 ‘Arż idince ṭal‘at-ı ruḫsārını ol sīm-ten 
 
6. Sevdigim gül-zār-ı kūyuñdan ba‘īd olsun raḳīb    
 Lāyıḳ olmaz kim ide ülfet melekle Ehrimen 
 
7. Naẓar-ı şīrīnimde var te’s̱īr-i iksīr-i ḥayāt 
 Olmaz ‘İzzet böyle leẕẕet baḫş-ı ‘ālem her suḫan 
 
8.  Sūd-mend olmaḳ dilersen ḳıl tevekkülde s̱ebāt 
 Ekl ider şūrbāyı dirler ḫānkāhı bekleyen 
 
9. Ma‘nī-i men-lem yeẕuḳ ve lem ya‘rifi5 der-pīş idüp 
  Virme ḳand-i ma‘rifet nādān-i erzen-ḫˇāra sen  
 
10. Rāḥat olmaz cāyigāhı olsa da bāġ-ı İrem 
 Bir ġarībiñ kim ṭutar ḳalbinde yer ḥubbü’l-vaṭan 
 
11. İtme şeyṭānlıḳ saña emniyyet iden ādama 
 Ḳāle faḫru’l-kā’ināt el-müsteşāru mü’temen6 
 
12. İtdigin bulmaz mı ẓann eyler ihānet pīşe-ger 
 Der-i ḳażādır intiḳāma seyf-i Rabb-i ẕü’l-minen 
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 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Göñül bir dilberiñ ‘aşḳıyla sūzān gösterir kendin 
 Şeb-i tārīk-i ḥasretde fürūzān gösterir kendin 
 
2. Beyān-ı ḥāle furṣat bulmadım ol şūḫ-ı bī-raḥme 
 ‘Ayān-ı i‘tibār-ı yāre pinhān gösterir kendin 
 
3. Yanar mı ‘aşḳıñla āteşlere pervāne-veş bülbül 
 Faḳaṭ şāḫ-ı gül üzre zār u giryān gösterir kendin 
 
4. Şecā‘at-i lāfla olmaz ṣaḳın aldanma ‘ādetdir 
 Cebīnü’l-ḫulḳ olanlar merd-i meydān gösterir kendin 
 
5. Baḳarsañ dīde-i ‘ibretle ger mir’āt-i gerdūna 
 Fenā-yı ṣūret-i ‘ālem-nümāyān gösterir kendin 
 
6. Tevessül ḳıl Rasūlallāha ṭut zeyl-i ‘azīzānı 
 Bu meslekde olan dünyāya sulṭān gösterir kendin 
14a 
7. Ne maḥviyyetdedir gör āsitān-ı pīr-i Geylānī 
 Ki her mūr-ı ża‘īfi bir Süleymān gösterir kendin 
 
8. Görülmüş mi ‘aceb ‘İzzet gibi bir merd-i rūşen-dil 
 Mükedderken ġam-ı ‘ālemle ḫandān gösterir kendin 
 
 Ḥarfü’l-Hā’ 
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 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Eyle merhem bu dil-i bīmāra Allāh ‘aşḳına 
 Oldı zaḫm-ı hecrile biñ yara Allāh ‘aşḳına 
 
2. Olmasun göñlüm gibi pejmurde ey bād-ı ṣabā 
 Degme luṭf it kākül-i dildāra Allāh ‘aşḳına 

                                                             
5  “Tatmayan bilemez. Kim ki tatmamış; o, tadını 

bilemez”. 

 
3. Sen getür bari peyām-ı yāri ey peyk-i ḫayāl 
 Baġludur āmed-şod neẓẓāra Allāh ‘aşḳına 
 
4. Dāḫil-i dāru’ş-şifā-yı vuṣlat it bendeñi 
 Düşmesün Mecnūn-veş kūh-sāra Allāh ‘aşḳına 
 
5. ‘Āḳıbet ifşā-yı rāz-ı ‘aşḳ iderler el-emān 
 Açma sırrın sevdigim aġyāra Allāh ‘aşḳına 
 
6. Derd-i hecriñle ser-i kūyuñda bir üftādedir 
 Merḥamet ḳıl ‘İzzet-i ġam-ḫˇāra Allāh ‘aşḳına 
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 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Beytü’l-aḥzān ġam-ı dehr olmuşiken dā’irem 
 İltifātın ḳıldı hem-tā cennetü’l-me’vā ile 
 
2. Ey ḫıdīv-i cem-i himem bir gūne şād itdiñ beni 
 Kim degildir vaṣfı mümkin ‘arż ile inhā ile 
 
3. Şem‘-i baḫtım şöyle iş‘āl eylediñ kim āṣafā 
 Olsa hem-ser çoḳ mı ḫūrşīd-i felek-pervā ile 
 
4. Lāne-gīr-i gülşen-i ‘aşḳıñ olalıdan murġ-i dil 
 Var mı farḳım baḳ nevā-yı bülbül-i şeydā ile 
 
5. Ḥaşre dek kilk ü zebān cān u dil kūyundadır 
 Vaṣf-ı pāk-ı ḥażret-i ṣadr-ı kerem-pīrā ile 
 
6. Āsitānıñda uçan kemter mekesler faḫr idüp 
 Vaṣf-ı pervāz-ı hümāyı diñler istihzā ile 
14b 
7. Ḥāṣılātından olan mı böyle olmaz neş’e-dār 
 İtseler de tā ki isḳā bāġda ṣahbā ile 
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 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Yine meyl itdi dil bir şūḫ-ı āhū-çeşm-i mey-nūşa 
 Bu sevdā ile geldi baḥr-ı şevḳ-i ārzū cūşa 
 
2. Vuṣūl-i menzil-i maḳṣūda beẕl-i naḳd olur bā‘is̱ 
 Yanaşmaz olmadıḳca sīm ü zerr dilberde āġūşa 
 
3. Süḫan ismā‘ına bir gūş-ı ṣāḥib-i hūş lāzımdır 
 Dür-i şehvarı menkūs itmek olmaz gūş ḫar-gūşa 
 
4. Ḳıyāfet ile maḳbūl-i enām olmaz ferd-i māye 
 Muṣayḳal olsa da tamġa urulmaz sīm maġşūşe 
 
5. Olur pāymāl-i ẕillet ‘āḳibet mest-i mey-i naḫvet  
  Mes̱eldir bu ki kendüsi yıḳılur degme ser-ḫūşa 
 
6. Görünce heybet-i şīr ü pelengi fāre olur hirre 
 İder ammā ki şīrāna tasalluṭ kendüsi mūşa 
 
7. Hümūm ‘uzleti degmez server-i manṣıb-ı dünyā 
 Ḫumārın dikmeyen ṣahbā gerekmez rind-i bā-hūşa 
 
8. Ḥükūmet ḥamlini ‘İzzet taḥammül emr-i müşkildir 
 Odur ‘āḳil ki bu bār-ı kerānı almaya dūşa 
 
 Ḥarfü’l-Yā’ 
 18 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

6 “Fikrine başvurulacak olan kimse(müsteşār), itimad edilen 
kimse olmalıdır”. (Hadis-i Şerif) 
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1. Eşk-i çeşmim menba‘-ı ‘ummānı giryān eyledi 
 Nār-ı ‘aşḳım ḥūt-i taḥte’l-arżı büryān eyledi 
 
2. Nāle-i şeb-gāhım ‘arş u ferşe ṣaldı velvele 
 Dūd-ı āhım dūdımān-ı çerḫi sūzān eyledi 
 
3. Bir ṭarafdan fikr-i ġurbet bir ṭarafdan hecr-i yār 
 Ḫāne-i ḳalb-i ḥazīnim beytü’l-aḥzān eyledi 
 
4. Tīġ-i tīz-ebruvānı yara açdı sīnede 
 Ġamze-i ḫūn-rīzi remy-i nevk-i müjgān eyledi  
 
5. Gerden-i billūruñ üzre serpilüp gīsūlarıñ 
 Sāḥa-i ḥüsnüñ ser-ā-pā sünbülistān eyledi 
 
6. Āşinālıḳ itmediñ bir kere bu ġam-ḫˇāreye 
 Bunca yıllardır ser-i kūyuñda efġān eyledi 
15a 
7. Ḥaḳḳ dilerse ḥıfẓ ider düşmenle düşmenden seni 
 Gūsfende nitekim kelbi nigeh-bān eyledi 
 
8. ‘Usrı seyr eyler te‘ākub eyleme ḳaṭ‘-ı ümīd 
 Böyledir aḥvāl-i ‘ālem böyle devrān eyledi 
 
9. Eylesün sūḳ-ı ma‘ārifde münādāiler nidā 
 Nev-ḳumaş naẓmı ‘İzzet zīb-i dükkān eyledi 
  
 19 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 
1.  Bu meclisde mey ü sāḳī ḳalur mı 
 Şu āheng ü ṭarab bāḳī ḳalur mı 
 
2. Felek serkeşlik eyler şimdi ammā 
 Anıñ da necm ü āfāḳı ḳalur mı 
 
3. Tefekkür eyle ey sermest-i iḳbāl 
  Bu sükkeriñ saña eẕvāḳı ḳalur mı 
 
4. Ḥazān-ālūd olur her bāġ u büstān 
 Gül ezhār u evrāḳı ḳalur mı 
 
5. Ḫaṭ-āver olıcaḳ bir şūḫ-ı gül-ruḫ 
 Anıñ ‘uşşāḳ u müştāḳı ḳalur mı 
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 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Ṭurre-i ṭarrārıñ ol perçem daḫi 
 Ḫāṭırı zār itdiler dirhem daḫi 
 
2. İktifā itmek ne mümkin görmege 
 Ṭuymam ol ruḫsārdan ölsem daḫi 
 
3. Aġladıḳca artdı baḥr-ı firḳatim 
 Ḳalmadı gözümde artıḳ nem daḫi 
 
4. Ẕüll ile olsa eger āb-ı ḥayāt 
 İrtikāb itmem anı ölsem daḫi 
 
5. Olmadıḳca baḫtı Ṭāhā’nın mu‘ayyen 
 Aña ‘İzzet neylesün ādem daḫi 
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1. Çeşmim yaşı kim şarāba döndi 
 Laḫt-ı cigerim kebāba döndi 
15b 
2. Tārāc ideli sipāh-ı hecriñ 
 Dil taḫt-gehī ḫarāba döndi   
 
3. Kūyuñda geçen ḫuceste demler 

 Bi’l-cümle ḫayāl-i ḫˇāba döndi 
 
4.  Sīr-āb-ı zülāldir kūh-ken 
 Deryā-yı emel serāba döndi 
 
5. Bāb-ı keremiñ penāh-ı ‘ālem 
 ‘İzzet bu yüzini o bāba döndi 
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 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Bulmasun ‘ālemde furṣat ḫod-nümālardan biri 
 Görmesün mir’āt-ı devlet bed-liḳālardan biri 
 
2. Aldanup iḳbāline meyl itmez insāniyyetle 
 Ṭutalım ki ehl-i cāh olmuş gedālardan biri 
 
3. ‘Āşıḳıñ feryādına ḳılmaz nigāh-ı iltifāt 
 Bu degil mi işte vaż‘-ı nā-sezālardan biri 
 
4. Yār olur bīgāne-gāna ol büt-i nā-mihribān 
  Kūyına gitse ider redd āşinālardan biri 
 
5. Hecrile ḳaldım yanar aġlar bu vādīlerde ben 
 İtmedi şefḳat baḳup da dil-rübālardan biri 
 
6. Kimseyi dū nān içün dūnāna muḥtāc eyleme 
 Bār-gāhıñdan budur yā Rabb ricālardan biri 
 
7. Bezm-gāh-ı ‘ālemiñ incāz u encāmın bilüp 
 Mest-i ġaflet olmaz ‘İzzet ẕī-nehālardan biri 
17a 
 Naẓm 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Ma‘ārif ādeme sermāye ‘izz ü sa‘ādetdir 
 Teraḳḳī-i hüner ‘imrānī-i aḳvāma āletdir 
 
2. İder sa‘y u ‘ameli insān mālik feyż-ı dāreyne 
  Bu feyże nā’iliyyetden iden maḥrūm ‘aṭāletdir     
 
3. Olur ḥāṣıl-ı ḳavvām dīn ü dünyā ‘ilm ü ṣan‘atla 
 ‘İlimdir dīni ma‘mūr eyleyen mülki ṣa‘nātdır 
 
 Ḳıṭ‘a 
1. Kemān-ebrūlarıñ ḳavs-i ḳażadır 
2. Siyeh kākülleriñ başa beladır 
3. Ne şübhe ṣayd ider ‘anḳāyı çeşmiñ 
4. O müjgānlar ki tīr-i ber-hevādır 
 
 Ve-lehū 
1. Götür bu naẓmımı ṭāḳ-ı nigāristāna ta‘līḳ it 
2. Yoluñ uġrarsa ey bād-ı ṣabā ger Çin ü Māçīn’e 
3. Cevāb-ı redle me’yūs eyleme ümīd-dārānı 
4. İder erbāb-ı ḥācet ‘arż-ı ḥāl elbet selāṭīne 
 
 Ve-lehū 
1. Ne esbāba teşebbüs̱den ne sa‘y-ı ehl-i himmetden 

2. Ḥuṣūl-i maḳṣad ancaḳ sevḳ-i taḳdīr-i ezeldendir 
3. Ḥasīb ü ẕī-nesebden ādeme aṣlā żarar gelmez 
4. Ne kemlik kim ẓuhūr eyler kerde mübteẕeldendir 
5. İrāde ḳıldıġı şey’iñ ibdār esbāb-ı āmāde   
6. Vuḳū‘āt-ı cihān cümle Ḫudā-yı lem-yezeldendir  
  
 Ve-lehū 
1. Dīde eñ sevdā-fezā bir ṣūretiñ ḥayrānıdır 
2. Sīne eñ şiddetli bir sevdānıñ āteş-dānıdır 
3. Ḥüzn-i hicrānıñla mātem-zār gördüm ‘ālemi 
4. Şimdi her ṣaḥrā baña bir Kerbelā meydānıdır 
17b 
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 Vel-lehū 
1. Cihānda nām-dār oldur ki bāḳī ḳalsun ās̱ārı 
2. Çıḳarsın da zamānında ḳurı bir ad neylersin 
3. Çekmiş āb u tābı dönmüş eṭrāfı ḥazān-dāra 
4. İdüp bu köhne yerde ṭarḥ-ı nev-bünyād neylersin 
 
 Vel-lehū 
1. Şu ṣafvet kim bu gice oldı peydā Ṭunca nehrinde 
2. ‘Aceb mis̱li görülmüş mi cihānıñ bunca nehrinde 

3. Bütün meşhūd olan ās̱ār-ı luṭf-ı pādişāhīdir 
4. Ḫudā a‘dāsını itsün müdemmer dest-i ḳahrında 
  
 Ve-lehū 
1.  Mündericdir elem ‘ālemde vü cāh-ı cāhilde 
2. ‘Ālem-i bī-elem ü cāhil-i bī-cāh olmaz 
3. Münderic oldıġıçün nāmları ẓarfında 
4. ‘Ālem-i bī-elem ü cāhil-i bī-cāh olmaz 
  
 Ve-lehū 
1. Bir serçeyi şahin eline virdi muḳadder 
2. Şahine didi serçe eyā bāz-ı hümā-per 
3. ‘Afv eylemeyüp de beni ekle ṭama‘ itseñ 
4. Bir fā’ide itmez saña bu cism-i muḥaḳḳar 
 
 Maṭla‘ 
 Geldi geçti gördigim demler bütün rü’yā gibi 
 ‘Ālemiñ ḥāli degil mi ḫˇāb yā ḫülyā gibi 
18a 
 Beyt  
 Meḳādir-i āşinādan añla ḳadr-i ḳadr-mendānı 
 Olur ke-mezbehā cevher yed-i nādāna düşdükce 
 
 Cevāhir ḳıymetin cevher-şināsı añlar mes̱eldir bu 
 Olur ke-mezbehā her şey yed-i nādāna düşdükce 
 
 Maṭla‘ 
 Ben de bilmem ki ne ḥāl oldı baña 
 ‘Ālemiñ ḥāli ḫāyāl oldı baña 
 
 Beyt 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
 Ġarḳ olurdum cūy-ı eşke āhım imdād itmese 
 Olmasa eşkim yanardım āteş-i āhımla ben 
 
 Ḳıṭ‘a 
1. Gül alan ḫārına ṭayanmalıdır 
2. Çünki ‘ālemde yoḳ gül-i bī-ḫār 
3. Görmek içün cemāl-i dil-dārı 
4. Çekilür bār-ı minnet-i aġyār 
 
 Naẓm 
1. Benim yoḳdur efendi irtikābım 
 Anıñçündr ki yoḳdur ıżṭırābım 
 
2. O kesī kim mürtekibdir mużṭaribdir 
 Ṭutalım bir ḳapuya müntesibdir 
 
3. Ḳapular dā’imā olmaz güşāde 
 Getür geçmişleri bir kere yāda 
 
4. Ḳıla  Ḥaḳḳ cümleyi ḥıfẓ u ḥimāyet 
 Müyesser ide ṣıdḳ u istiḳāmet 
18b 
 Naẓm 
1. Āzerde ḫāṭır eyleme aḥbābıñı ṣaḳın 

                                                             
7  Metinde satır boştur. 

 Düşmenleriñce bā‘is̱ olur ittifāḳa 
 
2. Ba‘żı sivilci ṣoñra büyük bir çıban olur 
 Ednā şerer sebebdir ol iḥtirāḳa 
 
3. Göñlüm sever seni güzelim gözlerim arar 
 Kimdir taḥammül eyleye yāriñ firāḳına 
 
4. Üftāde-gānı terkle aġyāra olma yār 
 Baḳma raḳīb-i fitne-i fettānıñ nifāḳına 
 
5. Gāhī ẓuhūr ider küçük işden büyük belā 
 Her kārıñ iḥtiyāṭla baḳ iştiḳāḳına 
 
 1304 Tāriḫinde Nişān-ı Fürūġ-Efşān İmtiyāz-ı 

İḥsān Buyurulduḳda Kendüsi Ḫaṭṭ-ı Destiyle Bir 
Telġrāf Ẓarfı Üzerine Tesvīd Etmiş Olduġu 
Ebyāndır Ki ‘Aynen Buraya Naḳl Edildi.  

1. Şehin-şāh-ı zamān ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫān-ı kerem-fermā 
 Cihānı eyledi ma‘mūr u ābād ‘adl ü dadıla 
 
2. Çerāġ itdi nişān-ı imtiyāzile o destūrı 
 7 
 
3. Cenāb-ı Aḥmed ‘İzzet müşīr-i müşterī-ṭal‘at 
 Cihāna virdi şöhret yine ‘izz ü şān ü adıla  
 
4. Nişān-ı imtiyāz aldı o düstūr-ı hümā-sāye 
 İrişdi her diyāra müjdesi ḳuşuñ ḳanadıyla 
 
5. O gün kim oldı ta‘līḳ-i nişān ol ẕāt-ı ẕī-şān 
 Edirne ṭoldı ser-tā-ser mesrūr u şevḳ u şādile  
 
6. O şeb kim eyledi vuṣlat-ı nişān ma‘dilet-efşān 
 Ṭonandı memleket esvāḳ u bāzārıñ güşādıyla  
 
7. Atıldı sū-be-sū nice fişeng ü ṭop ra‘dā-vāz 
 Ṣanur indi yere encüm baḳan şem’ ü ḳanādīle 
 
8. Ṣanurdı gökden encüm indi ḳıldı ‘ālemi tenvīr 
 Baḳanlar ol şeb īḳād olunan şem‘ ü ḳanādīle    
19a 
 TEVĀRĪḪ 
 Tārīh-i Rütbe 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Ṣadr-i mülk-ārā Reşīd Paşa-yı ‘ālī-himmetiñ 
 Ser-be-ser oldı zamānında cihān āsūde-ḥāl 
 
2. Nā’il-i āmāl-i mā-fī’l-bāl olup ehl-i temennā 
 Buldı revnaḳ sāye-i luṭfunda erbāb-ı kemāl 
 
3. Ẕātını talṭīf içün maḫdūmını itdi çerāġ 
 Rütbesin terfī‘le şāhinşeh-i deryā-nevāl 
 
4. Rütbe-i ūlānıñ oldı ṣınıf-ı s̱ānīsi ile 
 Kevkeb-i ümīdi ol mīrīn-i rehīn-i işti‘āl 
 
5. Eylesün ol ṣadr-i ‘āli-ḳadri mesrūru’l-fu’ād 
 Gün-be-gün böyle meserretle Rabb-i lā-yezāl 
 
6. Bir du‘ādır maḳṣad ancaḳ imtidād-ı ‘ömrine 
 Yoḫsa baḥs̱-i vaṣfında ṭāḳat ‘adīmü’l-iḥtimāl 
 
7. Ḳande ḳudret kim idem īfā-yı vaṣf-ı devletin 
 Gördi kim iḥsānınıñ şükrin edā emr-i muḥāl 
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8. Böyle tārīḫ-i mücevher deste ‘İzzet bir düşer 
 Rütbesin ‘ayn eyleye mīr-i celāle ẕī’l-celāl (1258) 
 
 Tārīḫ-i Tebrīk-i Sāl-ı Cedīd 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Serīr-i salṭanatda pādişāhım niçe yüz yıllar 
 Saña itsün Cenāb-ı Ḥayy u Mennān ‘ömr-i Nūḥ iḥsān 
 
2. Ḫudāvendā sen ol ḫāḳān-ı ‘ālemsin ki dergāhıñ 
 Melāẕ-ı bī-kesāndır ḳıble-gāh-ı fırḳa-i şāhān 
 
3. Zülāl-i feyż-i luṭfuñ nār-ı nīrānı ider iṭfā 
 Semūm-ı ḳahrıñ eyler murġ-zār-ı düşmeni nīrān 
 
4. ‘Umūmen dāḫil-i bāġ-ı iṭā‘at oldı ṭāġīler 
 Meger kim ba‘d-ezin ṭaġlarda enhār ile ṭuġyān 
 
5. Seniñ fermānıña maḥkūm u münḳād olmayan eşḫāṣı 
 ‘Aceb olmaz mı şer‘an münkir-i ḳur’ānla seyyān 
 
6. Cihān ṭurduḳca ṭursun taḫt-i ‘ālī baḫt-i şevketde 
 Ser-ā-ser ‘ālemi żabṭ eylesün mānend-i Kürdistān 
 
7. Du‘ā-yı ḫayrile ‘İzzet didim cevher gibi tārīḫ 
 Hezār ems̱āl sāl-i nevle olsun şāhımız şādān (1264) 
  
 Tārīḫ-i Fetḥ-i Sivastopol 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Ḥażret-i ‘Abdü’l-Mecīd ḫānı Ḫudā manṣūr idüp 
 Fetḥ olundı ḫarīb-i tīġ-i ḳahrla Sivastopol 
 
2. Virdi Ḥaḳḳ bu nuṣreti ol pādişāh-ı ‘āleme 
 Ṭoldı āvāz-ı beşāretile bu gün İslāmbol 
 
3. Mosḳol bunca metānet virdigi tersanesi 
 Bir varışda itdi dest-i żabṭ u tesḫīre duḫūl 
 
4. Seyr idince leşkeriñ berren u baḥren cümlesin 
 Dehşetden şaşdı ḳaldı Rusya ḫor u ḫazūl 
 
5. Çoḳ mıdır bu ḫavfla teslīm iderse mülkini 
 Cān atup ancaḳ reh-i eyne’l-meferre buldı yol 
 
6. Er ṣanurken kendüsin dirlikden itdi keff-i yed 
 Gördi ḥālin ḳıldı da‘vā-yı şecā‘atden nükūl 
 
7. Ḳarşu ṭurmaḳ evc-i devlet-i ẕī-saṭvete 
 İşte böyle terk-i mülk ü kişver eyler bol bol 
 
8. Söyledim ‘İzzet meserretle iki tārīḫ-i tām 
 Her biri olsa sezā āvīze-i gūş-ı ḳabūl 
 
9. Seyf ile ḳahran alındı sāḥil-i Sivastopol (1271) 
 Seyf-i zecrle alındı ḳal‘a-i Sivastopol (1271) 
 
 Tārīḫ-i Dīger 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün  
1. İşitdim ḳal‘a-i Sivastopol’un fetḥ ü tesḫīrin 
 Mücevher iki tārīḫ-i dilārā eyledim inşā 
 
2. Ṣafā-baḫşā olur bu müjde-i ra‘nā nüh āfāḳa (1271) 
 Ṣafā virdi bütün işrāḳa işbu müjde-i ‘ulyā (1271) 
 
 Rūm İli Demir Yolu’nun Resm-i Güşādına 

Tārīḫdir 
 Ḳayd eyledim Edirne’de tārīḫin ‘İzzetā 
 Geldi şemendüfer açılup rāh-ı Rūm İli (1289) 
 

 Edirne Piyāde Ḳışlasının Ta‘mīri Tārīḫidir 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Bu ḳışla yādigārıdır cenāb-ı ḫāḳān Maḥmūd’uñ 
 Binā itmiş idi ecnādına ol maẓhar-ı ġufrān 
 
2. Teṣādüf eyleyüp nār-ı ḳażā-yı nāgehānīye 
 Cidār u saḳfı olmışdı dil-i ‘āşıḳ gibi vīrān 
 
3. Bi-ḥamdülillāh necl-i necīl vāris̱-i taḫtı 
 Şehinşāh-ı cihān ‘Abdü’l-‘Azīz ḫān ‘aẓīmü’ş-şān    
 
4. Bu bünyan-ı cesīmi ḳoymayup ḥāl-i ḫarābīde 
 Buyurdı hey’et-i aṣliyede ta‘mīrini fermān 
 
5. İdüp mülki gibi ma‘mūr ḳıldı ‘askerin mesrūr 
 Ola fetḥ ü ẓaferle pür-sürūr ol sāye-i Yezdān   
 
6. Musaḫḫar eyleyüp fermānına Ḥaḳḳ rub‘-ı meskūnı 
 Ola taḫtında bāḳī tā ki devrān eyleye devrān 
 
7. Mücevher kilkle ‘İzzet ḳulı ḳayd itdi tārīḫin 
 Bu ḳışlaḳ oldı ḫān-ı ‘Abdü’l-Azīz ‘ahdinde ābādān (1290) 
 
 Edirne Sarāy-ı Hümāyūnı Ta‘mīr Edildikde 

Ṭarafından Bi’t-Tanẓīm Cihānünnümā Ḳaṣrı 
Ḳapusuna Yazılan Tārīḫ 

 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Pādişāhım oldı ta‘mīr emr ü fermānıñ ile 
 Bu serā-yı dil-güşā bu feraḫ-bahşā binā 
 
2. Gerçi ẕātıñda müzeyyen idi ammā gel de baḳ 
 Şimdi başḳa ṭarz u revnaḳ eyledi peydā binā  
 
3. Görmemiş mānendini çeşm-i cihān dirsem be-cā 
 Tā olalıdan nüh-ṭabāḳ ḳubbe-i ḥaḍrā binā 
 
4. Āl-i Os̱mānıñ ḳıyām-ı ḥaşre dek te’yīd eyleye 
 Eyleye ma‘mūre-i şevketlerin Mevlā binā 
 
5. ‘İzzetā cevherle naḳş it ṭāḳına tārīḫini 
 Ḳaṣr-ı ceddin itdi şāhenşāh bālā cā binā (1290) 
 
 Ṭārīḫ-i Cülūs-ı Hümāyūn-ı Meymenet-maḳrūn 
1. ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫān eyledi taḫt-ı hümāyūna cülūs 
 ‘İzz ü celāli ‘aşḳına Rabb-i ḥamīd itsün sa‘īd 
 
2. Ol şāh manṣūru’l-livā bulsun serīrinde beḳā 
 Olsun mu‘īni dā’imā Ḫallāḳ-ı ẕü’l-‘arşi’l-mecīd 
  
3. Devr eyledikce āsumān olduḳca nīrān 
 Envār-ı ‘adlinde cihān olsun ser-a-ser 
 
4. Ḳadr eyleye her şāmını ‘īd eyleye eyyāmını 
 Āmāde ḳılsun kāmını luṭf-i ḫudāvend-i vaḥīd 
 
5. Olsun ilā-yevmi’l-ḳıyām emri meṭā‘-ı ḫāṣṣ u ‘ām 
 Şehler ola emrine rām ecnādına a‘dā ‘ubeyd 
 
6. Ḥaḳḳ ‘ömrini müzdād ide emlākini ābād ide 
 A‘dāsını berbād ide Mevlā ilā-yevmi’l-va‘īd 
 
7. Ol ẓıll-i Rabbü’l-‘ālemīn ol cānişīn-ı faḫr-ı dīn 
 Olsun serīrinde mekīn şevket ile ‘ahd-i medīd 
 
8. ‘İzzet ḳulı tārīḫini s̱ebt eyledi levḥ-i dile 
  Oldı zamān sa‘dile sulṭān ḫān-ı ‘Abdü’l-Ḥamīd (1292) 
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 Tārīḫ-i Tevcīh-i Ṣadāret-i ‘Uẓmā Berā-yı Ṣafvet 
Paşa 

 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Āṣafā virdi saña mührini şāh-ı ‘ālem 
 Eyledi ẕātıña mesned-i ṣadrı a‘lā 
 
2. Muntaẓırdı saña çokdan berü ol māh-ı celīl 
 Oldı teşrīf-i ḳudūmüñle mübāhāt efzā 
 
3. Ṣaḳlamış ḥikmet-i maḫfīsi meger bugün içün 
 Ki ide muḥyī-i devlet seni Ḥayy ü Dānā 
 
4. ‘Ālemi itmişidi seyl-i ḥavādīs̱-i tīre 
 Oldı tedbīr-i muṣībiñ aña ṣafvet-baḫşā 
 
5. Mihr ü meh parladı ‘İzzet bu mücevher tārīḫ 
 Virdi fer ṣadra celālet ile Ṣafvet Paşa (1295) 
 
 Tārīḫ-i Sāl 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Pādişāhım sāl-i feraḫ-fāliñi sa‘y eyleyüp 
 Mebde’-i feyż-i ḳılup cenāb-ı kibriyā 
 
2. Pādişāhım saña her ‘asīr olur yesīr 
 Eyler esbābın müheyyā ḫāliḳ-i ‘arż u semā 
 
3. Taḫt-ı ‘ālī-baḫta teşrīfiñde mülkü ü millete 
 Her ṭarafdan düşmen itmişdi hücūm u i‘tidā 
 
4. Şeş cihetden olmadı bir devlete bu iḳtiḥām 
 Gerçi vāḳi‘dir iki devlet meyānında veġā 
 
5. Çekdiñ İskender gibi her sūya bir sedd-i sedīd 
 Keyd-i Ye’cūc-i sitemden ‘ālemi ḳıldıñ rehā 
 
6. Sīne gerdiñ ḳarşu ṭurduñ bunca yıl āfete 
 Ḥıfẓ-ı dīn ü devlet içün rāḥatı ḳıldıñ fedā 
 
7. ‘Asrı yesr ü kesri ḳaṣr eyler te‘āḳub 
 Böyle sebḳat itdi a‘ṣār-ı mülūk u enbiyā 
 
8. Ẕāt-ı pāk-i faḫr-ı kevneyne müyesser eyledi 
 Fetḥ-i Baṭḥāyı Ḥudeybiye ‘aḳībinde Ḫudā 
 
9. Bād-ı nuṣretle güşād olsun livā-yı devletiñ 
 Ola her ‘azmiñde tevfīḳ-i İlāhī reh-nümā 
 
10. Bunca a‘dāya teḳābül ḳanġı şāhıñ kārıdır 
 Gelsün ‘arẓ itsün tevārīḫ-āşināyāne   
 
11. Ḥaḳḳ te‘ālā ‘ömr ü iḳbāliñ ferāvān eylesün 
 Bu du‘āyı vird ider ‘İzzet ḳuluñ ṣubḥ u mesā 
 
12. Oldı bu tārīḫde ẓāhir işāretmiş saña 
 Beyża-i ṭuġrāda naḳş-i el-muẓaffer dā’imā 
 
 Tārīḫ-i Diger 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1.  Yazdı menşūr teceddüd-i sāle münşī-i ezel 
 Ḳıldı ṭuġrā-yı hilāl n’ola pür-zīb ü behā 
 
2. Ḥükmini meymūn u mes‘ūd eyleyüp Rabbü’l-enām 
 Bā‘is̱-i feyż ü server itsün be-cāh-ı enbiyā 
 

                                                             
8  Al-i İmran/155. “İki topluluğun karşılaştığı gün, 

içinizden yüz çevirip kaçanları, şeytan ancak yaptıkları 
bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. 

3. Nice böyle sāl-i sa‘de irişüp şāh-ı cihān 
 Taḫt-ı ‘ālī-baḫt-ı şevketde ola fermān-revā 
 
4. Günleri eyyām-ı ‘īd u yılları olsun sa‘īd 
 ‘Ömr ü iḳbālin mezīd itsün cenāb-ı kibriyā 
 
5. Anı manṣūr ide faḫrü’l-mürselīni bedrde 
 Ġālib-i yevme’l-teḳā-l-cem‘ān8  iden bārī Ḫudā 
 
6. Bād-ı nuṣretle güşād olsun livā-yı devleti 
 Ola her ‘azminde tevfīḳ-i İlāhī reh-nümā 
 
7. Sāl-i nev tārīḫini eyler iken fikr ü ḥesāb 
 Vāṣıl oldı sem‘a tebşīr ile ‘İzzet bu nidā 
 
8. Ḥażret-i ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāna olur tārīḫ-i sāl 
 Meymenet-baḫşā-yı ṭuġrā el-muẓaffer dā’imā (1298) 
 
 Tārīḫ-i Tevcīh-i Ṣadāret-i ‘Uẓmā Sa‘īd Paşa 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Mühr alup ḥażret-i Sa‘īd Paşa 
 Ḳıldı cāh-ı ṣadāreti iḥyā 
 
2. Mā-bihi’l-faḫr hey’et-i devlet 
 Ṣadr-i Āṣaf naẓīr-i mülk-ārā 
 
3. Aña şāyeste ṣadr-i a‘ẓamlıḳ 
 Aña lāyıḳ o mesned-i ‘ulyā 
 
4. Bu meserretle ‘an-ṣamīmi’l-ḳalb 
 ‘İzzetā eyle ref‘-i dest-i du‘ā 
 
5.  Şāh-ı devrāna ṣadr-ı a‘ẓamına 
 Dest-gīr ü mu‘īn ola Mevlā  
 
6. Cevherīn ḥarfle olur tārīḫ 
 Luṭf-ı pāk ṣadāret-i ‘uẓmā (1300) 
 
  Tārīḫ-i Sāl 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1.  Sen serīr-i salṭanatda pādişāhım çoḳ yaşa 
 Birbirin itsün te‘āḳub sāl-i feraḫ-fāl-i nev 
 
2. Şād ola ḳalb-i hümāyūnuñ sürūr u şevḳile 
 Eyleye her dem tevcīh ẕātıña iḳbāl-i nev 
 
3. İhtizār itsün livā-yı şevketiñ iclālile 
 Sū-be-sū olsun müyesser naṣr-ı ‘ālü’l-‘āl-i nev 
 
4. Eylesün fermān-revā-yı dīn ü dünyā Ḥaḳḳ seni 
 Böyledir emniyye-i dīrīne vü āmāl-i nev 
 
5. Bu du‘āyı ẕikr ile ‘İzzet ḳuluñ tebrīk ider 
 Bī-‘idād emsāline sāl-i nev olsun dāll-i nev 
 
6. Levḥa cevherle muraṣṣa‘ yazdı tārīḫin ḳalem 
 Bā‘is̱-i fevz ola ḫān-ı ‘Abdü’l-Ḥamīd’e sāl-i nev (1301) 
 
 Tārīḫ-i Ḫaste-ḫāne-i Beledī 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Ḫudā-vend-i mu‘aẓẓam ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāndır 
 Şeh-i şāhān ‘ālem pādişāh-ı pādişāh-ı ecdād 
 
2. Ḥükümdār-ı ḥükm-fermā kerem-kār u kerem-baḫşā 

Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok 
bağışlayandır, halīmdir”.  
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 Cihān-dār u cihān-ārā cihān-bān u cihān-ābād 
 
3. Anıñ ḥükmünde ma‘mūr olmadıḳ bir yer mi ḳalmışdır 
 ‘İmāret-yāb olan ās̱ārı olmaz ḳābil-i ta‘dād 
 
4. Bu ḫaste-ḫāneyi nār-ı ḳażā nāgāh idüp iḥrāḳ 
 Remādıñ rūzgār rūzgār itmiş idi berbād 
 
5. Olunca vāṣıl sem‘-ger-i menba‘-ı hümāyūnı 
 Bināsın eyledi fermān o şāh-ı merḥamet-mu‘tād 
 
6. Yapıldı öyle bir resm-i feraḥ-efzā kim söyler 
 Ḥarīr-i mıṣra‘ayn-ı bābı bīmārāna ṣıḥḥat bād 
 
7. Serīr-i salṭanatda ẕātını Ḥaḳḳ eyleyüp dā’im 
 İde eyyām-ı ‘ömr ü şevket ü iclālini müzdād 
 
8. Becā vālī-i belde bendesi ‘İzzet bu bir beytiñ 
 Ḥurūf-ı sādesinden eylese tārīḫini inşād 
 
9. Şifā bulsun giren ma‘lūl u merżā luṭf-ı bārile 
 Bu ḫaste-ḫāneyi ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫān ḳıldı nev-bünyād 

(1301) 
 
 Edirne’de Piyāde Ḳışlası Cāmi‘-i Şerīfiniñ Ta‘mīri 

Tārīḫ 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 
1. Şeref-baḫşā-yı evreng-i ḫilāfet 
 Mu‘izz-i salṭanat ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫān 
 
2. Emīru’l-mü’minīn ḥāmī-i ümmet 
 Melāẕ u muḳtedā-yı ehl-i īmān 
 
3. ‘Uluvv-i himmeti iḥyā-yı millet 
 Şi‘ārı neşr-i berr ü ‘adl ü iḥsān 
 
4. Ḫarāb olmuş hezār ās̱ārı yapdı 
 Nice ḫayr-ı cedīd oldı nümāyān 
 
5. Derūn-ı ḳışlada bu cāmi‘ide 
 Yapup Maḥmūd ḫān olmışdı vīrān 
 
6. O ḫayr-i pāk- pür-envārı itdi 
 Mükemmel vechile ta‘mīre fermān 
 
7. Ḫitāma oldı vāṣıl emr-i ta‘mīr 
 Mis̱āl-i cennet itdi kesb-i ‘imrān 
 
8. O sulṭān-ı ‘aẓīmü’ş-şānıñ ‘İzzet 
 İde eyyām-ı ‘ömrin Ḥaḳḳ ferāvān 
 
9. Ola Rabbānī manṣūr u muẓaffer 
 Be-faḫri’l-enbiyā vü beyt-i Raḥmān 
 
10. Bu tārīḫim oḳunsun yād olunsun 
 Du‘ā-yı ḫayr şāhenşāh-ı devrān 
 
11. Yapıldı cāmi‘-i ceddi cedīden 
 İrāde eyleyüp ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫān (1301) 
 
 Tārīḫ-i Sāl 
 Müjde şeh-i ‘āleme bu yıla tārīḫdir 
 Āyet-i naṣrun minellāh ve fetḥun ḳarīb9 (1302) 
 

                                                             
9  Saff/13. “Seveceğiniz başka bir şey daha var: Allah’tan 

yardım ve yakın bir fetih. (Ey Muhammed!) Müminleri 
müjdele”. 

 Dīger Tārīḫ 
1. Bā-‘avn-i Rabb-i lā-yezāl itdi teceddüd-i māh u sāl 
 Şāh-ı cihāna sāl-i ḥāl yümn ü sa‘ādet dāllidir 
 
2. Ems̱āl-i sāl-i nevle şād itsün anı Rabb-i ‘ibād 

 ‘Aṣrıñ o ṣāḥib-i ‘adl ü dād ḫāḳān-ı ẕü’l-celālidir 
 
3. Buldı ḫilāfet mesnedi ẕātıyla ‘izz ü sermedī 
 İcrā-yı şer‘-i Aḥmedī aḳṣā-yı mā-fī-l-bālidir 
 
4. Baḳ ol veliyyü’n-ni‘mete virdi teraḳḳī millete 
 Ḥaḳḳıñ bu d īn ü devlete iḥsān-ı ‘ālü’l-‘ālidir 
 
5. Ẕāt-ı hümāyunuñ Ḫudā İslāma ḳılmış muḳtedā 
 Raḥm u kerem cūd u ‘aṭā hep ol şehiñ ef‘ālidir 
 
6. Ta‘mīm-i ‘adl ü merḥamet neşr-i ‘ulūm ü maġfiret 
 İ‘mār-ı mülk ü memleket eñ maḳdem āmālidir 
 
7. Yā Rabb o sulṭān cihān taḫtında olsun kāmurān 
 Tā mihr ü meh-i āsumān yek-digerini tālīdir 
 
8. Bu mıṣra‘ıdır ‘İzzet’iñ tārīḫini ‘aṣr u müddetiñ 
 Ḥaḳḳ ide es‘ad hicretiñ biñ üç yüz iki sālidir (1302) 
 
 Tārīḫ-i Dīger 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Virdi dünyāya şeref sāl-i hümāyūn fāl-ı nev 
 Sa‘d ide ḥaḳḳ-ı şāhenşāhīde Rabb-i kibriyā 
 
2. Ol şāhenşāh-ı cihan-ārā ki ḳıldı ‘ālemi 
 Ẓulmet-i ẓulm ü ta‘addī vü cehāletden rehā 
 
3. Ol ḫudāvend-i himem-fermā ki ḫalḳ-ı mülkini 
 Eyledi ‘ilm ü me‘ārifle rehīn-i irtiḳā 
 
4. Tā ebede yıllar teceddüd göstere aylar hilāl 
 Taḫt-ı ‘āli-baḫt-ı şevketde ola fermān-revā 
 
5. Her güni bir māh her bir māhı da ṣad-sāl olup 
 Mihr-i ‘adl ü re’feti dünyāyı ḳılsun pür-żiyā 
 
6. Bu iki tārīḫ-i cevher-dārı taḳdīm eyleyüp 
 Eyledi ‘İzzet ḳulı tebrīk ü tes‘īdi edā 
 
7. Sa‘d ide ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāna yeñi sāli Ḫudā (1302) 
 Eyleye her sāli sa‘d ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāna Ḫudā (1302) 
 
 Tārīḫ-i Diger 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
 Ḳuluñ ‘İzzet ider bu mıṣra‘-ı tārīḫ ile tebrīk 
 Şehenşāhā saña bu sāl-i sa‘d-i nev-mübārek bād (1302) 
 
 Sarāc-Ḫāne Köprüsünüñ Tecdīdine Tārīḫdir 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün  
1. Ber-ḳarār eyleye taḫtında şeh-i devrānı 
 ‘Ömr ü iḳbāl-i mü’ebbedle Ḫudāvend-i mecīd 
 
2. Mülkünüñ her cihetini kesb-i ‘imāre itdi 
 Köhne bünyān-ı cihān oldı zamānında cedīd 
 
3. Ḳaṭ‘ iderdi rehi Ṭunca feyżān itdikce 
 Ḳıldı ol baḥr-ı kerem işte bu cisri taḥdīd 
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4. Yapdırup yanına bir de ḳaraġol dā’iresi 
 İtdi āsāyiş-i ibnā-ı sebīli te’yīd 
 
5. Yaḳışur ṭāḳına tārīḫ-i mücevher-i ‘İzzet 
 Yapdı bu dā’ireyi ḥażret-i Sulṭān Ḥamīd (1304) 
  
 Tārīḫ-i Cisr 
1. Dārā-yı gerdūn-iḥtişām ḫāḳān-ı İskender-i ḫadm 
 Dād-āver-i fārūḳ-ı cāh şāh-ı cihān Sulṭān Ḥamīd 
 
2. İ‘mār-ı mülk ü devlete ṣarf eyleyüp sa‘ātini 
 Ḳılmaḳda el-ḥaḳḳ gün-be-gün sükkān-ı mülki müstefīd 
 
3. Ez-cümle bu deryā-mis̱āl nehri mürūr itmek muḥāl 
 İşte şeh-i ṣāḥib-i kemāl yapdı aña cisr-i cedīd 
 
4. Bünyād iderken mu‘biri yād eyledi ol serveri 
 Şehzāde-i Ḥayder feri Ġāzī Süleymān-ı şehīd 
 
5. Yapdırdı cisri şānına biñ ḫayr oḳutdı cānına 
 Ḫayrāt-ı şehiñ iḥsānına oldı hep ervāḥ sa‘īd 
 
6. Tā kim semāda kehkeşān tā yerde seyf-i cān-sitān 
 Olduḳca perrān u devān şāhıñ ola ‘ömri mezīd 
 
7. ‘İzzet getür bir pür-güher mıṣra‘la yaz tārīḫ-i ter 
 Ġāzī Süleymān cisrine ḳurdı binā ‘Abdü’l-Ḥamīd (1305) 
 
 Tārīḫ-i Diger 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Emr idüp ḥażret-i Sulṭān Ḥamīd 
 Ḳıldı bu cisr-i cesīmi inşā 
 
2. Eyledi ecrini ihdā ola şād 
 Rūḥ-ı şehzāde Süleymān Paşa 
 
3. Bu nehrden güẕer olmuşdı müḥāl 
 Ḳaplayup deştī mis̱āl-i deryā  
 
4.  İtdi bu cisrle te’mīn-i ṭarīḳ 
 O şehenşāh-ı ‘adālet-fermā 
 
5. İdeler her geçeb ebnā-ı sebīl 
 Ḥażret-i bānī-i ẕīşāna du‘ā 
 
6. Ḳıla taḫtında mü’ebbed anı Ḥaḳḳ 
 Tā ki bāḳī ola nüh-ṭāḳ-ı semā 
 
7. Emr-i fermān-ı Hümāyūn ‘İzzet 
 Oldı bu beytle tārīḫ binā 
   
8. Yād ola adı bunuñ dünyāda 
 Cisr-i şāhzāde Süleymān Paşa (1305)  
  
 Tārīḫ-i İnşā-ı Ḫānkāh-ı Ḳādirī 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Ḳıldı inşā ḫānkāh-ı Seyyid ‘Abdü’l-Ḳādirī 
 Ḥażret-i ‘Abdü’l-Ḥamīd Ḫān ibn-i ḫān ‘Abdü’l-Mecīd 
 
2. Rūḥ-ı pākin eyledi ḫoşnūd o ġavs̱-ı a‘ẓamıñ 
 Ol vekīl-ı faḫr-ı ‘ālem sāye-i Rabb-i vaḥīd 
 
3. Tā ki feyż-efşān ola gül-bāng-ı tevḥīd-i Ḫudā 
 Zīb-i evreng-i ḫilāfet olsun ol şāh-ı ferīd 
 
4. Pīr ü bernā ezber itsün bu du‘āyı ‘İzzetā 
 Ḥaḳḳ Te‘ālā eyleye ‘ömr-i hümāyunı mezīd 
 

5. Sālikāna müjde bu tārīḫ-i mücevher-dār ile 
 Yapdı dergāhı cedīden ḥażret-i sulṭān Ḥamīd (1305) 
 
 Sezāyī Dergāhınıñ Ta‘mīri Tārīḫi 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Ẓahīri ola ḫān-ı ‘Abdü’l-Ḥamīd’iñ evliyāullāh 
 Kim oldur ḥāmī-i dīn-i mübīn ü millet-i beyżā 
 
2. ‘Adālet ü merḥamet ḫṣṣ ẕāt-ı hümāyūnı 
 Ḫilāfet ü salṭanat anıñ ile buldı şeref-ḥaḳḳā 
 
3. Ne ḫaṣlet kim şehenşāhāna lāzım cümlesin cāmi‘ 
 Ne kim şāyeste-i şān-ı ḥükūmetdir ider icrā 
 
4. ‘İbādullāhı sevḳ itdi ṭarīḳ-i Ḥaḳḳ u ‘irfānı 
 Cevāmi‘le tekāya vü mekātib eyleyüp inşā 
 
5. Sezāyī-i Velī’niñ ḫānḳāhında idüp ta‘mīr 
 Bu ḫayrı daḫi iḥyāya muvaffaḳ eyledi Mevlā 
 
6. Sezādır levḥa naḳş itse ḳalem tārīḫini ‘İzzet 
 Sezāyī dergehin sulṭān Ḥamīd ḫān eyledi iḥyā (1305) 
 
 Edirne Çeşmeleri Mecrā-yı Ḳadīmine ‘İlāve 

Ḳılınan Ṣuyuñ Tārīḫidir 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Eyledi icrā Edirne şehrine āb-ı ḥayāt 
 Pādişāh ḥażret-i rehber sāye-i Rabb-i vaḥīd 
 
2. Yazdı ‘İzzet bendesi tārīḫ-i cevher-dārını 
 Yapdı bu mecrā-yı mā’ı ḥażret-i sulṭān Ḥamīd (1307) 
 
 Ṭırnovacıḳ Cāmi‘-i Şerīfine Tārīḫdir 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün  
1. Eyledi bu cāmi‘ini şāhenşeh-ı ‘ālem binā 
 Kim odur bünyān-ı ḥaḳḳ u ‘adl ü dādıñ vāżı‘ı 
 
2. Ol emīru’l-mü’minīn ü muḳtedā-yı müslimīn 
 Dā’imā itmekde icrā ḥük-i şer‘-i şāri‘i 
 
3. Ref‘-i dū-dest-i tażarru‘ eyledim iḫlāṣile    
 Ṣıdḳile āmīn-ḫˇān olsun du‘āmıñ sāmi‘i 
 
4. Ḫayrını idüp ḳabūl ol pādişāh-ı a‘ẓamıñ 
 Ṭūl-i ‘ömr iḥsān ide bu kā’inātıñ ṣāni‘i 
 
5. Serteser āfāḳa fer virsün şükūh u şevketi 
 Şu‘le-baḫşā-yı cihān olsun şi‘ā’-ı ṭāli‘i 
 
6. Bendesi ‘İzzet didi tārīḫ-i cevher-dārını 
 Ḥażret-i sulṭān Ḥamīd yapdı bu ‘ālī cāmi‘i (1307) 
 
 Piyāde Ḳışlasınıñ Ġarb Cihetindeki Ḫaste-ḫāneye 

Tārīḫidir 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Bu bünyād-ı cesīmiñ eyledi inşāsını fermān 
 Nişānındır himmet-i bālā-ter ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāna 
 
2. Egerçi oldı inşā ḫaste-ḫāne nāmına ammā 
 İde Ḥaḳḳ dār-ı ṣıḥḥat leşker-i ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāna 
 
3. Bu ḥisn ü bu reṣānetde yapardı seddini ancaḳ 
 Olaydı yāver İskender der-i ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāna 
 
4. Sa‘ādet-yāb ‘imrān oldı mülki söyle kim her sū 
 Yeri var reşk iderse kişver-i ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāna    
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5. Ḫudā manṣūr idüp innā feteḥnā10 emr ü tebşīri 
 Yazılsun rü’yet-i zer miġfer ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāna 
 
6. Olup aḫbārı ġālib sīne-i a‘dā vü bed-ḫˇāhı 
 İlāhī ṭa‘ma olsun ḫancer ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāna 
 
7. Şu beytiñ mühmelinden yazdı ‘İzzet bendesi tārīḫ 
 Ki naḳş olsun bu vālā mü’es̱s̱er ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāna 
 
8. Şifā vü ṣıḥḥat ile her giren bīmār ola dil-şād 
 Yapıldı ḫaste-ḫāne-i ‘asker ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫāna (1307) 
 
 Ṭop Ḳapu Ḫāricinde Ḥaḳḳı Paşa cāmi‘-i Şerīfi 

Tārīḫi 
 Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe’lün 
 (Fā‘ilātün)       (Fa‘lün) 
1. ‘Aṣr-ı sulṭān-ı ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫānīde 
 Oldı bu cāmi‘-i zībā inşā 
 
2. Tā ḳılındıḳca cemā‘atle namāz 
 İde ol şāhı mü’ebbed Mevlā 
 
3. Nā’il-i icrā ola ehl-i ḥasenāt 
 İtdiler bu es̱er-i ḫayrı binā 
 
4. Beyt-i ātī ile yazdım ‘İzzet 
 Bende tārīḫini cevher-āsā 
 
5. Ḳıldı Ḥaḳḳ dāll-i ‘alā’l-ḫayr-i cezīl 
 Yapdı bu ma‘bedi Ḥaḳḳı Paşa (1307) 
 
 Çoban Ali Efendi Dergāhına Tārīḫdir 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Ḥażret-i ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫānıñ Ḫudā-yı lā-yezāl 
 Eyleye eyyām-ı ‘ömr ü şevket ü şānın mezīd 
 
2. Tā esāsından ḫarāb olmuş idi bu ḫānḳāh 
 İtdi ol ḳuṭb-i ḫilāfet vaż‘-ı bünyān-ı cedīd 
 
3. Rūḥ-ı pür-nūr-ı ‘aliyyü’r-rā‘īyi şād eyledi  
 Ḳalbini ma‘mūr ide anıñda Ḫallāḳ-ı vaḥīd 
 
4. Ḳalmadı mülkünde bir vīrāne vīrāne dil 
 Cümlesin ta‘mīr ü tesrīr itdi ol şāh-ı ferīd 
 
5. ‘İzzetā imdād-ı çār-aḳṭābıla tāriḫdir 
 Ḳıldı tecdīden binā bu tekyeyi sulṭān Ḥamīd (1308) 
 
 Cisr-i Muṣṭafā Paşa Ḥükūmet Ḳonaġına Tārīḫdir 
 Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 
1. Ṣāḥib-i serīr-i salṭanat ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫān 
 Bildirdi ‘āleme şeref ü şān-ı devleti 
 
2. Ẓıll-i Ḫudā ḫalīfe-i faḫr-ı rusül ki ol 
 İcrā ider deḳāyiḳ ḥükm-i şerī‘ati 
 
3. Ḥaḳḳā ki s̱ālis̱ ‘ömrin oldı ‘adlile 
 Ẓulmü ü sitemden itdi berī mülk ü milleti 
 
3.  Ma‘mūr ola memāliki bed-ḫˇāhı ser-nigūn 
 Günden güne füzūnter olup ‘ömr ü şevketi 
 

                                                             
10  Fetih/ 1. “Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.” 

4. Yapdırdı bu ḳażāda ḥükūmet ḳonaġını 
 İḥḳāḳ içün ḥuḳūḳ-ı ṣunūf-ı raġbeti 
 
5.   Memdūḥ olur hemīşe o me’mūr kim ider 
 ‘İffetle dīn ü devlet uġurunda ḫidmeti     
 
6. ‘İzzet sezā yazılsa bu tārīḫ bābına 
 Yapdırdı şāh-ı dīn bu dār-ı ḥükūmeti (1308) 
 
 Ṣaçlı İbrāhīm Efendi Tekyesine Tārīḫdir 
 Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
1. Ḥażret-i ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫān hamīdü’l-ḫaṣletiñ 
 ‘Ömr ü iḳbālin ferāvān eyleye Rabbü’l-enām 
 
2. Ḳıldı tecdīden binā bu tekyeyi ol pādişāh 
 Olmuş iken nice yıllardır rehīn-i inhidām 
 
3. Feyż-i enfās-ı ricāl-i Celvetiyye andadır 
 Cilve-ger nūr Hüdāyī’den hidāyet ṣubḥ u şām 
 
4. Gel devām it ẕikr ü tevḥīde ḫulūṣ-ı ḳalbile 
 Olasın tā vāṣıl-ı ser-menzil-i dāru’s-selām 
  
5. Bir mübeşşir geldi virdi tārīḫin ḫaber 
 Ṣaçlı İbrāhim Efendi dergehi oldı temām (1308)  
 
 Tārīḫ-i Vilādet 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Bu yıl ṣulb-i Serverī begden oldı bir veled-i ṭāli‘ 
 İde Ḥaḳḳ ṭūl-i ‘ömrile kemālāt u ṣalāḥ iḥsān 
 
2. Çıḳardım kān-ı dilden bir muraṣṣa‘ mıṣra‘-ı tārīḫ 
 Ḫudā itsün mu‘ammer geldi kevne Yūsuf-ı Ken‘ān (1309) 
 
 Edirne’de Piyāde Ḳışlasına Tārīḫ 
 Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
1. Şehenşāh-ı mu‘aẓẓam ḥażret-i ‘Abdü’l-Ḥamīd ḫān kim 
 İder fersūde bünyān-ı cihānı nev-be-nev ābād 
 
2. O rūḥ-ı cism-i ‘ālem nūr-ı dū-çeşm-i benī Ādem 
 Ḫudāvend-i mufaḫḫah pādişāh-ı pādişāh ecdād 
 
3. Bu ḳışlaḳ-ı hümāyūnı da tecdīden binā ḳıldı 
 Ki on altı ṭabur ‘asker içinde idile iḳ‘ād 
 
4. Bu resm ü bū metānetde bu ṭarz u bu raṣanetde 
 Bu ḥüsn ü bu cesāmetde binā görmüş mi üstād 
 
5. O rütbe ‘askeri ḥaḳḳında şāmildir ki işfāḳı 
 Naẓargāh-ı hümāyūnunda hep mānende-i evlād 
 
6. Memālik-i sāye-i şāhānesinde sū-be-sū ma‘mūr 
 Berāyā ẓıll-i ‘adlinde refāh-ı ḥāl ile dilşād 
 
7. Münācāt elleriñ aç dergeh-i ḳāḍī-i ḥācāta 
 ‘Ubūdetile ‘İzzet ḳıl du‘ā sen aḳdem-i evrād 
 
8. Mu‘īn ü dest-gīr olsun Ḫudā her ‘azm ü remzinde 
 İdüp eyyām-ı ‘ömr ü şevket ü iclālini müzdād 
 
9. Revādır ḫāme-i cevher ile naḳş olsa tārīhi 
 Bu dil-cū ḳışlayı ḳıldı şehenşāh-ı cihān bünyād (1310) 
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Sonuç 

Edirne valisi Ahmed İzzet Paşa, 19. yüzyılda yaşamış ve Edirne başta olmak üzere birçok yerde valilik 
görevlerinde bulunmuş bir devlet adamıdır. 1893’te Edirne’de vefat etmiş ve Üç Şerefeli Camii’nin 
arkasında Peykler medresesi ile Saatli Medrese’nin arasındaki türbeye defnedilmiştir. Ahmed İzzet Paşa, 
tedbirli, güçlü, hayır sahibi ve yazmış olduğu şiirleri ile iyi bir şairdir. 

Ahmed İzzet Paşa’nın şiir ve gazellerinin olduğu Divançe, Edirneli Ahmed Bâdî Efendi tarafından 
istinsah edilmiştir ve Edirne Selimie Yazma Eser Kütüphanesi’nde 22 Sel 2311 numarada kayıtlıdır. 

Divançe’de miraciye, na’t, tazarru, sadrazam Reşîd Paşa’ya kaside, Nâbî ve Hâmî-i Âmidî’nin gazellerine 
tahmis, 22 gazel ve son bölümde de tarih manzumeleri bulunmaktadır. Tarih manzumeleri, dönemin 
siyasî ve sosyo-kültürel unsurlarını yansıtması bakımından önemlidir.  

Bu çalışma ile bugüne kadar hakkında çalışma bulunmayan Edirne valisi Ahmed İzzet Paşa 
Divaneçesi’nin transkripsiyonlu metnini bilim dünyasına sunmuş bulunmaktayız. Bu Divançe’nin Türk 
edebiyatına katkı sağlayacağı ve bu konuda çalışacaklara fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. 
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