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Öz 

Seyyid Yahyâ Vâkıf, İstanbul’da doğmuştur. Alim, şair ve hattat bir ailenin mensubudur. Baba 

tarafından seyyid olan Vâkıf’ın pederi Abdürrahim Fâiz Efendi (ö. 1726) ve anne tarafından dedesi 

Abdülbâkî Ârif Efendi (ö. 1713-14)’dir. Dedesi, babası, kardeşi Mehmed Şeref Efendi ve kendisi hem 

şair hem hattattır. Riyâzü’ş-Şu‘arâ’nın bir nüshası, talik yazıda üstat olan Vâkıf tarafından istinsah 

edilmiştir. Müderrislik, Kahire nakibüleşraflığı, Halep kadılığı, askerî kassamlık yapan şair 15 

Ramazan 1150/ 2 Ocak 1738’de İstanbul’da vefat etmiş, Eyüp Mezarlığı’na dedesinin yakınında bir 

mevkiye defnedilmiştir. Vâkıf’ın Dîvân’ından başka bir eseri bilinmemektedir. Onun kaside nazım 

şekliyle yazdığı Halep Menzil-nâmesi Dîvân’ına da dâhil edilebilir. Mürettep olduğu bildirilen 

Dîvân’ı elimizde değildir. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Y-619 numaralı mecmua 

içinde Vâkıf’a ait 28 gazel ve 1 beyit yer almaktadır. Tezkireler, biyografi kitapları ve sanat tarihi 

çalışmalarında rastlananlarla birlikte bu çalışmadaki şiirler 32 gazel, 1 tarih kıtası ve 2 beyit olmak 

üzere 35’e ulaşmaktadır. Bu şiirler içinde yer alan 3 gazel, ya Seyyid Vehbî’ye nazire olarak 

yazılmıştır yahut Vehbî’nin naziresine zemin teşkil etmiştir. Ayrıca Kabataş Hekimoğlu Ali Paşa 

Meydan Çeşmesi’ndeki kitabelerden birinde Seyyid Vehbî’nin kıtası yazılı iken öteki kitabedeki 

kıtayı kimi kaynaklar Bursalı müderris Vâkıf Mahmûd Efendi’ye isnat etmişlerdir. Ancak şiir Seyyid 

Yahyâ Vâkıf’a aittir. Vâkıf’ın şairliği için kaynaklarda verilen bilgiler, onun iyi bir şair olduğunun 

zikredilmesinden ibarettir. 

Anahtar kelimeler: Klasik Türk şiiri, 18. yy., Seyyid Yahyâ Vâkıf, gazel 

Poems of Seyyid Yahyâ Vâkıf (d. 1738) 

Abstract 

Seyyid Yahyâ Vâkıf was born in Istanbul. He is a member of a scholar, poet and calligrapher family. 

Vâkıf's father was Abdürrahim Fâiz Efendi (d. 1726) and his maternal grandfather Abdülbâkî Ârif 

Efendi (d. 1713-14). His grandfather, father, brother Mehmed Şeref Efendi and himself are all poet 

and calligrapher. A copy of Riyâzu’sh-Shu‘arâ was copied by Vâkıf, who was a master in talik script. 

The poet, who was a professor, a religious professor in Cairo, a cadet in Aleppo, a military qassam, 

died in Istanbul on 15 Ramadan 1150 / January 2, 1738, and was buried in a location near his 

grandfather in the Eyup Cemetery. No other work of Vâkıf other than Dîvân is known. We do not 
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have this work, which is reported as a prepared divan. Aleppo Menzilname can also be included inn 

his Dîvân. There are 28 ghazels and 1 coupletb belonging to Vâkıf in the magazine which is recorded 

in Yapı Kredi Sermet Çifter Research Library with number of Y-619. Together with the poems found 

in tezkires, biography books and art history studies, the available poems reach 40, including 3 

qasidahs, 32 ghazals, 3 qit’ahs (chronogram) and 2 couplets. The 3 ghazals which are included in 

these poems were either written as a nazeerah to Seyyid Vehbî or formed the basis for Vehbi’s 

nazeerah. In addition, while the chronogram of Seyyid Vehbi was written in one of the inscriptions 

in the Kabataş Hekimoğlu Ali Pasha Square Fountain, the chronogram in the other inscription was 

attributed to Vâkıf Mahmûd Efendi, a scholar from Bursa. However, the poem belongs to Seyyid 

Yahyâ Vâkıf. The information given in the sources for Vâkıf’s poetry consists of mentioning that he 

is a good poet. 

Keywords: Classical Turkish poetry, 18th century, Seyyid Yahyâ Vâkıf, ghazal 

Giriş 

Klasik Türk edebiyatı şairlerinin şiirleri yalnızca divanlardan değil, numuneler hâlinde tezkirelerden, 

sayısı kimi zaman az kimi zaman çok olmak üzere mecmualardan okunabilmektedir. Bazı şairler, 

şiirleri bir divan olarak bir araya getirilmiş öteki şairler kadar şanslı değildir. Ayrıca mürettep bir divan 

asırlar içinde yıpranabilmekte, yangın gibi hadiselerle zayi olabilmekte yahut başka sebeplerle 

akıbetleri meçhul kalabilmektedir. Bazı eserlerin şahsi kütüphanelerde bulunması veya kurum 

kütüphanelerinin tasnif edilip kataloglanmamış arşivlerinde gün yüzüne çıkacağı zamanı beklemesi de 

ihtimal dâhilindedir. Bunlarla birlikte kütüphane kataloglarında kimi eserlerin başka müelliflere 

isnadı, başka bir nüsha yoksa telif sahibinin elimizde eserinin bulunmadığı hükmünü bize 

verdirmektedir. 

Bu çalışmanın konusunu teşkil eden Vâkıf’ın şiirleri için de benzer bir durumdan söz edilebilir: 

Kaynaklar onun mürettep bir divanı olduğundan bahsetmiştir, ancak bu eser henüz ele geçmiş 

değildir. Dîvân’ı tespit edilinceye kadar Vâkıf’ın şiirleri eldeki 3 kaside, 32 gazel, 3 kıta ve 2 beyitten 

ibaret görünmektedir. Bu şiirlerin çoğunluğunu teşkil eden 28 gazel ve 1 beyit, Yapı Kredi Araştırma 

Kütüphanesi’nde bulunan Y-619 numaralı mecmuadan edinilmiştir. Bu mecmuada yer alan Vâkıf 

mahlasıyla yazılmış şiirlerin Seyyid Yahyâ Vâkıf’a aidiyeti iki yoldan ortaya konmuştur. Evvela mezkur 

yazmanın 18b sayfasındaki bir gazelin başında yer alan “Vâkıf Çelebi, Fâ’iz Efendi-zâde” ibaresi bu 

hükme varılmasını sağlamıştır. İkinci olarak Vâkıf hakkında tezkirelerin verdiği şiir örneklerinden 

bazılarının bu mecmuada yer aldığı görülmüştür. Fâiz Efendi ve Şâkir Bey Mecmuası’ndan alınan 3 

kaside ve 2 tarih kıtası ile tezkirelerden ve başka kaynaklardan elde edilen Vâkıf’a ait şiir/ şiir parçaları 

da çalışmaya ilave edilmiştir. 

Seyyid Yahyâ Efendi’nin hayatı 

Seyyid Yahyâ Efendi İstanbul’da doğmuştur. Doğum tarihi ise bilinmemektedir. Babası Fâ’iz/ Fâ’izî 

mahlasıyla şiirler yazan Seyyid Abdürrahim Efendi’dir. Müderris ve kadılık vazifelerini ifa eden 

Abdürrahim Efendi, 25 Cemâziyelevvel 1138/29 Ocak 1726 tarihinde Kahire’de vefat etmiştir (Kesik, 

2014).  

Baba tarafından seyyid bir aileye mensup olan Yahyâ Efendi’nin anne tarafından dedesi ise Rumeli 

kazaskerliği yapmış ve 1125/1713-14’te vefat etmiş olan Abdülbâkî Efendi’dir (İnce, 2005: 478). 
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Aksoyak, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde (TEİS) Abdülbâkî Efendi’nin, Seyyid Abdürrahîm 

Efendi’nin babası olduğunu belirtmiştir (Aksoyak, 2014). Ancak doğrusu babası değil, kayınpederidir. 

Şiirde Ârif mahlasını kullanan Abdülbâkî Efendi ve talik hattı kendisinden meşk eden damadı 

Abdürrahîm Efendi iyi birer hattattır (İnce, 2005: 476, 526). 

Yahyâ Efendi, iyi bir eğitim gördükten sonra 1110/1698-99 Şeyhülislam Ebezâde Abdullâh Efendi’den 

mülazım olmuştur. Osmanlı medrese sisteminde mülâzımlık 20-23 yaşları civarında olduğundan 

şairin doğum tarihi 1090/1679 yılı civarındadır diyebiliriz. Mülazımlıktan sonra 1120/1708-09 yılında 

hariç medreselerinden birine müderris olarak tayin edilmiştir. 1124/1712-13’te Defterdâr İbrâhîm 

Efendi Medresesi müderrisi olmuştur (Erdem, 1994: 280). 1127/1715’te dedesi Abdülbâkî Ârif 

Efendi’nin vasiyeti üzerine bina edilen medresenin ilk müderrisliğini yapmıştır. Ardından 

Demirkapı’da bulunan Ahmed Paşa Medresesi’nde ve Bâlî Paşa Medresesi’nde müderrisliği devam 

etmiştir (İnce, 2005: 687). Babasının Kahire kadılığı esnasında nakibüleşraflık vazifesini deruhte 

etmiştir (Müstakimzâde Süleymân Sa‘deddîn, 2014: 696). Bir müddet askerî kassâmlık yapan şair 

(Kaplan, 2014a), 1736’da Halep kadılığına atanmış, bu görevden mazul olduktan sonra 15 Ramazan 

1150/ 2 Ocak 1738 Perşembe günü İstanbul’da vefat etmiştir (Fındıklılı İsmet Efendi, 1989: 132). 

Tuman, Halep’te medfundur (2001: 1143) diyorsa da kabri dedesi Abdülbâkî Ârif Efendi’nin Eyüp 

Mezarlığındaki mezarı yakınındadır (Fındıklılı İsmet Efendi, 1989: 131). 

Müstakimzâde onun vefat tarihini nazar kelimesiyle ifade etmiştir (Müstakimzâde Süleymân 

Sa‘deddîn, 2014: 696). Bu bilgiyi Fatîn de aynen aktarmıştır (Çiftçi, 2017: 513). Ebced hesabına göre 

nazar kelimesi (200=ر ,900=ظ ,50=ن) 1150/1738 tarihini vermektedir. Şemseddin Sâmî (1996: 4663) 

ise vefatını yıl olarak belirtmiştir. 

Yahyâ Vâkıf’ın kendinden küçük Mehmed Şeref isimli müderris, şair ve hattat bir kardeşi vardır. (İnce: 

2005: 420-421). Kendi de hattat olan Vâkıf, talik yazıyı dedesi Abdülbâkî Arif Efendi’den meşk etmiş, 

bu meşklere daha sonra babası Abdürrahîm Efendi’yle devam edip ustalaşmıştır. Sâlim, “şîve-i hatt-ı 

İmâdânede müşârun bil-benân” ifadesiyle babasının talik yazıda İmâd-ı Hasenî kadar kabiliyetli 

olduğunu zikretmiştir (İnce, 2005: 526). Vâkıf’ın hattının bir örneğini bulabilmek amacıyla yapılan 

kütüphane taramalarına göre Vâkıf tarafından kopya edilen bir esere rastlanmıştır. Riyâzî’nin 

Riyâzu’ş-Şu‘arâ adlı tezkiresinin Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü’nde bulunan 

1118/1706-7 istinsah tarihli nüshasının, yazmanın sonunda yer alan “Sevvedehû Es-Seyyid Yahyâ Vâkıf 

ibn Fâ’iz el-Hüseynî” ibaresine bakılırsa Vâkıf tarafından istinsah edildiği anlaşılmaktadır.  

Hat sanatından başka Yahyâ Vâkıf, babası Abdürrahîm Fâ’iz Efendi ve amcası Seyyid Mehmed Kâşif’in 

şiir sanatında mahir olduklarını belirtmek üzere Müstakimzâde ve tezkire müellifi Râmiz, Seyyid 

Vehbî’nin devrinin şairlerini zikrettiği ve Vekâletnâme adıyla anılan kasidesindeki (Dikmen, 1991: 41): 

 Mezâyâ-yı kelâmâ Kâşif-âsâ vâkıf olmuşdur 

 ‘Aceb mi Fâ’iz olsa hâ’iz-i tahsîn-i Hâkânî 

[= Sözün meziyetlerine Kâşif gibi vâkıf/ Vâkıf olmuştur. Fâ’iz, şair Hâkânî’nin övgü ve güzellemesine 

mazhar olsa şaşılmaz.] 

beytini kaydederler (Müstakimzâde Süleymân Sa‘deddîn, 2014: 696; Erdem, 1994: 280). Bütün 

bunların hülasası olarak Seyyid Yahyâ Vâkıf’ın âlim, hattat ve şair bir ailenin mensubu olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 
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Kaynaklara göre Vâkıf, mensup olduğu âlim bir ailenin ilimle mücehhez bir ferdi (İnce, 2005: 687), 

faydalı ilimlere sahip âlim bir zattır (Müstakimzâde Süleymân Sa‘deddîn, 2014: 696). 

Vâkıf’ın şairliği 

18. yy. şairi Vâkıf, Sâlim’e göre yeni bir dil ile latif şiirler yazmıştır (İnce 2005: 687). Râmiz, onun kısa 

biyografisini verdikten sonra âbdâr/ akıcı olarak nitelediği bir gazelini aktaracağını söylemiş, ancak bu 

kısmı eksik bırakmıştır (Erdem, 1994, 280). Belîğ, çalışmamıza dâhil ettiğimiz ve bir kısmı eksik olan 

iki şiiri (G.14, G.17) örnek verir (1999: 507). Safâyî, onun küçük yaşlarda şiirle uğraştığını belirtir 

(Çapan, 1999: 710). Müstakimzâde Süleymân, Vâkıf’ın şairliğinin baba ve dedelerinden miras 

olduğunu zikreder ve şairin mürettep Dîvân’ı olduğundan bahseder (2014: 696). Fakat bu eser 

elimizde değildir. 

Hekimoğlu Ali Paşa’nın Kabataş Camii yakınında yaptırdığı çeşmenin denize bakan cephesinde Seyyid 

Vehbî’nin biri hariç her mısraı bir tarih olan 6 beyitlik bir kıtası (Talasoğlu, 1998: 168: Dikmen, 1991: 

421), karaya bakan tarafında ise Vâkıf’ın: 

 Yazılsa tâkına şâyeste Vâkıfâ târîh 

 Yirinde oldı binâ çeşme-i Alî Paşa (1145/1732-33) 

[= Ey Vâkıf! Kemerine “Ali Paşa Çeşmesi yerinde bina edildi” diye yazılsa yakışır.] 

makta beyitli tarih kıtası talik hat ile yazılıdır (Fındıklılı İsmet Efendi, 1989: 131). Tanışık (1945: 85) ve 

onun verdiği bilgiyi aktaran Talasoğlu, bu kıtanın Bursalı müderris Vâkıf Mahmûd Efendi’ye ait 

olduğunu söylemektedirler. Ancak Vâkıf Mahmûd Efendi’nin vefat tarihi 1137/1724-25 olduğu için 

(Kaplan, 2014b) söz konusu kıta ona değil, Seyyid Yahyâ Vâkıf’a ait olmalıdır. Bundan başka Tanışık’ın 

tarih mısraının ebced hesabıyla 1 eksik olduğunu söylemesi de yanlıştır, zira mısra hesap edildiğinde 

tam tarih ortaya çıkmaktadır. 

Aynı mimari eserin iki cephesine nakşedilmiş tarih manzumeleriyle bir arada bulunan Vâkıf ve 

Vehbî’nin birbirleriyle olan münasebetinin izleri, şiirleri üzerinden takip edilebilmektedir. Nitekim 

Seyyid Vehbî bir gazelinde: 

 Hazret-i Vâkıf Efendi ki dükenmez vasfı 

 Haşre dek ister iseñ eyleyüp ıtrâ söyle (G.207/11) 

[= Kıyamete kadar bol bol övüp söylesen de Vâkıf Efendi’nin vasıfları tükenmez.] 

diyerek Vâkıf’ı övmektedir (Dikmen, 1991: 645). Ayrıca Vehbî: 

 Saldı Tatâr-ı gamze akın mülk-i câna dek 

 Te’sîr itdi tîr-i müje üstühvâna dek 

matlalı müzeyyel gazelinin (Dikmen,1991: 599-600) son beytinde: 

 Tahsîn idirse Vâkıf-ı ‘âlî-nijâd eger 

 Fark-ı tabî‘atüm irişür Ferkadâna dek (G.139/8) 

[= Eğer soyu yüce Vâkıf bu şiiri beğenirse şairlik tabiatımın başı Ferkadan’a kadar ulaşır.] 
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demiş ve yazdığı gazeli Vâkıf’ın beğenmesini umduğunu dile getirmiştir. Bu örneklerden hareketle 

Vehbî ve Vâkıf arasında sıkı bir münasebet olduğu söylenebilir. Ayrıca şairin şiirlerinin yer aldığı 

mecmuada bulunan ve peşpeşe gelen Vehbî ve Vâkıf’a ait üçer gazel, kafiye ve muhteva açısından 

birbirine yazılmış nazireler gibi görünmektedir. Şiirlerin matla beyitleri şöyledir: 

Vehbî Vâkıf 

Sevdâ-ger-i hayâl ki dil-keş mekân arar 
Neşr-i metâ‘-ı nazm idecek bir dükân arar 

(G. 72/1. Dikmen, 1991: 558) 

‘Âlemde sanma ‘izzet ü câh-ı cihân arar 
Dil bend-i ‘aşkı olmağa bir nev-civân arar 

(G.8) 

Yârdan haste dile geldi meveddet-nâme 
Mutrıb-ı cân okısun şevk ile sıhhat-nâme 

(G. 198/1. Dikmen, 1991: 639) 

Her ne dem ‘âşıka gönderse o âfet nâme 
Getürür lâbüd o bî-çâreye rikkat nâme 

(G.30) 

Bakmaz o gurre-mest-i behâ cân-sipârına 
Bîhûde pây-mâl oluruz reh-güzârına 

(G. 199/1. Dikmen, 1991: 640) 

Nezzâre-sâz-ı hayret olursam ‘izârına 
Bak bak kemâl-i tâb-ı ruh-ı şerm-dârına 

(G.27) 

Vâkıf’ın şiirleri 

Vâkıf’ın kaside nazım şekliyle yazdığı Halep Menzil-nâmesi, daha önce yayımlanmıştı (Kaplan, 2020). 

Bu şiirde Vâkıf Halep kadılığı vazifesine giderken yol üzerindeki menzilleri kısaca, çoğu zaman 

isimlerini zikretmekle yetinerek anlatmıştır. 

Bizim bu çalışmamızda ise Vâkıf’a ait 3 kaside, 32 gazel, 3 tarih kıtası ve 2 beyit bulunmaktadır. Şaire 

ait kasideler Fâiz Efendi ve Şâkir Bey Mecmuası’ndan alınmıştır. Gazellerden 29 tanesi Yapı Kredi 

Araştırma Kütüphanesi’nde kayıtlı Y-619 numaralı mecmuada yer almaktadır. Beyitleri eksik olan 13 

ve 16 numaralı gazeller ile 31 numaralı gazel tezkirelerden derlenmiştir. Kıtalardan 2’si Fâiz Efendi ve 

Şâkir Bey Mecmuası’ndan, Kabataş Hekimoğlu Ali Paşa Meydan Çeşmesi’nin tarih kitabesi olan kıta, 

sanat tarihi konulu bir çalışma (Barışta, 1993) ile Osmanlı Kitabeleri Projesi adlı çalışmanın internet 

sitesinden (http://www.ottomaninscriptions.com) alınmıştır. Beyitlerden 1’i gazellerin bulunduğu 

mecmuadan, öteki de tezkirelerden alınıp bu çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Kasideler 

Vâkıf’ın elimizde 3 kasidesi mevcuttur. Bunların her biri Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya yazılmıştır. 

1. kaside İbrahim Paşa’nın vezir oluşu münasebetiyle kaleme alınmış 53 beyitlik bir şiirdir. Mefâ‘ilün 

fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün kalıbıyla yazılan kasidede 1-8. beyitler nesib, 9. beyit girizgâh, 10-49. beyitler 

methiye, 50-53. beyitler ise dua bölümünü teşkil etmektedir. Methiyenin 20-30. beyitleri arasında şair, 

Sultan III. Ahmed’i övmüştür. Ayrıca 38-45. beyitler arasında da tegazzül bölümü yer almaktadır. 

İbrahim Paşa’ya sunulan 2. kasidenin en mühim tarafı, lale isimleriyle kurulmuş bir şiir olmasıdır. 

Vâkıf, şiir boyunca onlarca lale ismi zikreder. Öyle ki bir beytin tamamı lale isimlerinden 

oluşmaktadır: 

 Dür-i yek-tā ‘arūs-ı gülşene şâhâne zîverdür 

 Kılur dürr-i ‘Aden rūy-ı ‘arūs ol gevher-i cânı (K.2/6) 

Beyitte geçen dür-i yek-tâ (Koç Keskin, 2018: 133), ‘arûs-ı gülşen (Koç Keskin, 2018: 27), şâhâne (Koç 

Keskin, 2018: 572), zîver (Koç Keskin, 2018: 493), dürr-i ‘Aden (Koç Keskin, 2018: 131), rûy-ı ‘arûs 

(Koç Keskin, 2018: 504), gevher-i cân (Koç Keskin, 2018: 82) kelime ve tamlamaları birer lale ismidir. 
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Öte yandan kaside mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün kalıbıyla yazılmıştır ve 56 beyitten oluşan 

bir bahariyedir. 1-27. beyitler nesib, 28. beyit girizgâh, 29-45. beyitler methiye, 46-53. beyitler fahriye, 

54-56. beyitler ise dua bölümünü teşkil etmektedir. Ayrıca 23-27. beyitler arasında da tegazzül bölümü 

yer almaktadır. Methiye bölümünün sonunda yer alan ve “Eğer altıya çıkarmak mümkün olsaydı altı 

yönden ‘Senin devletin için dua etmek, Müslümanlığın altıncı şartıdır’ derdim.” şeklinde nesre 

çevrilebilecek: 

 Dir idüm şeş cihetden olsa tesdîsi eger mümkin 

 Du‘â-yı devletüñdür sâdis-i şart-ı müselmânî (K.2/45) 

beyti methiye açısından hayli ilginç bir örnek teşkil etmektedir. 

3. kaside ise mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün kalıbıyla yazılmış 77 beyitlik bir şiirdir. Vâkıf’ın 3 

kasidesinden en uzun olanı budur. Nesip bölümünün bulunmadığı kaside doğrudan methiye ile başlar. 

1-57. beyitler methiye, 58-69. beyitler fahriye, 70-77. beyitler dua bölümünü teşkil etmektedir. Methiye 

bölümünün içinde 16-22. beyitler arasında şair Sultan III. Ahmed’i övmüştür. Ayrıca 43-49. beyitler 

arası tegazzül bölümüdür. 

Gazeller 

Vâkıf’ın elimizdeki şiirlerin ekseriyetini teşkil eden 32 gazeli, elifbâ harflerinden 10 tanesi ile 

yazılmıştır.  

HARFLER Gazel sayısı Gazel sırası 

Elif 3 1-3 

Tâ 1 4 

Râ 9 5-13 

Zâ 3 14-16 

Şîn 1 17 

Kef 2 18-19 

Nûn 6 20-25 

Vâv 1 26 

Hâ 5 27-31 

Yâ 1 32 

TOPLAM 32 

Görüldüğü üzere en çok râ (9), nûn (6), hâ (5) harflerinden gazeller mevcuttur. 32 gazelin 26’sında 

kelime hâlindeki redif tercih edilmiştir. Bunlar olmaz baña (G.1), sensüz baña (G.2), saña (G.3), 

dürüst (G.4), degildür (G.6), ‘aceb midür (G.7), arar (G.8), yok mıdur (G.9), gör (G.11), kâ’ildür 

(G.12), gösterür (G.13), olamaz (G.14), olmasun dimezüz (G.15), söyletmez (G.16), kalmamış (G.17), 

eyleyebilsek (G.18), itmezdük (G.19), iden (G.21, G.23), olsun olmasun (G.22), hüsn (G.24), oldum ben 

(G.25), şimden girü (G.26), teveccüh (G.28), üstine (G.29), nâme (G.30), şimdi (G.32) kelimeleridir. 

Görüldüğü üzere şair daha ziyade redif kullanarak gazel yazmayı tercih etmiştir. 

Beyit sayıları bakımından gazeller incelendiğinde ise aşağıdaki tabloda yer alan veriler elde edilmiştir. 
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Beyit sayısı Gazel sayısı Gazel numaraları 

2 2 13, 16 (Beyitleri eksik gazeller) 

5 12 1, 4, 5, 6, 11, 12, 17, 25, 26, 28, 31, 32 

6 1 20 

7 12 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 22, 27, 29 

9 4 10, 21, 23, 30 

10 1 24 

Buna göre şair en çok 5 ve 7 beyitli gazel yazmayı tercih etmiştir. Tabloda 2 beyit olarak görülen 

gazeller ise bütün beyitleri elimizde olmayan gazellerdir.  

Vâkıf’ın elimizdeki gazellerinde 6 farklı vezin kullandığı görülmüştür. Bunlar içinde en çok mef‘ûlü 

fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün (12) kalıbı ile fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün (7) kalıbını tercih etmiştir. 

Şairin 4 yerde vezin kullanırken hataya düştüğü görülmektedir. Bir mısraında vezni aksayan beyitler 

G.3/6, G.13/4, G.18/7, G.27/4 numaralı yerlerdedir. Vâkıf:  

 Gonca-i bâğı görüp Vâkıf hamûş olsa nola 

 Her biri mühr-i leb-i takrîrdür sensüz baña (G.2/7) 

beytinde olduğu gibi kelimelerin kısa olan son hecelerinde imale yapmakta bir mahzur görmemiştir. 

Bu durum Türkçe kelimelerin umumiyetle son hecelerinin vurgulu olmasıyla da ilgilidir. Ancak çokça 

tesadüf edilen bu gibi örneklerin dışında itdügi (G.7/1), başuma (G.7/13), dahi (G.9/2, G.17/3), niçe 

(G.11/1), gibi (G.14/1), anı (G.22/6), verdile (G.26/3), olalı (G.26/2), virmezise (G.27/2), ide (G.30/3), 

ruhuña (G.31/4), alayına (G.32/3), Galata (T.1/3), birini (T.1/4), suyından (T.1/5), paşa (T.1/12) 

kelimelerinde görüleceği üzere ilk yahut ara hecelerde imale yapmıştır. Bir yerde karşılaşılan ne 

(G.11/4) kelimesi ile pek çok örneği bulunan bu (G.19/3, T.1/8) kelimesinde olduğu gibi tek heceli 

kelimelerde vurguyu artırmak için imaleden yararlandığı da görülmektedir. 

Gazellerden ikisinde (G.9, G.32) ise kafiye kelimelerinin tamamı vezin gereği imalelidir. Benzer durum 

med için de karşımıza çıkmaktadır. Toplam dört gazelde (G.2, G.3, G.6, G.26) kafiye kelimeleri medli 

kelimelerden oluşmaktadır. 

Vâkıf’ın gazelleri içinde /î/, /û/ ünlüleriyle biten son hecelerinde zihaf yapılan 9 kelime tespit ettik. Bu 

kelimelerin ortak özelliği Farsça tamlamalarda tamlanan konumunda olup kendisinde sonra gelen 

izafet kesresi dolayısıyla kısa okunmalarıdır: tesellî-i hâtır (G.15/4), ‘Örfî-i Şîrâz (G.17/5), nâm-âverî-i 

‘aşk (G.18/2), sâgar-keşî-i ‘îş-i müdâm (G.18/3), seher-kûrî-i hussâd (G.18/5), âhû-yı deşt (G.18/6), 

VEZİN Kullanıldığı 
gazel sayısı 

Kullanıldığı gazeller 

Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün 7 1, 2, 9, 10, 11, 26, 29 

Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün 2 3, 30 

Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün 12 4, 5, 7, 8, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 31 

Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün 3 6, 18, 28 

Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün 
mefâ‘îlün 

4 16, 19, 25, 32 

Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün 4 12, 14, 15, 21 
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ebrû-yı dildâr (G.21/4), tegâfül-kârî-i dilber (G.19/3), merâsî-i süfün (T.1/3), sâkî-i kevser (T.1/7). 

Ayrıca bîhûde kelimesi bir yerde bîhude (G.12/5) olarak geçmektedir. Bunlardan başka:  

 Nezzâre-kâr-ı hüsnini hayret-güzîn ider 

 Bak ol bilûrîn_‘ârıza ol sîm sâ‘ide (G.31/2) 

beytinde bilûrîn kelimesinin son hecesinde zihaf yapıldığı gibi ayn harfiyle başlayan ‘ârız kelimesine 

vasl yapılmıştır. Vâkıf’ın vasl-ı ‘aynı bir kusur olarak görmediği anlaşılmaktadır: 

 Şâyeste-i nigâh-ı terahhum ider mi yâr 

 Ârâm-düşmen_‘âşık-ı râhat-nedîdesin (G.20/4) 

Şair bir yerde vezin gereği kelimeleri kaynaştırmıştır: 

 Eyler göñül endîşe-i ebrûsını der-pîş 

 Mânend-i musallî k’ide mihrâba teveccüh (G.28/2) 

Kıtalar 

Vâkıf’ın elimizde hepsi de tarih manzumesi olan 3 kıtası mevcuttur. 1. kıta Damat İbrahim Paşa’nın 

1131/1718-19 yılında yaptırdığı sahilsaray üzerinedir. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün vezniyle 

yazılan şiir 14 beyitten oluşmaktadır. Tarih mısraının yer aldığı son beyti şöyledir: 

 Vâkıfâ sad şevk ile târîh-i itmâmın didüm 

 Tarz-ı nev pâkîze kasr u bî-bedel sâhil-sarây (1131/1718-19) 

2. kıta da müfte‘ilün fâ‘ilün müfte‘ilün fâ‘ilün vezniyle yazılmış 16 beyitlik bir tarih manzumesidir. Bu 

şiirde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın 800 adım uzaklığa dikilmiş testileri tozkoparan (Kt.2/9) 

adını taşıyan tüfekle art arda üç defa vurmasına tarih düşürülmüştür: 

 Vâkıf olup Vâkıfâ söyledi târîhini 

 Kırdı sekiz yüz adım konmışiken üç sebû (1133/1721) 

Vâkıf’ın 3. kıtası ise mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün vezniyle yazılmış 12 beyitlik bir tarih şiiridir. 

Bu kıta 1145/1732-33 tarihinde yapılan Kabataş Hekimoğlu Ali Paşa Meydan Çeşmesi’nin tarih 

kitabelerinden biridir. 

Beyitler 

Vâkıf’ın şiirleri arasında yer alan beyitlerden biri müfred, diğeri matladır. Müfred olan mefâ‘îlün 

fe‘ilâtün mefâ‘îlün fe‘ilün kalıbıyla, matla olan ise mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün kalıbıyla yazılmıştır. 

Bu beytin Vâkıf’ın bir gazelinin matla beyti olma ihtimali de göz ardı edilmemelidir. 

Şiirler hazırlanırken izlenen yöntem 

Vâkıf’ın şiirlerinin çoğunluğu Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi’nde kayıtlı Y-619 numaralı 

mecmuadan (YK), 3 kaside ve 2 kıta ise Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi Bölümü 763 

numarada kayıtlı Fâiz Efendi ve Şâkir Bey Mecmuası’ndan (S.) alındı. Bunlara başka kaynaklarda 

tespit edilen şiirler eklendi. Eldeki şiirlere göre Kasideler, Gazeller, Kıtalar ve Beyitler bölümleri 
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oluşturuldu. Gazeller elifba harflerine göre dizildi ve bu harfleri gösteren başlıklar eklendi. Her şiire 

bir sıra numarası kondu. Bu numarayı esas alan dipnotta şiirin alındığı kaynağa ve yere işaret edildi. 

Yalnızca tek sayılara denk gelen beyit numaraları gösterildi. Şiirlerin vezinleri baş tarafında verildi. 
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[KASİDELER] 

4. 

Ķasíde-i Vāķıf Çelebí Berāy-ı Tebrík-i Vezāret ü Ķā’im-maķāmí-i Āŝaf-nažír İbrāhím 
Paşa 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

1. Ne feyż-i nev-bahār u ne ‘ašā-yı rūzgār eyler 

 Bu lušf-ı şāhíyi ancaķ cihāna Kirdgār eyler 

2. Ne lušf-ı feyż-baĥş-ı Ģaķ ki āśārı serāser hep 

 Dil-i ĥvāhişgerān-ı neyl-i kāmı şermsār eyler 

3. Ne āsār-ı cihān-te’śír-i şādí-bahş-ı ‘ālem kim 

 Bu yirden şaĥŝ-ı ġuŝŝa ba‘d ez-ín terk-i diyār eyler 

4. Ne te’śír-i neşāš-engíz ü ġam-fersā ki himmetle 

 Cihānda bir kemíne źerreyi ĥurşíd-kār eyler 

5. Ne himmet nev-ķumāş-ı kārgāh-ı lušf-ı Yezdāní 

 Ki aña çíre-dest-i ŝun‘-ı feyż-i pūd u tār eyler 

6. Ne lušf-ı şevķ-baĥşā-yı ‘ašā-yı Kirdgārídür 

 Hemíşe nev-be-nev iģsānı ĥalķa bí-şümār eyler 

7. O encümle bu mevsim munšažırdı nice müddetdür 

 Bu vaķte niçe demdür çeşm-i ‘ālem intižār eyler 

8. Gehí imhāl ider erbābına Bārí mükāfātın 

 Esās-ı devleti gerçi mežālim raĥne-dār eyler 

9. Murād itdükde ammā kim nižāmın böyle bir źātı 

 Rikāb-ı devlete ķā’im-maķām-ı şehryār eyler 

10. Ne źāt-ı bí-mu‘ādil Āŝaf-ı níkū-ĥaŝā’ildür 

 Hemíşe ģükm-i dín ü re’y-i şer‘i píşe-kār eyler 

11. Mekārim-píşe ĥayr-endíşe İbrāhím Paşa kim 

 Vücūdiyle serír-i ŝadr-ı devlet iftiĥār eyler 

12. Ne ŝadr-ı muģterem Ĥātem-şiyem destūr-ı ekremdür 

 Ki destinden seĥāda baģr-i bün-nā-yāb ‘ār eyler 

13. Seģāb-ı nev-bahāra nice mümkin eylemek teşbíh 

 Kef-i cūdı bunuñ zírā ki gevherler niśār eyler 

14. Ten-i ĥākíye írāś-ı neşāš itmez mi fikr olsa 

 Ki feyż-i lušfı naĥl-i bí-nemāyı míve-dār eyler 

15. Düşünce bím-i ķahrı çün bu vüs‘atgāh-ı heycāda 

 Ru’ūs-ı tāc-dārān-ı ‘adūya tācı dar eyler 

16. Görüp ĥíz ü fütādın ním-i rehde dest-i himmetle 

 Niçe üftādegānı tevsen-i kāma süvār eyler 

17. Bi-ģamdillāh ki geldi bir dem-i şādí ki hep şimdi 

 Serāser şāhid-i āmāli her kes der-kenār eyler 

18. Miyān-ı nāsdan ol deñlü fitne ber-šarafdur kim 
                                                             
4. Hakverdioğlu, 2007: 157. S.763, 9a. 
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 Meger tev’em ola icrā-yı aģkām-ı žıhār eyler 

19. Cihāna ol ķadar feyż-i ‘adālet şöyle sārídür 

 Nigāh-ı ‘andelíbi rūy-ı verd-i bāġa bār eyler 

20. Ne dāver pādişāh-ı baģr u ber Ĥān Aģmed-i Ġāzí 

 Kemíne bendesin bir şāh-ı ĥusrev-iķtidār eyler 

21. Ferídūn-menķabet Gürşasb-heybet Bū ‘Ālí-fišnat 

 Hirās-ı tíġı cāy-ı düşmeni dāru’l-bevār eyler 

22. Yegāne pür-dil-i Neyrem-neberd ü Ķahramān-pür-ĥāş 

 Ki a‘dā ĥaşyetinden cānını dūzaĥ-ķarār eyler 

23. ‘Adūya ġālib olmış niçe zaĥmetle Tehemten lík 

 Bunuñ çeşm-i ġażabla yek nigāhı ĥāksār eyler 

24. Ĥayāl-i bím-i mevc-i tíġ-ı ķahr-ı şu‘le-peykārı 

 Ki a‘dāyı esír-i renciş-i derd-i devār eyler 

25. Olup şābāş-ĥvānı sākinānı ĥıšša-i ‘ālem 

 Bu peykārı ne Zāl ü Rüstem ü İsfendiyār eyler 

26. Gehí rūy-ı hezímet itse mir’āt-ı ķażā ižhār 

 Niçe gül-çehre-i nuŝretle der-pey i‘tiźār eyler 

27. Ķıyās itme hezímet rū-nümā ki şíve-i taķdír 

 Bu ŝūretle niçe āśār-ı nuŝret āşikār eyler 

28. Murād itse kemāl-ı lušfın ižhār eylemek gāhí 

 Cenāb-ı Ģaķ dil-i sūr-āşināyı süd-güvār eyler 

29. Me’āl-i ma‘ní-i el-‘usru yüsrānı ider telmíh 

 Ĥayāl it ‘āleme bu müjdeyi Perverdgār eyler 

30. Bu ģāletden olan āgāh şād u ĥurrem olsunlar 

 Dil ü šab‘ın ‘aceb bilsek niçün endūh-kār eyler 

31. Cihān-dār-ı ĥidívā dād-ĥvāhā serverā ŝadrā 

 Seni Ģaķ kām-rān u kām-baĥş u kām-kār eyler 

32. Ĥudā me’yūs-ı kāmı behremend itmek murād itse 

 Senüñ gibi vezíri bí-hemāli dest-yār eyler 

33. Niçe Dārāb u Dārāyı bu ‘azm u ĥazm ile Mevlā 

 Derüñde bir kemíne bende-i ĥidmet-güźār eyler 

34. Senüñ źātuñ gibi görmiş yoķ eslāf u ekābirde 

 Metā‘-ı ĥoş-ķumāş-ı ehl-i šab‘a i‘tibār eyler 

35. Benüm de şimdi Māní-dest-i endíşem niçe demdür 

 ‘Aceb kāşāne-i ümmídi pür-naķş u nigār eyler 

36. Kef-i cūduñ virür çün ebr-i nísāna ĥacil-kārí 

 Benüm baģr-i süĥende dürr-i nažmum şāh-vār eyler 

37. Benüm de šab‘-ı şūĥum şimdi güstāĥāne ĥacletle 

 Bu şi‘ri ‘arż-ı ĥāk-i dergeh-i devlet-medār eyler 

38. O kim endíşe-i dūr u dırāz-ı zülf-i yār eyler 
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 Dil-i sāmān-pesendin bir períşān-rūzgār eyler 

39. Görüp aġyār ile āyíne-i ‘ālemde ol şūĥı 

 Dil-i sím-āb-cūş-ı baģri ġayret bí-ķarār eyler 

40. İrer dūd-ı siyāh-ı āhı çarĥa ‘āşık-ı zāruñ 

 Ne dem kim ol perí çeşm-i siyāhın sürme-dār eyler 

41. Niçe murġ-ı dil-i nežžāre-kārı dām-ı çeşmiyle 

 O gūyā nergis-i fitne-nigāhum hep şikār eyler 

42. Ĥayāl-i zülf-i müşgín-tārı ol siģr-āver-i ģüsnüñ 

 Dü çeşm-i girye-ālūd-ı firāķı eşk-bār eyler 

43. Hemíşe dāġ-ber-dāġ-ı ĥayāl-i rūyı cānānuñ 

 Benüm pehnā feżā-yı ŝaģn-ı sínem lālezār eyler 

44. Ĥayāl-i ĥāl-i sebzín-fām-ı gird-i ‘ārıżı yāruñ 

 Dil-i endíşezār-ı ģasreti bir sebze-dār eyler 

45. Süĥen tašvíl olursa mūcib-i imlāldür Vāķıf 

 Anuñçün hep kelāmı ehl-i dāniş iĥtiŝār eyler 

46. Nigāh-ı lušfuña şāyān ise kilk-i güher-bārum 

 Zemín-i midģatüñde niçe gevherler niśār eyler 

47. Devā-sāz ol dile iskencübín-i lušf ile yoĥsa 

 Teb ü tāb-ı hümūm u ġam dili zerd ü nizār eyler 

48. Çerāġ-ı lušfuñ olmazsa meded-res žulmet-i endūh 

 Dü çeşm-i cāna rūz-ı rūşenāyı şām-ı tār eyler 

49. Senüñ de gevher-i āmālüñe ey dil elem çekme 

 O kān-ı merģamet bir gün olur kim i‘tibār eyler 

50. Hemíşe eyleyüp maģfūž-ı āsíb-i tezelzülden 

 Esās-ı devletin mi‘mār-ı ‘ālem üstüvār eyler 

51. Ĥudā źātın ĥašardan ģıfž içün eflāki nüh bārū 

 Gezend-i çarĥa gūyā ķal‘a-i nílí-ģiŝār eyler 

52. Ĥudā āsíb-i tāb-ı mihrden źātın idüp maģfūž 

 Hümā-yı devlet ü iķbāli dā’im sāye-dār eyler 

53. Demādem ‘izz ü rif ‘atle serír-i ŝadr-ı devletde 

 Ümíd oldur vücūduñ tā be-maģşer pāy-dār eyler 

5. 

Ķaŝíde der-Sitāyiş-i Ŝadr-ı ‘Ālí be-iltizām-ı esāmí-i lāle 

Mefā‘ilün mefā‘ilün mefā‘ilün mefā‘ilün 

1. Sezā reşk-āver-i gülzār-ı ‘adn itse gülistānı 

 Getürdi şevķe şevķ-i nev-bahārí ‘andelíbānı 

2. Fürūġ-ı lem‘a-i ĥurşíd-i envār oldı tāb-āver 

 Żiyā virdi ģarím-i gülşene nevrūz-ı sulšāní 

3. Çerāġ-ı gülşen oldı şu‘le-pāş-ı naġme-i bülbül 

                                                             
5. Hakverdioğlu, 2007: 226. S.763, 86a. 
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 Dil-i sūzān ile itse nola lāle çerāġānı 

4. Ŝafā-āver ŝabā peyk-i bahār-ı rūh-perverdür 

 Getürdi mír-i gülzāra peyām-ı verd-i ĥandānı 

5. Şafaķ-pūş oldı ebr-i müncelí çün ġurre-i ra‘nā 

 İder necm-i bahāra ġıbša-fermā māh-ı tābānı 

6. Dür-i yek-tā ‘arūs-ı gülşene şāhāne zíverdür 

 Ķılur dürr-i ‘Aden rūy-ı ‘arūs ol gevher-i cānı 

7. Dil-ārām oldı mir’āt-ı çemen dildār-ı gül-rūya 

 Olup pertev-fiken ķıldı muŝaffā šab‘-ı cānānı 

8. Dem-i ŝubģ-ı bahār-ı rūģ-baĥş-ı gülşen-ārādur 

 Ķılındı tuģfe-i serv-i sehí feyż-ı ĥırāmānı 

9. Zihí baĥşāyiş-i ŝun‘-ı İlāhí nehr olup cārí 

 ‘Aceb şírín mücedvel eyledi ešrāf-ı bostānı 

10. Ŝalındı naĥl-i ĥoş-endām olup pírāye-i gülşen 

 Mülūkāne giyüp díbā-yı ĥoş-reng ü ĥoş-elģānı 

11. Turuncí bir Ĥıšāyí cāme giymişdür bahāriyye 

 Muraŝŝa‘ eyledi ŝanma şafaķ ĥurşíd-i raĥşānı 

12. ‘İźār-ı āl-i cānānuñ gül-i zíbāsı elmāsí 

 ‘Aceb mi olsa gülşen-zíb iken ser-mest ü ģayrānı 

13. Döşendi ĥoş-ķumāş-ı dil-nişín ŝahn gülistāna 

 Sürüĥ-pūş oldı güller buldı ‘ālem zíb ü ‘unvānı 

14. Zihí feyż-i dem-i bí-miśl-i şādí-baĥş-ı ‘ālem-gír 

 Ĥoşā vaķt-i revān-baĥş-ı feraģ-efzā-yı ĥandāní 

15. Peyām-ı yār-i sím-endām içün zanbaķ šutar dā’im 

 Yed-i beyżā ile mektūb-ı mihr-engíz-i cānānı 

16. Gelüp cūy-ı semen-símā ŝabā-yı dil-güşā birle 

 Mušarrā eyledi sildi süpürdi ŝaģn-ı bostānı 

17. Fürūzende sirāc-ı gülşen-i ‘ālem-bahā yir yir 

 Meger seyr itmek ister āteşín ruĥsār-ı ĥūbānı 

18. O şūĥ-ı şeh-levend-i dil-şikār-ı ‘ālem-ārānuñ 

 Olup elmās-pāre ĥançer-i ser-tíz ü ‘uryānı 

19. Ne Rüstemde ne Behmende ne bir mír-i müsellemde 

 Ķomaz tāb-ı taģammül itdürür çāk-i giríbānı 

20. İdüp şāĥ-ı dıraĥt-ı müntehādan níze-i gül-gūn 

 Pesendíde ider bād-ı ŝabā šurfende cevlānı 

21. Şarāb-ı cām-ı rengāreng ile gül nūş idüp dā’im 

 İder mestāne cünbiş gösterüp ĥoş rūy-ı ĥāndānı 

22. Dür-i nā-yāb-ı mażmūnı niŝ.ār itdi çemenzāre 

 Bahāriyye bu mašla‘la olup bülbül ġazel-ĥvānı 

23. O yalın yüzlünüñ reftār-ı gülşen-sūz-ı cevlānı 
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 Yaķar āteşlere ŝad ĥırmen-i ārām u sāmānı 

24. Nola mey-gūn olursa la‘l-i gül-rengi o ĥūnínüñ 

 Demādem nūş ider ĥūn-ı dil-i ‘uşşāķ-ı nālānı 

25. Döşense rūy-ı āba zülf-i müşgín-i dil-āvízi 

 Ne ķādir ķıl ķalemlerle ide taŝvír anı Māní 

26. Berūmend-i ma‘ārif ser be-píş-i ĥāk-i źilletdür 

 Temāşā eyle şāĥ-ı míve-dār-ı naĥl-ı rummānı 

27. Olup cūyende-i lušf u ‘ināyet ‘arż-ı ģālümle 

 Pür itdüm pāy tā-ser raĥne-i dívār-ı cānānı 

28. Tekāpū-yı kümeyt-i ĥāmeden resm-i teġazzülde 

 Ġaraż vaŝf itmedür memdūģ-ı ‘ālí-ķadr u źí-şānı 

29. Kerím-i munŝıf u ‘ādil ģalím ü ‘āķil ü kāmil 

 Feríd-i ‘ālem ü ‘āmil ‘adímü’l-miśl aķrānı 

30. Sipihr-i devletün tābende māh-ı nūr-baĥşāsı 

 Güzíde āsumān-ı rif‘atüñ mihr-i dıraĥşānı 

31. Şeref-baĥş-ı ser-efrāzān-ı píşín-i cihān-ārā 

 Vezír-i muģterem dāmād-ı sulšān-ı cihān-bāní 

32. Vekíl-i bí-‘adíl-i nāfiźü’l-emr-i şehenşāhí 

 Müşír-i şír-ŝavlet mažhar-ı te’yíd-i Yezdāní 

33. Vezír-i Ĥān Aģmed ya‘ní İbrāhím Paşa kim 

 Sezā her bir ser-engüştine mühr-i Süleymāní 

34. O źāt-ı bihterüñ şems-i cihān-ı re’y-i mümtāzı 

 Ķılar nūr-ı cinān-āsā žalām-ı dehri nūrāní 

35. Duçār olsa nigāh-ı lušfı mir’āt-ı mücellāya 

 İderdi gevher-i āyíne ‘arż-ı şekl-i cismāní 

36. Zülāl-i ģilmi itmez āteş-i sūzānı efsürde 

 Yaķar ednā şerār-ı ķahrı ammā baģr-ı ‘ummānı 

37. ‘Adū-yı cān-ı erbāb-ı ma‘ārifken felek evvel 

 Çeker evżā’-ı nā-hemvārına şimdi peşímāní 

38. Düşinde görmez iken ĥvāb-ı rāģat díde-i dünyā 

 Bi-ģamdillāh ider şimdi sürūr-ı dille seyrānı 

39. Felek-ŝadrā melek-ķadrā eyā destūr-ı ‘ālí-şān 

 Pür itdi ebr-i zíb-ārā-yı cūduñ kān-ı imkānı 

40. Felāšūn-ı ģikem-fermā-yı re’yüñle bi-ģamdillāh 

 Ķılup dil-şād-ı emn ü istirāhat ehl-i ímānı 

41. İdüp iĥlāŝ ile şer‘-i metín-i Aģmedi icrā 

 Ĥalāŝ itdüñ yed-i eşrārdan yüz biñ giríbānı 

42. Senüñ de ķadr-ı ‘ālü’l-‘ālüñi inkār iderlerse 

 Budur žannum gelüp bí-şek žuhūra ķahr-ı Rabbāní 

43. Virür şūr-efgení küfrān-ı ni‘met mülk-i dünyāya 
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 Zamān-ı ģaşre dek ‘ālem çeker endūh u ģırmānı 

44. Ĥudā baĥşende-i erzāķ idelden dergeh-i cūduñ 

 Murādı üzre her kes gördi elšāf-ı firāvānı 

45. Dir idüm şeş cihetden olsa tesdísi eger mümkin 

 Du‘ā-yı devletüñdür sādis-i şart-ı müselmāní 

46. ‘Aceb mi esb-i şírín-kār-ı kilk-i šab‘-ı maģbūbum 

 Biraz da vādí-i faĥriyyede eylerse cevlānı 

47. Ben ol yektā-rev-i ŝaģn-ı feżā-yı şi‘r ü inşāyam 

 Ki raĥş-ı šab‘uma teng eyledüm meydān-ı ‘irfānı 

48. Nola her źerre olsa fikr-i dil-dūzum feraģ-baĥşā 

 Ferāmūş itdürür mízāb-ı ĥāmem ebr-i nísānı 

49. Uçardı ‘arşa dek nāzende cevlān-ı ĥayālātum 

 Eger fūlād-ı ġamdan olmasaydı na‘l-i yek-rānı 

50. Olurdum cümle erbāb-ı ma‘ārifden ser-āmed ben 

 Bu deñlü çekmeseydüm ġayret-i emśāl ü aķrānı 

51. Eger sencíde-i mízān-ı inŝāf olsa miķdārum 

 ‘Ayār-ı šab‘um eyler seng-i ģayret dest-i vezzānı 

52. Olaydum intižār-ı va‘de-i lušfuñdan āzāde 

 Bu gūne eylemezdüm ben bilürdüm ‘arż-ı ‘irfānı 

53. Ne ģācet ‘arż-ı ģāle Vāķıf-ı sırr-ı żamírüñdür 

 Niçün tašvíl ile taŝdí‘ idersin ŝadr-ı źí-şānı 

54. Du‘ā hengāmıdur iĥlās ile Ģaķķa niyāz eyle 

 Tecāvüz itdi zírí bí-edeblik ģadd ü pāyānı 

55. Cenāb-ı tāb-baĥş-ı gül-sitān-ı ‘ālem-i ícād 

 Mübeddel eyledükçe nev-bahār ile zemistānı 

56. Nihāl-i sāye-dār-ı devletüñ ķılsun ter ü tāze 

 Ĥudā göstermesün sensüz cihāna ŝadr-ı dívānı 

6. 

Ķaŝíde-i Seyyid Vāķıf Çelebí der-Sitāyiş-i Ģażret-i Ŝadr-ı A‘žam-ı Kerímü’ş-şiyem ve 
Dāmād-ı Şehenşāh-ı Mu‘ažžam İbrāhím Paşa ebbedallāhu te‘ālā fí-ŝadrihi’l-a‘lā 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

1. Kef-i beyāna alup kilk-i gevher-efşānı 

 Śenāya başla o ŝadr-ı kerím-i źí-şānı 

2. Ne ŝadr Āŝaf-ı Cem-mesned ü Süleymān-cāh 

 Ki ferr-i ģaşmeti dil-nerm ider Nerímānı 

3. Ne ŝadr dāver-i Dārā-siyer ki bí-şübhe 

 Anuñla buldı şeref mesned-i Süleymāní 

4. Ne ŝadr-ı cūd-menişdür ki eyledi iġnā 

 Cihāniyānı bütün baĥşiş-i firāvānı 

5. Nesím-i mekremetiyle bulur bu ‘ālemde 
                                                             
6. Hakverdioğlu, 2007: 557. S.763, 344b. 
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 Riyāż-ı ma‘deletüñ verdi tāb u ĥandāní 

6. Bu šarz u šavr-ı Tehemten-şükūhını çarĥuñ 

 El arķası yire dir görse pūr-ı Destānı 

7. Nevā-yı mekremeti şeş cihātı eyledi pür 

 Ŝadā-yı ma‘deleti šutdı çār erkānı 

8. Bu ģüsn-i ĥulķa ki eslāfı olmamış mālik 

 Ĥudā bu ŝadr-ı cihān-bāna itmiş erzāní 

9. Bu rütbe lušf u kerem böyle baĥş-ı feyż-i himem 

 Netíce mevhibe-i Ģaķ Ĥudānuñ iģsānı 

10. Dürūġı žāhir olur az zamānda ol ki ide 

 Kef-i kerímine teşbíh ebr-i nisānı 

11. Anuñ zamānı ķalíl olduġı bedíhídür 

 Bunuñ ķıyāmete dek cārí birr ü ihŝānı 

12. Diyār-ı Rūmda ‘ādet olaydı ceşn-i sürūr 

 Olurdı mihr ile meh keffeteyn-i mízānı 

13. Netíce-i vüzerā ‘ayn-ı ķıble-i küremā 

 Ĥulāŝa-i üdebā dehre fażl-ı Yezdāní 

14. Vezír-i a‘žam u dāmād-ı şehr-yār-ı cihān 

 Semiyy-i pāk-i cenāb-ı Ĥalíl-i Rahmāní 

15. Ne şāh pādişeh-i baģr u ber ki bir demde 

 Kemíne bendesine baģr u kāndur ihŝānı 

16. Cenāb-ı Ģażret-i Sulšān Aģmed Ġāzí 

 Şeref-šırāz-ı bihín-dūdmān-ı ‘Ośmāní 

17. Şeh-i sitāre-ģaşem āfitāb-ı burc-ı kerem 

 Serír-zíb-i cihān-mesned-i Süleymāní 

18. Ne şāh pādişeh-i mesned-i cihān-dārí 

 Ki şarķ u ġarba revān oldı emr ü fermānı 

19. Ne şāh şāh-ı Sikender-cenāb-ı Kisrā-dād 

 Cihāniyāna odur žıll-i lušf-ı Sübģāní 

20. Nižām buldı zamān-ı sa‘ādetinde tamām 

 Umūr-ı devlete gelmiş iken períşāní 

21. Netíce hep eśer-i feyż-i şāh-ı ‘ālemdür 

 Riyāż-ı salšanatuñ bu kemāl-i reyyānı 

22. Ola ķıyāmete dek ‘adl ü şevketi dā’im 

 Ki mülkine ide żam cümle mülk-i Írānı 

23. Muvaffak itdi Ĥudā anı böyle destūra 

 Umūr-ı mülkde gūyā mu‘allim-i śāní 

24. Nice vezír ĥidív-i cihān-šırāz-ı kerem 

 Ĥudā bilür ki görülmiş degildür aķrānı 

25. Ne deñlü olsa taŝavvur muģāldür miślin 



416 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2020.S7 (October) 

Poems of Seyyid Yahyâ Vâkıf (d. 1738) / F. Başpınar; S. Erdoğdu (pp. 400-438) 

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

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

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

 

 Ĥıred muķaddime-sāz-ı ķıyās-ı bürhānı 

26. Kef-i ‘ināyeti tōmār-ı Ĥātemi ķıldı 

 Kemāl-i cūd ile sūrāĥ-zíb-i nisyāní 

27. O ķušb-ı dā’ire-i devlet ü sa ‘ādetdür 

 Medār-ı rāģat-ı sükkān-ı mülk-i ‘Ośmāní 

28. Zebān-ı kilk ile mümkin mi eylemek vaŝfın 

 Bu lušf-ı şāmili Ģaķ ķıldı dehre erzāní 

29. Olurdı rif‘ati berter felekde Behrāmuñ 

 İderdi ķulluġına raġbet olsa iź‘ānı 

30. Bülend-pāye ĥidív-i cihān-penāh-ı kerem 

 ‘Ulüvv-i kevkebi pest itdi ķadr-i Keyvānı 

31. Ne baģrdur kef-i iģsānı itdi ‘ālemí sír 

 Yine belürmedi híç źerre deñlü noķŝānı 

32. Cihān-penāh ĥidívā ferişte-ĥū ŝadrā 

 Eyā šırāz-ı bihín-mesned-i cihān-bāní 

33. Seģāb-ı mekremetüñ itdi ĥurrem u ser-sebz 

 Çemen-sitān-ı ĥazān-díd-i fażl u ‘irfānı 

34. Sen ol kerem-ver-i pür-cūd-ı baģr-ı iģsānsın 

 Ķoduñ ĥacālete farš-ı keremle ‘ummānı 

35. Ceríde-i felege şett idince elķābuñ 

 Yazar debír-i felek bu nesaķla ‘unvānı 

36. Ĥidív-i nādire-dān ŝıhr-ı pādişāh-ı cihān 

 Cihānı eyledi pür sít-i şevket ü şānı 

37. Medār-ı emn ü emān mültecā-yı ‘ālemiyān 

 Ķul eyledi keremi ĥusrevān-ı devrānı 

38. Semā-yı ‘āšıfetüñ māh-ı revnaķ-efzāsı 

 Sipihr-i mekremetüñ āfibāb-ı raĥşānı 

39. Serír-i ma‘deletüñ şem‘-i ‘ālem-efrūzı 

 Riyāż-ı ‘āšıfetüñ tāze verd-i ĥandānı 

40. Teġazzül eylemek ister göñül ģużūruñda 

 K’odur ri‘āyet-i resm-i ķasíde-gūyāní 

41. Ŝarír-i ĥāmemi gūş it biraz işitsünler 

 Ŝafír-i murġ-ı ĥoş-āheng-i naġme-elvānı 

42. Dehen-güşā-yı neşāš oldı bülbül-i šab‘um 

 Oķur bu nažmı šutup šavr-ı nükte-sencānı 

43. Çözünce ‘uķdelerin zülf-i ‘anber-efşānı 

 Daġıtdı ‘āşıķ-ı şūríde ŝabr u sāmānı 

44. Ġamuñla síne-i pür-dāġumı temāşā ķıl 

 Murād iderseñ eger bir oša çerāġānı 

45. Šaġıtdı ‘aķlum o šāvūs-ı cennet-i ģüsnüñ 
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 Ĥırām-ı nāzı ile cilve-i períşānı 

46. Ģasedle ġonca-i bāġuñ görünce mihr-i ruĥuñ 

 İrişdi dāmenine çākí-i giríbānı 

47. Feżā-yı sínedeki dāġlar nedür dirseñ 

 Sitanbuluñ eśer-i dest-i lāle-rūyānı 

48. Görünce ĥançer-i müjgān-ı yārı ‘uşşāķuñ 

 İver maģabbet ile ķarşu çıķmaġa cānı 

49. Senüñ helāk-i ġam-ı tíġ-ı tíz-i cevrüñdür 

 Esirge Vāķıf-ı dil-ĥūn-ı zaĥm-ı hicrānı 

50. Yegāne mü’temenā dāverā kerem-kārā 

 Eyā bihín şeref-efrūz-ı ŝadr-ı dívāní 

51. ‘İnāyet ü kerem ü lušfuñ eylerem ümmíd 

 Ķul itdi ‘āšıfetüñ šab‘-ı müstemendānı 

52. Çerāġ-ı ‘āšıfetüñ ‘abd-i muĥliŝüñ Vāķıf 

 Ķuluñdur ol ki serāpā cihān bilür anı 

53. İrer başı felege farš-ı şevk ü şādíden 

 Ġubār-ı dergehüñ olduķça zíb-i píşāní 

54. Sezā-yı mekremet ü lāyıķ-ı mürüvvetdür 

 Unutma ģāŝılı bendeñdür ol śenā-ĥvānı 

55. Revā mıdur ķala bí-kes zamān-ı lušfuñda 

 Senüñ gibi ola memdūģı bir kerem kānı 

56. Mesíģ-veş yitiş aña şifā-resān ol kim 

 O ĥaste-i ġam-ı çarĥuñ elüñde dermānı 

57. Ümídi ol ki bu gülşengeh-i temennāda 

 Cihān cihān ola pür-verd-i kām dāmānı 

58. Ĥidív-i kām-verā Āŝafā cihān-dārā 

 Eyā sitem-keş-i dehre ‘ašā-yı Rabbāní 

59. Nesím-i ‘āšıfetüñ açdı ġonca-i šab‘um 

 Terāne-i ķalemüm baŝdı ‘andelíbānı 

60. Bu vaķte dek hele erbāb-ı nažmdan kimse 

 Bu rütbe olmadı lušf u ‘ašāya erzāní 

61. Ola cihānda ĥuŝūŝā benüm gibi şā‘ir 

 O ŝadr-ı muģteremüñ ola menķabet-ĥvānı 

62. Çıķardı vaŝfı içün ģülle-bāf-ı endíşe 

 Bu destgāh-ı ķalemden nesec-i Sübģāní 

63. Benem o şā‘ir-i nāzük-beyān-ı mu‘ciz-dem 

 Ki reşk ider baña rūģ-ı Kelím-i Kāşāní 

64. Benem o şā‘ir-i siģr-āferín ik nažmum eger 

 Göreydi ġıbša iderdi Selím-i Šahrāní 

65. Benem o şā‘ir-i bārík-i nažm u endíşe 
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 Helāk ider eśerüm görse Sa‘d u Selmānı 

66. Benem o sābıķ-ı miżmār-ı şi‘r ü inşā kim 

 Semend-i ĥoş-reviş-i šab‘um aldı meydānı 

67. Ben ol suĥen-ver-i ġavvāŝ-ı baģr-i ma‘nāyem 

 Ki dürr-i nažmuma cā ķulzüm-i süĥen-rāní 

68. Göreydi nažm-ı bülendüm bileydi eş‘ārum 

 ‘Ulüvv-i šab‘uma aģsent iderdi Ĥāķāní 

69. Yiter yiter ne bu güstāĥlıķ yiter Vāķıf 

 Ĥamūş ol eyleme taŝdí‘ o ŝadr-ı źí-şānı 

70. Yiter temeddüģi ķo terk-i da‘ví-i lāf it 

 Du‘āya başla ki buldı ķasíde pāyānı 

71. Du‘ā ehemm-i umūr-ı ķaŝíde-gūyāndur 

 Gözet šaríķa-i díríne-i suĥen-dānı 

72. El aç ĥulūs ile dergāh-ı Ģażret-i Ģaķķa 

 Gele icābete sükkān-ı ‘arş-ı Raģmāní 

73. Du‘ā ĥulūŝa muķārin olunca bí-şübhe 

 Olur ķarín-i icābet be-lušf-ı Yezdāní 

74. Mu‘ammer ide Ĥudā pādişāh-ı ‘ālem ile 

 O ŝadr-ı muģterem ol ŝaf-der-i cihān-bānı 

75. Binā-yı devleti olsun raŝíf ü müstaģkem 

 İde Cenāb-ı Ĥudā ‘ömr-i Nūģ erzāní 

76. Metā‘-ı şevķ olup dōstānına maĥŝūŝ 

 Naŝíb-i düşmeni hemvāre dāġ-ı ģırmāní 

77. Žafer-ķarín ü melek-dā‘í vü sa‘ādet-yār 

 Hemíşe ‘avn-i İlāhí ola nigeh-bānı 
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[GAZELLER] 

[ELİF] 

7. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

1. Ĥašš-ı nev pūşìde-i tāb-ı ‘iźār olmaz baña 

 Māni‘-i nežžāre-i ruĥsār-ı yār olmaz baña 

2. Ben tehì-dest-i nuķūd-ı ŝabr u ārāmam henūz 

 Devlet-i dür-pāşì-i dìde medār olmaz baña 

3. Dūd-ı āh-ı āsumān-peyvest-i dil-veş ĥaŝma hìç 

 Āteşìn-te’śìr tìr-i inkisār olmaz baña 

4. Ĥānķāh-ı dehrde merd-i ‘alāyıķ-düşmenem 

 Hergiz esbāb-ı rüsūm-ı ĥalķ bār olmaz baña 

5. Vāķıfā bu gülşen-i pejmürde-tāb-ı dehrde 

 Sìne-i pür-dāġ-veş bir lālezār olmaz baña 

8. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

1. Her nihāl-i serv-i gülşen tìrdür sensüz baña 

 Šavķ-ı kumrì ģalķa-i zih-gìrdür sensüz baña 

2. Nāliş-ülfet ‘andelìb-i naġme-elvān-ı ġamam 

 Ĥande-i gül bā‘iś-i tekdìrdür sensüz baña 

3. Naġme-i mušrıb mükedder ŝavt-ı bülbül dil-ĥırāş 

 Ĥār-ı ġam gülşende dāmen-gìrdür sensüz baña 

4. Ķayd-ı ġamdan dil rehā-yāb olmasa sāķì nola 

 Devr-i sāġar ģalķa-i zencìrdür sensüz baña 

5. Ey gül-i gül-bün-tırāz-ı nāz bāġ-ı ‘ālemüñ 

 Būy-ı verdi māye-i tenfìrdür sensüz baña 

6. Sedd-i rāh olsa nola āmed-şüd-i nežžāreye 

 Cūy-ı gülşen rāh-ı pür-şemşìrdür sensüz baña 

7. Ġonca-i bāġı görüp Vāķıf ĥamūş olsa nola 

 Her biri mühr-i leb-i taķrìrdir sensüz baña 

9. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

1. İtmiyor hìç eśer āh-ı seģergāh saña 

 Meger inŝāf vire Ģażret-i Allāh saña 

2. Dōstum itmezidüñ ġamzeñi böyle ĥūn-rìz 

 Beni ġamz eylemese düşmen-i bed-ĥvāh saña 

3. İtme ‘uşşāķa cefā kim gelicek ĥašš-ı ruĥuñ 

 Perde-i ĥaclet olur ķıl ģaźer ey māh saña 

                                                             
7. YK 18b. 
8. (İnce 2005:687). 
9. YK 101b. 
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4. Raģm iderdüñ dil-i nā-şāduma bilseñ derdüm 

 Ģālümi ‘arż idemem neyleyem āh saña 

5. Gūş-bend olmadı derd-i dil-i zārumdan olan 

 Güher-i zemzeme-i şekve-i cāngāh saña 

6. Olmaz ey şūĥ-ı teġāfül-menişüm ‘āşıķdan 

 Śıķlet-i bì-eśer-i vuŝlat her gāh saña 

7. Fehm olan bu reviş-i kìne-nümādan bilürüz 

 Vāķıf-ı zāra cefādur hele dil-ĥvāh saña 

[TĀ] 

10. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

1. Eyler hemìşe rāst eśer mihr iken dürüst 

 Olmaz egerçi ĥašš-ı ‘aķìķ-i Yemen dürüst 

2. Tìr-i ciger-şikāfına itmiş hedef beni 

 Şaŝt-ı cefāsın ol ķaşı yānuñ iden dürüst 

3. Hüşyār olur mı ‘aşķıñ ile tā be-rūz-ı ģaşr 

 Bezm-i cihānda sāġar-ı miģnet çeken dürüst 

4. Dil-bend-i ‘aşķıyam o bütüñ rāstì bu kim 

 Ehl-i maģabbet içre gerekdür suĥen dürüst 

5. Gülşen-sarāy-ı šab‘ına gül-çìn-i kām olur 

 Hep gül-bün-i maģabbeti Vāķıf diken dürüst 

[RĀ] 

11. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

1. Ŝanmañ o āfetüñ dile çìn-i cebìnidür 

 Bā‘iś bu sūz-ı tāba ruĥ-ı āteşìnidür 

2. Mir‘āt-ı çarĥı reng-peźìr eyleyen göñül 

 Dil-ĥaste-i ġamuñ nefes-i vāpesìnidür 

3. Hemçün benefşe zìb-i çemenzār-ı ģüsn olan 

 Yāruñ demìde tāze ĥaš-ı ‘anberìnidür 

4. Şübhe viren šabì‘ata tašhìr-i zeyline 

 Her bir suĥende tāzelerüñ bir yemìnidür 

5. Sìm-ābvār eyleyen ārām-ı nā-şinās 

 Vāķıf o āfetüñ beni lerziş-surìnidür 

12. 

Mef‘ūlü mefā‘ìlü mefā‘ìlü fe‘ūlün 

1. Şol merd ki ālūde-i teşvìş degildür 

 Nìş-i elem-i çarĥile dil-rìş degildür 

                                                             
10. (İnce 2005:688). 
11. YK 17b. 
12. YK 94b. 
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2. Āyìne-i kārında görür ŝūret-i ģüsrān 

 ‘Ālemde şu kim ‘āķıbet-endìş degildür 

3. Bār-ı miģen-i çarĥa bu menzilgeh-i ġamda 

 Şol şaĥŝ ki ŝabr itmeye dervìş degildür 

4. Sen teng-mìzāc-ı elem-i ‘aşķsın ey dil 

 Ol mertebe ol şūĥ sitem-kìş degildür 

5. Ŝabr eylememek dehrde hergiz ġam-ı ‘aşķa 

 Ey Vāķıf-ı miģnet-zede ol iş degildür 

13. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

1. Oldı demìde liģye-i cānān ‘aceb midür 

 İtdügi cevre olsa peşìmān ‘aceb midür 

2. Olmazsa kūy-ı yārda farš-ı zihāmdan 

 Dil dest-bend-i gūşe-i dāmān ‘aceb midür 

3. Sen Yūsuf-ı melāģati bir dem ki görmeyem 

 ‘Ālem olursa başuma zindān ‘aceb midür 

4. Ĥaš geldi yāre görmedük ŝabāģ-ı vaŝl 

 Pāyāne irse bu şeb-i hicrān ‘aceb midür 

5. Bir sen degil ger olsa göñül ser-te-ser cihān 

 Ol şāh-ı ģüsne bende-i fermān ‘aceb midür 

6. Ser-der-hevā-yı ‘aşķuñı eylerse rūz u şeb 

 Zülfüñ hevāsı bì-ser ü sāmān ‘aceb midür 

7. Źevķ-i behişte ģaķ bu ki ‘ālemde Vāķıfā 

 Tercìģ olunsa ŝoģbet-i yārān ‘aceb midür 

14. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

1. ‘Ālemde ŝanma ‘izzet ü cāh-ı cihān arar 

 Dil bend-i ‘aşķı olmaġa bir nev-civān arar 

2. Derd-i derūnın açmaġa bì-çāregān-ı ‘aşķ 

 Ol şāh-ı mülk-i ģüsne maģall-i beyān arar 

3. Şeh-rāh-ı ġamda bu dil-i ārām-düşmenüm 

 Esrār-ı ‘aşķı söyleyecek rāz-dān arar 

4. Yoķdur nigāh-ı raġbeti sìm-i sirişküme 

 Dilber metā‘-ı vuŝlatına naķd-i cān arar 

5. Bu laġzgehde germ-šaleb beste-pā göñül 

 Her dem şikenc-i tār-ı elemden amān arar 

6. Gülşen-sarāy-ı dehrde seyl-āb-ı eşk-i çeşm 

 Šab‘ınca bir ser-āmede serv-i çemān arar 

7. Yād eylemez egerçi o meh şimdi Vāķıfā 

                                                             
13. YK 95b. 
14. YK 96a. 
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 Bir vaķt olur bendesini çoķ zamān arar 

15. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

1. Söylemez ben zāra hìç āyā lisānı yoķ mıdur 

 Ol şeh-i ģüsnüñ ‘aceb bilsek dehānı yoķ mıdur 

2. Düşmesün mi ĥvāhiş-i cām-ı şarāb-ı vuŝlata 

 ‘Āşıķ-ı āşüfte-kāmuñ daĥi cānı yoķ mıdur 

3. Mevsim-i ĥaš revnaķ-ı bāġ-ı ruĥuñ eyler şikest 

 Bu bahāruñ ey gül-i ĥod-rū ĥazānı yoķ mıdur 

4. Bülbül-i zār u perìşān-naġme-i ‘aşķuñ daĥi 

 Gülşen-i kūyında yāruñ āşiyānı yoķ mıdur 

5. Düzd-kārān-ı nigeh gül-çìn-i kām olmaġla hep 

 Gülsitān-ı ģüsnüñüñ bir bāġbānı yoķ mıdur 

6. Āşinā-yı baģr-ı ümmìd olmaķ ister dil ‘aceb 

 Fülk-i vaŝluñ lenger-i ĥvāb-ı girānı yoķ mıdur 

7. Türk-tāzì var yine pehnā feżā-yı nažmda 

 Tevsen-i šab‘uñ ‘aceb Vāķıf ‘inānı yoķ mıdur 

16. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

1. Dil heves-kār-ı ümìd-i maķdem-i cānānedür 

 Rişte-i enžār zülf-i intižāra şānedür 

2. Āşinā-yı cilve-i šarģ-ı tekellüf ġayrlar 

 Dil ģarìm-i vuŝlat-ı cānāneye bìgānedür 

3. Bü’l-‘aceb mi olsa sūzende-i tāb-ı nār-ı şevķ 

 Pertev-i şem‘-i cemāl-i dilbere pervānedür 

4. Gūş-bend it gāh u geh şefķatde ol žann eyleme 

 Nāliş-i pey-der-pey-i ‘uşşāķ hep efsānedür 

5. Ey kemān-ebrū ser-i teslìm-bend-i ‘aşķuñam 

 Ķaŝd-ı nevk-i tìr-i müjgānuñ egerçi cānedür 

6. Eyleme ta‘yìb važ‘-ı nā-revā-kār olsa da 

 Bezm-i ‘aşkuñda dil-i şūrìde pek mestānedür 

7. Ārzū-kām-ı viŝāle şerm ma‘nìdür velì 

 Ref‘-i ĥaclet tābi‘-i nūş-ı dü se peymānedür 

8. İntižār-ı maķdem-i cānānı ta‘yìb eyleme 

 Tābiş-i ruĥsārı zìrā zìnet-i kāşānedür 

9. Vāķıf-ı āşüfte-sāmāna ‘aceb ey bì-vefā 

 Böyle cevr-i nā-behencāra sebeb āyā nedür 

17. 

                                                             
15. YK 96a. 
16. YK 96b. 
17. YK 100b. 
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Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

1. Niçe cān dil-teşne āb-ı ġamze-i ĥun-ĥvāra gör 

 Niçe dil bend olmada ol zülf-i müşkìn-tāra gör 

2. Ĥāl-i sebzìn-fām-ı gird-i ‘ārıż-ı pür-tābesi 

 Mūm-ı sebz olmış meger āyìne-i dìdāra gör 

3. Ey šabìb-i cān baķup keyfiyyet-i vārūnına 

 Ĥaste-i renc-i firāķuñ gel hele bir pāre gör 

4. Ne füsūn-sāz-ı cefādur āşıķa endìşesi 

 Geh nihān geh rū-nümādur ol perì-ruĥsāre gör 

5. Bülbül-i gūya ider Vāķıf bilürsin ķıymetin 

 Cām-ı feyż-i sāķì-i gül-çehrenüñ bir pāre gör 

18. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

1. Egerçi gelmezise daĥi nāme ķā’ildür 

 O şūĥdan bu göñül bir selāma ķā’ildür 

2. Ümìd-i şefķati senden ider göñül yoĥsa 

 Ķıyās eyleme lušf-ı liśāma ķā’ildür 

3. Bu pūyegehde o vaģşì ġazāli bu dil-i zār 

 Fütāde eylese bir kerre dāma ķā’ildür 

4. Mücevher olmazise sāķiyā dirìġ itme 

 Göñül bu bezmde bir köhne cāma ķā’ildür 

5. İder mi bìhude fikr-i viŝāl Vāķıf-ı zār 

 İrerse nefĥa-i zülfi meşāma ķā’ildür 

19. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

1. Dil dāġ-ı derd-i ‘aşķını dildāra gösterür 

 Zaĥmın miśāl-i ĥaste şifā-kāra gösterür 

2. ‘Āşıķ ki sìnesin dem-i ģasretde bāz idüp 

 Šıfl-ı ĥayāl-i dilbere gehvāre gösterür 

3. Dil ‘arż ider dü çeşm-i sirişk-āşināsını 

 Seyl-āb-ı ĥūn-revān iki fevvāre gösterür 

4. Āyìne-i felek bu miģnetkedede Vāķıfā 

 Rūy-ı ŝafāyı ģāŝılı bir pāre gösterür 

[ZĀ] 

20. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

1. Dile ĥayāl-i lebüñ gibi yār-ı cān olamaz 

 O köhne ĥāneye bir böyle mìhmān olamaz 

                                                             
18. YK 101b. 
19. İsmail Belîğ, 1999: 507. 
20. YK 94b. 
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2. Recā-yı vuŝlata āmed-şüd-i nigāh-āsā 

 Miyānumuzda zebān-fehm tercümān olamaz 

3. Semend-i kāmumuz elbet şikāl-i ülfet olur 

 Miśāl-i esb-i šaleb mušlaķu’l-‘inān olamaz 

4. ‘Aceb mi murġ-ı ĥayāl āşiyāne-sāz olsa 

 Şikenc-i zülfi gibi mürtefi‘ mekān olamaz 

5. Cihānda gülşen-i āteş-bahār-ı ālāma 

 Hirās-ı āfet-i pey-der-pey-i ĥazān olamaz 

6. ‘Aceb ki her ne ķadar olsa ĥāķ-māl-i niyāz 

 Zamāne dilberi ‘uşşāķa mihrbān olamaz 

7. Hezār ģamd ki deşt-i suĥende ey Vāķıf 

 Semend-i šab‘um ile kimse hem-‘inān olamaz 

21. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

1. Şehā senüñ ġam-ı aġyāruñ olmasun dimezüz 

 Miśāl-i gül elem-i ĥāruñ olmasun dimezüz 

2. Nigāh-ı lušfı daĥi gāh u geh dirìġ itme 

 Cefā-yı nā-be-maģal kāruñ olmasun dimezüz 

3. Dürūġ-ı maŝlaģat-āmìze çekme bir perde 

 Raķìbe lušfuña inkāruñ olmasun dimezüz 

4. Gehì tesellì-i ģāšır da yoķ mıdur kerem it 

 Dile te‘āķub-ı āzāruñ olmasun dimezüz 

5. Hemān göñül hele rüsvā-yı ‘aşķ olup gezme 

 Cihānda yoĥsa saña yāruñ olmasun dimezüz 

6. Ĥırām-ı nāzile pā-māl-i ģaŝr itme dili 

 Esìr-i şìve-i reftārıñ olmasun dimezüz 

7. Hemìşe Vāķıf-ı şeydādan ictināb itme 

 Bu şermgehde saña ‘āruñ olmasun dimezüz 

22. 

Mefā‘ìlün mefā‘ìlün mefā‘ìlün mefā‘ìlün 

1. Olur māni‘ sirişküm yāre ģāl-i zārı söyletmez 

 Hücūm-ı girye-i ġam bu dil-i bìmārı söyletmez 

2. O şūĥ-ı nükte-dānuñ kārı ser-cümle teġāfüldür 

 Benüm dest-i ġamından çekdügüm āzārı söyletmez 

[ŞÌN] 

23. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

1. Mušrıbda tāb-ı ķudret-i āġāze ķalmamış 

                                                             
21. YK 95b. 
22. İsmail Belîğ,1999:507; Tuman, 2011: 1143. 
23. YK 15a. 
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 Ŝavt-ı pesìni naġme-i şeh-nāza ķalmamış 

2. Her tārı eylemekde sürūd-ı keder beyān 

 Sāz-ı felekde şevķde āvāze ķalmamış 

3. Her ķande olsa daĥi ‘iŝmet-derìdedür 

 ‘Ālemde i‘timād idecek tāze ķalmamış 

4. Mecmū‘a-i dil olsa perìşān ‘aceb midir 

 Olmuş bürìde rişte-i şìrāze ķalmamış 

5. Ġırrende olmasun dil-i şūrìde Vāķıfā 

 Bu mülk-i nažm ‘Örfì-i Şìrāza ķalmamış 

[KĀF] 

24. 

Mef‘ūlü mefā‘ìlü mefā‘ìlü fe‘ūlün 

1. Bir şeb o mehe ‘arż-ı merām eyleyebilsek 

 Vaŝlıyla dili nā’il-i kām eyleyebilsek 

2. Āsānter idi şöhret-i nām-āverì-i ‘aşķ 

 Şeh-rāh-ı maģabbetde maķām eyleyebilsek 

3. Taģŝìl-i neşāš itmek olur bezm-i cihānda 

 Sāġar-keşì-i ‘íş-i müdām eyleyebilsek 

4. Şūrìdelik āsān çü hezār ey gül-i nev-ĥìz 

 Bir kerre saña fetģ-i kelām eyleyebilsek 

5. Ey peyk-i seģer-kūrì-i ģussād senüñle 

 Ol āfete irsāl-i peyām eyleyebilsek 

6. Ol āhū-yı deşt-i ģarem-i nāzı cihānda 

 Bir ģāl ile üftāde-i dām eyleyebilsek 

7. Ĥam-geşte-ķadem reh-güzer-i yārda Vāķıf 

 Ta‘žìmde redd-i selām eyleyebilsek 

25. 

Mefā‘ìlün mefā‘ìlün mefā‘ìlün mefā‘ìlün 

1. Ümìd-i maķdem-i teşrìf-i yāra cür’et itmezdük 

 Bileydik ĥulf-i va‘din ol perìniñ da‘vet itmezdik 

2. Neden işkestelik šāb‘uñda ketm itme dil-i zāra 

 Bileydik cürmümüz ey şāh-ı ĥūbān śıķlet itmezdük 

3. Teġāfül-kārì-i dilberden olmış dil-girān böyle 

 Ĥilāf-ı resm-i dìrìn-šarģ-ı bezm-i ŝoģbet itmezdük 

4. Bu meclis böyle germ-ā-germ iken mir’āt-ı sāġardan 

 Göreydük rūy-ı şādì terk-i cām-ı ‘işret itmezdük 

5. Göreydük rūy-ı şādì sāġar-ı ‘aşķ u maģabbetden 

 Cihānda tevbe-i cām-ı firāķa niyyet itmezdük 

6. Bu rütbe infi‘ālin ģiss ideydük meclis-i meyde 

                                                             
24. YK 14b. 
25. YK 97a. 
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 O bed-mihr ü vefādan biz ümìd-i vuŝlat itmezdük 

7. O gül-ruĥsārenüñ būy-āşinā-yı vaŝlı olsayduķ 

 Hezār-ı šab‘ı Vāķıf nāle-kār-ı ģasret itmezdük 

[NŪN] 

26. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

1. Ol āfetüñ görüp leb-i la‘l-i gezìdesin 

 ‘Āşıķ ümìde düşdi murād-ı remìdesin 

2. Farš-ı kederle künc-i ferāġat-güzìn olur 

 Endūh-kār iden dil-i ġam-nā-keşìdesin 

3. Üftādegān-ı bādiye-peymā-yı firķatüñ 

 ‘Ālemde kimse görmedi menzil-resìdesin 

4. Şāyeste-i nigāh-ı teraģģum ider mi yār 

 Ārām-düşmen ‘āşıķ-ı rāģat-ne-dìdesin 

5. İtmez mi dil ģarìm-i temennāda cilveger 

 Pāy-ı merām-ı ĥār-ı meşaķķat-ĥalìdesin 

6. Oldı hezār-ı ĥāme-i Vāķıf terāne-sāz 

 Gūş eyle çehçeh-i naġam-ı nā-şenìdesin 

27. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

1. Ŝafā-enìsdir ol ŝabr-ı renc-i firķat iden 

 Hemìşe murġ-ı dilin nāle-senc-i ģasret iden 

2. Bulur neşāš-ı keder-düşmen-i ebed-peyvend 

 Sifāl-i köhne-i bezm-i cihāna raġbet iden 

3. Füsūs-ĥvān olup engüşt-ĥā-yı ģayret olur 

 Hemìşe fevt-i dem-i intihāz-ı fırŝat iden 

4. Kitāb-ı ģüsnin ider cümle mū-be-mū taĥrìc 

 Ĥayāl-i ebrū-yı dildāra ŝarf-ı vaķt iden 

5. Sezā-yı serzeniş ancaķ ģuŝūl-i mašlab içün 

 ‘Adū-yı kìne-nihāda cihānda minnet iden 

6. ‘Aceb mi āteş-i ġayretle olsa sūzende 

 Erāźil-ülfet olan dilbere maģabbet iden 

7. Nigāh-ı raġbete şāyān olur miśāl-i hilāl 

 Bu tekyegāhda nān-pāreye ķanā‘at iden 

8. Sezādur olsa hedef tìr-i ša‘n-ı aġyāra 

 Cefā-yı dilber-i pür-kìneden şikāyet iden 

9. Bu ģüsn ü behcetile tāb-ı rūyıdır Vāķıf 

 Nigāh-ı dìdemi ‘ālemde vaķf-ı ģayret iden 

28. 

                                                             
26. YK 21b. 
27. YK 94b. 
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Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

1. Meylüm o şūĥa ĥašš-ı ‘iźār olsun olmasun 

 Nežžāre-sāzam ol güle ĥār olsun olmasun 

2. Teklìf-i ĥām-ı mìve-i vaŝl eylerüz göñül 

 Ol naĥl-i nev-resìdeye bār olsun olmasun 

3. Bì-cā ise nežāre-i bìgānesi nola 

 Dil-bend-i ‘aşķıyuz bize yār olsun olmasun 

4. Ser-geşte ka‘beteyn gibi merdüm-i nigāh 

 Bu şeş-der-i maģabbete zār olsun olmasun 

5. Şeh-rāh-ı kūy-ı vaŝlda ol māh-pāreye 

 Dil kūçe-gerd-i ‘aşķı duçār olsun olmasun 

6. Āb-ı hevesle itmedeyüz anı terbiye 

 Nev-reste naĥl-i kāmda bār olsun olmasun 

7. Ģasretle Vāķıf eylerüz āġūşumuz güşād 

 Mūy-ı miyānı zìb-i kenār olsun olmasun 

29. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

1. Rāh-ı šalebde cismini bíhūde nāl iden 

 Dil-sūz-ı tāb-ı ġam heves-i bì-me’āl iden 

2. İtmiş sevād-ı ĥaššını ārāyiş-i cemāl 

 Şeh-bāz-ı ģüsni šā’ir-i bì-perr ü bāl iden 

3. Šarf-ı ‘iźār-ı yārda itmiş mekān aña 

 Ĥāl-i siyāhı zìnet-i ģüsn ü cemāl iden 

4. Dil-sūz-ı ģasret olmada senden yegān yegān 

 Ey serd-mihr-i ģüsn ümìd-i viŝāl iden 

5. Eyler mi hìç nežāre ruĥ-ı tābnāküñe 

 Seyl-i sirişkini ‘araķ-ı infi‘āl iden 

6. Şāyān-ı vaŝl olur girih-i çìn-i zülfüñi 

 Çeşm-i ümìde gerdiş-i ĥvāb-ı ĥayāl iden 

7. Rāģat bulur mı dehr-i ġam-ābādda meger 

 Dil-bend-i tār-ı zülfini āşüfte-ģāl iden 

8. Görmez cihānda ĥayrını kālā-yı ģüsninüñ 

 ‘Uşşāķ-ı nā-be-kāmına hep mekr ü āl iden 

9. Vāķıf sipihr-i kìne-nihād içre muttaŝıl 

 Lāyıķ mı pāymāl ola kesb-i kemāl iden 

30. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

1. Ey nev-nihāl-i devģa-i gülşen-serāy-ı ģüsn 

                                                                                                                                                                                              
28. YK 95b. 
29. YK 96b. 
30. YK 96b. 
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 Şāyeste ķadd-i nāzuña zìbā ķabā-yı ģüsn 

2. Üftādegān-ı ‘aşķı nola olsa müstažil 

 İtmiş serinde lāne-i devlet hümā-yı ģüsn 

3. Maĥŝūŝ-ı ķaddi şìve-i ‛ālem-bahā-yı nāz 

 Pinhān her girişmesi remz-i edā-yı ģüsn 

4. İtmiş güşāde ġonçe-i ruĥsār-ı alini 

 Olmuş vezìde bāġ-ı cemāle ŝabā-yı ģüsn 

5. Vābeste yek nigāh-ı füsūn-kār-ı çeşmüñe 

 Tesĥìr-i mülk-i şìve-i ‘ālem-bahā-yı ģüsn 

6. Efsūs şimdi oldı dil-i ŝabr-nā-şinās 

 Ser-mest-i būy-ı sāġar-ı šāķat-rübā-yı ģüsn 

7. ‘Arż-ı niyāza tāb mı var dilde araya 

 Oldı keşìde perde-i şerm ü ģayā-yı ģüsn 

8. Nā-lāyıķ-ı mürüvvet-i šab‘uñ degül midür 

 Miģnet-güzìn-i ye’s ola būse-gedā-yı ģüsn 

9. Pā-māl-i esb-i naĥvetüñ olsun fütādeler 

 Ey şāh-ı mülk-i nāz budur muķteżā-yı ģüsn 

10. Elfāž-ı nā-dürüst ile aģbāba Vāķıfā 

 Olsun hediyye bu ġazel-i dil-güşā-yı ģüsn 

31. 

Mefā‘ìlün mefā‘ìlün mefā‘ìlün mefā‘ìlün 

1. Göñül nā-lāyıķ-ı hem-ŝoģbet-i cānāne oldum ben 

 Bu meclis-āşināyāna hemān bìgāne oldum ben 

2. Perìşān-šavr-ı ‘aşķam bü’l-‘aceb mi bezm-i ‘ālemde 

 Ĥayāl-i çeşm-i mest-i yārdan mestāne oldum ben 

3. Tenüm sūrāĥ sūrāĥ şöyle itdi fikr-i ġamzeñ kim 

 Cihānda tār-ı zülf-i derd-i hicre şāne oldum ben 

4. Degildür mìve-i maķŝūda mümkin dest-res çünkim 

 Ĥayāl-i şem‘-i bezm-i dilbere pervāne oldum ben 

5. Nola ser-der-hevā-yı miģnet-i hicrān isem Vāķıf 

 Heves-kārì-i zülf-i yārile dìvāne oldum ben 

[VĀV] 

32. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

1. Fāriġuz ümmìd-i vaŝl-ı yārdan şimden girü 

 Olduķ āzāde ġam-ı aġyārdan şimden girü 

2. Ķayd-ı zülfüñden rehā-yāb olalı vāresteyüz 

 Bend bend-i ‘uķde-i efkārdan şimden girü 

3. Bülbül-i bend-i ķafes-veş dehrde āsūdeyüz 

                                                             
31. YK 97b. 
32. YK 101b. 
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 Ĥvāhiş-i verdile bìm-i ĥārdan şimden girü 

4. Olmaduķ çün ġonçe-çìn āzāde-ķayd-ı ĥvāhişüz 

 Fikr-i gül-geşt-i reh-i gülzārdan şimden girü 

5. Bülbül-āsā olsaķ āşüfte görünmez Vāķıfā 

 Rūy-ı ĥandānì o gül-ruĥsārdan şimden girü 

[HĀ] 

33. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

1. Nežžāre-sāz-ı ģayret olursam ‘iźārına 

 Baķ baķ kemāl-i tāb-ı ruĥ-ı şerm-dārına 

2. Esrār-ı ‘aşķı ketm idemez gül ‘aceb midür 

 Yüz virmezise bülbül-i āşüfte-kārına 

3. Bíhūde-gerd-i kūçe-i şeh-rāh-ı vaŝlıdur 

 Raģm eylemez mi ‘āşıķ-ı miģnet-şi‘ārına 

4. Ol şuĥuñ oldı dìve teşrìfi bì-şümār 

 Bì-çāre ‘āşıķın nigeh-i intižārı ne 

5. Demdür ki ‘āşıķuñ ide ol serv merģamet 

 Seyl-āb-ı eşk-i dìde-i gevher-niśārına 

6. ‘Īd içre görse ķā’il iken rūy-ı dilberi 

 Bì-çāre düşdi ĥvāhiş-i būs u kenārına 

7. Bes bes bu rütbe ĥvāhiş-i vuŝlat ne Vāķıfā 

 ‘Āşıķ odur ki virmeye śıķlet nigārına 

34. 

Mef‘ūlü mefā‘ìlü mefā‘ìlü fe‘ūlün 

1. Dil itse nola ‘ārıż-ı pür-tāba teveccüh 

 Bülbül ki ider ġonçe-i şādāba teveccüh 

2. Eyler göñül endìşe-i ebrūsını der-pìş 

 Mānend-i muŝallì k’ide miģrāba teveccüh 

3. ‘Ārif güher-i źāta nažar-sāz olur elbet 

 A‘dādur iden zìnet-i esbāba teveccüh 

4. Dergāh-ı Ĥudā müstenidi ġayrı cihānda 

 İtmez hele dil ģāŝılı bir bāba teveccüh 

5. Vāķıf nola teşrìflerin eylese ümmìd 

 Elbette olur maķdem-i aģbāba teveccüh 

35. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

1. Eylemiş naŝ māh-rū yoķdur o meh-rū üstine 

 Śebt iden āyāt-ı nūr ol šāķ-ı ebrū üstine 

                                                             
33. YK 97a. 
34. YK 97b. 
35. YK 100b. 
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2. Bāġ-ı ‘ālemde be-ģaķķ-ı naĥl-i Šūbā zāhidā 

 Görmedüm ķaddin hele ol ķadd-i dil-cū üstine 

3. ‘Āşıķı endìşe-i rūyuñla itmiş ser-be-ceyb 

 Naķş-ı ģayret vaż‘ iden mir’āt-ı zānū üstine 

4. Hìç düşer miydi o şāh-ı ģüsne dūşìne meger 

 Ser-nihād olmuş ‘adū ol sìm-pehlū üstine 

5. Ma‘rifet-kārān-ı Bihzādì-nihādān-ı hüner 

 İtmede ižhār-ı fen bir esb-i cādū üstine 

6. Ġamze-i Tātārı mülk-i ŝabra itdükçe aķın 

 Beñzer ol mülke gele ceyş-i Hülāgū üstine 

7. Dāġ dāġ-ı reşk olur dil Vāķıfā ol şeh-levend 

 Naķş-ı dāġ-ı lāle vaż‘ itdükçe bāzū üstüne 

36. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

1. Her ne dem ‘āşıķa gönderse o āfet nāme 

 Getürür lābüd o bì-çāreye riķķat nāme 

2. Dest-būsına varur mıyuz o şāhuñ āyā 

 Yoĥsa gelmez mi daĥi bizlere da‘vet-nāme 

3. Bā-ĥuŝūŝ ide ġubār-ı ĥaš-ı rūyın iş‘ār 

 Virür elbette dil-i ‘āşıķa ģayret nāme 

4. Ĥūn-ı dil almaġa cānile o šıfl-ı berber 

 Oķur üstāddan elbette fütüvvet-nāme 

5. Dürc-i ģikmetdür o gūyā ki nihān anda devā 

 Virdi dil-ĥaste-i derde yine ŝıģģat nāme 

6. Bir dem olmazsa nola pìş-i nigehden münfek 

 Eyledi tā o ķadar cānile ülfet nāme 

7. Ķalmadı źerre ķadar gerd-i kederden āśār 

 İdüp ìśār dile şevķ ü meserret nāme 

8. Sūz-ı dilden ola sūzende ķalem dildāra 

 İtsem āġāz eger yazmaġa firķat-nāme 

9. Cānib-i yārdan āyā ne zamān žāhir olur 

 İster ey Vāķıf-ı nā-şād šabì‘at nāme 

37. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

1. Kālā-yı vaŝlın eylemiş iķrār ģāside 

 Kim i‘tibār ider ‘acabā bey‘-i fāside 

2. Nežžāre-kār-ı ģüsnini ģayret-güzín ider 

 Baķ ol bilūrín ‘ārıża ol sìm sā‘ide 

3. Va‘d-i viŝāle ĥulķını çok gördi ol mehüñ 

                                                             
36. YK 101a. 
37. Çapan, 2005: 710. 
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 ‘Urķūbe nām dāde olanlar mevā‘ide 

4. Bādí ruĥuña germ-nigāh olduġum mıdur 

 Ey serv-i mihr-nāz bu evżā‘-ı bāride 

5. Ma‘nā vü lafž şāhid-i ‘adl oldı Vākıfā 

 Da‘vā-yı nažm ģaķ bu ki muģtāc şāhide 

[YĀ] 

38. 

Mefā‘ìlün mefā‘ìlün mefā‘ìlün mefā‘ìlün 

1. Ne deñlü sürse yüz dergāh-ı gerdūn-sāyına şimdi 

 Nigāh itmez gedā-yı ģüsn-i miģnet-ĥāyına şimdi 

2. Getürdüm naķd-i ŝabrum nìme-i ricl-i cerād-āsā 

 Niśāra sen Süleymān-ı zamānuñ pāyına şimdi 

3. Gözi ey māh-peyker sen ala çeşmi šutar ancaķ 

 Nigāh-endāz olan ĥūbān-ı ‘aŝr alayına şimdi 

4. Dil-i nālān-ı āteş-dāġ-ı ģasret var iken bir dem 

 Baķılmaz mušrıbuñ sūz u güdāz-ı nāyına şimdi 

5. Nola Vāķıf aşarsa hāy u hūy-ı ‘aşķ başumdan 

 Baķar mestānuñ ‘ālem cümle hūy u hāyına şimdi 

  

                                                             
38. YK 100b. 
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[KITALAR] 

39. 

Tāríĥ-i Vāķıf Çelebí Berāy-ı Sāģil-sarāy-ı ‘Ālí-ģażret-i Ŝadr-ı ‘Ālí ģafažahullāhu te‘ālā 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

1. Ģabbeźā zíbende sāģil-ĥāne-i ra‘nā-esās 

 Turra-i bāmı ģased-baĥşā-yı zülf-i dil-rübāy 

2. Zevraķ ile baģr her dem píşgāhında anuñ 

 Gūyiyā iģsān umar keckūl der-kef bir gedā 

3. Mu‘tenā-menzil bedí‘u’š-šarģ ķaŝr-ı bí-‘adíl 

 Mevķi‘-i pākíze bí-hemtā maģall-i dil-güşāy 

4. Vechi vardur ravżası teşbíh olunsa cennete 

 Ābı dil-cū ĥāki ‘anber-bū nesími cān-feżāy 

5. Çehre-i şevķ u neşāš olmaķda mer’í dā’imā 

 Her ziĥām-ı ŝāfı bir āyíne-i ‘ālem-nümāy 

6. Dembedem efzūn ola iķbāl ü zíb ü zíneti 

 ‘İzzile bānísi bālā ŝadrını itdükçe cāy 

7. Bū ‘Alí-tedbír İbrāhím Paşa kim odur 

 Ķahramān-rezm ü Sikender-ģazm u ŝadr-ı ník-rāy 

8. Sāye-i lušfı o rütbe şāmil oldı ‘āleme 

 Yād olunmaz şimdi híç efsāne-i žıll-i hümāy 

9. Źāt-ı ‘ālí-ķadrine tanžíre şāyān şübhesüz 

 Çeşm-i ‘ālem görmedi bir dāver-i cūd-āzmāy 

10. Ĥāmesi destinde me’lūf-ı keremdür tíġı ĥod 

 Ķāšı‘-ı peyvend-i şerr ü fitne vü ķal‘a-güşāy 

11. Nice mümkindür edā itmek şebānrūz olsa ger 

 Şükr-i vaŝfıyile šūší-i ķalem naġme-serāy 

12. Dōstān-ı devleti gül-çehre-i şevķ u sürūr 

 Var ise a‘dāsı olsun zerd-rū çün keh-rübāy 

13. Rūz u şeb ol dāver-i cūd-āzmānuñ ‘izz-ile 

 Źāt-ı pākin ģıfž ide āfātdan lušf-ı Ĥudāy 

14. Vāķıfā ŝad şevķ ile tāríĥ-i itmāmın didüm 

 Šarz-ı nev pākíze ķaŝr u bí-bedel sāģil-sarāy (1131/1718-19) 

40. 

[Tāríĥ] 

Müfte‘ilün fā‘ilün müfte‘ilün fā‘ilün 

1. Ģażret-i Ĥān Aģmedüñ ŝıhr-ı kerem-güsteri 

 Ŝadr-ı kerímü’ş-şiyem Āŝaf-ı sencíde-ĥū 

2. Bir dem-i ferĥundede eyleyüp iķbāl hele 

 ‘Āzim-i gülgeşt olup seyr-i çemen sūbesū 

                                                             
39. S.763, 206b. 
40. S.763, 228b. 
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3. Sāģil-i Eyyūbda yalı-ı meşhūrda 

 Basš-ı bisāš-ı ŝafā itdi o ŝadr-ı nikū 

4. Ģāżır iken meclis-i dil-keşine üç vezír 

 ‘Arż-ı hüner eyleyüp eyler iken güft-gū 

5. Cānib-i ġarbídeki kūh-ı bülendüñ hemān 

 Eyledi fermān ķona źirvesine bir sebū 

6. Kim ki peyāpey anı ide nişān-ı tüfeng 

 Lāyıķ anuñ diyeler nām-ı tüfengine hū 

7. Çıķdı şümār olıcaķ bu‘dı sekiz yüz adım 

 Miśli görülmiş degil dirler idi sūbesū 

8. Bu‘dını idrāk idüp eylediler ittifāķ 

 Tā ki urulmaķ muģāl niçe zamān šursa bu 

9. Destine ol Cem-şiyem toz koparan nāmına 

 Bir tüfek-i bí-bedel aldı idüp ārzū 

10. Himmet-i ednā ile ķıldı sebūyı şikest 

 Oldılar ol dāvere cümlesi taģsín-gū 

11. Bār-ı diger ‘izzile ol himem-ārā-yı dehr 

 Yine sebūyı hemān eyledi işkeste-rū 

12. Def‘a-i śāliśdede urdı çü ŝadr-ı cihān 

 Oldı hezār āferín diyü felek naġme-gū 

13. Her biri sa‘y eyleyüp ķuvvet-i bāzū ile 

 Lík be-tevfíķ-i Ģaķ urmadı illā ki o 

14. Ĥāric-i šavķ-ı beşer olduġın idrāk idüp 

 ‘Arż-ı ķuŝūr eyleyüp eylediler ser-fürū 

15. Dā’im ide źātını Ģażret-i Perverdgār 

 Tā ki zemíni ider mihr-i cihān rüft ü rū 

16. Vāķıf olup Vāķıfā söyledi tāríĥini 

 Ķırdı sekiz yüz adım ķonmışiken üç sebū (1133/1721) 

41. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

1. Şeh-i sütūde-siyer ĥusrev-i Süleymān-fer 

 Cenāb-ı Ģażret-i Maģmūd Ĥān-ı mülk-ārā 

2. O āb-ı rūy-ı selāšìn ki iki üç şehrüñ 

 ‘İšāş-ı teşne-lebin itdi sū-be-sū irvā 

3. Meģašš-ı ‘idde-i şevket Ġalaša Šopĥāne 

 Merāsì-i süfün-i naŝr olan Ķāsım Paşa 

4. Birini Vālide Sulšān birin o şāh-ı cihān 

 Sebìl ü çeşme bināsiyle itdiler iģyā 

5. Ana ŝuyından idüp ehl-i devlete taķsìm 

                                                             
41. Barışta, 1993: 18-21. 
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 Ķuŝūr yirlere de oldu nice çeşme binā 

6. Faķaš bu mevżi‘-i ĥālìye olmayup himmet 

 Serābzār idi derpìş iken iki deryā 

7. Aña da Ĥıżr irişüp himmet-i ‘aliyye ile 

 Semiyy-i sāķì-i kevśer güzìde-i vüzerā 

8. Bu himmet-i ‘Alevì bu seĥā-yı Murtażavì 

 Bu i‘tiķād-ı ḳavì bu nevāziş-i żu‘afā 

9. Bu hażm-ı devlet ü bu ‘iffet ü diyānet ile 

 O ŝadr-ı muģteremüñ miśli gelmedi ģaķķā 

10. Vezìrler arasında nice müsellem ise 

 Bu çeşmesārı da oldı o deñlü müsteśnā 

11. Ĥudā maķām-ı şerìfinde eyleyüp dā’im 

 Nice me’āśire tevfìķ eyleye Mevlā 

12. Yazılsa šāķına şāyeste Vāķıfā tārìĥ 

 Yirinde oldı binā çeşme-i ‘Alì Paşa (1145/1732) 
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[BEYİTLER] 

42. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

 Dehān-ı tengine hìç noķša deñlü söz yoķdur 

 Ĥudā bilür ki güzeldür kitāb ģükmince 

43. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün 

 Ģüsnüñ ki āfitābı ģicāb-ı seģāba ķor 

 Ŝad Yūsuf-i cemāli niķāb-ı ģicāba ķor 

  

                                                             
42. YK 12a. 
43. Çapan, 2005: 711. 



436 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2020.S7 (October) 

Poems of Seyyid Yahyâ Vâkıf (d. 1738) / F. Başpınar; S. Erdoğdu (pp. 400-438) 

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

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

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

 

Sonuç 

Âlim, şair ve hattat bir ailenin mensubu olan 18. yy. şairi Seyyid Yahyâ Vâkıf Efendi, İstanbul’da 

doğmuştur. Müderrislik, kadılık, askerî kassamlık gibi vazifeler ifa eden Vâkıf, 15 Ramazan 1150/ 2 

Ocak 1738 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş, Eyüp Mezarlığına defnedilmiştir. 

Vâkıf, talik yazıda üstat olmuş bir hattattır. Babası ve dedesi de hattat olan şair, talik yazıyı onlardan 

meşk etmiştir. Vâkıf’ın hat sanatına dair bir eserini bilmiyoruz. Ancak Riyâzî tarafından yazılan 

Riyâzü’ş-Şu‘arâ adlı tezkirenin bir nüshası onun tarafından istinsah edilmiştir (Bk. Ek 1). 

Vâkıf’ın kaynaklarda mürettep divanı olduğundan bahsedilmektedir. Ancak bu eser elimizde değildir. 

Halep Menzilnâmesi ise kaside nazım şekliyle yazılmış bir eser olup müstakil yahut Dîvân’ına dâhil 

olarak değerlendirilebilir. Bu çalışma ile ulaşılabildiği kadarıyla şairin şiirleri bir araya getirilmiştir. Bu 

şiirler içinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya yazılmış 3 kaside vardır. Bunlardan biri de lale isimleri 

kullanarak yazılmıştır. Gazellerin sayısı ise 32’dir. Elifbâ harflerinden 10 tanesiyle gazel yazan şairin en 

çok râ (9), nûn (6) ve he (5) harflerini tercih ettiği görülmüştür. 

Çalışmamızda yer alan kıtaların üçü de tarih manzumesidir. Bunlardan ilki Nevşehirli Damat İbrahim 

Paşa’nın 1131/1718-1719 yılında yaptırdığı sahilsaraya dairdir. İkincisi İbrahim Paşa’nın 800 adım 

mesafeden tüfekle hedefi vuruşu üzerine söylenmiştir. Üçüncü tarih kıtası ise Kabataş Hekimoğlu Ali 

Paşa Meydan Çeşmesi’nin kitabelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Bk. Ek 2). 1145/1732 

tarihinde inşa edilen çeşmenin yola bakan cephesinde yer alan bu şiir Bursalı müderris Vâkıf Mahmûd 

Efendi’ye nisbet edilmiş olmakla birlikte mezkur tarihte vefat etmiş olduğundan şiirin ona ait olması 

mümkün değildir. Bu şiir Seyyid Yahyâ Vâkıf’a aittir. 

Vâkıf’ın iki tane de beyti vardır. Bunlardan biri müfred, diğeri matla şeklindedir. Şairin şiirleri böylece 

3 kaside, 32 gazel, 3 kıta (tarih manzumesi) ve 2 beyit olmak üzere 40’a ulaşmıştır. Bu şiirlerden 28 

gazel, 2 kıta ve 2 beyit daha önce yayımlanmamıştı. Tespit edilecek yeni şiirlerle bu sayının artması 

muhtemeldir. Ayrıca onun Dîvân’ının ortaya çıkması da bu hususta en büyük temennimizdir. 
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Ek 1: Seyyid Yahyâ Vâkıf’ın kendi hattıyla Riyâzü’ş-Şu‘arâ’nın ilk ve son sayfaları 

Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü, Nu: 3871. 

Ek 2: Kabataş Hekimoğlu Ali Paşa Meydan Çeşmesi’nin cadde tarafına bakan kitabesini teşkil eden Seyyid Yahyâ 
Vâkıf’ın tarih kıtası. 
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