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Öz 

Bosna-Hersek coğrafyası, tıpkı Kafkaslar gibi çeşitli milletlerin iç içe yaşadığı bir bölgedir. Coğrafî 

konumu itibariyle Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan bölge, Osmanlı Devleti’nin idaresi altına 

girdikten sonra devleti temsil etmek ve devlet kurumlarının tesisini daha sonra da işlerliğini sağlamak 

üzere bölgeye gelen kadı, kâtip, asker gibi görevliler vasıtasıyla Türk dili ile tanışmıştır. Bu sayede, 

yerli halkın dili ile Türkçe arasında bir etkileşim meydana gelmiştir. Eğitim kurumlarında ve kamuya 

ait yerlerde Türkçe konuşulması, bu mekânlarla iletişim halinde olan yerli halkın kullandığı dilin 

şekillenmesini sağlamıştır. Uzunca bir süre devam eden Osmanlı yönetiminde bölge insanı, Türk-

İslam medeniyetine katkı sağlayacak birçok devlet adamı, âlim, şair, yazar yetiştirmiş, Türkçe eserler 

yazmıştır. Türkçe eser yazan Bosnalılardan birisi de çalışmamıza konu olan şiirlerin sahibi Molla 

Mustafa Başeski’dir. Kendisi, 18. yüzyılda Saraybosna’da yaşamıştır. Elli yıla yakın bir süre 

Saraybosna’da ve hatta Bosna bölgesinde şahit olduğu olayları ayrıntılı bir şekilde günlüğüne 

kaydeden Molla Mustafa Başeski yedi tane de şiir kaleme almıştır. Söz konusu şiirler, Molla Mustafa 

Başeski’nin tek eseri olan ve Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi numara 7340’ta Mecmû’a 

ismiyle kayıtlı bulunan yazmada yer almaktadır. İki bölümden oluşan bu makalenin ilk kısmında 

Molla Mustafa Başeski’nin hayatı hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise Başeski’nin 

şiirlerinin transkripsiyonu yapılmış, aruz kalıpları belirlenmiş bir şekilde ilim âleminin istifadesine 

sunulmuştur. Böylece, Molla Mustafa Başeski hakkında yapılmış veya yapılacak çalışmalara bir katkı 

sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Bosna, Molla Mustafa Başeski, yayımlanmamış şiirler 

The unpublished poems of Bosnian Mustafa Başeski 

Abstract 

The geography of Bosnia and Herzegovina is a region where people from various nations live together, 

just like the Caucasus. Located in the southeast of Europe, the region was introduced to Turkish 

language through officials such as Muslim judges, clerks, and soldiers who came here to represent 

the state and to carry out the functions of state institutions after the region had come under the 

administration of the Ottoman Empire. In this way, an interaction occurred between Turkish and the 

language of the local people. The use of Turkish language in educational institutions and public places 

shaped the language used by the local people who are in contact with these places. During the reign 

of the Ottoman Empire, which lasted for a long time, the people of the region trained many statesmen, 
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scholars, poets, writers who would contribute to the Turkish-Islamic civilization, and they wrote 

various works in Turkish. One of the Bosnians who wrote works in Turkish was Molla Mustafa 

Başeski, the owner of the poems that are the subject of the current study. He lived in Sarajevo in the 

18th century. Keeping a detailed diary of the events he witnessed in Sarajevo and even in the Bosnian 

region for nearly fifty years, Molla Mustafa Başeski wrote seven poems. These poems are included in 

the manuscript entitled “Mecmû’a”, which is the only work of Molla Mustafa Başeski and registered 

in Sarajevo Gazi Hüsrev Bey Library with number 7340. The first part of this study gives information 

about the life of Molla Mustafa Başeski. In the second part, Başeski's poems have been transcribed 

and their prosody patterns have been determined and presented to the relevant literature. Thus, the 

study aims at making contribution to the further studies that will be conducted about the works of 

Molla Mustafa Başeski. 

Keywords: Bosnia, Molla Mustafa Başeski, unpublished poems 

Giriş 

Osmanlılar, 1354 yılında Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa önderliğinde (ö. 758/1357 [?]) 
Gelibolu yarımadasına geçerek Rumeli’nin fethine başladılar. Avrupa’nın doğu kısımlarına İslamiyet’in 
ulaşması yönüyle ve etkileri itibariyle bakıldığında çağ değiştiren bu ilk hamleden sonra kısa sürede 
Tekirdağ, Şarköy, Malkara, Lüleburgaz, İpsala bölgelerini fethederek Meriç Nehri’ne kadar ulaştılar 
(İnalcık, 1991: 339; Şimşirgil, 2019: 110). Orhan Gazi’den (ö. 763/1362) sonra devletin başına geçen 
I.Murad (ö. 791/1389), Yıldırım Bayezid (ö. 805/1403) ve II.Murad (ö. 855/1451) da aynı politikayı 
devam ettirince Rumeli fetihleri hız kesmeden devam etti. Fatih Sultan Mehmed (ö. 886/1481) devrine 
gelinceye kadar Rumeli’de Belgrad sınırına kadar birçok bölge fethedilmişti (Öztuna, 2006: 18). Ahmed 
Cevdet Paşa’nın “Memâlik-i Mahrûse’nin bir güzel bahçesi ”(Ahmed Cevdet Paşa, 1980: 82) diye 
nitelendirdiği Bosna ise 1463 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildi (Djurdjev, 1992: 298; 
Hacımeyliç, 2002: 187; Pelidija, 2018: 417). Her ne kadar 1463 senesi, resmî olarak Osmanlıların Bosna 
bölgesini fethettiği tarih olarak kabul edilse de Bosna topraklarına yönelik Osmanlı akınlarının 
geçmişini 1388 yılına kadar götürmek mümkündür (Aščerić-Todd, 2018: 51). Bu itibarla, bu topraklara 
Türkçenin girişi resmî olarak fetihten daha önce olmuştur, şeklinde bir iddiada bulunulabilir. Bosna 
fethinin müjdeleyicisi niteliğinde olan mezkûr akınlarda görev alan dervişlerin tesâmüh odaklı yaşam 
tarzlarının hem bölge halkının Türkçe ve İslam diniyle tanışmalarında hem de söz konusu toprakların 
fethe hazırlanmasında mühim görevler icra ettiklerini de burada ifade etmek gerekir.3 Özellikle, Yesevî 
dervişlerinden olan ve Bosna’da makamı bulunan Sarı Saltuk gerek şahsiyetiyle gerekse etrafında oluşan 
efsanevî anlatılarla Balkan halkları üzerinde tesirleri bugün bile devam eden bir gönül eridir (Bkz. Kiel, 
2009: 149). Tamamıyla fethedildiği 1463 yılından sonra bir sancak haline getirilen Bosna’da ve bu 
sancağın merkezi kabul edilen Saraybosna’da Türkçenin etkileri, özellikle Fatih Sultan Mehmed’in 
Rumeli bölgesinde resmî işlerde Türkçeden başka bir dilin kullanılmayacağına dâir fermanıyla hayatın 
her alanında hissedilir derecede artmıştır. (Çeltik, 2004: 11). Bosna halkının Türkçeye olan ilgisinin 
devletin siyasî ve askerî gücüyle doğrudan ilişkili olduğu şeklindeki görüşlerin kısmen doğruluk payı 
olsa da bize göre bu teveccühün temelinde, devletin bölge halkına Türkçe öğrenmeleri konusunda bir 
baskıda bulunmaması yatmaktadır. Halkın Türkçe konusundaki tavrı, resmi kurumlarda dertlerini 
anlatacak kadar Türkçe bilme şeklinde olsaydı, Bosnalıların hiç Türkçe eser kaleme almamış olmaları 
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gerekirdi. Ya da Bosna coğrafyasında Türkçe şiir yazan/söyleyen şair yetişmemesi gerekirdi. Oysa, bu 
konuda yapılan çalışmalara bakıldığında, Rumeli coğrafyasında en fazla şair yetiştiren bölgenin 19 şairle 
Saraybosna olduğu görülmektedir (İsen, 1997: 566). Bu sayıyı, Bosna bölgesindeki diğer şehirlerde 
yetişen şair ve yazarların eklenmesiyle daha da artırmak mümkündür. Osmanlı Devleti’nin kültür 
havzasına dahil olduktan sonra Bosna’da hakim kültürün icaplarına göre Türkçe eser veren birçok 
Bosnalı şair, müellif yetişmiştir. Buradan Boşnakların Türkçeyi bir medeniyet dili olarak benimsedikleri 
anlaşılmaktadır. 

Bunlardan birisi de 18. yüzyılda Saraybosna’da doğmuş ve tüm hayatını bu şehirde geçirmiş olan Molla 
Mustafa Başeski’dir. Kendisi, 1756-1804 yılları arasında yaklaşık elli yıl boyunca Saraybosna’da kayda 
değer bulduğu olayları Türkçe ile ayrıntılı bir şekilde yazarak bir nevi rûznâme yahut kronik olarak da 
nitelendirilebilecek günlüğünü Rumeli Türkçesinin bir yâdigârı olarak bırakmıştır. Bu eser, Kerima 
Filan tarafından 1999 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Başeski Şevkî Molla 
Mustafa Rûz-nâme Metin-Sözlük-İnceleme adıyla doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Mehmet 
Müezzinoviç tarafından da Boşnakçaya çevrilmiştir (Mula Mustafa Ševki Bašeskija, 1968) Molla 
Mustafa, nesir olarak kaleme aldığı günlüklerinde Türkçe şiirler de yazmıştır. Kerima Filan, bu şiirleri 
doktora çalışmasının dışında olduğu için tezine dahil etmemiştir.  

Bu makalede, Molla Mustafa Başeski’nin hiçbir yerde yayımlanmamış Türkçe şiirleri konu edilecektir. 
Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Molla Mustafa Başeski’nin hayatı ile ilgili bilgiler 
verilmiş; ikinci bölümde ise Mecmua’sında yer alan şiirlerin nüsha tavsifine ve muhtevalarına yönelik 
açıklamalar yapılmıştır. Devamında ise şiirlerin transkripsiyonu yapılmış, aruz kalıpları belirlenmiş bir 
şekilde ilim âleminin istifadesine sunulmuştur. Sonuç bölümünde ise çalışmada elde edilen bilgiler 
bağlamında bir değerlendirme yapılmıştır. Böylece, Molla Mustafa Başeski’nin nâsirliğinin yanında 
şairlik yönünün de olduğu, ayrıca sonradan Türkçe öğrenmiş birisi olarak bu dilde şiirler de yazabildiği 
ortaya konulmuştur.  

1. Bosnalı Molla Mustafa Başeski 

Molla Mustafa’nın hayatı hakkındaki bilgileri ihtiva eden tek kaynak, kendi el yazısıyla Türkçe olarak 
yazdığı ve Mecmua adı verilen günlükleridir. Aslında, kendisi eserine ad vermemiştir fakat birkaç yerde 
“Mecmua” ve “Kitap” isimlerini zikretmiştir (Filan, 1999: XXIII). Makalemizde Molla Mustafa’nın 
hayatına ait bilgiler hazırlanırken Kerima Filan’ın doktora çalışmasından istifade edilmiştir. Bu 
noktadan hareketle, Molla Mustafa’nın tuttuğu kronolojik kayıtlarda hayatına yönelik bilgiler şu 
şekildedir: Molla Mustafa, 1143-44/1731-32 yıllarında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın 
Mimar Sinan mahallesinde doğmuştur. Babasının adı Ahmet; annesinin adı ise Fatıma’dır. Babasını 
genç yaşta kaybeden Molla Mustafa, ilk eğitimini mahalle mektebinde Süleyman Efendi isimli bir 
hocadan almıştır. Tahsil hayatı ile ilgili başkaca bir bilgi vermemiştir. Kazzaz Mahmud Efendi isimli 
bir zâttan kazzazlık sanatını öğrenen Molla Mustafa, bu sanatla iştigal etmeyi devam ettirip 
ettirmediğine yönelik bir bilgi vermemiştir (Filan, 1999: s. XVII-XVIII). 1171/1757-58 yılında 
Saraybosna’da Ferhadiye Camii yanında bulunan bir sıbyan mektebinde muallim olmuştur. Bu 
tarihten iki yıl sonra ise Bozacı Hacı Hasan camiinde imam-hatiplik görevine getirilmiştir. İcra ettiği 
bu görevlerden, onun mahalle mektebindeki ilk tahsilinden sonra medrese eğitimine devam ettiği 
yönünde bir tahminde bulunmak mümkündür. Çünkü muallimlik ve imam-hatiplik yapacak kişinin 
belli bir ilim seviyesine sahip olması gerekir. Yaklaşık olarak on sekiz sene imam-hatiplik yapan 
Molla Mustafa 1191/1763 yılında bu görevinden ayrılarak Saraybosna’daki saat kulesinin dibinde 
dükkan açmış ve katiplik işleri yapmaya başlamıştır. Müceliti sokağında açtığı bu dükkanı 1196/1768 
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yılında genişleterek yanına yardımcılar almıştır (Filan, 1999: s. XVIII). Yazmayı, okumayı ve 
öğrenmeyi seven bir kişi olduğu anlaşılan Molla Mustafa, zaman zaman Saraybosna camilerinde 
düzenlenen derslere katılarak ilmî seviyesini ilerletmeye çalışmıştır (Filan, 1999: s. XIX). Bunun 
dışında, Gazi Hüsrev Bey mektebinde Velihocaoğlu Hacı Mehmed Efendi isimli bir hocadan nücum 
dersleri aldığını ifade eden Molla Mustafa, Kâdirî Hacı Sinan Tekkesi şeyhinden de tasavvuf dersleri 
alarak bir yandan da rûhî eğitimini tamamlamaya gayret göstermiştir(Filan, 1999: s. XIX; Zirojeviç, 
1990: s. 644). Tasavvuf yoluna intisabını anlattığı bölümü günümüz Türkçesiyle şu şekilde verebiliriz: 
“Nasıl ki kuş tek kanatla uçamazsa, yalnızca zâhirî ilimleri bilenin murâdına ermeyeceğini 
anladım ve tasavvuf ilmiyle meşgul olmaya başladım. Gece gündüz azmedip usanmadan çalıştım 
ve kapılar açılmadan, tasavvufun özüne ermedikçe yolumdan dönmedim. Nihayet bir gece kapılar 
açıldı. Bütün tasavvuf kitapları bana elif-ba mesabesinde geldi, hepsi gözümde bir nokta gibi kaldı. 
Maksat hâsıl oldu. İş anlaşıldı. Zâhir ve bâtın bana mâlum oldu. Mademki murâda erdim, bundan 
sonra bana “bilmem” demek haramdır. Sene 1194/1780.” (Filan, 1999: s. XIX) 1224/1809 senesinde 
Saraybosna’da vefât eden Molla Mustafa’nın mezarının yeri bilinmemektedir fakat Mimar Sinan 
Mahallesi’ndeki evinin yakınında olduğu tahmin edilmektedir (Filan, 1999: XXII). 

Saraybosna’daki gündelik hayata dâir seller, bulaşıcı hastalıklar, siyasî tarih açısından kıymetli 
anekdotlar, hava durumu, ürün fiyatları, sebze ve meyve rekolteleri gibi ayrıntıları günlüğüne 
kaydetmesine bakılacak olursa Molla Mustafa, çok dikkatli bir gözlemcidir. Tam bir Saraybosna 
aşığıdır. Bir şehre ait kayıtları yaklaşık elli yıl boyunca bıkıp usanmadan tutan bir insanın, elbette o 
şehre aşk derecesinde bir tutkuyla bağlı olduğu söylenebilir. Bu aşkın bir tezahürü olarak, ömrü 
boyunca Saraybosna’da yaşayan (Filan, 2007: 313), bu süre zarfında şehirden sadece bir kere sekiz 
aylığına bir kasabada muallimlik yapmak için ayrılan Molla Mustafa, muallim olarak mektepte; 
imam ve cüzhân olarak camide; kâtip olarak dükkanında; Kâdirî dervişi olarak tekkede; Başeski4 
ünvanıyla yeniçeriler arasında bulunmuştur. Saraybosna’nın böylesine farklı muhitlerinde 
bulunmanın kazandırdığı kültürel birikimle de etrafını aydınlatan bir halk aydını konumuna 
gelmiştir.  

2. Molla Mustafa Başeski’nin yayımlanmamış şiirleri5 

Molla Mustafa Başeski’nin makalemizde ortaya koyduğumuz şiirleri, kendisinin tek eseri olan 
Mecmua’da yer almaktadır. Eser, müellif hattıdır ve Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde 734o 
numarada kayıtlıdır. Molla Mustafa, toplam yedi tane Türkçe şiir kaleme almıştır. Şiirler, yazmanın 34a-
34b, 49a, 54a-54b varaklarında bulunmaktadır. Varaklar 19x27 cm boyutundadır ve müellif tarafından 
numaralandırılmıştır. Şiirler, nesih hatla okunaklı olarak yazılmıştır. Mecmua’daki mensur bölümler 21 
satır; manzumlar ise 20 satırdır. Mecmua’daki şiirlerin bulunduğu varakların üçünde (34b, 49a, 49b) 
eserin vakfedildiğini gösteren “vakafe” (وقف) kaydı vardır. Kerima Filan’ın tespit ettiği üzere eser 

Alaybeg-zâde Muhammed Şevkî ibni İbrahim Hilmi Efendi tarafından Saraybosna Gazi Hüsrev Bey 
Kütüphanesine şartlı olarak vakf edilmiştir.  Bu husus, Mecmua’daki vakıf kaydından tespit edilmiştir 
(Filan, 1999: XVII). 

Molla Mustafa, şiirlerin ikisine kaside, üçüne ilahi, birine de gazel ismini vermiştir. Bir şiirinde de şair, 
dilberlerin vasıflarını sıralamıştır. Şiirlerdeki bazı mısraların üzeri çizilmiş altına yenisi yazılmıştır. Bazı 

                                                             
4  Başeski, Yeniçeri Ocağı’nda orta veya bölük efrâdının en eski ve kıdemlilerine verilen addı. Bayraktarın bir derece altında 

idi. Bunların kadir ve itibarları, nüfuzları pek ziyâde idi (Pakalın, 1983: 163). 
5  Şiirleri tarafımıza gönderme lütfunda bulunan Sarayevo Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. 

Kerima Filan’a teşekkür ederiz. 
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mısralar sayfanın boş yerlerine dikey olarak yazılmıştır.6 Molla Mustafa, şiirlerinde “Şevkî” mahlasını 
kullanmıştır fakat kendisinin bu mahlası kullanmakta mütereddit olduğu da anlaşılmaktadır. Çünkü az 
sayıdaki bu şiirlerde mahlas olarak önce “Şevkî” yazılmış üstüne “Âşık” eklenmiş; bazılarında ise “Şevkî” 
çok belirgin bir şekilde yazılmıştır.7 Yazdığı şiirlere bakıldığında, iki kasidenin tıpkı günlüklerindeki gibi 
sosyal olayları konu edindiği görülmüştür.  Manzumelerinde nasihatnâme türünde görülebilecek ahlakî 
öğütlere yer veren Molla Mustafa, devrindeki sosyal ve ahlakî çözülmelere çare niteliğinde sayılabilecek 
tavsiyelerde de bulunmuştur. Bunların yanında, bir şiirinde döneminin güzellik anlayışına ortaya 
koymak adına dilberlerin vücut özelliklerini fizyonomi (kıyafetnâme) bilimi bağlamında ele almıştır. 
Kaleme aldığı iki kaside de sosyal temalıdır. Birisinde 1176/1762-1763 yılında Viratnik’te görülen veba 
salgının Saraybosna’ya sıçramasıyla vuku bulan olumsuz olaylar ve ölümler konu edilmiş, tâundan 
ölenlerin şehit sayıldığına yönelik hadisten (Buhârî, 2004: 412, 449, 1867) iktibas yapılmıştır8 ; diğer 
kasidede ise Buşatlı Mahmud Paşa isimli birisinin halka ettiği zulüm ve Âdil Paşa’nın padişahın 
fermanıyla durumu kontrol altına alması anlatılmıştır. Ayrıca Molla Mustafa’nın, kasidelerde Viratnik, 
Taşlıca, Hot Boğazı, Kos Ovası gibi yer isimlerine ve buralarda cereyan eden olaylara yer vermesi yazarın 
Saraybosna çevresindeki olayları takip ettiğinin bir göstergesidir. Yine, yazarın “Rumeli” kelimesini 
“Urumilü” şeklinde yazması Bosna Türkçesinin bir ağız özelliği olarak dikkat çekmektedir. İlahiler ise 
tasavvufî muhtevalıdır. Bunlar muhteva olarak, tarikat ehli olanlara nefslerini ıslah için tavsiyeler, 
Hakk’a ve Hz.Peygamber’e âşık olanların vasıfları, Hz.Hamza (ö. 3/625), Talha bin Ubeydullah (ö. 
36/656), Veysel Karanî (ö. 37/657) gibi İslam büyüklerinin hayatlarına telmihler içermektedir. 

Sonuç 

Osmanlı mutebâkisi Saraybosna’da doğmuş ve ömrü boyunca orada yaşamış âlim bir zât olan Molla 
Mustafa Başeski, elli yıl boyunca büyük bir gayretle, Saraybosna’da vuku bulan önemli gördüğü olayları, 
belki dikkatli olmayan bir gözün farketmeyeceği ayruntıları günlüğüne kaydederken bu olaylardan 
bazılarını konu eden şiirler de kaleme almıştır. Söz konusu şiirler, ilk defa bu makalede gün yüzüne 
çıkmıştır. Molla Mustafa Başeski’nin gerek 1176/1762-1763 yılında Saraybosna’da yaşanan ve birçok 
insanın ölümüne sebep olan veba salgınına gerekse Buşatlı Mahmud Paşa isimli bir şahsın görevini 
kötüye kullanarak halka zulmetmeye başlamasından sonra padişahın emriyle duruma müdahale 
edilmesi gibi olaylara kasidelerinde yer vermesi, sadece edebiyatın değil farklı disiplinlerin de ihtiyaç 
duyduğu bilgileri ihtiva etmesi yönüyle dikkat çekicidir. Diğer şiirlerinde ise yaşadığı dönemin dinî-
tasavvufî hayatına, mutasavvıf yönü de olan bir aydının nefsi ıslah için nasihatlerine, dönemin güzellik 
anlayışına dair bilgileri bulmak mümkündür. Şunu da ifade etmek gerekir ki Molla Mustafa’nın 
şiirlerinin sanatsal yönü zayıftır. Kaleme aldığı şiirler, Bosnalı bir âlimin şahit olduğu tarihî ve sosyal 
olguları aktarmak için şiiri de tercih etmiş olması yönüyle önemlidir.  

Bu çalışma sonunda, Molla Mustafa Başeski’nin nâsirliğinin yanında şairlik yönü de olan bir âlim 
olduğu, sahip olduğu edebî müktesebatla birlikte sonradan Türkçe öğrenmiş bir Saraybosnalı olarak bu 
dilde şiirler de yazabildiği ortaya konulmuştur. Bu sayede, Molla Mustafa Başeski ile ilgili 
yapılmış/yapılacak çalışmalara küçük bir katkı sunulmuştur. 

İlahī 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

                                                             
6  Bkz. Örnek-1 
7  Bkz. Tablo-1 
8  Faḥr-i ʿālem söyledi maṭʿūn şehiddir bī-gümān 
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1. Ey göňül var kahraman ol nefse ġālib olagör 

Nefsini maġlūb idenler eddiler şeytānı ḥor 

2. Nefsini ḳatl eylemek mümkün olur üç şeyʿ ile 

Cūʿ u uʿzlet ḳıllet-i nevm bu ṣalāḥdan olma dūr 

3. Nefs ile olan cihād-ı ekber olunca saʿy gerek  

Ey göňül sen müflis olma it ticāret len tebūr 

4. Virme yol yeʿcūc ile meʿcūce sed lāẕım durur  

Mehdī-i ḳuvvet olunca refʿ olur fısḳ u fücūr 

5. Nefsini emmāre-i biʿs-sūʿ oldugın anladıň  

İmdi var ṣālih ʿamel ḳıl seyyiʿe olma cesūr 

6. Ey göňül olma ṣaḳın nefsiň esīri ḫādimi  

Kāfire ger ser-fürū itseň özinden gitdi nūr 

7. Şevḳīyā ol nuṣḥ u pesende ibtidā sen ʿamil ol  

Tā yunub ḳalmayınca naḥl okurlar yā Ṣabūr (Mula Mustafa Şevki Başeskija: 34a) 

 

Güft Kātib Molla Muṣtafā Ṣāhib-i Kitābuʿş-Şevḳī  

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1. Dilberi vaṣf eylerüẕ başdan başa 

Dört yiri aḳ ḥoş yer yaraşur ey paşa 

2. Göẕ aḳı aḳ ẓifr aḳ ten aḳ ola 

Hem daḫi dendān aḳ berrāk ola  

3. Aḥmeri dört nesneli bilmek kerek  

Dīl dudaḳla el yaňaḳ öpmek kerek  

4. Laḥm-i esnān surḫ-ı rābīʿ buldılar  

Başḳa dört şeyʿi ḳara makbūl didiler 

5. Mūy u müjgān ebrū dīdeler siyāh  

Ḥüsni baḥş itdi bular bī-iştibāh 

6. Yaṣṣı dört şeyʿi pek güẕellik gösterür  

ʿAdd idelüm kim düẕenlik gösterür 

7. Cebhe çeşm sīne nāfe bolluġؙı  

Daḫi dört şeyʿin güẕeldir ṭarlıġı 

8. Aġıẕ ile burnuň delügi ferc ḳulaḳ  

Daḫi dört nesne olur memduḥ ufāḳ 

9. Burnıyla daḫi ḳulaḳ hem el ayāḳ  
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Ger bulursan böyle dilberlere baḳ (Mula Mustafa Şevki Başeskija: 34b)  

 

İlahī 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1. Afitāb-ı ʿışḳ dāim pişürür ḥam şeyleri  

Anuň içün ʿāşıḳ olan sevmeẕ alçaḳ işleri 

2. Māsivāya iltifāt itmez hemān pek ẕemm ider  

ʿışk-ı ifrāṭ eyleyenler virdiler müft başları  

3. Kim kime ʿāşıḳ durur Ḥaḳ anları ḳavuşdurur  

(Ḥaḳḳa vāṣıl olmaḳ ister isen aḳıt göẕ yaşları)9  

Ḥaḳḳ’a ʿāşıḳ ol dilā dāim aḳıt göẕ yaşları  

4. Hem daḫi ʿāşıḳ olagör ol Resūl-i Ekremeؙ  

İttibāʿ it hem çaġır eş dostları ḳardaşları 

5. Tābiʿ olmaḳ Ḥazret-i Peyġambere vācib durur  

Baḳ Muḥammed Muṣṭafā’ya ittibāʿ itmişleri 

6. Ḥamẕa vü Ṭalḥa gibi ʿışḳa düşüb can virdiler  

ʿIşk ile Veysel Ḳarānī ḳırdı cümle dişleri  

7. Şevḳiyā sen iste tevfīḳ ü hidâyet Rabbīdؙen  

ʿIşk ile dāim olasın hem daḫi yoldaşları (Mula Mustafa Şevki Başeskija: 34a) 

 

İlahī 

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

1. ʿĀrif-i billāh olan kim buldı kimyā kenẕini 

Oldur aʿref kim ola esrār-ı Ḥakk’ıň maḥẕeni  

2. Ey göňül vüsʿate ḳande hiç naẓīriň yoḳ durur  

Enbiyā vü evliyāya sen de iẕle iẕini  

3. Vaḥdet iḳlīminde dur hem merkeẕinden şaşmaġıl  

Kirdiň ol iḳlīme bülbül karġadan ört rāẕını  

4. Gördiġi ineyni aḥvel aṣlı yoḳdır birdir ol 

Eynine baḳ ikilik yoḳ Ḥaḳḳ’a dönder yüzini  

ʿAyn u ġaynı berf-i ābı farḳ iden noḳṭaları  

Fefhem ammā fehmi ḳāsır toẕdan anlar ḳozını  

                                                             
9  Mustafa Başeski önce bu mısraı yazmış, sonra üzerini çizerek altındaki mısrada karar kılmıştır. 
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5. Şevḳiyā sen ol muvaḥḥid baḳma ḫalḳıň cehline  

Bilinür żıddıyla her şeyʿ ẕehri bıraḳ yi balı (Mula Mustafa Şevki Başeskija: 34b) 

 

Gazel 

mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

1. Dilim sūzān ciger biryān olalı sevdigim sensin  

Bu ʿlem ḫalḳı bilsünler bu ḥāli sevdigim sensin 

2. Ne mālım var ne enbāẕım ne raġbet eylerim kāre  

Dilim temyīẕ ider cānā ḥelāli sevdigim sensin  

3. Ne dilberler gelüb geçdi siyeh göẕlü ḳalem ḳaşlı  

Ḳasem itdüm beher ism-i celālī sevdigim sensin  

4. Ne mümkin ʿışḳına ṣabreylemek ṣābir katı aẕdır 

Benim ol terk iden mülk-i ʿıyāli sevdigim sensin 

5. Ne ilk yaẕ ne baha sevdāsına düşdüm ne ehemm var  

Cemʿi ervāh ki mīsāḳı alalı sevdigim sensin 

6. Bu yaẕ u ḳış bu eyyāmlar ḳovar birbirini dāʿim  

Benim ḥālim baňa birdir cemāli sevdigim sensin  

7. Gel ey Şevḳī cemāli sev ki ʿışḳdan bir nişāndır bu  

Teʿaşşuḳdan benim beňẕim ṣolalı sevdigim sensin (Mula Mustafa Şevki Başeskija: 34b) 

 

Ḳasīde 

Feʿ i lā tün (fāʿ i lā tün) feʿ i lā tün feʿ i lā tün feʿ i lün (Fāʿ lün) 

1. Baḳ biẕim şehr-i sarayda bir ḫaber oldı ʿayān  

Biň daḫi yüẕ yetmiş altı yıl başında nāgehān  

2. Rūz-ı ʿālī hem muḥarrem gurresinde el-emān  

Evvela Viratniḳde ẓāhir oldı ṭāʿūn bu ẕemān 

3. Kābrikoġlı Ṣaluh neden maṭʿūn gelüb öldi hemān  

Ṣoňra el-ḥac Süleymān Kābrik ez ġazġāniyān  

4. Der ʿaḳab ḥaste olub ʿukbāya teslīm itdi cān  

Baʿżısı dir aṣlı yoḳdır baʿżısı dir yoḳ yalān  

5. Didiler kim olsa daḫi itmeli bunı nihān  

Kār u kesbimiẕ durur olur işimiẕ pek yaman 

6. İlerü olacaġını ne bilür ins ü ne cān  

Ḥaḳ Teʿālā ḳullarını böyle ider imtiḥān  
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7. İʿtiḳādı sālim olan aňlamaẕ hiç min filān  

Başladı ḳaçmaḳ şehirden cāhil ü nādān olan  

8. Ṣabriderse sākin oluben ḳaldı ḫālis müselmān  

Faḥr-i ʿālem söyledi maṭʿūn şehiddir bī-gümān  

9. Ḥaḳ ḳażāsından ḳaçar mı kim diye Allah Yedān  

Hem firār iden kişiniň dinine olur ẕiyān  

10. Kimseye ecel irişmeẕ emr-i Yeẕdān olmadan  

Şübhe yokdır ḫālıḳıň mülki ẕemīn ü āsumān  

11. Evvelā yoḥsul gedālar gitdi ḥikmet var hemān 

Ḥastalıḳdan şehrimiẕde yaşlı pek aẕ gitdi cān  

12. Hem ḳaçan kim geçdi bir yıl daḫi altı ay bil ʿayān 

Ḥastalıḳ şehr-i sarāyda oldı sākin ol zemān  

13. Daḫi taḥmīnen didiler cümle on biň gitdi cān  

Lākin ʿavdet itdi ṭāʿūn gitdi beş biň soňradan  

14. Hem temām üç yıl içinde böyle oldı ḥāl-i şān  

Ġamm u ḥüẕn-i girye oldı cümle insanda fiġān  

15. Ey Şevḳī kātibiň ḳaṣdı duʿādır ola dāim şāẕmān  

Ḥaḳ Teʿalâ saġ olanlara vire emnüʿl-emān  

16. Hem vefāt idenlere raḥmet idüb vire cinān  

Ḥaddimiẕ yoḳ ebced ile tāriḥin ḳılmaḳ beyān  

17. Biz muḳārin olmadıḳ üstāda ḳaldıḳ nā-tüvān  

Tāriḥini biň daḫi yüẕ yetmiş altı ḳıl nişān  

18. Bir duʿā vardır dimişler oḳu dāʿim biʿl-lisān  

Tāriḥi ebced ḥisābınca dimiş şīrīn-ẕebān  

19. Tāriḥ içre bir ʿaded ẕāʿiddür itme gümān  

Yā ḥa yyeʿl-elṭāf neccinā mimmā neḫāf  

20. Böylece bil bir misāfirḥānedir işbu cihān 

Ḳondı göçdi bunca peyġamber ü ṣāḥib-ḳırān  

21. Gündeliġi de üçer meyyit olurdı hep nihān 

Tā mürūr itdükde dört ay artdı ṭāʿūn hemān 

22. İbtidā Virātniḳ içinde bunca ḳıẕlar duḥterān  

Hem daḫi bunca sabīler öldi gitdi der cihān  

23. Ḥaḳ teʿālā cümlemiẕe şāfīʿin ḳıla işān  

Şehriň eṭrāfı sekiẕ ay ḳırdı soňra der-meyān (Mula Mustafa Şevki Başeskija: 49a) 
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Ḳasīde 

Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilün 

1. Çün Buşaṭlu nām virdi ẓulmü def’ iden benem 

Ba’żı mażlūmlar anı istediler ḳaldır żulem   

2. İşbu ḥaṣletle muhaḳḳaḳ ḳorḳdı andan gele nās 

Ẓulme meyl idenlere içdirdi ẕehri ṭolu ṭās  

3. Ẕehri nāḥoş geldi bunlar ḥīleye itdi sülūk  

Kizbi peydā eyleyüb ol didi oldım ben mülūk  

4. Daḫi daḫi çoḳ yalan peydā olundı üstüne  

Didiler kim daḥli vardır pādişāhıň postına 

5. Daʿvet ile gitdiġi yirler ahālī yaẕmadı 

Pādişāha arż u iʿlām saḥte söẕler düẕmedi  

6. Didiler kim Ṭaslıca ḳużāt ile ṭob ṭoludır  

Anlar anı daʿvet itmeẕ geldi ḥüsn ḥū ṭoludır  

7. Altı kimse gelmiş iken on iki biň didiler  

Eker nās şimdi ṭoġrı söẕlerini ṣaydılar  

8. Ṭoġrılıḳ aḳ olmuş iken boyadılar ḳaraya 

Ḳaraladılar kaʿat hem yolladılar saraya 

9. Didiler şimdi ḥüsn bir arnāvud neyler biẕe 

Bundan esbaḳ bir ḳabaḥat itdiňiz söyler biẕe 

10. Çün sarāyda Ṭaslıca mektūbını oḳudılar 

Bî-tevaḳḳuf maḥżar u iʿlāma mührin urdılar 

11. ʿAskerimiẕ ḥāżır ammā emr ü fermān isterüẕ 

Baṣdı ḥū mücārim sarāyı biẕ de dermān isterüẕ 

12. Geldi iʿlām pādişāha bir iki yirden hemān  

Lalaňıẕ Mahmūd Paşanıň oldı ʿisyānı ʿayān 

13. Pādişāhdır ġaybı bilmeẕ inandı hep söẕini  

Der-ʿakab fermān idüb ol basmasun yir yüzini   

14. Pādişāha cümle ḫalḳ semʿan ve ṭāʿaten didiler 

Arnavudluḳ daḫi tabiʿ oluben yürüdiler  

15. Gitdi ʿasker berr ü baḥren ṭoġrı Maḥmud Paşaya  

Cümle ḫalḳıň aḳlı kesdi ʿömri yoḳdır paşaya  

16. Bunca biň cellād görince cān ʿazizdir ḳaçdı ol  
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Kodılar anı ḳahırlu ḳalʿaya ol buldı yol  

17. Nuṣret-i Yeẕdān bilmeẕ kāfir ehli dār-ı ḥarb  

Ḳudret-i ḳahhār şimdi gördi ehl-i şarḳ (u) garb 

18. Boẕdı taḳdīr-i ilāhi ḳullarıň tedbīrini  

Ğālib itdi ḳullarından yüẕ biň üzre birini  

19. On iki biň ṭop atuldı İşḳodra Ḳalʿa üstine  

Dāima Ḥaḳ nuṣret-vār kendi ḫāliṣ dostına 

20. Bir ḳulını Ḥaḳ ʿaẕiẕ itmek murād itse eger 

Ẕilletin tedbīr iden dāʿim olur maḥrūm meger  

21. El-ḥaḳ Allah ẓulmü sevmeẕ ẓālimi maġlūb ider  

Sū-i tedbīr itdürür hem ʿaḳlunı meslūb ider  

22. Kimseden Maḥmūd Paşanıň ẓulmü mesmūʿ olmadı  

Bildi ʿasker kendi ẓulmü ānıň içün gülmedi 

23. Altı ay ẓarfında beş nevbet bozuldı ʿaskerī   

Bir esīriz ʿāḳıbet iḳrāra geldi her biri  

24. İki kerre Ḥoṭ Boġazında perişān oldılar  

İki üç nevbet yüriyişinde heẕīmet buldılar  

25. Ḳaçdı ʿasker Kos Ovasından daḫi bir ḳulleden 

Ḳalʿaya herkes ḳaçarmış ḳaçagelmiş cülleden  

26. Urumilü paşası Aydoslu Çavuş oġluyla  

Ṣanki ḳardaş oldılar vanpīr ile vü ġūl ile 

27. Düşdiler yaġmaya şehriň mālına vü cānına  

Ḳasd idüb ṣuçsuẕ günāhsıẕ Arnāvudlar ḳānına  

28. Görmemiş idi Arnāudlar böyle ẓulmi bir zemān  

Ḳalʿada maḥbūs Maḥmūd maḥṣūre didiler el-emān  

29. Nuṣret olmaẕ ẓālime çıḳ ḳalʿadan Allah içün  

Bunları per ü perīşān eyleyelüm şāh içün  

30. Frenk bed-renk düşmeni güldürmeyelim işbu dem  

Ẓulme rāżı olmayandan refʿ olınsun ġamm u hemm  

31. Pādişāhıň yüzini aḳ eyleyen ʿĀdil Paşa  

Düşmeni ḥōr u ẕelīl olsun daḫi biňler yaşa 

32. Ḳalʿadan çıḳ eker nās ṣaġluġundan ḥaẓẓ ider  

Pādişāhlar mücrimi ʿafveylemek ʿādet gider 

33. Bosnada yek pāre insān Ḳara Mahmūdı sever  
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Ẓann olınur ḳırḳ adam yoḳ istemiş ola sefer (Mula Mustafa Şevki Başeskija: 54a-54b) 

Tablo-1: Molla Mustafa Başeski’nin mahlas seçimindeki mütereddit tavrı. Vr.33a-33b. 

 

Örnek-1 
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