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ÖN SÖZ 

Klasik Türk edebiyatı, Osmanlı Devleti’nin yüzyıllar boyu hâkim 

olduğu geniş coğrafyada önemli izler bırakmıştır. Bu edebiyat alanında; 

Bosna, Kerkük, Kırım, Musul, Priştine, Prizren ve Tebriz gibi pek çok şehirde 

önemli eserler veren birçok güçlü şair yetişmiştir.  Bu şehirler arasında büyük 

bir kültür, tercüme ve bilim merkezi olan, Medinetü’s-Selâm ve Darü’s-Selâm 

adlarıyla da anılan Bağdat da yer almaktadır. Evliyâ Çelebi’nin Seyâhat-

nâme’sinde övgüyle söz ettiği ve önemle üstünde durarak anlattığı; şairleri, 

yazarları ve musanniflerinin çokluğundan bahsettiği Bağdat’ta Ahdî (ö. 

1002/1593-94), Aklî (ö. ?), Âsım (ö. 1305/1887), Beyânî (ö. ?), Harîrî (ö. 

1122/1710-11), Hatîbî (ö. 1220/1805-06), Hevâyî (ö. 1187/1773-74), Hüsnî 

(ö. ?), İlmî (ö. 1020/1611-12), Levendî (ö. ?), Muhîbbî (ö. ?), Rızâyî (ö. ?), 

Rindî (ö. 993/1585), Rûhî (ö. 1014/1605-06), Şefkat (ö. 1242/1826-27), Şemsî 

(ö. ?), Zihnî (1023/1614-15)  gibi pek çok şair neşv ü nema bulmuştur. Bu 

şairlerden bazılarının eserleri günümüze ulaşamamış ya da henüz tespit 

edilememiştir. Bazılarının hakkında ise kısıtlı bilgiler ve şiir örnekleri 

mevcuttur. Elimizde şiirleri bulunan ancak kaynaklarda yer almayan Bağdatlı 

şairlerden biri de Halîlî’dir.  

 Halîlî’nin hayatı hakkında birtakım bilgilere şairin aynı zamanda 

derleyicisi olduğu Sivas Ziya Bey Kütüphanesi Nu.  6722’de kayıtlı cönkteki 

manzumelerinden ulaşmaktayız. “İsmine Bagdâd dirler bir diyârum var 

benüm” ve “Bu Halîlî haste-dil men şehr tâ Bagdâd hey” mısralarından 

hareketle Halîlî’nin Bağdatlı olduğu anlaşılmaktadır. Şiirlerinde geçen pek 

çok ifade Alevî-Bektâşî inancına mensup olduğu izlenimi vermektedir. 

Çalışmamıza konu olan cönkte şiirleri yer alan şairlerin yaşadığı yüzyıllar ile 

Halîlî’nin Fuzûlî’nin gazeline yapmış olduğu tahmis, onun XVI. yüzyıl ya da 

daha sonraki bir tarihte yaşadığını göstermektedir.  

Halîlî’nin mevcut şiirlerinden hareketle klasik Türk şiiri geleneğine 

hâkim bir şair olduğunu ve manzumelerinde divan şiirinin belli başlı 

özelliklerini yansıttığını söylemek mümkündür. Şiirlerinde genellikle âşıkâne 

ve rindâne, yer yer de hâkimâne söyleyişin ön plana çıktığı Halîlî, manaya 

önem vermiş, şiirlerini zarif bir üslup ile kaleme almıştır. Şiirleri nazım 

tekniği bakımından sağlam olup kafiye ve redifi başarılı bir şekilde kullanmış, 

aruz veznini de çok az hatayla şiirlerine tatbik etmiştir. 

Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Halîlî’nin hayatı ve edebî 

kişiliğinin ele alındığı birinci bölümü; Dîvânçe’sinin şekil, tür ve muhteva 

yönünden incelendiği ikinci bölüm takip etmektedir. Üçüncü bölümde ise 

Dîvânçe’nin oluşturulduğu cönkün nüsha tavsifi yapılmış, metnin kuruluşunda 

izlenilen yol belirtilmiş ve ardından şiirlerin çeviri yazılı metni verilmiştir. 

Bilindiği üzere son zamanlarda kütüphanelerde yer alan yazma 

eserlerin pek çoğunun dijital ortama aktarılmasıyla araştırmacıların yazma 

eserlere ulaşması daha kolay hâle geldi. Böylelikle kütüphanelerde 
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keşfedilmeyi bekleyen pek çok eser gün yüzüne çıkarılarak üzerine 

çalışma(lar) yapıldı. Bu çalışmalara her geçen gün bir yenisinin eklenmesi -

bilhassa XV ve XVI. yüzyıllara ait- çalışılmamış eski harfli bir metin tespitini 

eskiye nazaran zorlaştırdı. Biz de Sivas Ziya Bey Yazma Eserler 

Kütüphanesi’nde henüz dijital ortama aktarılmamış bir cönk ile 

karşılaştığımızda oldukça sevindik. Zira söz konusu cönk literatüre girmemiş 

Bağdatlı bir şairin pek çok şiirini ihtiva etmekteydi. İlk adımda yaptığımız 

geniş çaplı literatür taraması sonucunda cönk üzerine yapılmış herhangi bir 

çalışmaya rastlayamamış olmamız bizi sevindiren ikinci husus oldu. Bunun 

üzerine söz konusu şairin şiirlerini Latin harflerine aktararak çeşitli 

incelemelerde bulunduk. Çalışmanın son aşamasına geldiğimizde tesadüfen 

söz konusu cönk üzerine Şahin Bütüner tarafından yapılmış “Ziya Bey 

Kütüphanesindeki 6707, 6722 ve 6769 Nolu Cönkler Üzerine İnceleme” adlı 

bir yüksek lisans tezi olduğunu fark ettik.  Tezi incelediğimizde cönkteki 

şiirlerin sadece Latin harflerine aktarıldığını gördük. Elbette ki hiçbir çalışma 

kusursuz değildir. Bazı çalışmalar yeniden yayıma ihtiyaç duyabilir. Bu 

meyanda okuduğumuz ve üzerine bir inceleme yaptığımız söz konusu 

manzumeleri ilim âleminin istifadesine sunmaya karar verdik.  Halîlî’ye hak 

ettiği değeri kazandırabilmek amacıyla hazırladığımız bu çalışmanın bütün 

dikkatimiz ve samimi gayretimize rağmen gözden kaçan bazı kusurları 

olacağı muhakkaktır. Bu tür eksikliklerin hoşgörü ile karşılanacağını ümit 

eder, tashih ve tenkitlere açık olduğumuzu belirtmek isteriz.  

Bu çalışmanın yayıma hazırlanma sürecinde yardım ve katkılarını eksik 

etmeyen, çalışmamıza ışık tutan ve her zaman bizi destekleyen kıymetli 

hocamız Prof. Dr. Beyhan KESİK’e, ikilemde kaldığımız zamanlarda çözüm 

yolları sunan ve sorularımıza sabırla cevap veren değerli hocamız Dr. Öğr. 

Üyesi Hamza KOÇ’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.  

 

Dr. Şermin BAKA TELLİ 

Arş. Gör. Kübra KACAR ALTIN 

Giresun-2022 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. HALÎLÎ’NİN HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

1.1. Hayatı 

Biyografik kaynaklarda Halîlî’nin hayatıyla ilgili herhangi bir bilgiye 

rastlanmamaktadır. Ancak Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi Nu.  

6722’de kayıtlı cönkteki manzumelerinden hareketle birtakım çıkarımlar 

yapmak mümkündür. Şairin bazı şiirlerinin başında yer alan “li-kâtibihî” 

ifadesinden söz konusu cönkün derleyicisi olduğu anlaşılmaktadır. İstinsah 

tarihi belli olmayan cönkte, Halîlî’nin şiirlerinin yanı sıra XIV. yüzyıl şairi 

Nesîmî’nin ve XVI. yüzyılın meşhur tezkire yazarı Ahdî’nin ağabeyi Rızâyî-i 

Bağdâdî’nin şiirleri de yer almaktadır. Buradaki şairlerin yaşadığı yüzyıllar ile 

Halîlî’nin Fuzûlî’nin gazeline yapmış olduğu tahmis, onun XVI. yüzyıl ya da 

daha sonraki bir tarihte yaşadığını göstermektedir. Şairin nereli olduğunu ise 

birkaç şiirinde yer alan “Halîlî-i Bağdâdî” başlığından öğrenmekteyiz. Ayrıca 

aşağıda verilen şu beyitler de onun Bağdatlı olduğunu gösterir niteliktedir: 

 

Evliyâ burcında ser-had beklerüz ey nâm-dâr 

İsmine Bagdâd dirler bir diyârum var benüm (G. 24/5) 

 

Ger sorarsañ sûfiyâ kimdür bu şi’ri söyleyen 

Bu Halîlî haste-dil men şehr tâ Bagdâd hey (G. 30/7) 

 

Şiirlerinde geçen pek çok ifade Alevî-Bektâşî inancına mensup olduğu 

izlenimi vermektedir.  

  

Hem Resûle hem Alîye uymışuz ihlâs ile 

  Ol imâm-ı heştemîn ü çâra bilmen n’eyleyem (K. 2/10) 

 

  Şebber ü Şebbîrümi hoş sevmeyen mel’ûna uş  

  Okuram men la’neti  sad-bâr a bilmen n’eyleyem (K. 2/12) 

 

Halîlî bendeyüz rûz-ı ezelden Âl-i Evlâda 

 Ki hâk-i dergeh-i Hayderde şâhâ bir gedâyuz biz (G. 10/11) 
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1.2. Edebî Kişiliği 

Halîlî’nin edebî kişiliği ile ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgiye 

rastlanmaz. Bu konuda bize yol gösteren tek kaynak derlediği cönktür. 

Cönkteki şiirlerinden hareketle, onun divan edebiyatının klasik yapısı içinde 

yetişmiş bir şair olduğunu ve manzumelerinde divan şiirinin belli başlı 

özelliklerini yansıttığını söylemek mümkündür. Halîlî, geleneğe uygun olarak 

en fazla gazel nazım şekliyle şiirler kaleme almış; sayısı çok olmamakla 

birlikte kaside, mesnevi, muhammes ve tahmis nazım şekillerine de yer 

vermiştir. Şiirlerinde genellikle âşıkâne ve rindâne, yer yer de hâkimâne 

söyleyişleriyle dikkat çekmektedir. Şair, muhammesinin bir bendinde şiirini 

ancak irfan ehlinin anlayabileceğini söylerken aynı zamanda benimsediği 

üslup ve tarzla ilgili şu ifadelere yer vermiştir:  

 

Dil-beri medh eylerüz biz âşıkâne söylerüz 

Âşıkâne hem dahı bil sâdıkâne söylerüz 

Hâlümüz biz dâ’imâ ol âlî-şâna  söylerüz 

Biz dahı rindân-ı aşkuz dervîşâne söylerüz 

Sözümüz fehm eyleyen irfâna izzet eylerüz (Mh. 1/III) 

 

Allah’a yakarış; Hz. Muhammed; bahar mevsiminin güzelliği; 

dünyanın gelip geçiciliği; içki ve içki meclisi; klasik Türk edebiyatının aşk 

üçgenini oluşturan tipler (âşık, sevgili ve rakip) şairin işlediği konular 

arasındadır. Ancak şiirlerinin geneline bakıldığında Hz. Alî ve on iki imam 

sevgisinin daha yoğun işlendiği görülmektedir. Bu hususta şairin “-um Alî” 

redifli manzumesi dikkat çekicidir: 

 

 Ey habîbüm sevdügüm devletlü sultânum Alî 

 Ey begüm mîrüm efendüm şâh-ı devrânum Alî 

 

… 

 

 Bu Halîlî kapunuzda bir gulâm-ı kemterîn 

 Kullugın lâyık görün ey şâh-ı Merdânum Alî (G. 28/1-9) 
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Halîlî, şiirlerini aşırı sanat endişesinden uzak, anlaşılır bir dil ve akıcı 

bir ifade tarzı ile kaleme almıştır. Manzumelerinde Arapça ve Farsça uzun 

tamlamalardan uzak durmuştur. Şiir sanatındaki becerisini ise Türkçenin dil 

ve anlatım olanaklarından faydalanarak göstermeye çalışmıştır. Birçok 

gazelinde redifleri Türkçe kelimelerden seçmesi, Arapça ve Farsça kelimelere 

Türkçe ekler getirerek onları fiilleştirmesi, şiir diline atasözü ve deyimleri 

ustalıkla yerleştirmesi, günlük konuşma dilinden ve halk söyleyişlerinden 

gelen bazı ifadelere yer vermesi onun Türkçeye olan eğilimini gösterir 

mahiyettedir. Agzunla kuş tut-; akıl irdir-; aklı başunda kalma- (aklı başından 

git-); amân virme-; ayagına yüz sür-; baş açuk yalın ayak (yalın ayak, başı 

kabak); başın al(up) git-; cân u ser/cân u başı terk it-; câna kâr eyle- (canına 

tak et-); cânı feda eyle-; cigeri yan-; (kendüni) çek(üp) çevir-; dâma düş- 

(tuzağa düş-); dilünden düşme-; eksük olma-; el üzre tut; elünden salma- 

(elden düşürme-); gam yime-; gönlü düş-; gûş tut- (kulak ver-);  imâna gel-; 

kan iç-; kurbân ol-; la’net oku-; mat eyle-; oruç tut-; secde it-;  (birinin veya 

bir şeyin) yüzi suyu hürmetine; yokdan vâr it- gibi deyimler;  “Bu dünya 

kimseye kalmaz.” gibi atasözü ve “hayva, be hey, n’idelüm, n’eylesün, 

n’itsek” gibi halk söyleyişleri şairin şiirlerinde yer verdiği ifadelerden 

birkaçıdır.  

 

 Bu dünyâ kimseye kalmaz bu fânî dünyedür fânî 

 Safâ-yı pür-huzûr ile geçür gel ömrüni cânâ (G. 1/11) 

 

Biz bu fânî dehr içinde n’eyleyüp n’itsek gerek 

 Hâlümüz arz itmege sultâna gelmişlerdenüz (G. 9/4) 

 

Tonandı her şükûfe geydi hil’at lâciverdîden  

 Bezenmiş cümle sahrâlar ne hoşça nâr-venlenmiş (G. 13/2) 

 

Bu fenâ dârında sen n’itsen gerek 

 Ger eger tutar isen agzunla kuş (G. 16/2)  

 

 Sade ve akıcı bir üsluba sahip olan şairin bazı beyit ve bentleri bugün 

bile rahatlıkla anlaşılabilecek sadeliktedir: 
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Hîç kişiler ola mı kim dünyede dil-dârı yok 

 Bu cihânun gülşeninde var mıdur gül hârı yok 

 Binde bir bülbül bulınmaz şimdi âh u zârı yok 

 Bir devâsız derd-mendem derdümün tîmârı yok 

 Bu gönül ol şâhı ister andan artuk kârı yok (Mh. 5/I) 

  

Ehlini bilür de söyler her kişiye söylemez  

 Câhil ü nâdân elinde şöyle bil ditrer kadeh (G. 2/4) 

 

Begi paşası ger var ise halkun n’idelüm ey dil 

 Bizi var eyleyen yokdan Ganî Subhânumuz vardur (G. 7/3) 

 

 

Halîlî’nin şiirleri, Klasik Osmanlı Türkçesi dönemine ait metinler 

olmakla birlikte Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini de yansıtmaktadır. 

“-uban/-üben”, “-ısar/-iser”, “-gıl/-gil”, “-vuz/-vüz”, “-ıcak/-icek”, “-durur/-

dürür” ekleri bu bağlamda göze çarpan başlıca örneklerdendir.  

 

Yanar ol âteş-i dûzaha havâric-i mel’ûn 

 Kim anı bilmeyüben kasd ile inkâr itmiş (K. 1/14) 

 

Ne devletdür ana ümmet olavuz 

 Ana ümmet olan dündâra benzer (G. 5/10) 

 

İmâmum Mehdî-i sâhib-livâdur 

 Müşerref idiserdür hâs u âmı (G. 29/8) 

 

Şairin manzumelerinde -Bağdatlı olması hasebiyle- Azerbaycan 

Türkçesi özellikleri de görülmektedir. Söz konusu manzumelerde, “ben” 

birinci teklik şahıs zamirinin yanı sıra bu zamirin Azerbaycan Türkçesinde 

görülen m’li şekline (men, menüm vb.) de yer verilmiştir.  
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Didün ilmün menüm şehri kim oldur kapusı dâʾim 

 Alî ibnü Ebû Tâlib emirü’l-mü’minîn Hayder (G. 3/3) 

 

İlâhî derdümün dermânı sensin 

 Anun’çün men  fakîr dermâna geldüm (G. 23/5) 

 

Halîlî, her ne kadar şiirlerinde sade Türkçe kullanımına özen gösterse 

de gelenekten gelen bir özellik olarak Farsça tamlamalara da yer vermiştir. 

Söz konusu tamlamalar; ikili, üçlü ve dörtlü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çoğunluğu ikili terkiplerden oluşan bu tamlamaların bir kısmı klişeleşmiş, 

yaygınlaşmış yapılardır. Dolayısıyla şairin şiirlerinde Farsça ağır terkiplerin 

varlığı söz konusu değildir. “Anber-i sârâ, ehl-i dil, eyyâm-ı bahâr, Hüseyn-i 

Kerbelâ, şâh-ı/şeh-i Merdân ve zülf-i perîşân” Dîvânçe’de en fazla tekrar eden 

Farsça ikili tamlamalardandır.  

 

Dimedüm sana sabâ zülf-i perîşâna iriş 

 Yoksa ben mi didüm ol zülf-i perîşâna iriş (G. 14/1) 

 

Ey  Halîlî sana aslın diyeyüm bu haberün 

  Gâfil olma bil anı kim şeh-i Merdândur şem’ (G. 21/13) 

 

Halîlî, pek çok şair gibi -anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, 

abartmak ve çoğaltmak, ritim ve ahengi sağlamak amacıyla- bir anlatım 

tekniği olarak karşımıza çıkan ikilemelerden de şiirlerinde az çok istifade 

etmiştir. Şairin manzumelerinde yer alan ikilemeler çoğunlukla -klasik Türk 

şiirinde genel olarak kullanılan ikileme türüne uygun olarak- aynı kelimelerin 

tekrarıyla oluşturulmuştur.  

 

O yüzi gül gül açılmış lâle-i hamrâyı gör 

 Andelîb oldum şehâ gülzâra bilmen n’eyleyem (K. 2/2) 

 

Tonanmış ser-be-ser âlem bugün âlem temâşâdur 

 Gözün aç hâb-ı gafletden uyan uykudan ey dânâ (G. 1/17) 
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 Ugrın ugrın hâbda ister ki ala bûsını 

 Kes elin ayagını ol rû-siyeh agyârı as (G. 17/4) 

Halîlî, manzumelerinde bazı duygu ve düşüncelerini zaman zaman ayet 

ve hadislerden yapmış olduğu iktibaslarla destekleme yoluna gitmiştir. 

Aşağıdaki beyitte “yuhyi’l-izâm” ifadesiyle lafzen iktibas yapmış ve “Ve 

darabe lenâ meselen ve nesiye halkahu, kâle men yuhyil izâme ve hiye remîm 

(remîmun) (Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi: ‘Kemiklerimiz 

çürüyüp dağılmış hâldeyken kim onlara can verecek?’ dedi.)” ayetine 

göndermede bulunmuştur.  

 

İsterem gelsün habîbüm nâz ile kılsun hırâm 

 Bir nazar kılsa eger men mürdeye yuhyi’l-izâm  

 Ey dilâ sâkî elinden isterüz bir tolu câm 

 Ey Halîlî dergehinde olmışuz kemter-gulâm 

 Kulıyuz biz ol şeh-i Merdâna izzet eylerüz (Ms. 1/III) 

 

Bunun yanı sıra telmih yoluyla da ayetlere işaret etmiş veya sure 

adlarını zikretmiştir. 

 

Senün şânundadur Tâhâ vü Yâsîn 

 Sataşdum sûre-i Rahmâna geldüm (G. 23/4) 

 

Şair, bir başka beytinde ise Hz. Alî için söylendiği rivayet edilen 

“Lahmuke lahmî cismuke cismî demuke demî rûhuke rûhî” hadisinin bir 

kısmını iktibas etmiştir. Ancak hadis kaynaklarında bu sözün Hz. 

Peygamber’e ait olup olmadığına dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır. 

Reyhan Keleş’e göre Hz. Alî’yi aşırıya kaçacak kadar çok sevenler tarafından 

söylenmiş bir söz olma ihtimali yüksektir (2016: 366). 

 

Didün kim lahmuke lahmî vü demmî dem ibin ammî 

 Kim oldur rûz-ı mahşerde  bize ol sâkî-i Kevser (G. 3/2) 

 

Halîlî’nin klasik Türk edebiyatının temel özelliklerinden olan benzetme 

unsurları ve mazmunlarını başarıyla kullandığı söylenebilir. Onun şiirlerinde 

girift, iç içe geçmiş mazmunlar fazla görülmez. Mazmunları genellikle daha 
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ilk anda anlaşılabilecek kadar açık ve yalındır. Aşağıda verilen örnek beyitler, 

şairin bu husustaki tutumunu ortaya koyar niteliktedir: 

 

Şâha nisbetdür gönül düşdüm men anun çâhına 

 Mısr ilinde şâh olan şol pîr-i Ken’ânum  gelür (G. 6/4) 

 

  İçen anun leb-i zülâlinden  

  Allâh Allâh dir ne sükkerdür (G. 8/8) 

 

Halîlî’nin birkaç istisna dışında nazım tekniği açısından sağlam şiirler 

kaleme aldığı söylenebilir. O, şiirlerinin tamamını aruz ölçüsü ile yazmıştır. 

Şairin en çok tercih ettiği kalıplar ise 16 şiirde kullandığı “fâʻilâtün fâʻilâtün 

fâʻilâtün fâʻilün” ve 6 şiirde kullandığı “mefâʻîlün mefâʻîlün mefâʻîlün 

mefâʻîlün”dür. Şiirlerinde görülen imâle-i maksûre ve imâle-i memdûde gibi 

aruz uygulamaları başarılı sayılabilecek olan şairin manzumelerinde 

başvurduğu az sayıdaki zihaf uygulaması makul bir hata olarak 

değerlendirilebilir.  

Şair, aynı şekilde kafiye kullanımında da başarılıdır. Genellikle 

mücerred ve mürdef kafiyeyi kullanan Halîlî, az da olsa müesses ve 

mukayyed kafiyeye de yer vermiştir. Bu meyanda Dîvânçe’deki gazellerin 

22’sinde mürdef, 8’inde mücerred kafiye kullanılmıştır. Musammatlarında ve 

mesnevisinde ise kafiyeleme biçimlerinin hepsinden yararlandığı görülmüştür. 

Manzumelerinde rediflere de sıkça yer veren şair; kafiye+ek hâlinde redif, 

kafiye+kelime hâlinde redif, kafiye+ek hâlinde redif+kelime hâlinde redif, 

kafiye+ek+kelime grubu hâlinde redif olmak üzere redifin her çeşidini 

kullanmıştır. Yani Halîlî, hem ses (ritim) hem de muhteva açısından 

belirleyici bir etken olarak karşımıza çıkan aynı zamanda da kafiyenin 

bütünleyicisi ve zenginleştiricisi olan redifleri, büyük oranda şiirlerine 

yerleştirmiştir. 

Şiir tekniği açısından yeterli bir donanıma sahip olan Halîlî’nin edebî 

sanatları da ustalıkla kullandığı görülür. Şairin tercih ettiği sanatlar arasında 

özellikle “teşhis” ön plana çıkmaktadır. Öyle ki bazı manzumelerin 

omurgasını bu sanat oluşturmaktadır.  

 

Hem suhan fehm idici  nâzük-tabî’atdür velî 

 Ârif-i rindândur her hâleti anlar kadeh (G. 2/5) 
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Takınmış hançerin sûsen gelür reftâr ile her dem  

 Menefşe boynunı egmiş firâkından hüzünlenmiş (G. 13/7) 

 

Halîlî’nin şiirlerinde sıklıkla istifade ettiği bir diğer sanat ise 

“teşbih”tir. Şair, özellikle sevgiliyi anlattığı beyitlerinde bu sanattan 

yararlanmıştır.  

 

Dil-berün gül-cemâli ahmerdür 

 Dahı [edâ]-yı hûb semen-berdür (G. 8/1) 

  

 Kâmeti serve yüri bizden ilet bu haberi 

 Göreyüm kuş gibi ol serv-i hırâmâna iriş (G. 14/4) 

 

Halîlî’nin kendi manzumeleri hakkındaki görüşlerini dile getirdiği bazı 

beyitlerde klasik şiir anlayışına uygun olarak şairliğiyle övündüğü göze 

çarpmaktadır.  

Halîlî sözlerün dürr-i mükerrer 

Düzilmiş lü’lü’-i şeh-vâra benzer (G. 5/3) 

 

 

 

 

 

  



9 | BAĞDATLI HALÎLÎ [DÎVÂNÇESİ] 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. HALÎLÎ  DÎVÂNÇESİ’NİN İNCELENMESİ 

 

2.1. Dîvânçe’nin Şekil Yönünden İncelenmesi 

2.1.1. Nazım Şekilleri 

Halîlî  Dîvânçesi’nde 2 kaside, 1 mesnevi, 5 muhammes, 1 tahmis ve 

30 gazel yer almaktadır.  

 

2.1.1.1. Kaside 

Halîlî’nin 2 kasidesi tespit edilmiştir. 19 beyitten meydana gelen ilk 

kaside, remel bahrinin “fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün” kalıbıyla 

yazılmıştır. İkinci kaside ise remel bahrinin “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün 

fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış olup 18 beyitten müteşekkildir. 

 

2.1.1.2. Mesnevi 

Halîlî’nin 1 mesnevisi tespit edilmiştir. Bu mesnevi 35 beyitten 

meydana gelip remel bahrinin “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” kalıbıyla kaleme 

alınmıştır.  

 

2.1.1.3. Musammatlar 

Şairin 6 musammatı tespit edilmiş olup bunlardan 5’i muhammes, 1’i 

ise tahmistir. Muhammeslerden ilki başından eksik olup 3; ikinci, üçüncü, 

dördüncü ve beşincisi ise 5 bentten oluşmaktadır. Muhammeslerin tamamı 

remel bahrinin “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Bu 

muhammesler müzdevic olup kafiye şemaları “aaaaa/bbbba/ccca…” 

şeklindedir.  

 Halîlî’nin tahmisi ise 7 bentten oluşmaktadır. Remel bahrinin “fe’ilâtün 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün” kalıbıyla yazılan bu tahmis, Fuzûlî’nin “Penbe-i 

merhem-i dâg içre nihândur bedenüm / Diri oldukça libâsum budur ölsem 

kefenüm” matlalı gazeline yapılmıştır.  

 

2.1.2.4. Gazeller 

Şairin 30 gazeli tespit edilmiştir. Bu gazellerin toplam beyit sayısı 

239’dur. Şairin beş beyitli 7, yedi beyitli 7, sekiz beyitli 3, dokuz beyitli 8, on 

bir beyitli 1, on üç beyitli 2, on dokuz beyitli 1 gazeli bulunmaktadır. Bir 
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gazeli ise baştan eksik olup 3 beyitlidir. Halîlî; elif (ا), ha (ح), re ( ر), ze (ز), sin 

 ye ,(ه) he ,(ن) nun ,(م) mim ,(ل) lam ,(ع) ayın ,(ض) dad ,(ص) sad  ,(ش) şın ,(س)

 harfleriyle gazeller kaleme almıştır. Buna göre Dîvânçe’de yer alan (ى)

gazellerin harflere göre dağılımı şu şekildedir: 

 

elif (ا) 1 dad (ض) 3 

ha (ح) 1 ayın (ع) 1 

re (ر) 6 lam (ل) 1 

ze (ز) 2 mim (م) 3 

sin (س) 1 nun (ن) 1 

şın (ش) 5 he (ه) 1 

sad (ص) 1 ye (ى) 3 

 

2.1.2. Vezin 

Türk aruzu 14 bahir ve 4 daire üzerine kurulmuştur (Dilçin, 2019: s. 

19). XVI. yüzyıl şairlerinin divanlarına bakıldığında bu kalıplardan en çok 

tercih edileni remel bahrinin “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” kalıbı 

olmuştur. Halîlî de şiirlerinde söz konusu kalıbı sıklıkla kullanmıştır. Şairin 

aruzu Türkçeye uygulamada çoğu zaman başarılı olduğu söylenebilir. Bunun 

yanı sıra zaman zaman şiirlerinde vezin aksaklıklarına da rastlanmaktadır. 

Hemen her şairde görülen bu aksaklıklar; imale ve zihaf şeklindedir. Şairler, 

daha çok Türkçe kelimelerdeki kısa heceli eklerde ve atıf vavlarında imaleye 

başvurmuşlardır. Aşağıdaki beyitlerde vezin gereği söz konusu uygulamaya 

başvurulduğu görülmektedir. 

 

Raksa girse eylese nâz u itâb 

Meyden içse itmese bizden hicâb (Ms. 32) 

 

Hasb-i hâli pâye-i devlete biz hâk-i derüz 

Hâlümüz arz itmege sultâna geldük çok şük[ü]r (G. 4/5) 

 

Zihaf ise uzun okunması gereken hecelerin kısa okunması, başka bir 

ifadeyle kapalı hecelerin açık hece hâline getirilmesi anlamına gelmektedir. 

Aşağıdaki beytin ilk mısraında yer alan “sâkî” ifadesindeki “-î” sesi vezin 

gereği kısa okunarak zihaf yapılmıştır. 
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Ara yirde sâki toldursun kadeh 

Tâ kim ola cümle ehl-i dil ferah (Ms. 30) 

 

 Aynı şekilde aşağıdaki beyitte “Halîlî” şeklinde okunması gereken 

kelime “Halîli” biçiminde kısa okunarak zihaf yapılmıştır. 

 

Kulı çokdur o şâhun ammâ kim 

Cümlesinden Halîli kemterdür (G. 8/9) 

 

Vezin bakımından dikkat çekici bir hususiyet Halîlî’nin bazı Türkçe 

sözcüklerde med yapmasıdır. Örneğin aşağıdaki beyitlerde yer alan “yaşlar, 

taşlar, ırmaglar” kelimeleri medli okunmuş, böylece vezindeki aksaklık 

giderilmiştir. 

 

Her yana akmakdadur ırmaglar 

Gör ne hoş tezyîn olupdur bâglar (Ms. 13) 

 

Akıdurlar gözlerinden yaşlar  

Kim figân itdükçe inler taşlar (Ms. 20) 

 

 Halîlî, şiirlerini 3 farklı bahir ve 8 farklı aruz kalıbı ile yazmıştır. Bu 

bahirlerden remel 27, hezec 11, hafif ise 1 kez kullanılmıştır. Şair, en çok 

remel bahrinin “fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün” (16) kalıbı ile hezec 

bahrinin “mefâʻîlün mefâʻîlün mefâʻîlün mefâʻîlün” (6) kalıbını kullanmayı 

tercih etmiştir. Şairin şiirlerinde kullandığı bahirler ve kalıplarının nazım 

şekillerine göre dağılımı ve toplam kullanım sayıları ise şu şekildedir: 

 

G: Gazel, K: Kaside, Th: Tahmis, Ms: Mesnevi, Mh: Muhammes, Tp: Toplam 
Bahir Vezin G K Th Ms Mh Tp 

Remel Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 10 1   5 16 

Hezec Mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 6     6 

Remel Fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 3 1 1   5 

Remel Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 3   1  4 

Hezec Mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 4     4 

Remel Fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 2     2 

Hezec Mefʿûlü mefâ’îlü mefâ’ilü fe’ûlün 1     1 

Hafif Fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 1     1 
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2.1.3. Kafiye ve Redif 

Klasik Türk şiirinin en önemli ahenk unsurlarından biri olan kafiye, 

kısaca en az iki dize sonundaki ses tekrarıdır. Şiirde çok zengin işlevlerle 

yerini alan bu ses tekrarlarının bulunduğu kelimelerin sesçe birbirine uygun 

ve anlamca ayrı olması gerekmektedir. Yüzyıllar boyunca şiirin vazgeçilmez 

bir unsuru olarak görülen kafiye, sadece Türk edebiyatına özgü olmayıp diğer 

dillerin edebiyatlarında da farklı özellikleri ile de olsa karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde her ne kadar şiirin tanımı içinde belirtilmese de her dönemde şiir 

dilinin bir özelliği olarak kendisini göstermiştir (Saraç 2019: 573). Şiirin 

temel taşlarından biri olan ve kafiyenin bütünleyicisi ve zenginleştiricisi 

olarak görülen redif ise “söz tekrarlarının mısra sonlarında simetrik olarak 

kullanılması” şeklinde tanımlanır. Redif, şiirde ahengi artırarak 

okuyucuyu/dinleyiciyi etkilerken aynı zamanda şiirin çağrışım dünyasını da 

zenginleştirir. Bu sayede şiirde ses ve anlamın odak noktası hâline gelir. 

Böyle bir odak noktası şiirin kendi içinde varlık bütünlüğünü sağlar (Macit 

2005: 78-83). Kafiye gibi redif de sadece Türk edebiyatına özgü değildir. 

Özelikle Fars şiirinde de -Türk edebiyatındaki kadar olmasa da- önemli bir 

yer tutar.  

Divan şiirinde şairler, -bütün klasik edebiyatlarda olduğu gibi- dâhil 

oldukları geleneğin estetik nizamına sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. Bu 

bakımdan divan şiirinde kafiye ve redif gibi unsurların kullanımını büyük 

ölçüde gelenek belirlemiştir. Bu anlayışta kafiye daha çok göze hitap eder. 

Dolayısıyla şairler bazen Türkçe kelimelere getirilen eklerle, birbiriyle 

kafiyeli olması mümkün olmayan; ancak benzer sesleri ihtiva eden 

kelimelerle kafiye yapmışlardır. Kimi zaman da redifin sağladığı sese kafiyeyi 

emanet etmişlerdir (Macit, 2005: 78). Şairlerimiz, sınırları kalın çizgilerle 

çizilmiş başka bir ifadeyle kendine has kuralları  bulunan klasik Türk 

edebiyatı geleneğinde hem gelenek içinde kalma hem de farklılığı yakalama 

gayretindedirler. Bir taraftan özgünlüğe ulaşmaya çalışan diğer taraftan da 

söyleyiş mükemmeliyeti arayan şairler, bu amaçla kafiye ve redifin 

imkânlarından ziyadesiyle faydalanmışlardır (Aydemir, Çeltik, 2012: 120). Bu 

bağlamda klasik şairlerden Halîlî de gelenek dâhilinde kafiye ve redifin 

işlevinden fazlasıyla istifade etmiştir. Şair, klasik Türk edebiyatının kafiye 

anlayışına bağlı kalmaya çalışmış ve aynı zamanda şiirlerinde bu gelenekte 

kullanılan mücerred, mürdef, müesses ve mukayyed olmak üzere tüm 

kafiyeleme biçimlerinden yararlanmıştır.  

 

2.1.3.1. Kafiye-i Mücerrede 

Sadece revi harfinin tekrarlanmasıyla yapılan kafiyelerdir (Saraç 2019: 

588). Yani mısra sonunda tekrarlanan bir harf veya harekeden oluşan kafiye 

çeşididir. Şair, 8 gazelinde;  ikinci muhammesinin I, II ve III. bendinde,  

üçüncü muhammesinin I ve II. bendinde, dördüncü muhammesinin I ve V. 
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bendinde; tahmisinin ise  I, II, III ve V. bendinde mücerred kafiye 

kullanmıştır. Ayrıca mesnevisinin bazı beyitlerinde de mücerred kafiyeye yer 

vermiştir.  

Ey tabîbüm ḫasteyem dârü’ş-şifânun hürmeti 

Yılda ikki ıyd olur bir merhabânun hürmeti 

Âb-ı Kevser hürmeti Merve Safânun hürmeti 

Hem Hasan şâhum Hüseyn-i Kerbelânun hürmeti 

Dilerem derdin viren Allâh dermânın vire (Mh. 2/II) 

 

Bahâr oldı gül açıldı ki oldı her taraf zîbâ 

Açıldı anber-i sârâ açıldı lâle-i hamrâ (G. 1/1) 

 

2.1.3.2. Kafiye-i Mürdefe 

Ridf harfinin bulunduğu kafiyedir (Saraç 2019: 588). Reviden önce 

gelen ve ridf adı verilen “elif, vav, ye” harflerinden birinin kafiyeli kelimede 

bulunması gerekir. Şair, bu kafiye türünü 22 gazelinde; kasidelerinde; birinci 

muhammesinin II ve IV. bendinde, ikinci muhammesinin IV ve V. bendinde, 

üçüncü muhammesinin III, IV, ve V. bendinde, dördüncü muhammesinin II, 

III ve IV. bendinde, beşinci muhammesinin bütün bentlerinde; tahmisinin VI 

ve VII. bendinde ve mesnevisinin kimi beyitlerinde kullanmıştır. Bu sayılar 

dikkate alındığında Halîlî’nin manzumelerinde en çok mürdef kafiyeyi tercih 

ettiği görülür. Onun  şiirlerinde söz konusu kafiyenin ridf-i elifî, redf-i vavî ve 

ridf-i yayî ile oluşturulan bütün örneklerine rastlanır. Ancak bunlar arasında 

ridf-i elifî ile yapılan “ân (ان)” ve “âr (ار)” sesleri ilk sırayı alır. 

Hem çalınsun def [ü] tanbûr ile sâz 

Salınuban gelse bezme serv-i nâz (Ms. 31)  

 

Sûfiyâ dinle yine bülbül dilüm efgânını 

Muntazardur rûz [u] şeb görmek diler sultânını  

Hem tavâf itmek diler dergâh-ı âlî-şânını 

N’eyleyem zâhid satarsa lü’lü’-i mercânını 

Bir kurı dükkânın açmış kim anun bâzârı yok (Mh. 5/III) 
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2.1.3.3. Kafiye-i Müessese 

Te’sis harfinin bulunduğu kafiyedir (Saraç 2019: 588). Yani elif harfi 

ile revi harfi arasına harekeli başka bir harfin girmesiyle oluşan kafiye 

çeşididir. Bu elife “te’sis”, te’sis ile revi arasındaki harekeli harfe ise “dahîl” 

denir. Dîvânçe’de diğer kafiye çeşitlerine oranla daha az tercih edilen müesses 

kafiye, birinci muhammesin III. bendinde ve mesnevinin tek beytinde 

kullanılmıştır.  

 

N’eylesünler bülbül-i âvâreler 

Gülsitâna düşdiler bî-çâreler (Ms. 18) 

 

Dil-beri medh eylerüz biz âşıkâne söylerüz 

Âşıkâne hem dahı bil sâdıkâne söylerüz 

Hâlümüz biz dâ’imâ ol âlî-şâna  söylerüz 

Biz dahı rindân-ı aşkuz dervîşâne söylerüz 

Sözümüz fehm eyleyen irfâna izzet eylerüz (Mh. 1/III) 

 

2.1.3.4. Kafiye-i Mukayyede 

Kayıd harfinin bulunduğu kafiyedir (Saraç 2019: 588). Revi harfinden 

önce gelen elif, vav ve ye harfinin dışında bir harfin tekrarıyla oluşan kafiye 

çeşididir. Tekrar eden bu harfe de “kayd” denilmektedir. Şairin tahmisinin III. 

bendi ile mesnevisinin 3, 9 ve 28. beytinde mukayyed kafiye kullanılmıştır. 

 

Açılup verd [ü] şakâyık nesterîn 

Bâglar oldı yine huld-ı berîn (Ms. 3) 

 

Anber-i sârâ dahı bir verd imiş 

Âferîn olsun ana kim merd imiş (Ms. 9) 
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 Halîlî Dîvânçe’sinde kullanılan kafiye türlerinin şiirlere göre dağılımı 

aşağıda verilmiştir: 

 

Nazım 

Şekilleri 

Mücerred Kafiye Mürdef Kafiye Müesses 

Kafiye 

Mukayyed Kafiye 

1. Kaside  -âr (ار)   

2. Kaside  -âr (ار)   

Mesnevi -ül/-il (ل) (24 ,21 ,4 

ve 25. beyit) 

-ak (ق) (6. beyit) 

-ef (ف) (7. beyit) 

-aş (ش) (20. beyit) 

-et (ت) (22. beyit) 

-em (م) (26. beyit) 

-ır/-ir (ر) (27. beyit) 

-ah/eh (ح) (30. 

beyit) 

-ık (ق) (33. beyit) 

-a (ا) (35. beyit) 

-âr (ار) (23 ,17 ,16 ,1 

ve 34. beyit) 

-bû (بو) (2. beyit) 

-râ (را) (5. beyit) 

-ân ( ان) (12 ,8 ve 14. 

beyit)  

-îd ( يد) (10. beyit) 

-ûş (وش) (11. beyit) 

-âg (اغ) (13 ve 15. 

beyit) 

-ûn  (ون) (19. beyit) 

-ûb (وب) (29. beyit) 

-âz (از) (31. beyit) 

-âb (اب) (32. beyit) 

-âre (اره) (18. 

beyit) 

-erîn (ارين) (3. 

beyit) 

-erd ( ارد) (9. beyit) 

-uvân/-üvân ( وان) 

(28. beyit) 

 

1. Muhammes  -âr (ار) (I. bend) 

-âm (ام) (III. bend) 

-âne (انه) (II. 

bend) 

 

2. Muhammes -â (ا) (I, II ve III. 

bend) 

-ân (ان) (IV. bend) 

-îb (يب) (V. bend) 

  

3. Muhammes -â (ا) (I ve II. bend) -în (ين) (III. bend) 

-âm (ام) (IV. bend) 

-ân (ان) (V. bend) 

  

4. Muhammes -â (ا) (I. bend) 

-er/-ar (ر) (V. bend) 

-âh (اه) (II. bend) 

-îm (يم) (III. bend) 

-âc (اج) (IV. bend) 

  

5. Muhammes  -âr (ار) (I ve IV. 

bend) 

-ân (ان) (II ve III. 

bend) 

-âl (ال) (V. bend) 
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Tahmis  -en (ن) (I. bend) 

-ir/-ör (ر) (II. bend) 

-k (ق) (III. bend) 

-ır/-ir (ر) (V. bend) 

-âr (ار) (VI ve VII. 

bend) 

 

 -let (لت) (IV. bend) 

1.Gazel -â (ا)    

2. Gazel -er (ر)    

3. Gazel -er/-ar (ر)    

4. Gazel  -ân (ان)   

5. Gazel  -âr (ار)   

6. Gazel  -ân (ان)   

7. Gazel  -ân (ان)   

8. Gazel -er (ر)    

9. Gazel  -ân (ان)   

10. Gazel -â (ا)    

11. Gazel -â (ا)    

12. Gazel  -âr (ار)   

13. Gazel -en (ن)    

14. Gazel  -ân (ان)   

15. Gazel  -âd ( اد)   

16. Gazel  -ûş (وش)   

17. Gazel  -âr (ار)   

18. Gazel  -âr (ار)   

19. Gazel  -ân (ان)   

20. Gazel  -âr (ار)   

21. Gazel  -ân (ان)   

22. Gazel  -îl (يل)   

23. Gazel  -ân (ان)   

24. Gazel  -âr (ار)   

25. Gazel  -âb (اب)   

26. Gazel -â (ا)    

27. Gazel  -ân (ان)   

28. Gazel  -ân (ان)   

29. Gazel  -âm (ام)   

30. Gazel  -âd ( اد)   
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Halîlî -pek çok divan şairi gibi- çoğunlukla Arapça ve Farsça 

kelimelerle kafiye yapma yoluna gitmiş; dolayısıyla Türkçe kelimeleri çok az 

tercih etmiştir. Kafiye örgüsü içinde yer alan Türkçe sözcükleri ise genellikle 

Arapça-Farsça kelimelerle birlikte kullanmıştır. Örneğin 16. gazelde; gûş, nûş, 

-fürûş, hurûş gibi kafiyeli kelimeler arasında Türkçe “kuş” ve “tuş” kelimeleri 

de görülmektedir. Şair, 2. gazelinde ise Arapça “ebter” ve Farsça “dil-ber” 

sözcüklerinin yanı sıra “söyler, ditrer, anlar, inler, neyler, egler” gibi Türkçe 

sözcüklerle de kafiye oluşturmuştur. Ancak şiirlerinin geneline bakıldığında 

bunun bir istisna olduğu anlaşılmaktadır.  Bu husus Halîlî’nin şiirlerinde 

bazen aynı dilden olan kelimelerle bazen de Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça, 

Arapça-Farsça ve Arapça-Farsça-Türkçe sözcüklerle kafiye örgüsünü 

oluşturduğunu göstermektedir.  

 

Türkçe Kelimelerle Yapılan Kafiyelere Örnek: 

 

Akıdurlar gözlerinden yaşlar  

Kim figân itdükçe inler taşlar (Ms. 20) 

  

Arapça Kelimelerle Yapılan Kafiyelere Örnek: 

 

Sûfiyâ lâzım imiş âdeme dünyâda biliş 

Dünyede lâzım imiş hem dahı ukbâda biliş (G. 15/1) 

 

Farça Kelimelerle Yapılan Kafiyelere Örnek: 

 

Sahn-ı çemen içre gezinür yâr dahı ser-hoş 

Alma ile hayva yi de gör nâr dahı ser-hoş (G. 12/1) 

 

Türkçe-Arapça Kelimelerle Yapılan Kafiyelere Örnek: 

 

Yine fasl-ı bahâr oldı kurıldı her yana meclis 

Virür dil ehli uşşâka aceb zevk u safâ meclis (G. 11/1) 
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Türkçe-Farsça Kelimelerle Yapılan Kafiyelere Örnek: 

 

Her yana akmakdadur ırmaglar 

Gör ne hoş tezyîn olupdur bâglar (Ms. 13) 

 

Arapça-Farsça Kelimelerle Yapılan Kafiyelere Örnek: 

 

Bahâr oldı gül açıldı ki oldı her taraf zîbâ 

Açıldı anber-i sârâ açıldı lâle-i hamrâ (G. 1/1) 

 

Klasik şiirde kafiyelerin aynı dilden kelimelerle yapılmasının yanı sıra 

gramer açısından da aynı işleve sahip olmaları önemlidir. Bu sebepledir ki 

isimle isim, sıfatla sıfat, fiille fiil vb. kelimeler birbirleriyle 

kafiyelendirilmiştir. Halîlî de bu hususa genellikle dikkat etmiş ancak daha 

çok isimle ismi birbirine kafiyelendirmiştir: 

Hamdü li’llâh dostlar biz câna geldük çok şük[ü]r 

Cân u başı terk idüp cânâna geldük çok şük[ü]r (G. 4/1) 

 

Hak Te’âlâ keşf kıldı sûre-i Rahmân bize 

Bu sebebdendür beyân-ı âyet-i Furkân bize (G. 27/1) 

 

Şair, yer yer -birinci mısraın başında yer alan bir kelimenin ya da sesin, 

ikinci mısraın başında tekrarlanmasıyla meydana getirilen- ön kafiye/redife de 

yer vermiştir. Böylelikle, hem göze hem de kulağa hitap eden estetik bir 

durum meydana gelmiştir (Kesik 2009: 388). 

 

  Muhibbüz hem Hadîce mahreme zikr-i müdâm ile 

  Muhibb[üz] hem Hadîce Fâtıma Hayru’n-nisâyuz biz (G. 

10/3) 

 

Halîlî, şiirlerinde az sayıda da olsa cinaslı kafiyelere de yer vermiştir: 

Yine eyyâm-ı bahâr âlemi gülzâr itmiş 

Açılup kırmızı gül bülbüli kül zâr itmiş (K. 1/1) 
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Şairin şiirlerinde kafiye çeşitliliğinin yanı sıra redif bakımından da 

zenginlik görülmektedir. Onun şiirlerinde redif, en önemli ahenk 

unsurlarından biri olarak görülür. Redifin hemen her çeşidini kullanan şair, 

daha çok ek+kelime bazındaki rediflere itibar etmiş; Arapça, Farsça ve Türkçe 

kelimeleri redif olarak kullanmıştır. Şairin redif olarak daha çok Türkçe 

kelimeleri tercih ettiği, bunların da büyük oranda fiil soylu kelimeler olduğu 

tespit edilmiştir. Şiirlerini kafiye+ek hâlinde redif, kafiye+kelime hâlinde 

redif, kafiye+ek hâlinde redif+kelime hâlinde redif, kafiye+ek+kelime grubu 

hâlinde redif biçiminde yazan şair, çok az sayıda redifsiz şiire de yer 

vermiştir. Yani şair, hem ses (ritim) açısından hem de muhteva açısından 

belirleyici bir etken olarak karşımıza çıkan redifleri, büyük oranda şiirlerine 

yerleştirmiştir. 

 

Ek Hâlindeki Redifler: 

-a/-e, -dur/-dür, -ı, -ına, -ındadur/-indedür, -ından, -ını, -imiş, -lanmış/-

lenmiş, -lanur, -lar/-ler, -larun, -um/üm, -un/ün. 

 

Örnek: 

Bahâr oldı yine âlem müzeyyen hoş-çemenlenmiş 

Bitüp şol kırmızı güller gülistân yâsemenlenmiş (G. 13/1) 

 

Ek+Kelime Hâlindeki Redifler:  

-a arz, -a benzer, -a biliş, -a garaz, -a geldüm, -a gelmişlerdenüz, -a iriş, 

-dur bugün, -dur şem’, -ı as, -ı yok, -memek olmaz, -nun aşkına, -nun hürmeti, 

-ler ola, -um Alî, -um benüm, -um gelür, -um/üm sensin, -um/üm var, -umdur 

benüm, -umuz vardur, -yuz biz. 

 

Örnek: 

Çok şük[ü]r el-hamdü li’llâh câna gelmişlerdenüz 

Cân u ser terk eyleyüp cânâna gelmişlerdenüz (G. 9/1) 

 

Kelime Hâlindeki Redifler: 

bize, bizüz, dahı, eylediler, eylemez, hey, içün, ile, kadeh, meclis, nev-

rûzdur, söylerüz. 
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Örnek: 

Ey felek yandum elünden dâd elünden dâd hey 

Nâle-i âh ile zâra kılmadun imdâd  hey (G. 30/1) 

 

Kelime Grubu Hâlindeki Redifler: 

dahı ser-hôş, itdün yine. 

 

Örnek: 

Vasf-ı yâr-i gül-bahâr itdün yine 

Hem ʿadû bagrını nâr itdün yine (Ms. 34) 

 

Ek+Kelime Grubu Hâlindeki Redifler: 

-a/-e düşmiş andelîb, -a geldük çok şükür, -a bilmen n’eyleyem, -um 

var benüm, -nun hakkı-y-içün. 

 

Örnek: 

İlâhî Mustafânun hakkı-y-içün 

Aliyyü’l-Murtazânun hakkı-y-içün (G. 26/1) 

 

 

Halîlî Dîvânçesi’nde kullanılan redif çeşitlerinin şiirlere göre dağılımı 

aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Nazım 

Şekilleri 

Ek Hâlindeki 

Redifler 

Ek+Kelime 

Hâlindeki 

Redifler 

Kelime 

Hâlindeki 

Redifler 

Kelime 

Grubu 

Hâlindeki 

Redifler 

Ek+Kelime 

Grubu 

Hâlindeki 

Redifler 

1. Kaside - - - - - 

2. Kaside - - - - -a bilmen 

n’eyleyem 

Mesnevi -lanur (5 ve 6. 

beyit) 

-dur (8. beyit) 

-ler virür (22. 

beyit) 

-ler ola (26. 

ile (2, 12, 24 

ve 29. beyit) 

dahı (4. 

itdün yine 

(34. beyit) 

-a/-e düşmiş 

andelîb (16. 

beyit) 
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-imiş (9. beyit) 

-lar/ler (11, 13, 

14, 18, 19 ve 

20. beyit) 

-ına (15. beyit) 

-ün (21. beyit) 

-a/-e (27. 

beyit) 

-larun (33. 

beyit) 

beyit) beyit) 

içün (17. 

beyit) 

bizüz (35. 

beyit) 

1. 

Muhammes 

- - söylerüz (II. 

bend) 

- - 

2. 

Muhammes 

- -nun aşkına (I. 

bend) 

-nun hürmeti (II. 

bend) 

-um benüm (IV. 

bend) 

içün (III. 

bend) 

- - 

3. 

Muhammes 

- -dur bugün (II. 

bend) 

nev-rûzdur (I. 

bend) 

ile (IV. bend) 

- - 

4. 

Muhammes 

-dur (II. bend) -dur bugün (I. 

bend) 

eylediler (IV. 

bend) 

- - 

5. 

Muhammes 

-ını (III. bend) 

-ındadur/-

indedür (V. 

bend) 

-ı yok (I. bend) eylemez (II 

ve IV. bend) 

- - 

Tahmis  -um/-üm (I ve 

V. bend) 

-ından (III. 

bend) 

-dür (IV. bend) 

-un/ün (VII. 

bend) 

-memek olmaz 

(II. bend) 

-um/-üm sensin 

(VI. bend) 

- - - 

1.Gazel - - - - - 

2. Gazel - - kadeh - - 

3. Gazel - - - - - 

4. Gazel - - - - -a geldük çok 

şükür 

5. Gazel - -a benzer - - - 

6. Gazel - -um gelür - - - 

7. Gazel - -umuz vardur - - - 
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2.2. Dîvânçe’nin Tür Yönünden İncelenmesi 

Halîlî’nin mesnevisi ve on üçüncü gazeli bahariyat; üçüncü 

muhammesi nevruziye türünde kaleme alınmıştır. Şairin ikinci ve on birinci 

gazeli sakiname, üçüncü ve beşinci gazeli ile dördüncü muhammesi naat, 

yirmi altı ve yirmi yedinci gazeli münacat; kasideleri, yirmi sekiz ve yirmi 

dokuzuncu gazeli ise on iki imama methiyedir. 

 

8. Gazel -dür - - - - 

9. Gazel - -a 

gelmişlerdenüz 

- - - 

10. Gazel - -yuz biz - - - 

11. Gazel - - meclis - - 

12. Gazel - - - dahı ser-hôş - 

13. Gazel -lanmış/-

lenmiş 

- - - - 

14. Gazel - -a iriş - - - 

15. Gazel - -a biliş - - - 

16. Gazel - - - - - 

17. Gazel - -ı as - - - 

18. Gazel - -a arz - - - 

19. Gazel - -a garaz - - - 

20. Gazel - -a garaz - - - 

21. Gazel - -dur şem’ - - - 

22. Gazel - - - - - 

23. Gazel - - - - - 

24. Gazel - - - - -um/-üm var 

benüm 

25. Gazel - - - - - 

26. Gazel - - - - -nun hakkı içün 

27. Gazel - - bize - - 

28. Gazel - - - - - 

29. Gazel -ı - - - - 

30. Gazel - - hey - - 
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2.3. Dîvânçe’nin Muhteva Yönünden İncelenmesi 

 Halîlî, dördüncü muhammesini naat olarak kaleme almıştır. Naatlerin 

yapısına uygun olarak bu manzumesinde Hz. Muhammed’in fiziki ve yaratılış 

özelliklerini övmüştür. Buna göre O’nun yüzü -gönle huzur ve sevinç vermesi 

bakımından- kurban bayramı, yanakları cennet, parmakları ise ay gibidir. O, 

ideal hatta olağanüstü bir güzelliğe sahiptir. O’nun şefaatiyle sekiz cennet 

sığınılacak yer hâline gelmiş ve cennetler gül cemaliyle bezenmiştir. Ezelî 

olan Allah, O’nu en faziletli ve en kâmil olarak yaratmış, tüm yaratılmışları 

O’nun emrinde kılmıştır. O, Hz. İsâ ve Hz. Yûsuf’un -hatta bütün 

peygamberlerin- mucizelerinin hepsine birden sahiptir. Söz konusu 

nitelikleriyle, eşsiz bir peygamberdir. O’na inanmayanların yeri şüphesiz 

cehennem olacaktır.  

 

Yâ Resûlu’llâh cemâlün ıyd-ı adhâdur bugün 

  Hüsnünün bâg-ı na’îminde temâşâdur bugün 

  Ruhlarun huld-ı berîn cennât-ı a’lâdur bugün 

  Hem sekiz cennet dahı vechünle me’vâdur bugün 

  Mürde cânum lutfun ile şâhum ihyâdur bugün 

… 

İns [ü] cinn ü vahş [u] tayr emrindedür hep ser-be-ser 

  Hak Te’âlâ ana Cibrîl ile gönderdi haber 

  Cümle dilde nakş-ı Ahmed mu’teberdür mu’teber 

  Yâ Resûla’llâh Halîlî bendene kıl bir nazar 

  Hâke ger kılsan nazar iksîr-i kîmyâdur  bugün (Ms. 4/I-V) 

  

Şair, naat olarak kaleme aldığı muhammesinin yanı sıra bazı 

beyitlerinde de Hz. Muhammed’e olan sevgi ve bağlılığını dile getirmiştir.  

 

Kanı ol şâh-ı rusül kanı ya Peygamberümüz 

  Hak anun nâmını hem Ahmed ü Muhtâr itmiş (K. 1/11) 

 

Hem Muhammeddür resûl-i sadr-ı bedr-i mürselîn 

  Hem Sırâtumdur mîzânumdur hesâbumdur benüm (G. 25/2) 
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Dîvânçe’de diğer peygamberler de konu edilmiştir. Beyitlerde Hz. 

Âdem kendisine her nesnenin isminin öğretilmesi; Hz. Halîl, Nemrûd 

tarafından ateşe atılması; Hz. Yakûb, Hz. Yûsuf’tan ayrı kalması; Hz. Yûsuf, 

kuyuya atılması ve Mısır’a sultan olması; Hz. İsâ ise nefesiyle hastalara şifa 

vermesi ve ölüleri diriltmesiyle anılmıştır.  

 

Şâha nisbetdür gönül düşdüm men anun çâhına 

  Mısr ilinde şâh olan şol pîr-i Ken’ânum  gelür (G. 6/2) 

 

Ey birâder hulk ile gör kim nice 

  Âteş-i Nemrûda atıldı Halîl (G. 22/1) 

 

Hak Te’âlâ bahş kıldı Âdeme her nesneyi  

  Tâlibâ devlet degül mi dîn ile îmân bize (G. 27/2) 

 

Hz. Peygamber’e ve onun âline başka bir ifadeyle ehl-i beytine karşı 

derin bir muhabbet besleyen Halîlî, Dîvânçe’sinde ehl-i beyt ile Hz. Alî, Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin dışında kalan diğer dokuz imama da (Zeyne’l-Âbidîn, 

Muhammed Bâkır, Caferü’s-Sâdık, Musâ Kâzım, Alî Rızâ, Muhammed 

Takiyüddîn, Alî Nakî, Hasan Askerî, Muhammed Mehdî) sıkça yer vermiştir. 

Kimi manzumeler tamamen bu kimselerin övgüsü ekseninde kaleme alınmış 

olup bazılarının her bir mısraında on iki imam ayrı ayrı zikredilmiştir (K. 2, 

Mh. 2, G. 3, G. 10, G. 26, G. 28 ve G. 29). 

 

Muhibb-i Sâdıkuz biz Mustafânun âline dâ’im 

 Muhibb-i ehl-i beyt-i hânedân-ı muktedâyuz biz (G. 10/2) 

 

Muhibbüz hem Hadîce mahreme zikr-i müdâm ile  

 Muhibb[üz] hem Hadîce Fâtıma Hayru’n-nisâyuz  biz (G. 

10/3) 

Dîvânçe’de adı en çok anılan kişilerden biri Hz. Peygamber’in 

amcasının oğlu, damadı, dört büyük halifenin sonuncusu ve on iki imamın ilki 

olan Hz. Alî’dir. Hz. Alî, bilgin ve yiğit bir kişiliğe sahiptir. İlmi, ahlakı, 

seçkin kişiliği ve cesareti, savaşlarda –özellikle Hayber Zaferi’nde- gösterdiği 

başarıları ile İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. O, kaynaklarda 

İslam’ın kılıcı olması ve savaşlarda gösterdiği cesaret ve kahramanlığı 
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sebebiyle “Allah’ın arslanı, Şîr-i Yezdân, Şîr-i Hudâ, Esedullâh”; “Hayder, 

Hayder-i Kerrâr (döne döne hamle yapan arslan)”; Müslümanlara cennette bir 

ırmak olan Kevser’in suyundan dağıtacağına inanıldığı için “sâkî-i Kevser”; 

makberinin Necef civarında bir yerde olmasından dolayı “sultân-ı Necef, şâh-ı 

Necef, pâdişâh-ı Necef, sâhib-i Necef ve dür-i Necef” gibi birçok unvanla 

anılır.   

Halîlî de Hz. Alî’nin klasik Türk şiirinde sıklıkla kullanılan unvan ve 

sıfatlarını manzumelerinde anmıştır. Bunların başında Hz. Alî’ye savaşlarda 

gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla söylenen “Şîr-i Hudâ”, “Hayder-i 

Kerrâr” ve “Şâh-ı/Şeh-i Merdân” ifadeleri gelir. Şair, bazı manzumelerinde 

ise  “Âbid ü Bâkır şehi, Câfer-i Sâdık şehi, Hâce-i Kanber” gibi ifadelerle Hz. 

Alî’ye atıfta bulunmuştur.  

 

Ol efendüm sevdügüm ol kadd-i hoş-bâlâ içün 

  Cennet ü hûr u kusûr ol cennetü’l-alâ içün 

  Hâce-i Kanber Alî ol hazret-i Mevlâ içün 

Âbid ü Bâkır şehi ol alleme’l-esmâ içün 

Dilerem derdin viren Allâh dermânın vire (Mh. 2/III) 

 

Bunun yanı sıra şair, Hz. Alî’nin adını 28. gazelinde redif olarak 

kullanmıştır. Bu manzumesinde Hz. Alî için “habibim, sevdiğim, devletli 

sultanım, beyim, efendim, dinim imanım, yolum erkânım, tevhidim, savmım, 

salatım” gibi pek çok ifadelerde bulunan Halîlî, ona olan bağlılığını dile 

getirmiş; manzumesinin sonunda da Hz. Alî’nin kapısında bir köle olabilmek 

için temennide bulunmuştur.  

 

Ey habîbüm sevdügüm devletlü sultânum Alî 

 Ey begüm mîrüm efendüm şâh-ı devrânum Alî 

… 

Bu Halîlî kapunuzda bir gulâm-ı kemterîn 

 Kullugın lâyık görün ey şâh-ı Merdânum Alî (G. 28/1-9) 

 

Hz. Alî’den sonra manzumelerde en çok zikredilen kişiler, Hz. 

Peygamber’in torunları olan Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’dir. Halîlî, ikinci ve 

üçüncü imam olarak kabul edilen Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i edep, kerem ve 

fazilet sahibi olarak nitelendirmiştir.  
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Hem Hasan şâh u Hüseyn fazl u kerem ehl-i edeb 

  Hem de Peygamberümüz bunları dil-dâr itmiş (K.1/15) 

 

Şair, bir beytinde ise Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in ilk isimleri olan 

Şebbîr ü Şebber’i1 zikretmiştir. 

 

Anun evlâdıdur âlün dahı hem kurretü’l-aynun 

  Hasandur hem Hüseyn-i Kerbelâ Şebbîr ü hem Şebber (G. 

3/4) 

 

Başka bir beytinde ise Hz. Hüseyin’i Kerbelâ’da şehit eden Şimr’i 

lanetlemiş ve Firavun ile Şeddâd’ın bile onun yaptığı gibi bir kötülük 

yapmadığını dile getirmiştir.  

 

Ol Hüseyn-i Kerbelâya kasd iden Şimr-i la’în 

  İtmedi ol itdügin Fir’avn ile Şeddâd  hey (G. 30/6) 

 

Halîlî, Hz. Hüseyin’in oğlu ve dördüncü imam olan aynı zamanda 

Kerbelâ olayına tanıklık eden Zeyne’l-Âbidîn’i; Âbidîn’in oğlu ve beşinci 

imam olan, Hz. Peygamber’e benzerliği ile tanınan Muhammed Bâkır’ı; 

Bâkır’ın oğlu ve altıncı imam olan, “Sâdık, Sâbir, Fâzıl, Tâhir, Âtır” 

lakaplarıyla tanınan aynı zamanda Caferilik mezhebinin kurucusu Caferü’s-

Sâdık’ı; Cafer’in oğlu ve yedinci imam olan, çok ibadet etmesinden dolayı 

Sâlih adı verilen Musâ Kâzım’ı; Kâzım’ın oğlu ve sekizinci imam olan, 

“Sâbir, Râzî, Vefî, Rızâ” gibi çeşitli lakaplarıyla bilinen Alî Rızâ’yı; Alî’nin 

oğlu ve dokuzuncu imam olan, “Cevâd, Kânî, Murtâzâ, Necîb, Tâkî” gibi 

lakaplara sahip Ebu Ca’fer Muhammed’i; Tâkî’nin oğlu ve onuncu imam 

olan, “Emîn, Fettâh, Hâdî, Murtazâ, Nâkî, Nâsîh”  diye de anılan Ebu’l-Hasen 

Alî’yi; Nâkî’nin oğlu ve on birinci imam olan, Askerisâmerrâ’da ikamet 

etmeye mecbur edildiği ve hayatı boyunca buradan ayrılmasına izin 

verilmediği için Askerî nisbesiyle anılan Hasan b. Alî’yi ve son olarak on 

ikinci imam olan, dünyanın son zamanlarında ortaya çıkacağına inanılan 

Mehdî’yi manzumelerinde anmış ve onlara duyduğu muhabbeti kimi 

beyitlerinde “cânını yoluna nisâr eyle, cânını fedâ eyle” gibi ifadelerle dile 

getirmiştir.  

 
1 Bu isimlerin Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’e veriliş hikâyesi için bk. (Arslan 2010). 
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Muhibbi hem Takiyy u yâ Nakî sultân-ı âlî-şân 

  Yolında sâdıkuz cânâ ki baş u cân fedâyuz biz (G. 10/6) 

 

 Şair, Zeyne’l-Âbidîn’i “çeşm-i çerâg”; Muhammed Bâkır’ı “ma’den-i 

gevher”; Caferü’s-Sâdık’ı “alleme’l-esmâda mâhir”, Musâ Kâzım’ı “pîşvâ-yı 

ehl-i dîn”; Alî Rızâ’yı “dür-i yektâ”; Tâkî ve Nâkî’yi “sultân-ı âlî-şân”; Hasan 

Askerî’yi “ruhsâr-ı gül-endâm”; Mehdî’yi ise “sâhib-zamân, sâhib-i livâ” gibi 

vasıflarla nitelendirmiştir.  

 

Hem dahı Mûsâ-yı Kâzım pîşvâ-yı ehl-i dîn 

  Hem İmâm Mûsâ’r-Rızâ dil-dâra bilmen n’eyleyem (K. 2/15) 

 

İmâm-ı Askerînün ismini vird itmişüz dâ’im 

  Biz ol ruhsâr-ı gül-endâm içün bülbül-nevâyuz biz (G. 10/7) 

 

Halîlî, Hz. Peygamber, ehl-i beyt ve on iki imam dışında tarihî, 

mitolojik vd. şahıslara da çeşitli hususiyetleriyle yer vermiştir. Hz. Mûsâ ve 

kavmine zulmeden Firavun; tanrılık iddiasında bulunan ve bunu ispatlamak 

amacıyla Bâğ-ı İrem adı verilen efsanevi bahçeleri yaptıran Âd kavminin 

hükümdarı Şeddâd; Hz. İbrâhîm’i ateşe atan Keldânî kavminin hükümdarı 

Nemrûd; dünya pehlivanı olarak nitelenen ünlü İranlı kahraman İsfendiyâr; 

İskender ile yaptığı savaşlarla anılan büyük bir saltanat ve ihtişama sahip 

Dârâ; çok uzak mesafeleri görmek amacıyla İskenderiye şehrine koydurduğu 

aynasıyla tanınan Büyük İskender; kahramanlık, kuvvet ve yenilmezlik 

sembolü Zâl’in oğlu Rüstem; devlerle savaşıp aralarından sağsalim kurtulan 

Kahramân; adaletiyle ünlü Nuşirrevân;  aşk kahramanlarından Leylâ ve 

Mecnûn, Ferhâd ve Şîrîn, Halîlî’nin Dîvânçe’sinde konu ettiği şahıslardır.  

 

Gehî Mecnûn gehî Leylâ gehî Ferhâd u Şîrînüz 

  Gehî Kâf-ı kanâ’atde gezer bu murg-ı dil Ankâ (G. 1/10) 

 

  Kanı yâ Leylâ-yı Mecnûn n’eyledün n’itdün anı 

  Kanı yâ mihr ü vefâ yâ kanı yâ Ferhâd hey (G. 30/2) 
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  Kanı yâ İskender ü Dârâ yâ hoş Nûşirrevân  

  Niçe sultânlar elünden çagırur feryâd hey (G. 30/3) 

 

  Kanı Rüstem Kahramân yâ kanı yâ İsfendiyâr  

  Hâke saldun bunları sen eyledün ber-bâd hey (G. 30/4) 

 

Ol Hüseyn-i Kerbelâya kasd iden Şimr-i la’în 

  İtmedi ol itdügin Fir’avn ile Şeddâd  hey (G. 30/6) 

 

Klasik Türk edebiyatının en temel teması kabul edilen aşk, şairin 

şiirlerinde hâkim olan duygudur. O, aşkı şiirlerinde hem ilahi hem beşerî 

boyutuyla ele almıştır. Ona göre aşk, insanlara gösterilen doğru yoldur. Cihan 

içinde kendini aşk ateşine atmayan kişinin sefil bir kimseden farkı yoktur. Bu 

nedenle insanlar, gafil olmayıp aşk şarabından içmelidir. 

 

Sûfiyâ dinle sözüm tut pende gûş 

  Gâfil olma aşk câmın eyle nûş (G. 16/1) 

 

Sen dahı aşk odına at kendüni  

  Sûfiyâ gezme cihân içre sefîl (G. 22/2) 

 

Ey Halîlî koma elden aşkı sen 

  Ki ol durur innâ hedeynâhu’s-sebîl (G. 22/3) 

 

Halîlî; pek çok şairde de görüldüğü üzere aşk duygusunu, klasik Türk 

edebiyatının aşk üçgenini oluşturan tipler (âşık, sevgili, rakip) ile bu tiplerin 

fiziksel ve psikolojik nitelikleri çerçevesinde ele almaktadır. Âşık rolüne 

bürünen şair, geleneğe uygun bir şekilde aşk ve aşkın verdiği hâlleri tasvir 

etmektedir. Gönlüne aşk ateşi düşen âşık, sabah akşam bu ateşle yanmaktadır. 

Halîlî’nin; sevgilisinin güzelliğiyle aklı başından gitmiş, vuslat gününe artık 

sabrı ve takati kalmamıştır. O, sevgiliye kavuşmak için canını vermek dâhil 

her türlü bedel ödemeye hazırdır. 
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Gördüm ol çeşm-i siyâhı eyledüm cânum fedâ  

  Hem dahı başum fedâ  ol yâra bilmen n’eyleyem (K. 2/3) 

 

Hüsn-i zîbâsın görüp başumda aklum kalmadı 

  Ne hû sabr u tâkatüm var ne karârum var benüm (G. 24/2) 

 

Düşmişem aşk odına yanmakdayam her rûz [u] şeb  

  Sîneme düşdi harâret dilde nârum var benüm (G. 24/3) 

  

Dünyada sevgilisi olmayan bir kimse bulunmadığı gibi aşk derdiyle 

ağlayıp inlemeyen âşık da yok denecek kadar azdır. Halîlî de bu onulmaz aşk 

derdine düşmüştür. Derdine tek çare sevgiliye kavuşmak olacaktır.  

 

Hîç kişiler ola mı kim dünyede dil-dârı yok 

  Bu cihânun gülşeninde var mıdur gül hârı yok  

  Binde bir bülbül bulınmaz şimdi âh u zârı yok 

  Bir devâsuz derd-mendem derdümün tîmârı yok 

 Bu gönül ol şâhı ister andan artuk kârı yok (Mh. 5/I) 

 

Şair, zaman zaman ise rindâne bir tavır takınarak zahide çatmış; âşık 

için aslolanın sevda olduğunu dile  getirmiştir. 

 

Behişt-i hûr [u] gılmânun senün olsun be hey zâhid 

  Ki âşık n’eylesün hûrı düşüpdür  başına sevdâ (G. 1/13) 

 

Halîlî, aşkın merkezinde yer alan sevgiliyi de büyük oranda geleneğe 

uygun bir şekilde ele almış; teşbih, mecaz ve istiare yoluyla onun çeşitli 

özelliklerini yansıtan “ayyâr, çeşm-i mestân, dil-ber, dil-dâr, fitne, gül-cemâl, 

gül-i hamrâ, kadd-i ra’nâ, lâle-i hamrâ, mahbûb-ı devrân, mâh-ı tâbân, meh-

cemâl, meh-i tal’at, serv-i hırâmân, şeker-güftâr, şeker-leb, Yûsuf-ı Ken’ân” 

gibi isimlendirmeler kullanmıştır. O da pek çok klasik Türk şairi gibi boyu 

servi, beli kıl gibi ince; saçı misk kokulu, siyah ve dalgalı; gözleri kara ve 

mahmur,  kirpikleri ok, kaşları yay, ağzı zerre, dudağı şeker, yüzü ay, yanağı 

gül, özü fettan, işveli ve narin bir sevgili portresi çizmiştir.  
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Bir harâmî gözlüdür fettân-ı âlem özidür  

  Kan içer merdümleri hûn-hâra  bilmen n’eyleyem (K. 2/4)  

  

Beni dîvâne itmişdür mukavves kaşları tâkı 

  Cemâl-i pür-kemâl olmış be-gâyet gözleri sevdâ (G. 1/15) 

 

Nikâbı ref’ idüp yüzden görindi ol meh-i tal’at 

  Cihâna gulgule düşdi görindi ol kad-i ra’nâ (G. 1/16) 

 

Âlemi tutdı zülfinün kohusı 

Müşk yâhud abîr [ü] anberdür (G. 8/6)  

 

Boyı mevzûn bili ince deheni zerre imiş 

 Seri arşa irişür serv-i hırâmândur şem’ (G. 21/3) 

 

Bir şeker-leb nâzenîn bir turfe yârum var benüm 

  Kohusı müşk-i Hoten zülf-i Tatarum var benüm (G. 24/1) 

  

 Halîlî’nin aşk konusu etrafında -âşık ve sevgili dışında- ele aldığı bir 

diğer tip rakiptir. Rakip, her türlü olumsuzlukları ve çirkinlikleri üzerinde 

barındırır. O, âşıkla sevgilinin arasına girerek vuslatı engeller ve sevmese bile 

sevgiliye âşık olduğunu iddia eder.  Şair, bu tipi “ağyâr, rakîb ve engel” 

kelimeleriyle isimlendirmiş ve onu “seg, murdâr, rû-siyeh, uğrı” gibi çeşitli 

olumsuz vasıflarla nitelendirmiştir. Ona göre rakip çirkin ve kötü niyetlidir. 

Köpek gibi sevgilinin kapısında bekler ve âşığı oraya yaklaştırmaz. Gönlünün 

karalığı yüzüne yansımıştır. Bir hırsız gibi sevgiliye yaklaşarak ondan öpücük 

almak için fırsat kollar. Bu nedenle âşık, sevgiliye uyarıda bulunarak rakibi 

kendisinden  uzak tutmasını ister. 

 

  Dir imiş kim ey şehâ ben sana kulam müstakîm 

  Hîç amân virme hemân ol seg rakîb murdârı as (G. 17/3) 
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 Ugrın ugrın hâbda ister ki ala bûsını 

  Kes elin ayagını ol rû-siyeh agyârı as (G. 17/4) 

  

 Dîvânçe’de tabiat ile ilgili unsurların varlığı da dikkat çekmektedir. 

Şairin özellikle bahariyat türünde kaleme aldığı manzumelerinde -bu türün 

yapısına uygun olarak- pek çok çiçek adı zikrettiği görülmektedir. Halîlî, 

çiçeklerden “anberbû, bezrengûş, gül/verd, hatmî, kaddâh, kadîfe, karanfîl, 

menefşe, nergis, nesrîn/nesterîn, reyhân, sûsen/susam, sünbül, şakâyık, şebbû, 

yâsemen, zanbak ve zerrîn-kadeh”e şiirlerinde yer vermiştir. Hüsnütalil ve 

teşhis sanatlarından çokça faydalanarak bu çiçekler üzerine son derece renkli 

tasvirler yapmıştır. Onun şiirlerinde gül bülbülü ağlatıp inletir, laleler sinesine 

elifler çeker ve hasretinden ciğerini kebap eder, sümbül avcı olup âşıkların 

gönüllerini avlar, menekşenin ayrılık derdiyle beli bükülür, susam baş açık 

yalın ayak dağlara çıkar…  

 

  Dahı nergisleri şehlâludur mestânedür ancak 

  Nedendür kim menefşe eylemişdür kaddini dü-tâ (G. 1/3) 

 

 Şair, az da olsa hayvan isimlerine de yer vermiştir. Bunlar arasında en 

çok zikredilen -klasik Türk şiirinde âşığın timsali olan- bülbüldür. Bülbül 

dışında kumru, papağan ve turaç kuşu da anılmıştır.  

  

Zeyn olup sahn-ı çemen âlem temâşâdur bugün 

  Gel temâşâ idelüm cânâ ne a’lâdur bugün 

  Cümle günler üstine hem ıyd-ı adhâdur bugün 

  Bülbül ü kumrı vü dürrâc cümle şeydâdur bugün 

  Cümle eşyâ hayy olur şâhâ bugün nev-rûzdur (Mh. 3/II) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. HÂLÎLÎ’NİN ŞİİRLERİ 

3.1. Nüsha Tavsifi 

Halîlî’nin şiirleri Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi 6722 

numarada kayıtlı cönkte yer almaktadır. Cönk, 20.5X15 mm. ölçülerinde, 

karton ciltlidir. Kâğıt türü aharlı, yazı türü nestaliktir. 21 varaktan meydana 

gelmiş olup satır sayısı muhteliftir. Ciltlenirken varaklar karışmıştır. Söz 

başları kırmızı mürekkeple yazılan cönkün bazı varakları eksiktir. Kimi sayfa 

kenarlarında ise tahripler söz konusudur. Halîlî-i Bağdâdî’nin şiirlerinin 

başında yer alan “li-kâtibihî” ifadesinden hareketle cönkün derleyicisinin 

kendisi olduğu anlaşılmaktadır. Cönkte Nesîmî’nin 2 gazeli; Halîlî-i 

Bağdâdî’nin 2 kaside, 1 mesnevi, 4 muhammes, 1 tahmis (Fuzûlî’ye) ve 30 

gazeli; Rızâyî-i Bağdâdî’nin 5 gazel ve 2 muhammesi yer almaktadır. Ayrıca 

varak tahribatı nedeniyle kime ait olduğu tespit edilemeyen bir gazel 

bulunmaktadır. 

 

3.2. Metnin Hazırlanmasında İzlenilen Yöntem 

Halîlî’nin kendi derlediği cönkte yer alan şiirleri, nazım şekilleri ve 

bunun yanı sıra gazellerin kafiye veya rediflerinin son harfi esas alınarak 

mürettep bir divançe hâline getirilmiş; bu şiirlerin yer aldığı varak numaraları 

söz konusu şiirler üzerine düşülen dipnotlar ile belirtilmiştir. Her bir şiir 

numaralandırılmış ve bu numaraların altında şiirlerin -eğer özel bir başlık 

varsa- başlık adı ve vezin bilgisi eklenmiştir.  

Metinde herhangi bir sebepten dolayı tahrip olan, silinen, 

okunamayacak derecede mürekkebin dağıldığı veya yazılmayan kısımlar 

tamir edilmeye çalışılmış; bu konuda vezin ve anlam eksikliğini gidermek 

adına yapılan müdahaleler köşeli ayraç “[]” içinde gösterilmiştir: 

emâm[um]dur, [ol ne]dendür vb. 

Metinde atıf vavları çoğu kez “ ى” ile yazılmıştır. Bunlar metin içinde 

köşeli paranteze alınmamıştır. “ كلزار ىكلشن ” gülşen ü gülzâr gibi. Kimi zaman 

ise izafet kesresi “و” ile gösterilmiştir. Bunlar da “-ı/-i;-yı/-yi” şeklinde 

okunmuştur:  “ابوكوثر” âb-ı Kevser vb. 

Metindeki Türkçe kelimelerin yazımında Eski Anadolu Türkçesi 

imlası tercih edilmiştir:  kılmışam, dimedüm, akıdurlar, toldursun gibi. Arapça 

ve Farsça kökenli sözcüklerin imlasında ise bu kelimelerin ait oldukları 

dildeki özgün şekillerine uyulmaya çalışılmıştır: mahabbet, fürkat vb. Hat, 

Hak gibi muzaaf kelimeler vezne göre tek veya çift ünsüzle okunmuştur.   
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Türkçenin gramer yapısı gereği ünsüz benzeşmesi ses olayının 

gerçekleşmesi gereken yerlerde metne bağlı kalınmıştır: geçdi, bitdi, düşüpdür 

vb. 

Metinde bazen “ى” bazen ise “ء” ile yazılan “daima, daim” gibi 

sözcükler birlik sağlanması amacıyla “dâ’imâ, dâ’im” vb. şeklinde hemzeli 

okunmuştur. 

Arapça ve Farsça ibareler, ayetler ve hadisler eğik biçimde yazılmış 

ve bu ifadelerden düşülen dipnotlarda Türkçe karşılıkları verilmiştir. 

Vezin gereği kısa okunması yani zihaf yapılması gereken heceler 

metin içerisinde italik yazılmıştır: gâhî, zârî vb. 

Arapça ve Farsça kelimelerde, araya bazı ek veya edatlar getirilerek 

iki kelimenin tekrarlanmasıyla oluşturulan kelime gruplarında bu kelime ve 

ekler kısa çizgiyle birbirlerinden ayrı yazılmıştır: ser-be-ser, câ-be-câ vb.  

Arapça ve Farsça kelimeler ile bu kelimelerin başına gelen edat ve ön 

eklerin arasına kısa çizgi konulmuştur: bî-kes, bî-mâr, nâ-hak vb.  

Arapça ve Farsça kelimelerle oluşturulan birleşik sözcükler, kısa çizgi 

ile birbirlerinden ayrılarak yazılmışlardır: dil-teng, gül-reng, dîvâne-meşreb, 

hoş-bû vb. 

İsimlerin sonlarına eklenerek o isimlerle ilgili genellikle yer bazen de 

zaman bildiren isimler yapan “-istân ya da -sitân” eki ile isimlerin sonuna 

eklenerek bir nesnenin çok bulunduğu yeri gösteren yer adları yapan “-zâr” 

eki bitişik yazılmıştır: gülistân; gülzâr, lâlezâr vb.  

Eklendiği kelimeye “gibi” anlamı katan “-veş” gibi yapım ekleri 

bitişik yazılmıştır: güllerveş vb. 

Özel isimler büyük harfle başlatılmış fakat bu isimlerden sonra gelen 

ekler, kesme işareti kullanılmadan yazılmıştır: Mustafânun, Âteş-i Nemrûda 

vb. 
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3.3. Metinde Kullanılan Çeviri Yazı Alfabesi 

 

Transkripsiyon İşaretleri 

Arap Alfabesi 
Latin 

Karşılıkları 
Arap Alfabesi 

Latin 

Karşılıkları 

آ -ا   a, ā  ش ş 

أ -ا   a, e ص ṣ 

 ḍ, ż ض ı, -i, -yı, -yi- ,’ ء

 ṭ ط b ب

 ẓ ظ p پ

 ʻ ع t ت

 ġ غ s ث

 f ف c ج

 ḳ ق ç چ

 k, g, ñ ك ḥ ح

 l ل ḫ خ

 m م d د

 n ن ẕ ذ

 v, o, ö, u, ü, ū و r ر

 h, a, e ه  - ه - ه - ه z ز

 y, ı, i, ī, ā ى j ژ

 ḫˇā خوا s س 
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3.4. Metin 

  

Kasideler 

 

-1-2 

[Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün] 

1) Yine eyyām-ı bahār ʿālemi gülzār itmiş 

 Açılup ḳırmızı gül bülbüli kül zār itmiş 

 

2) Lāleler sīnesine çekdi elifler şāhā 

 Ḥasretiyle cigerin yanduruban nār itmiş 

 

3) Yine sünbül ṭaġıdup zülfini ṣayyādlarveş 

  Niçe dil ehlini bir  mūy ile  ber-dār itmiş 

 

4) Derd-mend oldı menefşe işidüp bu ḫaberi 

 Kendüni fürḳat ile bī-kes ü bī-mār itmiş 

 

5) Daḫı zerrīn-ḳadeḥ ü mest-i müdām gezmededür 

 Yāsemen sāḳī olup cümleyi bī-dār itmiş 

 

6) Başın almış çekilüp bir yaña gitmiş sūsen 

 Baş açuḳ yalın ayaḳ ʿazm-ile kūhsār itmiş 

 

7) Geh ṣolar gāh açılur ʿanber ü būlar daḫı 

 Daḫı hem ʿanber-i ṣārā özin iẓhār itmiş 

 

8) Daḫı zanbaḳla ḳaranfīl gül ü nesrīn verdi 

 Yüklenüp miḥnet ü derd kendüne bir bār itmiş 

 
2 16b-17a. 
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9) Böyledür devr-i zamān böyle imiş āḫir-kār 

 Ṭolanup çarḫ-ı felek devrine devvār itmiş 

 

10) Niçe ḥāletler ile eyledi dil ehlini māt 

 Ṣunʿ-ı Ṣāniʿ işidür bunları girdār itmiş 

 

11) Ḳanı ol şāh-ı rusül ḳanı ya Peyġamberümüz 

 Ḥaḳ anuñ nāmını hem Aḥmed ü Muḫtār itmiş 

 

12) Ḳanı ol şāh-ı esed ḳātili ʿAnter ḳanı 

 Dimiş arṣlanum aña Ḥaḳ anı Kerrār itmiş 

 

13) Kerema’llāh didi vechine Raḥmān u Raḥīm 

 Buldı ol rāh-ı Ḥaḳı kim aña iḳrār itmiş 

 

14) Yanar ol āteş-i dūzaḫa ḫavāric-i melʿūn 

 Kim anı bilmeyüben ḳaṣd ile inkār itmiş 

 

15) Hem Ḥasan şāh u Ḥüseyn fażl u kerem ehl-i edeb 

 Hem de Peyġamberümüz bunları dil-dār itmiş 

 

16) ʿĀbid ü Bāḳır u Caʿfer daḫı Ṣādıḳ iledür 

 Mūsī Kāẓımla Rıżāyı daḫı ḫünkār itmiş 

 

17) Daḫı ol şāh-ı Taḳī şāh-ı Naḳī ʿAsker ile 

 Mehdīdür devr-i zamān Ḥaḳ anı ser-dār itmiş 

 

18) Bu ne maʿden bu ne gevher bu ne cevherdür kim 

 Ḥaḳ naẓar itdügi gevherleri şeh-vār itmiş 



37 | BAĞDATLI HALÎLÎ [DÎVÂNÇESİ] 

 
 

19) Ey Ḫalīlī bu işe kimse ʿaḳ[ı]l irdüremez 

 Cümle ʿālem yoġ iken bunları Ḥaḳ var itmiş 

 

-2-3 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Gezerem bī-ser ü pā āvāre bilmen n’eyleyem 

 Ḫāk-i pāy-i ʿizzete ben varabilmen n’eyleyem 

 

2) Ol yüzi gül gül açılmış lāle-i ḥamrāyı gör 

 ʿAndelīb oldum şehā gülzāra bilmen n’eyleyem 

 

3) Gördüm ol çeşm-i siyāhı eyledüm cānum fedā 

 Hem daḫı başum fedā ol yāra bilmen n’eyleyem 

 

4) Bir ḥarāmī gözlüdür fettān-ı ʿālem özidür 

 Ḳan içer merdümleri ḫūn-ḫˇāra bilmen n’eyleyem 

 

5) Zülfini ḳılmış kemend ʿāşıḳların ṣayd itmege 

 Dāma düşdi murġ-ı dil ḳurtarabilmen n’eyleyem 

 

6) Geh yemīnüm geh şimālüm geh emām[um]dur benüm 

 Bir nefes eksük degül ʿayyāra bilmen n’eyleyem 

 

7) Āh-ı derd-i fürḳat ü ḥasretle zār eyler beni 

 Ayaġına yüz sürüp yalvarabilmen n’eyleyem 

 

8) Başumı ṭop eyleyem şemşīr [ü] tīġı ḍarbına 

 Ṣāḥib-i Düldül-süvār Kerrāra bilmen n’eyleyem 

 
3 9a-9b. 
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9) İtmişem ḳalū belādan ʿahd ü peymānı dürüst 

 Ḳılmışam iḳrār ben iḳrāra bilmem n’eyleyem 

 

10) Hem Resūle hem ʿAlīye uymışuz iḫlāṣ ile 

 Ol imām-ı heştemīn ü çāra bilmen n’eyleyem 

 

11) Kim ki sevmez āl-i evlād-ı ʿalīni ey şehā 

 Ol Yezīd ü kāfir ü küffāra bilmen n’eyleyem 

 

12) Şebber ü Şebbīrümi ḫoş sevmeyen melʿūna uş 

 Oḳuram men laʿneti ṣad-bār a bilmen n’eyleyem 

 

13) Ol İmām-ı ʿĀbidīn çeşm-i çerāġumdur benüm 

 Hem İmām-ı Bāḳır-ı şeh-vāra bilmen n’eyleyem 

 

14) Hem daḫı Caʿferle Sādıḳ ṭoġrı yārumdür benüm 

 Derdi ile sīnemi ol yara bilmen n’eyleyem 

 

15) Hem daḫı Mūsā-yı Kāżım pīşvā-yı ehl-i dīn 

 Hem İmām Mūsā’r-Rıżā dil-dāra bilmen n’eyleyem 

 

16) Hem Taḳiyy ü bā-Naḳī göñlüm evi mihmānıdur 

 İşiginde ḳılsalar biñ pāre bilmen n’eyleyem 

 

17) ʿAskerīdür başumuñ tācı ve egnüm hilʿati 

 Mehdī-i ṣāḥib-zamān ser-dāra bilmen n’eyleyem 

 

18) Ey Ḫalīlī sen bugün medḥ-i der-āġāz eyledüñ 

 Medḥ-i şāhı itmege başarabilmen n’eyleyem 
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Mesnevi 

Bahāriyyāt4 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Çünki irdi ʿāleme evvel bahār 

 ʿĀlemi ḳıldı müzeyyen lālezār 

 

2) Bitdi hem gül yāsemen şebbū ile 

 Hem menefşe daġı ʿanberbū ile 

 

3) Açılup verd [ü] şaḳāyıḳ nesterīn 

 Bāġlar oldı yine ḫuld-ı berīn 

 

4) Açılup sünbül ḳaranfīl gül daḫı 

 Āh idüp efġān ider bülbül daḫı 

 

5) Hem ḳızıl gül açılup ḥamrālanur 

 Dā’imā ol ḥüsnine ġarrālanur 

 

6) Hem gül ü ṣūsām daḫı zanbaḳlanur  

 Hem gül ü ḳaddāḥ daḫı revnaḳlanur 

 

7) Hem gül ü ḫaṭmī daḫı manend-i kef 

 Raḳṣa girüp aldı hem destine def 

 

8) Hem daḫı zerrīn-ḳadeḥ peymāndur 

 Nergisi gör kim ʿaceb mestāndur 

 

9) ʿAnber-i ṣārā daḫı bir verd imiş 

 Āferīn olsun aña kim merd imiş 

 
4 15a-16a. 
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10) Erġuvānla daḫı hem gül-i sefīd 

 Dā’imā olsun gülistānda mezīd 

 

11) Hem ḳadīfe hem de bezrengūşlar 

 Dā’imā geymekdedür ser-pūşlar 

 

12) Gör çemen ṭoldı yine reyḥān ile 

 Ṣalınurlar şol gül-i ḫandān ile 

 

13) Her yaña aḳmaḳdadur ırmaġlar 

 Gör ne ḫoş tezyīn olupdur bāġlar 

 

14) Ṭūtī vü ḳumrı ḳılur efġānlar 

 Aḳıdurlar gözlerinden ḳanlar 

 

15) Tā irince vaṣl gül yapraġına 

 ʿAndelībüñ merhem eyler dāġına 

 

16) N’eylesün āvāre düşmiş ʿandelīb 

 ʿAşḳ-ı gülden zāra düşmiş ʿandelīb 

 

17) Āh u efġān eyler ol gül-nār içün 

 Nevḥa ider dā’imā gülzār içün 

 

18) N’eylesünler bülbül-i āvāreler 

 Gülsitāna düşdiler bī-çāreler 

 

19) Aġlaşurlar dā’imā maḥzūnlar 

 Ḥasret ü fürḳatdedür maġbūnlar 
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20) Aḳıdurlar gözlerinden yaşlar  

 Kim fiġān itdükçe iñler ṭaşlar 

 

21) Çünki bilmez ḳadrini gül bülbülüñ 

 Ya n’içün çeksün cefāsın ol gülüñ 

 

22) Gerçi güller bāġa zīnetler virür 

 N’eyleyem bülbüle zaḥmetler virür 

 

23) Gerçi güldür revnaḳı bāġuñ a yār 

 Ḫoşça mevsimde gelür eyler bahār 

 

24) Zeyn olur eṭrāfı bāġuñ gül ile 

 Vaṣf hem ḳābil degüldür dil ile 

 

25) Ḫoş-ṣafālar eyler anda ehl-i dil 

 [Ol ne]dendür bu temāşā anı bil 

 

26) Anuñ içündür ki ḫoş demler ola 

 Bezm ola kim cām u hem Cemler ola 

 

27) Cemʿ olalar ehl-i diller bir yire 

 Kimsenüñ ʿaḳlı irişmez bu sıra 

 

28) Tāze maḥbūb ile hem gül erġuvān 

 Ẕevḳ iderler dā’imā pīr ü cüvān 

 

29) Böyle mevsim ḫoş gelür maḥbūb ile 

 Ṭālib olan buluşur maṭlūb ile 
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30) Ara yirde sāḳī ṭoldursun ḳadeḥ 

 Tā kim ola cümle ehl-i dil feraḥ 

 

31) Hem çalınsun def [ü] ṭanbūr ile sāz 

 Ṣalınuban gelse bezme serv-i nāz 

 

32) Raḳṣa girse eylese nāz u ʿitāb 

 Meyden içse itmese bizden ḥicāb 

 

33) Ḫāṭırın alsa ele ʿāşıḳlaruñ 

 ʿAşḳına cānlar viren ṣādıḳlaruñ 

 

34) Vaṣf-ı yār-i gül-bahār itdüñ yine 

 Hem ʿadū baġrını nār itdüñ yine 

 

35) Ey Ḫalīlī bülbül-i şeydā bizüz 

 Cümleden imlā vü hem inşā bizüz 
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Muhammesler 

 

  -1-5 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

   I6 

 On sekiz biñ ʿālemi var eyleyen Perverd-gār 

 Yiri gögi ins ü cinni vaḥş [u] ṭayrı her ne var 

 Hem daḫı ṣaḥn-ı çemende bitürendür lālezār 

 Devr ider devvāre-i devvār emr-i Kird-gār 

 Devrine baş indürüp devrāna ʿizzet eylerüz 

   II 

 Dil-beri medḥ eylerüz biz ʿāşıḳāne söylerüz 

 ʿĀşıḳāne hem daḫı bil ṣādıḳāne söylerüz 

 Ḥālümüz biz dā’imā ol ʿālī-şāna söylerüz 

 Biz daḫı rindān-ı ʿaşḳuz dervīşāne söylerüz 

 Sözümüz fehm eyleyen ʿirfāna ʿizzet eylerüz 

   III 

 İsterem gelsün ḥabībüm nāz ile ḳılsun ḫırām 

 Bir naẓar ḳılsa eger men mürdeye yuḥyi’l-iẓām7 

 Ey dilā sāḳī elinden isterüz bir ṭolu cām 

 Ey Ḫalīlī dergehinde olmışuz kemter-ġulām 

 Ḳulıyuz biz ol şeh-i Merdāna ʿizzet eylerüz 

 

 

 

 

 

 
5 5a. 
6 Kafiyeden hareketle muhammesin bir veya birden fazla bendinin eksik olduğu söylenebilir. 
7 Ve darabe lenâ meselen venesiye halkah(u)(s) kâle men yuhyî-l’izâme vehiye ramîm(un): 

“Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemiklere kim can 

verecekmiş?’ diyor” (Yâsin, 36/78). 
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   -2-8 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

   I 

 Ey baña raḥm eyleñüz Bārī Ḫudānuñ ʿaşḳına 

 Aḥmed ü Maḥmūd Muḥammed Muṣṭafānuñ ʿaşḳına 

 Hem daḫı şīr-i Ḫudā ol Murtażānuñ ʿaşḳına 

 Ehl-i beyt-i Muṣṭafā Āl-i ʿAbānuñ ʿaşḳına 

 İsterem derdin viren Allāh dermānın vire 

   II 

 Ey ṭabībüm ḫasteyem dārü’ş-şifānuñ ḥürmeti 

 Yılda ikki ʿıyd olur bir merḥabānuñ ḥürmeti 

 Āb-ı Kevser ḥürmeti Merve Ṣafānuñ ḥürmeti 

 Hem Ḥasan şāhum Ḥüseyn-i Kerbelānun ḥürmeti 

 Dilerem derdin viren Allāh dermānın vire 

   III 

 Ol efendüm sevdügüm ol ḳadd-i ḫoş-bālā içün 

 Cennet ü ḥūr u ḳuṣūr ol cennetü’l-ʿalā içün 

 Ḫˇāce-i Ḳanber ʿAlī ol ḥazret-i Mevlā içün 

ʿĀbid ü Bāḳır şehi ol ʿalleme’l-esmā içün 

Dilerem derdin viren Allāh dermānın vire 

  IV 

Umaram ḥāṣıl ola ey şāh-ı dermānum benüm 

Ḳalmaya yevmü’l-ḳıyāma āh [u] efġānum benüm 

Caʿfer-i Ṣādıḳ şehi devletlü sulṭānum benüm 

Mūsī-i Kāẓım Rıżā ey derde Loḳmānum benüm 

Umaram derdin viren Allāh dermānın vire 

 

 

 

 
8 5a-5b. 
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   V 

 Ey Taḳī naṣr-ı minallāh v’ey Naḳī fetḥ-i ḳarīb9 

 Ey İmām-ı ʿAskerī ey şāh sulṭān-ı ḥabīb 

 Ey İmām-ı Mehdī hem bu derdüme sensin ṭabīb 

 Dost baña raḥm eyleyüp dimiş Ḥalīlī-i ġarīb 

İsterüz derdin viren Allāh dermānın vire  

 

   -3-10 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

  I 

 Ḥamdü li’llāh çoḳ şük[ü]r bugün dilā nev-rūzdur 

 Ḫāk-i pāyi tūtiyā çeşme żiyā nev-rūzdur 

Luṭf u iḥsān u kerem şāh u gedā nev-rūzdur 

Rūḥ-ı emvāta emīn Bārī Ḫudā nev-rūzdur 

Cümle diller ḥayy olur cānā bugün nev-rūzdur 

   II 

 Zeyn olup ṣaḥn-ı çemen ʿālem temāşādur bugün 

 Gel temāşā idelüm cānā ne aʿlādur bugün 

 Cümle günler üstine hem ʿıyd-ı aḍḥādur bugün 

 Bülbül ü ḳumrı vü dürrāc cümle şeydādur bugün 

 Cümle eşyā ḥayy olur şāhā bugün nev-rūzdur 

   III 

 Verd-i ḥamrālar açıldı gül-i sefīd ʿanberīn 

 Verd-i nesrīnle gül-i ḳaddāḥ olupdur hem-nişīn 

 Çeng ü hem ʿūd ile ṭanbūr nāy [u] def eyler enīn 

 Ṣūfiyā ḫoşdur bugün ger sāḳī olsa meh-cebīn 

 Cümle diller ḥayy olur eyler edā nev-rūzdur 

 
9 Ve uhrâ tuhibbûnehâ(s) nasrun mina(A)llâhi ve fethun karîb(un) ve beşşiri-lmuminîn(e): 
“Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke'nin 

fethi). (Ey Muhammed!) Mü'minleri müjdele!” (Saff, 61/13). 
10 12a-12b. 
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   IV 

 Açılup nergis menefşe lāleler gül-fām ile 

 Cümleye yevm-i mübārek ola ḫāṣ u ʿām ile 

 Devr idüp sāḳī şarābı içelüm vir cām ile 

 Dostlar bi’llāh ne ḫoş gelse bahār eyyām ile 

 Cümle diller ḥayy olur şāhā bugün nev-rūzdur 

   V 

 Nev-bahār olmış açılmış ey Ḫalīl kevn ü mekān 

 Nice vaṣfın ideyüm yoḳdur aña ḥad ü beyān 

 Aç gözüñi ḫˇābdan ġafletde ḳalma gel uyan 

 Şāḫ-ı gül üzre n’içün kim ʿandelīb eyler fiġān 

 Cümle diller ḥayy olur eyler nevā nev-rūzdur 

 

   -4-11 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

  I 

 Yā Resūla’llāh cemālüñ ʿıyd-ı aḍḥādur bugün 

 Ḥüsnüñüñ bāġ-ı naʿīminde temāşādur bugün 

 Ruḫlaruñ ḥuld-ı berīn cennāt-ı aʿlādur bugün 

 Hem sekiz cennet daḫı vechüñle me’vādur bugün 

 Mürde cānum luṭfuñ ile şāhum iḥyādur bugün 

   II 

 Yā Resūla’llāh senüñ her barmaġuñ bir māhdur 

 Yūsufa ḳılsañ naẓar ol Mıṣr ilinde şāhdur 

 İsminüz Maḥmūd Aḥmed hem Resūlu’llāhdur 

 Gerçi gökdedür velī ol ʿĪsī Rūḥu’llāhdur 

 Yā Resūla’llāh senüñ nuṭḳuñ Mesīḥādur bugün 

 

 

 
11 14a-14b. 
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   III 

 Gül-cemālüñden müzeyyen oldı cennātü’n-naʿīm 

 Kim seni ḥaḳ bilmedi bes meskeni nār-ı caḥīm 

 Efḍal u ekmel seni ḫalḳ eylemişdür ol Ḳadīm 

 Şol mübārek alnuña çün yazdı Raḥmān u Raḥīm 

 Şekli bismi’llāha beñzer noḳṭa-i bādur bugün 

   IV 

 Ol Resūlu’llāhdur kim çıḳdı Miʿrāc eyledi 

 Ḥūr-ı ʿaynı cümleden vechine muḥtāc eyledi 

 Ḥaḳ anuñ aşḳı-y-içündür bir bölük tāc eyledi 

 Ümmetinüñ yolına öz nefsini aç eyledi 

 Anuñ içün oldı Aḥmed şāh-ı yek-tādur bugün 

   V 

 İns [ü] cinn ü vaḥş [u] ṭayr emrindedür hep ser-be-ser 

 Ḥaḳ Teʿālā aña Cibrīl ile gönderdi ḫaber 

 Cümle dilde naḳş-ı Aḥmed muʿteberdür muʿteber 

 Yā Resūla’llāh Ḥalīlī bendeñe ḳıl bir naẓar 

 Ḫāke ger ḳılsañ naẓar iksīr-i kīmyādur bugün 

 

   -5-12 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

   I 

 Hīç kişiler ola mı kim dünyede dil-dārı yoḳ 

 Bu cihānuñ gülşeninde var mıdur gül ḫārı yoḳ 

 Biñde bir bülbül bulınmaz şimdi āh u zārı yoḳ 

 Bir devāsuz derd-mendem derdümüñ tīmārı yoḳ 

 Bu göñül ol şāhı ister andan artuḳ kārı yoḳ 

 

 

 
12 14b-15a. 
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   II 

 Ne yarar ol dil ki hīç bir yirde imkān eylemez 

 Ḳanḳı bī-dermāna ol şeh yoḳsa dermān eylemez 

 İşümüzi andan özge kimse āsān eylemez 

 Çoḳ kişi var kim cihānda ḫayr u iḥsān eylemez 

 Bir ḳurı aġaca beñzer kim anuñ hīç yārı yoḳ 

   III 

 Ṣūfiyā diñle yine bülbül dilüm efġānını 

 Muntaẓardur rūz [u] şeb görmek diler sulṭānını 

 Hem ṭavāf itmek diler dergāh-ı ʿālī-şānını 

 N’eyleyem zāhid ṣatarsa lü’lü’-i mercānını 

 Bir ḳurı dükkānın açmış kim anuñ bāzārı yoḳ 

   IV 

 Ṣūfiyā ṣanma bu göñlüm yār içün zār eylemez 

 Yāra ḫiẕmet itmege dil bir nefes ʿār eylemez 

 Münkiri gör kim o şāhı kendüye yār eylemez 

 Söylesem ṭutmaz daḫı hīç söz aña kār eylemez 

 N’eyleyem ol nāsı kim nāmūsı yoḳ [u] ʿārı yoḳ 

   V 

 Ṣūfiyā bülbül dilüm dā’im o gül dalındadur 

 Bāġda gül çoḳ olur ḥikmet anuñ alındadur 

 Zāhid uṣanma bu göñlüm dünyenüñ mālındadur 

 Bu Ḫalīlī bendedür hem kendü öz ḥālindedür 

 Bir esīr-i bī-nevādur kimseye āzārı yoḳ 
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Tahmisler 

 

-1-13 

Ġazel-i Fużūlī Taḫmis-i Ḫalīlī 

[Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün] 

   I  

Saña düşdi bu göñül ey yüzi gülden ḥasenüm 

 Devletüñden daḫı ben dünyede ṣaġum esenüm 

 Ḥasretüñden dökilür gözdeki dürr-i ʿAdenüm 

 Penbe-i merhem-i dāġ içre nihāndur bedenüm 

 Diri olduḳça libāsum budur ölsem kefenüm 

   II 

 Bir ṭarīf ile yola girmemek olmaz ey dil 

 Sıra sırdaş oluban irmemek olmaz ey dil 

 Ḥaḳa nā-ḥaḳ diyüben görmemek olmaz ey dil  

 Cānı cānān dilemiş virmemek olmaz ey dil 

 Ne nizāʿ eyleyelüm ol ne senüñdür ne benüm 

   III 

 Dünyeye sıġmaz olupdur bu göñül ʿaşḳından 

 ʿĀmı fehm eylemedi geçdi anuñ ẕevḳından 

 Ḳāfdan Ḳāfa geçer ḥükmi anuñ şarḳından  

 Ṭaş deler āhum oḳı şehd-i lebüñ şevḳından 

 N’ola zenbūr evine beñzese Beytü’l-ḫazenüm 

   IV 

 Bu cihān içre bizüm çekdügümüz ẕilletdür 

 Ya n’içün cān çekelüm āḫirümüz ʿuzletdür 

 Ey muʿālic bilemezsin bu da bir ʿilletdür 

 Ṭavḳ-ı zencīr-i cünūn dā’ire-i devletdür 

 Ne revādur beni andan çıḳara żaʿf-ı tenüm 

 
13 12b-13a. 
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   V 

 Baña taʿlīm idüñüz kim niçe men şāha irem 

 ʿArż-ı ḥālüm işide belki ḳabūl ide direm 

 Ne nihān eyleyeyüm çünki ʿayān oldı sırum 

 ʿAşḳ ser-geştesiyem seyl-i sirişk içre yirüm 

 Bir ḥabābam ki hevādan ṭoludur pīrehenüm 

   VI 

 Ġayrı yār eglemezem dünyede yārum sensin 

 Terk-i dünyā ḳılayum küllīce varum sensin 

 Sāḳī-i çehre-i gül çeşm-i ḫumārum sensin 

 Bülbül-i ġamzedeem bāġ [u] bahārum sensin 

 Dehen ü ḳadd ü ruḫı ġonce vü serv ü semenüm 

   VII 

 Ey Ḫalīlī seḥerī semʿama geldi zāruñ 

 Ne ʿacāyib çoġ imiş fikr ü melāl efkāruñ 

 Cāna kār eyledi ammā sitemi bed-kāruñ 

 İdemez terk Fużūlī ser-i kūyın yāruñ 

 Vaṭanumdur vaṭanumdur vaṭanumdur vaṭanum 
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Gazeller 

-1-14 

Bahāriyyāt 

[Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün] 

1) Bahār oldı gül açıldı ki oldı her ṭaraf zībā 

 Açıldı ʿanber-i ṣārā açıldı lāle-i ḥamrā  

 

2) Muʿaṭṭar ḳıldı bezmi verdi gül ḳaddāḥ būyından 

 Ki cānlar tāzeler her dem ki eyler mürdeler iḥyā 

 

3) Daḫı nergisleri şehlāludur mestānedür ancaḳ 

 Nedendür kim menefşe eylemişdür ḳaddini dü-tā 

 

4) Daḫı hem zanbaḳ u ṣūsen ḳaranfīl sünbül-i ḫoş-bū 

 Ṣaçıldı ʿāleme raḥmet misāl-i cennetü’l-mevā 

 

5) Bu ʿālem ḫoş-bahār oldı açıldı lālezār oldı 

 Ḳızıl gül şeh-süvār oldı açıldı ṣoldı vā-ḥayfā 

 

6) Gel ey sāḳī bahār eyyāmıdur vir bāde-i gül-reng 

 Açılsun ḫāne-i dil-teng içelüm bāde-i ṣahbā 

 

7) Bu mevsimde ki ḫoşdur çeng ü nāy [u] def [ü] ṭanbūrı 

 Çalınsun erġanūn ile ki virsün dillere aṣfā 

 

8) Gehī mest oluruz cānā bu ṣaḥrā-yı maḥabbetde 

 Gehī dīvāne-meşreb tek bizüz ʿālemlere rüsvā 

 

 

 
14 8a-9a. 
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9) Gehī baş egmeyüz çarḫa ki olduḳ ʿāleme sulṭān 

 Gehī ḫāk-i der-i şāhān gehī ednā gehī aʿlā 

 

10) Gehī Mecnūn gehī Leylā gehī Ferhād u Şīrīnüz 

 Gehī Ḳāf-ı ḳanāʿatde gezer bu murġ-ı dil ʿAnḳā 

 

11) Bu dünyā kimseye ḳalmaz bu fānī dünyedür fānī 

 Ṣafā-yı pür-ḥużūr ile geçür gel ʿömrüñi cānā 

 

12) Bahār eyyāmıdur ḫoşdur bu mevsimde şaḳāyıḳlar 

 Daḫı şebbū-yı reyḥānı getür bezme çemen-ārā 

 

13) Behişt-i ḥūr [u] ġılmānuñ senüñ olsun be hey zāhid 

 Ki ʿāşıḳ n’eylesün ḥūrı düşüpdür başına sevdā 

 

14) Bu gülşen ʿāleminde bir gül-i ḥamrādadur meylüm 

 Anuñ’çün bī-karāram ben ḳıluram āh [u] vāveylā 

 

15) Beni dīvāne itmişdür muḳavves ḳaşları ṭāḳı 

 Cemāl-i pür-kemāl olmış be-ġāyet gözleri sevdā 

 

16) Niḳābı refʿ idüp yüzden görindi ol meh-i ṭalʿat 

 Cihāna ġulġule düşdi görindi ol ḳad-i raʿnā 

 

17) Ṭonanmış ser-be-ser ʿālem bugün ʿālem temāşādur 

 Gözüñ aç ḫˇāb-ı ġafletden uyan uyḳudan ey dānā 

 

18) Benüm yārum gibi yā Rab daḫı var mı bu ʿālemde 

 Yüzi cennet özi ḥūrī perī-peyker melek-sīmā 
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19) Ḫalīlī gül bahār ile hemān medḥ eyle ol yāri 

 Dilüñden düşmesün bir ān ki sensin bülbül-i şeydā 

 

-2-15 

Velehū Eyżan 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) İçmişüz sāḳī elinden ṣūfiyā bir ter-ḳadeḥ 

 Böyle mest itdi bizi kim eyledi ebter ḳadeḥ 

 

2) Hem çeġāne çeng ile hem def [ü] ney ṭanbūr ile 

 Bā-ḫuṣūṣ bezm içre kim sāḳī  ola dil-ber ḳadeḥ 

 

3) Ġurbet elde ṣūfiyā insāna mey yoldaş imiş 

 Kendü kendin keşf idüp her dā’imā söyler ḳadeḥ 

 

4) Ehlini bilür de söyler her kişiye söylemez  

 Cāhil ü nā-dān elinde şöyle bil ditrer ḳadeḥ  

 

5) Hem suḫan fehm idici  nāzük-ṭabīʿatdür velī 

 ʿĀrif-i rindāndur her ḥāleti añlar ḳadeḥ 

 

6) Künc-i ġamda bī-kes ü āvāre düşmiş ḥastedür 

 Dā’imā her kūşe-i mey-ḫānede iñler ḳadeḥ 

 

7) Ṣūfiyā mey-ḫāneye gel gel ḳadem baṣ bir nefes 

 İç bu meyden añla gör kim ādeme n’eyler ḳadeḥ 

 

 

 
15 3a-3b. 
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8) Meclis içre  devr idüp cerīce gezdür bādeni 

 Tīz berī ṣun sāḳiyā çoḳ kimse var bekler ḳadeḥ 

 

9) Hem-nīşīn ü yār-ı ṣādıḳ hem muṣāḥibdür velī 

 Ġurbet elde bu Ḫalīlī bendeyi egler ḳadeḥ 

 

 -3-16 

[Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün] 

 1) Cemālüñ yā Resūla’llāh münevverdür meh-i enver 

  Yüzüñ pür-nūr maẓhardur görinür ʿāleme aẓher 

 

2) Didüñ kim laḥmuke laḥmī vü demmī dem17 ibin ammī 

 Kim oldur rūz-ı maḥşerde  bize ol sāḳī-i Kevser 

 

3) Didüñ ʿilmüñ menüm şehri kim oldur ḳapusı dāʾim 

 ʿAlī ibnü Ebū Ṭālib emirü’l-mü’minīn Ḥayder 

 

4) Anuñ evlādıdur ālüñ daḫı hem ḳurretü’l-ʿaynuñ 

 Ḥasandur hem Ḥüseyn-i Kerbelā Şebbīr ü hem Şebber 

 

5) İmām Zeyne’l-ʿAbā Bāḳır ki Caʿfer Mūsā-yı Kāẓım 

 Bu baḫrüñ dürr-i yektāsı Rıżādur maʿden-i gevher 

 

6) Taḳīdür hem Naḳī ḳıblem namāzum niyyetüm dāʿim 

 İmāmumdur rükūʿumdur sücūdumdur Ḥasan ʿAsker 

 

7) İmāmum Mehdī-i ṣāḥib-zamānuñ devri yaḳındur 

 Ḳurar ʿadliyle mīzānın hem oldur devr-i İskender 

 
16 1a –1b. 
17  Lahmuke lahmî cismuke cismî demuke demî rûhuke rûhî: “Etin etimdir, cismin cismimdir, 

kanın kanımdır, ruhun ruhumdur.” (Yılmaz 2013: 407) 



55 | BAĞDATLI HALÎLÎ [DÎVÂNÇESİ] 

 
 

8) Bulardur İncilüm Tevrāt Zebūrum suḥf-ı Furḳānum 

 Budur Evrād-ı Fetḥiyye dilümde oḫuram eẕber 

 

9) Kerem-i luṭf u nihāyetle görüñ ʿadl ü dādını 

 Ḳapuñuz pās-bānıdur Ḫalīlī bende-i kemter 

 

-4-18 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Ḥamdü li’llāh dostlar biz cāna geldük çoḳ şük[ü]r 

 Cān u başı terk idüp cānāna geldük çoḳ şük[ü]r 

 

2) Vechidür İnnā Feteḥnā19 sūre-i Ṭāhā ile 

 Çünki bildük ḥarfini Ḳur’āna geldük çoḳ şük[ü]r 

 

3) İçmişüz ḳālū belādan bir bölük dīvāneyüz  

 Tā ebed mestāneyüz mestāne geldük çoḳ şük[ü]r 

 

4) Pādişāhuñ ḳullarına luṭf u iḥsānı mezīd 

 Biz de ednā bendeyüz bil saña geldük çoḳ şük[ü]r 

 

5) Ḥasb-i ḥāli pāye-i devlete biz ḫāk-i derüz 

 Ḥālümüz ʿarż itmege sulṭāna geldük çoḳ şük[ü]r 

 

6) Biz bu baḥrüñ kānıyuz cūş eylerüz deryā gibi 

 Ḳaṭre isek ẓāhiren ʿummāna geldük çoḳ şük[ü]r 

 

 

 
18 2b-3a. 
19 İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(n): “Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik” (Fetih, 48/1). 
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7) Çün bu meydān-ı maḥabbetde bizüz ṣāḥib-Ḳur’ān 

 Hem ʿAlī meydānına merdāne geldük çoḳ şük[ü]r 

 

8) Biz kimine bendeyüz şāhum ʿAlīdür şeh-süvār 

 Āl-i evlā deñilen devrāna geldük çoḳ şük[ü]r 

 

9) Ey Ḥalīlī şāhumuñ ʿıyd-ı mübārekdür yüzi 

 Ḥācīler bayrāmıdur ḳurbāna geldük çoḳ şük[ü]r 

 

-5-20 

[Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün] 

1) Benüm yārum daḫı ol yāra beñzer 

 Cemāli gülşen ü gülzāra beñzer 

 

2) Anuñ luṭf[ı] Ḥaḳuñ luṭf[ı] gibidür 

 Kemāli Aḥmed-i Muḫtāra beñzer 

 

3) Ben anuñ ḳulıyam Ḥaḳdur ne kim dir 

 Aña ḳul olmayan küffāra beñzer 

 

4) Uyalum āline evlādına hem  

 İmām-ı heştemīn ü çāra beñzer 

 

5) Daḫı aṣḥābları kim tābiʿīndür 

 Olar enṣārıdur Aḫbāra beñzer 

 

6) Benüm şāhum dil-ārāmum ʿAlīdür 

 ʿAlī hem Ḥayder-i Kerrāra beñzer 

 

 
20 6b-7a. 
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7) Elestüñ cāmını nūş eylesünler 

 Ayılmaz tā ebed ḫammāra beñzer 

 

8) Resūle uymadı dīv ü şeyāṭīn 

 Ḥaḳı bir bilmeyen inkāra beñzer 

 

9) Resūlüñ nūrıdur nūr-ı muṭahhar 

 Ne envāra ne nūr-ı nāra beñzer 

 

10) Ne devletdür aña ümmet olavuz 

 Aña ümmet olan dündāra beñzer 

 

11) Cemīʿ-i enbiyā vü evliyāya 

 Muḥammed Muṣṭafā ser-dāra beñzer 

 

12) Saḳāhum rabbuhum şerbetlerinden  

 Ṭahūran21 sözleri enhāra beñzer 

 

13) Ḫalīlī sözlerüñ dürr-i mükerrer 

 Düzülmiş lü’lü’-i şeh-vāra beñzer 

 

-6-22 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Ey göñül şād ol bugün kim çeşm-i mestānum gelür  

 Cān u dil eglencesi maḥbūb-ı devrānum gelür 

 

 

 
21 Âliyehum siyâbu sundusin hudrun ve-istebrak(un) ve hullû esâvira min fiddatin ve sekâhum 
rabbuhum şerâben tahûrâ(n): “Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş 

bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir” (İnsân, 76/21). 
22 7b-8a. 
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2) Meh-cemāli şuʿle virmiş ʿāleme nūr u żiyā 

 Pertev-i ḫūrşīd-i enver māh-ı tābānum gelür 

 

3) Luṭf u iḥsān u keremdür bir muṣāḥib yārdur 

 Biñ mürüvvet ṣāḥibi devletlü sulṭānum gelür 

 

4) Şāha nisbetdür göñül düşdüm men anuñ çāhına 

 Mıṣr ilinde şāh olan şol pīr-i Kenʿānum gelür 

 

5) Hem şerīʿatdür ḥaḳīḳatdür ṭarīḳat maʿrifet 

 Hem ṭarīḳum hem refīḳum yolum erkānum gelür 

 

6) Zülfini tökmiş ṣabā çīn çīn-i ḫıṭṭā ḫaṭṭını 

 Ol sebebdendür ki ol zülf-i perīşānum gelür 

 

7) Cān u başı ey Ḫalīlī yolına eyle nisār 

 Ol gözüm nūrı ḥabībüm şāh-ı Merdānum gelür 

 

-7-23 

[Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün] 

1) Teʿāla’llāh zehī ḥikmet ki bir sulṭānumuz vardur 

 Yolında ṣādıḳuz cānā fedā bir cānumuz vardur 

 

2) Odur hem bir dür-i yektā bulınmaz aña bir hem-tā 

 Necef baḥrındayuz şāhā bizüm pür-kānumuz vardur 

 

3) Begi paşası ger var ise ḫalḳuñ n’idelüm ey dil 

 Bizi var eyleyen yoḳdan Ġanī Sübḥānumuz vardur 

 

 
23 19b-20a.  
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4) Bize pend eyleme faḳı yeter çoḳ başuñ aġrıtma 

 Biz ol maʿnāyı fehm itdük şük[ü]r iẕʿānumuz vardur 

 

5) Yol erkāndan bilür bilmez diyü çoḳluḳ ʿitāb itme 

 Ḳadīm eyyāmdan bıraḳ bizüm erkānumuz vardur 

 

6) Ḫalīlī şāhumuñ ʿömri firāvān u füzūn olsun 

 Bugün men ḳulına gelsün dimiş iḥsānumuz vardur 

 

-8-24 

[Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün] 

1) Dil-berüñ gül-cemāli aḥmerdür 

 Daḫı [edā]-yı ḫūb semen-berdür 

 

2) Çıḳdı görindi ol ḳamer-ṭalʿat 

 Maẓhar-ı pāk-i nūr-ı enverdür 

 

3) Ṣanki ḳavs-i ḳuzaḥ durur gūyā 

 İkki ebrūsı ḥoş müdevverdür 

 

4) Vech-i ḥaṭṭındaki o Hindūsı 

 Kendü ʿĀlī o ḫāli Ḳanberdür 

 

5) Boyı bir müntehā-yı Sidre imiş 

 Ṣanma ʿarʿar ki yā ṣanavberdür 

 

6) ʿĀlemi ṭutdı zülfinüñ ḳoḫusı 

Müşk yāḫūd ʿabīr [ü] ʿanberdür 

 

 
24 20b. 
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7) Kim içürmiş gözine ey sāḳī 

 Bu ne ġāyet ki sekr-i ebterdür 

 

8) İçen anuñ leb-i zülālinden  

 Allāh Allāh dir ne sükkerdür 

 

9) Ḳulı çoḳdur o şāhuñ ammā kim 

 Cümlesinden Ḫalīlī kemterdür 

 

-9-25 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Çoḳ şük[ü]r el-ḥamdü li’llāh cāna gelmişlerdenüz 

 Cān u ser terk eyleyüp cānāna gelmişlerdenüz 

 

2) Oḳıyup sebʿü’l-mesānī Fātiḥanuñ sūresin 

 Biz bu ʿilmi fehm idüp Ḳur’āna gelmişlerdenüz 

 

3) İçmişüz rūz-ı ezelden bāde-i ṣahbāsını 

 Anuñ içün ṣūfiyā mestāne gelmişlerdenüz 

 

4) Biz bu fānī dehr içinde n’eyleyüp n’itsek gerek 

 Ḥālümüz ʿarż itmege sultāna gelmişlerdenüz 

 

5) Küfr ile dünyā yıḳılmaz ẓulm ile vīrān olur 

 Küfr ü ẓulmi terk idüp īmāna gelmişlerdenüz 

 

6) Bir bölük ʿaşḳ-ı marīżuz bize yoḳ mıdur ʿilāc 

 Derd-mendüz ey ṭabīb dermāna gelmişlerdenüz 

 

 
25 7a-7b. 
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7) Gerçi gözde ḳaṭreyüz dānā bunı bilmez mi kim 

 Ḳaṭredendür aṣlumuz ʿummāna gelmişlerdenüz 

 

8) Niçe mecnūnlar gelüp Leylā vü Mecnūn oldılar 

 Biz daḫı Mecnūn-ṣıfat dīvāne gelmişlerdenüz 

 

9) Ey Ḫalīlī pīrümüz ol şāh-ı Merdān yolına 

 Cān u başı terk idüp ḳurbāna gelmişlerdenüz 

 

-10-26 

Naʿt-ı Düvāzdeh İmām 

[Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün] 

1) Daḫı rūz-ı ezeldendür muḥibb-i Muṣṭafāyuz biz 

 Muḥibb-i Muṣṭafāyuz hem muḥibb-i Murtażāyuz biz 

 

2) Muḥibb-i Ṣādıḳuz biz Muṣṭafānuñ āline dā’im 

 Muḥibb-i ehl-i beyt ü ḫānedān-ı muḳtedāyuz biz 

 

3) Muḥibbüz hem Ḫadīce maḥreme ẕikr-i müdām27  ile 

 Muḥibb[üz] hem Ḫadīce Fāṭıma Ḫayru’n-nisāyuz biz 

 

4) Bizüz meddāḥ-ı şāh u ḫāk-i pāy-i dergeh-i Ḥayder 

 Ki meddāḥ-ı Ḥasan şāh-ı Ḥüseyn-i Kerbelāyuz biz 

 

5) İmām Zeyne’l-ʿAbā Bāḳır ki Caʿfer Mūsī-i Kāẓım 

 Muḥibbi cān u dilden ol ʿAlī Mūsā’r-Rıżāyuz biz 

 

 

 
26 20a-20b. 
27 Metinde “müdavīm” yazılı.  
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6) Muḥibbi hem Taḳiyy u bā-Naḳī sulṭān-ı ʿālī-şān 

 Yolında ṣādıḳuz cānā ki baş u cān fedāyuz biz 

 

7) İmām-ı ʿAskerīnüñ ismini vird itmişüz dā’im 

 Biz ol ruḫsār-ı gül-endām içün bülbül-nevāyuz biz 

 

8) Vücūd [u] heykeli iḫlāṣumuz vird-i zebān içre 

 Ki meddāḥ-ı Muḥammed Mehdī-i ṣāhib-livāyuz biz 

 

9) Virilmişdür bize meddāḥlıḳ medḥ eylerüz āli 

 ʿAliyyü’l-Murtażā meddāḥ-ı Āl-i ʿAbāyuz biz 

 

10) Bize kimse muḳābil olamaz yüz ser-bülend olsa 

 N’içün ṣūfī ki ehl-i ḫāk-i burc-ı evliyāyuz biz 

 

11) Ḥalīlī bendeyüz rūz-ı ezelden Āl-i Evlāda 

 Ki ḫāk-i dergeh-i Ḥayderde şāhā bir gedāyuz biz 

 

-11-28 

[Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün] 

1) Yine faṣl-ı bahār oldı ḳurıldı her yaña meclis 

 Virür dil ehli ʿuşşāḳa ʿaceb ẕevḳ u ṣafā meclis 

 

2) Bahār eyyāmıdur sāḳī ayaġı ṣalma elüñden 

 Ki ġam defʿi içün cānā gerekdür dā’imā meclis 

 

3) Açılsun verd-i ḥamrālar içilsün bādeler her dem 

 Ki devr it bādeyi bir dem dolandur sāḳiyā meclis 

 

 
28 3b-4a. 
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4) Ṭolandur ṭarf-ı eṭrāfını ḥavżuñ pür-kemāl eyle 

 Getür ol māh-ı tābānı ki olsun pür-żiyā meclis 

 

5) Müşerref itmek içün ger ḳadem rencīde eylersüñ 

 Bizüm ne ḥaddümüzdendür sizüñdür ey şehā meclis 

 

6) Gel ey zāhid beni menʿ eyleme meyden be-ḥaḳ Allāh 

 Gelüp bir bezme seyr itseñ ki görseñ ṣūfiyā meclis 

 

7) Niçe dil ehli ʿārifler ḳurup meclisler dā’im29 

 Ki ʿayş u ʿişret itmek’çün ḳurarlar cā-be-cā meclis 

 

8) Ḥalīlī sen ıraġ olma hemīşe ehl-i dillerden 

 İlāhī olmasun eksük ki hīç ṣubḥ u mesā meclis 

 

-12-30 

[Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün] 

1) Ṣaḥn-ı çemen içre gezinür yār daḫı ser-ḫoş 

 Alma ile ḫayvayı da gör nār daḫı ser-ḫoş 

 

2) Elvān-ı şükūfe mey içüp ʿişret iderler 

 Gül ser-ḫoş ü ammā ne içün ḫār daḫı ser-ḫoş 

 

3) Yār sāḳī olup meclisümüz oldı müşerref 

 Ben ser-ḫoşam ol sāḳī-i ebrār daḫı ser-ḫoş 

 

4) Çīn çīn ḳıvırup ikki bölük [olmadadur kim] 

 Zülf-i siyehinde ṭolaşan mār daḫı ser-ḫoş 

 
29 Mısraın vezni aksamaktadır. 
30 4a. 
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5) Şol ġamzesi mest oldı vü ḳaṣd eyledi cāna 

 Müşkil bu ki ol nergis-i ḥammār daḫı ser-ḫoş 

 

6) Hem ḳaşları mest gözleri mest kirpigi daḫı  

 Ḳanlar tökici fitne-i ʿayyār daḫı ser-ḫoş 

 

7) Bezm içre bugün ḫaylī şarāb içdi Ḫalīlī 

 Ayılmadı hīç olmadı hüşyār daḫı ser-ḫoş 

 

-13-31 

[Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün] 

1) Bahār oldı yine ʿālem müzeyyen ḫoş-çemenlenmiş 

 Bitüp şol ḳırmızı güller gülistān yāsemenlenmiş 

 

2) Ṭonandı her şükūfe geydi ḫilʿat lāciverdīden 

 Bezenmiş cümle ṣaḥrālar ne ḫoşça nār-venlenmiş 

 

3) Açılmış sünbül ü nergis ḳaranfīl lāle ʿanber-bū 

 Misāl-i cennete dönmiş cihān bāġı ʿAdenlenmiş 

 

4) Açılmış gül-i sefīd verd ü ḳaddāḥ ile zanbaḳlar 

 Ḳoḥup ol müşk-i Rūmīler diyār-ı Çīn Ḫotenlenmiş 

 

5) Şaḳāyıḳlar şeḳā itmekdedür nesrīn ü bezrengūş 

 Daḫı şebbū ile reyḥān açılmış ḫoş güzellenmiş 

 

6) Ḳadīfe ḳıpḳızıl ḳanıyla müstaġraḳ olup gūyā 

 Gelür şāh-ı Ḥüseynīler gibi şāhā Ḥasenlenmiş 

 
31 16b.  
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7) Ṭaḳınmış ḫançerin ṣūsen gelür reftār ile her dem 

 Menefşe boynunı egmiş firāḳından ḥüzünlenmiş 

 

8) Açılmış her şükūfe gör geyüpdür ḫilʿat-i fāḫir 

 Ḫalīlī bülbül-i şeydā ḳızıl gül erġuvānlanmış 

 

-14-32 

[Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün] 

1) Dimedüm saña ṣabā zülf-i perīşāna iriş 

 Yoḳsa ben mi didüm ol zülf-i perīşāna iriş  

 

2) Nice bir lāf urasın sende ḥamiyyet bu mıdur 

 Ey göñül olma muḫannes yüri cānāna iriş 

 

3) Eyle Yaʿḳūbınuñ aḥvālini bir bir taḳrīr 

 Yüri taʿcīl ile sen Yūsuf-ı Kenʿāna iriş 

 

4) Ḳāmeti serve yüri bizden ilet bu ḫaberi 

 Göreyüm ḳuş gibi ol serv-i ḫırāmāna iriş 

 

5) Engel işitmesün aġyār daḫı hem duymaya kim  

 Çek çevir kendüñi hem merd gibi merdāna iriş 

 

6) Baġla ġayret ḳuşaġın bilüñe ey merd-i ġarīb 

 Kendüñi eyleme iẓhār yüri pinhāna iriş 

 

7) Ey Ḫalīlī Ḥaḳ-ısan göñlüñi taṣdīḳ eyle  

 Yüri Allāh oñara işüñi sulṭāna iriş 

 
32 17b. 
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-15-33 

[Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün] 

1) Ṣūfiyā lāzım imiş ādeme dünyāda biliş 

 Dünyede lāzım imiş hem daḫı ʿuḳbāda biliş 

 

2)  Laʿl-i şīrīn lebinüñ olduġı-y-içün eseri 

 O sebebdendür o kim oldı o Ferhāda biliş 

 

3) Niçe ol Leylā vü Mecnūn daḫı dīvāne ġarīb 

 Oldı murġān ile hem ol kūh-ı ṣaḥrāda biliş 

 

4) Ey dilā zerḳ [u] riyā ile ṣaḳın olma biliş 

 Çünki söz añlayamaz olma o zühhāda biliş 

 

5) Ey Ḫalīlī ṣaḳın ol yādlar ile olma biliş 

 ʿÖmrini żāyʿ ider her kim olur yāda biliş 

  

-16-34  

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Ṣūfiyā diñle sözüm ṭut pende gūş 

 Ġāfil olma ʿaşḳ cāmın eyle nūş 

 

2) Bu fenā dārında sen n’itseñ gerek 

 Ger eger ṭutar iseñ aġzuñla ḳuş 

 

3) Laʿl [ü] mercānını görse zāhidüñ 

 Kāha ṣaymaz hem anı gevher-fürūş 

 
33 17b. 
34 18a. 
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4) Gör bu ednā gönlümüñ ser-riştesin 

 Bir güzeller şāhına hem oldı ṭuş 

 

5) Cūş idüp āḫdı gözüm seyl-āblar 

 Ey Ḥalīlī eyledi göñlüm ḫurūş 

 

-17-35 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Gel beni öldürme cānā ister iseñ bārī aṣ 

 Hem kemend it boynuma şol ṭurre-i ṭarrārı aṣ 

 

2) İkkide bir ṭolaşup zülf-i siyāh[-kāruña kim] 

 Ḥalḳa ḥalḳa ṭolaşan zülfüñdeki o[l] [mārı] aṣ 

 

3) Dir imiş kim ey şehā ben saña ḳulam müstaḳīm 

 Hīç amān virme hemān ol seg raḳīb murdārı aṣ 

 

4) Uġrın uġrın ḫˇābda ister ki ala būsını 

 Kes elin ayaġını ol rū-siyeh aġyārı aṣ 

 

5) Ṭut sözüm diñle naṣīḥat pend gūş it dā’imā 

 Del ḳulaġuñ ey Ḫalīlī bu dür-i şeh-vārı aṣ 

 

-18-36 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Ḥasb-i ḥālüm eyleyem dil-dāra ʿarż 

 Ḫāk-i pāyine ümīdüm vara ʿarż 

 
35 18a. 
36 18b. 
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2) ʿAbd ü memlūkem ḳapuda sā’ilem 

 Ḳula lāzımdur vire ḫünkāra ʿarż 

 

3) Yüri var bād-ı ṣabā ilet peyām 

 [Eyle benden] bir varaḳ ol yāra ʿarż 

 

4) Aġlaya ḥāl-i dilümden bir nefes 

 Ḫāk-i pāyine varup yalvaraʿarż 

 

5) Bir gün aḳdem ola mı yāra vüsūl 

 Ey Ḫalīlī ol şeker-güftāra ʿarż 

 

  -19-37 

 [Feʿilâtün feʿilâtün feʿilün] 

1) Ṣūfiyā itme Müselmāna ġaraż 

 Hīç düşer mi ki Müselmāna ġaraż 

 

2) Kāmil ü ehl olana itme ġaraż 

 Belī it cāhil ü nādāna ġaraż 

 

3) Al vużū’ ile ṣalāt eyle ṭavāf 

 Ṭut oruç hem daḫı şeyṭāna ġaraż 

 

4) Kendü kendüne idüp şeyṭaneti 

 İtmedi secdei inṣāna ġaraż 

 

5) Ey Ḫalīlī vay anuñ başına kim 

 Ḳul ola eyleye sulṭāna ġaraż 

 
37 18b. 
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-20-38 

[Feʿilâtün feʿilâtün feʿilün] 

1) Ey göñül eyleme dil-dāra ġaraż 

 Belī it ol seg-i aġyāra ġaraż 

 

2) Ehl-i īmān olana itme ġaraż 

 Yüri it kāfir ü küffāra ġaraż 

 

3) Ne içün münkir olursun ṣūfī 

 Saña maḳṣad nedür inkāra ġaraż 

 

4) Niçe bir öykinesin ey zāhid 

 Ne ʿamel cāhil-i güftāra ġaraż 

 

5) Ey Ḫalīlī sözi pinhān eyle 

 Ne sebeb eylemek iẓhāra ġaraż 

 

-21-39 

[Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün] 

1) Geldi eyyām-ı bahār seyr-i gülistāndur şemʿ 

 Giceler ṣubḥa degin bülbül-i nālāndur şemʿ 

 

2) Gāh sünbül gibi açılmadadur güllerveş 

 Gāhī mey içmededür nergis-i mestāndur şemʿ 

 

3) Boyı mevzūn bili ince deheni zerre imiş 

 Seri ʿarşa irişür serv-i ḫırāmāndur şemʿ 

 
38 18b. 
39 11a-11b. 
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4) Şevḳı ile niçe dil ehlini mesrūr eyler 

 Meclis içre ṣanemā cān ile cānāndur şemʿ 

 

5) Dü-cihān mülkine ol zīnet ü zīver buraġur 

 Cümle ʿālemlere hem bil meh-i tābāndur şemʿ 

 

6) Yaḫılur şemʿ-i çerāġ pīr-i ṭarīḳatde begüm 

 [Ser]le el üzre dutar cümleye sulṭāndur şemʿ 

 

7) O da hem ʿāşıḳ imiş bir gül-i ruḫsāra şehā 

 Anuñ içün yaḫılur sīne-i sūzāndur şemʿ 

 

8) Gāh gülmekde vü gāh aġlamada her dā’im 

 İñler ü zārī ḳılur dīde-i giryāndur şemʿ 

 

9) Bir güzeller şehine ol daḫı dūçār olmış 

 Ḫāk-i pāyin gözedür ʿāşıḳ-ı Yezdāndur şemʿ 

 

10) Şemʿi yād eyledüñ ammā ḳanı pervāneleri 

 Göre pervāne daḫı ḥüsnüñe ḥayrāndur şemʿ 

 

11) Per ü bālin o daḫı yandurur āteşlerüñe 

 Başuña dönmededür hem saña ḳurbāndur şemʿ 

 

12) Bir ocaġ oġlı ocaġ aṣl [u] neseb ehl-i edeb 

 Bir ḥayā ıssı vü hem bir şeh-i ḫūbāndur şemʿ 

 

13) Ey  Ḫalīlī saña aṣlın diyeyüm bu ḫaberüñ 

 Ġāfil olma bil anı kim şeh-i Merdāndur şemʿ 
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-22-40 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Ey birāder ḫulḳ ile gör kim nice 

 Āteş-i Nemrūda atıldı Ḫalīl41 

 

2) Sen daḫı ʿaşḳ odına at kendüñi  

 Ṣūfiyā gezme cihān içre sefīl 

 

3) Ey Ḫalīlī ḳoma elden ʿaşḳı sen 

 Ki ol durur innā hedeynāhu’s-sebīl42 

 

-23-43 

[Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün] 

1) Şük[ü]r el-ḥamdü li’llāh cāna geldüm 

 Bu fānī dünyāya mestāne geldüm 

 

2) Bugün men bir ḳoçam meydān içinde 

 Erenler yolına ḳurbāna geldüm 

 

3) Ki bildüm İncil ü Tevrāt Zebūrı 

 Oḳudum muṣḥaf-ı Furḳāna geldüm 

 

4) Senüñ şānuñdadur Ṭāhā vü Yāsīn 

 Ṣataşdum sūre-i Raḥmāna geldüm 

 

 
40 19a. 
41 Gazel baştan eksiktir. 
42 İnnâ hedeynâhu-ssebîle immâ şâkiran ve-immâ kefûrâ(n): “Şüphesiz biz onu (ömür boyu 
yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder” (İnsan, 

76/3). 
43 7a. 



Dr. Şermin BAKA TELLİ, Arş. Gör. Kübra KACAR ALTIN | 72 

 
5) İlāhī derdümüñ dermānı sensin 

 Anuñ’çün men faḳīr dermāna geldüm 

 

6) Ḳapuñda sā’ilem ḫōram ḥaḳīrem 

 Ḥālüm ʿarż itmege sultāna geldüm 

 

7) Ḫalīlī cümlenüñ ayaġı tozı 

 Ṭarīḳat ehliyem erkāna geldüm 

 

-24-44 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Bir şeker-leb nāzenīn bir ṭurfe yārum var benüm 

 Ḳoḫusı müşk-i Ḫoten zülf-i Tatarum var benüm  

 

2) Ḥüsn-i zībāsın görüp başumda ʿaḳlum ḳalmadı 

 Ne ḫū ṣabr u ṭāḳatüm var ne ḳarārum var benüm 

 

3) Düşmişem ʿaşḳ odına yanmaḳdayam her rūz [u] şeb 

 Sīneme düşdi ḥarāret dilde nārum var benüm 

 

4) Bir vefālu dil-berüñ meddāḥıyam ben yoḳsa kim  

 Her olur olmaz ile bi’llāh ne kārum var benüm 

 

5) Evliyā burcında ser-ḥad beklerüz ey nām-dār 

 İsmine Baġdād dirler bir diyārum var benüm 

 

6) Geldi eyyām-ı bahār mey içmeyen ādem degül 

 Başum aġrur ṣūfiyā bi’llāh ḫumārum var benüm 

 

 
44 10a. 
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7) Ey Ḫalīlī var ise her ʿāşıḳuñ maʿşūḳası 

 Bir şeker-leb nāzenīn bir ṭurfe yārum var benüm 

 

-25-45 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Āyet-i ḥüsnüñ şehā bi’llāh kitābumdur benüm 

 Lā ilāhe illā hū46 ḥāẓır cevābumdur benüm 

 

2) Hem Muḥammeddür resūl-i ṣadr-ı bedr-i mürselīn 

 Hem Ṣırāṭumdur mīzānumdur ḥesābumdur benüm 

 

3) Her ne kim dünyāda ḳılsam ṣūfiyā ez-ḫayr u şer 

 Hem delīlümdür işümdür hem sevābumdur benüm 

 

4) Hem ḥayātumdur memātumdur bu cān-ı rāḥatum 

 Hem su’ālümdür cevābumdur ʿaẕābumdur benüm 

 

5) Hem namāzumdur niyāzumdur u ṣavmumdur benüm 

 Hem vużū’dur hem ṣalādur pāk-ābumdur benüm 

 

6) Başumuñ tācı bu göñlüm taḫtınuñ sulṭānıdur 

 Hem mübīnüm kām-yāb ʿālī-cenābumdur benüm 

 

7) İncīlüm Tevrāt Zebūrum ṣuhf-ı İbrāhīm durur 

 Āyetüm Furḳān-ı mecīdüm47 ḫiṭābumdur benüm 

 

8) Naḫl-i rümmānum zebībüm tāze ʿunnābum durur 

 Hem nebātum sükkerüm muʿciz riṭābumdur benüm 

 
45 10a-10b. 
46 O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. 
47 Metinde bu ifadeden sonra “hem” sözcüğü bulunmaktadır. 
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9) Hem enīsüm rāh refīḳüm dīnüm īmānum benüm 

 Ey Ḫalīlī ölicek āḫir cevābumdur benüm 

 

-26-48 

Tevḥīd-nāme 

[Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün] 

1) İlāhī Musṭafānuñ ḥaḳḳı-y-ıçün 

 ʿAliyyü’l-Murtażānuñ ḥaḳḳı-y-ıçün 

 

2) Ḥasandur ḥüsn ü ḫulḳ u maʿden-i cūd 

 Ḥüseyn-i Kerbelānuñ ḥaḳḳı-y-ıçün 

 

3) İlāhī ḥürmet-i evlād-ı Ḥayder 

 Daḫı Zeyne’l-ʿAbānuñ ḥaḳḳı-y-ıçün 

 

4) İmām-ı Bāḳıruñ hem Caʿferīnüñ  

 Daḫı Kāẓım Mūsānuñ ḥaḳḳı-y-ıçün 

 

5) Ki cānlar rāḥatı dillerde meẕkūr 

 ʿAlī Mūsā’r-Rıẓānuñ ḥaḳḳı-y-ıçün 

 

6) Muḥammed et-Taḳī ʿAlī Naḳīnüñ 

 Ḥasan ʿAsker-liḳānuñ ḥaḳḳı-y-ıçün 

 

7) Ki hem ol Mehdī-i ṣāḥib-zamānuñ 

 Daḫı ḥamd u livānuñ ḥaḳḳı-y-ıçün 

 

 

 
48 6a. 



75 | BAĞDATLI HALÎLÎ [DÎVÂNÇESİ] 

 
8) Ḫalīlī bendeñe yā Rab ʿaṭā ḳıl  

Muḥammed Muṣṭafānuñ ḥaḳḳı-y-ıçün 

 

-27-49 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Ḥaḳ Teʿālā keşf ḳıldı sūre-i Raḥmān bize 

 Bu sebebdendür beyān-ı āyet-i Furḳān bize 

 

2) Ḥaḳ Teʿālā baḫş ḳıldı Ādeme her nesneyi 

 Ṭālibā devlet degül mi dīn ile īmān bize 

 

3) Yā İlāhī ṣaḳla sen mü’minleri iblīsden 

 Ne virüpdür alabilmez laʿnet-i şeyṭān bize 

 

4) Yā İlāhī Aḥmed ü Maḥmūd Muḥammed ḥürmeti 

 Kendü luṭfuñla ʿināyet idesin dermān bize 

 

5) Cümleden hep maʿṣiyetdür işümüz Bārī Ḫudā 

 [Kim] gedāyuz pādişāhum sen ulu sulṭān bize 

 

6) [Ḥ]ürmeti āl-i Muḥammed yüzi ṣuyı ḥürmeti 

 Münker ü Nekrüñ su’ālin eylegil āsān bize 

 

7) Ey Ḫalīlī ġam yime lā-taḳnaṭū50 emrinde ol 

 Bola kim imdād ide ol raḥmet-i Yezdān bize 

 

 

 
49 8a. 
50 Kul yâ ibâdiye-llezîne esrafû alâ enfusihim lâ taknetû min rahmeti(A)llâh(i) inna(A)llâhe 
yagfiru-zzunûbe cemî’â(an) innehu huve-lgafûru-rrahîm(u): “De ki: Ey kendilerinin aleyhine 

aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları 

affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” (Zümer, 39/53). 
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-28-51 

Medḥ 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Ey ḥabībüm sevdügüm devletlü sulṭānum ʿAlī 

 Ey begüm mīrüm efendüm şāh-ı devrānum ʿAlī 

 

2) Zehr nūş itdi Ḥasan oldı şehen-şāh-ı [şehīd] 

 Hem Ḥüseyn-i Kerbelādur dīnüm īmānum ʿAlī 

 

3) Şāh Zeyne’l-ʿĀbidīn yolında ḳurbān olayum 

 Hem Muḥammed Bāḳıra olsun fedā cānum ʿAlī 

 

4) Evvel ü āḫir  ʿAlīdür ẓāhir ü bāṭın ʿAlī 

 Caʿfer-i Ṣādıḳla Kāẓım oldı bürhānum ʿAlī 

 

5) Hem ʿAlī Mūsā’r-Rıżādur şeh Taḳiyy [u] bā-Naḳī 

 Müttaḳīler serveri hem yolum erkānum ʿAlī 

 

6) ʿAskerī ẕikrüm dürür hem Mehdī fikrümdür benüm 

 Tevḥīdüm ṣavmum ṣalātum hem duʿā-ḫˇānum ʿAlī 

 

7) İncilüm Tevrāt Zebūrum ṣuḥf-ı Furḳānum benüm 

 Āyet-i Raḥmān kelām-ı nuṭk-ı Ḳur’ānum ʿAlī 

 

8) Hem esed hem ġālib olduñ maẓhar-ı envār-ı ẕāt 

 Leyletü’l-Miʿrācda kim didi arslanum ʿAlī  

 

9) Bu Ḫalīlī ḳapuñuzda bir ġulām-ı kemterīn 

 Ḳulluġın lāyıḳ görüñ ey şāh-ı Merdānum ʿAlī 

 
51 1b-2a. 
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-29-52 

Medḥ-i Düvāzdeh [İmām] 

[Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün] 

1) Gelüñ yād idelüm ḫayrü’l-enāmı 

 Anuñla53 dīn-i İslāmuñ tamāmı  

 

2) Anuñ enṣābları evlādlarıdur 

 Resūlüñ yirine ḳā’im-maḳāmı 

 

3) ʿAlīdür hem Ḥasan şāhum Ḥüseyni 

 Ki anlar virici her demde cāmı 

 

4) Daḫı Zeyne’l-ʿAbāyı Bāḳırı hem 

 Ne bilsün bunları her kūr u ʿāmī 

 

5) Ki Caʿfer ʿalleme’l-esmā54da māhir 

 Ḫavāric bilmez ol Mūsā’r-Rıżāmı 

 

6) Taḳīdendür Naḳīdendür kerāmet 

 Ḥaḳuñ bunlardadur biñ bir kelāmı 

 

7) İmāmum ʿAskerī Şāh-ı Ḫorāsān 

 Ki olsun kendüye Tañrı selāmı 

 

8) İmāmum Mehdī-i ṣāḥib-livādur 

 Müşerref idiserdür ḫāṣ u ʿāmı 

 
52 2a-2b. 
53 Metinde “anuñladur” yazılıdır. 
54 Ve’alleme âdeme-l-esmâe kullehâ summe aradahum ale-lmelâ-iketi fekâle enbi-ûnî bi-asmâ-i 
hâulâ-i in kuntum sâdikîn(e): “Allah Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları 

meleklere göstererek, ‘Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin’ 

dedi” (Bakara, 2/31). 
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9) Ḥalīlī var ise dilüñde ḳuvvet 

 Hemān medḥ eyle on iki imāmı 

 

-30-55 

[Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün] 

1) Ey felek yandum elüñden dād elüñden dād hey 

 Nāle-i āh ile zāra ḳılmaduñ imdād56 hey 

 

2) Ḳanı yā Leylā-yı Mecnūn n’eyledüñ n’itdüñ anı 

 Ḳanı yā mihr ü vefā yā ḳanı yā Ferhād hey 

 

3) Ḳanı yā İskender ü Dārā yā ḫoş Nūşirrevān 

 Niçe sulṭānlar elüñden çaġırur feryād hey 

 

4) Ḳanı Rüstem Ḳahramān yā ḳanı yā İsfendiyār 

 Ḫāke ṣalduñ bunları sen eyledüñ ber-bād hey 

 

5) Āl-i evlāda n’içün ḳıyduñ be hey ẓālim felek 

 Āşinā idüñ ezelden āḫir olduñ yād hey 

 

6) Ol Ḥüseyn-i Kerbelāya ḳasd iden Şimr-i laʿīn 

 İtmedi ol itdügin Firʿavn ile Şeddād hey 

 

7) Ger ṣorarsañ ṣūfiyā kimdür bu şiʿri söyleyen 

 Bu Ḫalīlī ḫaste-dil men şehr tā Baġdād hey 

  

 
55 10b. 
56 Metinde “imdāduñ” yazılıdır. 
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SONUÇ 

Kaynaklarda hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Halîlî, 

Bağdatlı şairlerden olup muhtemelen XVI. yüzyıl veya daha sonrasında 

yaşamıştır. Şairin müstakil bir divan ya da divançesi bulunmasa da Sivas Ziya 

Bey Kütüphanesi 6722 numarada kayıtlı, kendisinin derlediği cönkte yer alan 

şiirleri bir divançe teşkil edecek hacimdedir. Söz konusu cönkte yer alan 2 

kaside, 1 mesnevi, 4 muhammes, 1 tahmis ve 30 gazelden müteşekkil 

manzumeleri tarafımızca mürettep bir divançe hâline getirilmiştir. Bu 

manzumeler, tetkik edildiğinde şairin nazım tekniğinin sağlam olduğu, akıcı 

ve sade bir dille şiirler kaleme aldığı, klasik Türk edebiyatının mazmunları ve 

mecazlarını ustalıkla kullandığı görülmektedir. Şairin kullandığı kelimelerden 

ve şahıs kadrosundan hareketle dinî ilimlere ve Fars mitolojisine vakıf olduğu; 

peygamber kıssaları, doğu klasikleri ve ünlü aşk mesnevilerini iyi bildiği 

söylenebilir. 

Alevî-Bektâşî şairlerden olduğunu düşündüğümüz Halîlî, 

manzumelerinde ehl-i beyt ve on iki imam sevgisine de ekseriyetle yer 

vermiştir. Onun Dîvânçe’sinde en çok ismi ya da unvanı zikredilen kişi Hz. 

Alî’dir. Bunun dışında -klasik şiirin yapısına uygun olarak- klasik Türk 

edebiyatının aşk üçgenini oluşturan tipler (âşık, sevgili ve rakip), tabiat 

unsurları, felekten şikâyet de şiirinde yer verdiği konular arasındadır.  

Halîlî’nin şiirlerinin edebî yapısı ile estetik hâli ve cönkün kimi 

sayfalarının eksik olması göz önünde bulundurulduğunda onun çok daha fazla 

şiirinin olabileceği ihtimali bulunmaktadır.  

Netice itibarıyla yapılan bu çalışmayla Dîvânçe bilimsel yöntemler 

çerçevesinde incelenmiş, Halîlî’nin edebî değerinin ve edebiyat dünyamızdaki 

yerinin daha belirgin bir biçimde ortaya konulmasına katkı sağlanmıştır. 

Çalışmamızın başta Halîlî ve eseri olmak üzere dönemin diğer şairleri üzerine 

yapılacak çalışmalara yeni bakış açıları getirmesi ve kaynaklık edebilmesi 

temennimizdir. 
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Evl�yâ Çeleb�’n�n Seyâhat-nâme’s�nde övgüyle söz ett�ğ� ve 
önemle üstünde durarak anlattığı; şa�rler�, yazarları ve musann�fler�n�n 
çokluğundan bahsett�ğ� Bağdat’ta yet�şen şa�rlerden b�r�s� de Halîlî’d�r. 

Şa�r�n hayatı hakkında b�rtakım b�lg�lere kend�s�n�n derled�ğ�, 
S�vas Z�ya Bey Yazma Eserler  Kütüphanes� Nu.  6722’de kayıtlı 
cönktek� manzumeler�nden ulaşmaktayız. Buna göre Halîlî Bağdatlıdır. 
Onun ş��rler�nden hareketle klas�k Türk ş��r� geleneğ�ne hâk�m b�r şa�r 
olduğunu ve manzumeler�nde d�van ş��r�n�n bell� başlı özell�kler�n� 
yansıttığını söylemek mümkündür. Genell�kle âşıkâne ve r�ndâne, yer 
yer de hâk�mâne söyley�ş� yeğleyen Halîlî, manaya önem verm�şt�r. 
Ş��rler� nazım tekn�ğ� bakımından sağlam olup kaf�ye ve red�f� başarılı 
b�r şek�lde kullanmıştır. 

Halîlî’n�n ş��rler�nde geçen pek çok �fade onun Alevî-Bektâşî 
�nancına mensup olduğu �zlen�m� vermekted�r. Fuzûlî’n�n gazel�ne 
yapmış olduğu tahm�s, onun XVI. yüzyıl ya da daha sonrak� b�r tar�hte 
yaşadığını göstermekted�r. 

Bu çalışma �le Halîlî’n�n edebî değer�n�n ve edeb�yat 
dünyamızdak� yer�n�n daha bel�rg�n b�r b�ç�mde ortaya konulmasına 
katkı sağlanmıştır. Çalışmamızın başta Halîlî ve eser� olmak üzere 
dönem�n d�ğer şa�rler� üzer�ne yapılacak çalışmalara yen� bakış açıları 
get�rmes� ve kaynaklık edeb�lmes� temenn�m�zd�r. 
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