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Özet 

Hakkında fazla bilgi bulunmayan Mustafa Bahtî Efendi’nin 1790 yılında Palu’da 

doğduğu tahmin edilmektedir. Haydar Hocazâde olarak da bilinen Mustafa Bahtî, âlim, 

mutasavvıf ve şair bir kişidir. Nakşibendi tarikatına intisap etmiş olan Bahtî Efendi, 

Şeyh Ali Septî’nin halifelerindedir. Arapça ve Farsça bildiği anlaşılan Bahtî Efendi’nin 

evi, ilmî ve tasavvufi konuların görüşülüp tartışıldığı bir mekân olmuştur. 1868 yılında 

vefat ettiği düşünülen Mustafa Bahtî Efendi, Zeve (Eski Palu) Gedik mevkiindeki aile 

mezarlığına defnedilmiştir.  

Mustafa Bahtî Efendi’nin şiirleri ve şairliği hakkında pek fazla bilgi bulunma-

maktadır. Palulu Şeyh Hacı Yasin Efendi’ye ait olan 1317 (1899/1900) tarihli içinde 

dua ve şiirlerin bulunduğu “Mecmûatü’ş-şerîfe''de Bahtî’nin 8 şiirine yer verilmiştir. 

“Kasîde-i Bahti El-Palevî Rahmet’ullâhi ‘Aleyh” başlığı altında verilen şiirlerden 6’sı 

Türkçe, 2’si Arapçadır. Türkçe şiirlerden 4’ü daha önce Süleyman Yapıcı tarafından 

hazırlanmış olan “Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti” adlı eserde 

verilmiştir. Aruz vezniyle yazılmış ve kaside, gazel, murabba ile müseddes nazım 

şekillerinin kullanılmış olduğu şiirlerde dinî-tasavvufi düşünce hâkimdir.  

Anahtar Kelimeler: Mustafa Bahtî, Palu, Mecmûatü’ş-şerîfe, şiir. 

Abstract 

It is estimated that Mustafa Bahtî Efendi, who has not much information about, 

was born in 1790 in Palu. Mustafa Bahtî, also known as Haydar Hocazâde, is a 

scholar, a sufi and a poet. Bahtî Efendi, who became a member of the Naqshbandi 

tariqah, is one of the caliphs of Sheikh Ali Septi. Bahtî Efendi's house, who seems to 

know Arabic and Persian, has been a place where scientific and mystical issues 

discussed. Mustafa Bahtî Efendi, who was thought to have died in 1868, was buried in 

the family cemetery in Zeve Gedik district. 

There is not much information about Mustafa Bahtî Efendi's poems and his 

poetship. 8 poems of Bahtî was given in Mecmûatü’ş-şerîfe dated 1317, which holds the 

prayers and poems, that belonged to Sheikh Hacı Yasin Efendi from Palu, The poems 

are given under the title of  “Kasîde-i Bahti El-Palevî Rahmet’ullâhi ‘Aleyh” and six of 

them are Turkish and two are Arabic. Four of the Turkish poems were given in the book 

“Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti” which was prepared by Süleyman 

Yapıcı. The poetry written with aruz prosody and poem written in kaside, gazel, 

murabba and müseddes is dominated by religious-sufism. 

Keywords: Mustafa Bahtî, Palu, Mecmûatü’ş-şerîfe, poem. 
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Giriş 

Hakkında fazla bilgi bulunmayan Mustafa Bahtî Efendi’nin 1790 yılında 

Palu’da doğduğu tahmin edilmektedir. Haydar Hocazâde olarak da bilinen Bahtî 

Efendi, âlim, mutasavvıf ve şair bir kişidir. Nakşibendi tarikatına intisap etmiş 

olan Bahtî Efendi, Şeyh Ali Sebtî’nin halifelerindedir. Arapça ve Farsça bildiği 

anlaşılan Bahtî Efendi’nin evi, ilmî ve tasavvufi konuların görüşülüp tartışıldığı 

bir mekân olmuştur. 1868 yılında vefat ettiği düşünülen Mustafa Bahtî Efendi, 

Zeve (Eski Palu) Gedik mevkiindeki aile mezarlığına defnedilmiştir (Yapıcı 

2015:71-75).  

Mustafa Bahtî Efendi’nin şiirleri ve şairlik yönü hakkında fazla bilgi bulun-

mamaktadır. Palulu Şeyh Hacı Yasin Efendi’ye ait olan 1317 (1899/1900) ta-

rihli, içinde çeşitli dua ve şiirlerin bulunduğu “Mecmûatü’ş-şerîfe''
3
de Bahtî’nin 

şiirlerine de yer verilmiştir.  

Yüz varak civarındaki bu mecmuada
4
, “Kasîde-i Celvetiyye, Kasîde-i Nu’-

mâniyye, Kasîde-i Rabbâniyye, Kasîde-i Hakkı Efendi, Kasîde-i Kabristân, 

Kasîde fî Medhi’n-nebî Kasîde-i Kuddûsî li-Üveysü’l-Karânî, El-kasîdetü’l-

berdiyye, Münâcât-ı İbrâhîm bin Edhem, Kasîdetü’l-Hilyetü’ş-şerîfe, Münâcât-ı 

Zeyne’l-‘Âbidîn, Kasîde-i Vakt-i Seher, Kasîde-i Salat-ı Terâvîh” gibi başlıklar 

altında Arapça ve Farsça şiirler, baş ve son kısmında çeşitli dualar (Hazâ Du’â-i 

Hatm-i Hâcegân…) yer almaktadır. Özellikle Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın pek 

çok şiirine yer verilmiştir. Mecmuada imla tutarsızlıkları, hatalı yazımlar, terkip 

ve bağlaçların belirsizliği, sayfa kenarlarındaki eklemeler ve işaretler, kopuk ya 

da yer değiştirmiş sayfalar, varak numaralarının belirtilmemiş olması problem 

teşkil etmektedir. Bu nedenle şiirlerin okunması yanında tespiti de güçleşmek-

tedir.  

Mecmuada Bahtî’nin “Kasîde-i Bahtî”, “Kasîde-i Bahtî El-Palevî Rahme-

t’ullâhi ‘Aleyh” gibi başlıklar altında verilen şiirlerinden 6’sı Türkçe, 2’si Arap-

çadır. Mecmuada başka şairlere ait bazı şiirler de Bahtî’ye nispet edilmiştir.  

Şiirlerin yer aldığı sayfaların kenarlarında da Arapça ve Farsça şiirler bulun-

makla birlikte bunların kime ait olduğu belli değildir. Yine bazı sayfaların eksik 

olması dolayısıyla şiirler yarım kalmıştır. Türkçe şiirlerden 4’üne daha önce 

Süleyman Yapıcı (2015:) tarafından hazırlanmış olan “Harput Bir Havza 

Kültürünün Manevi Hüviyeti” adlı eserde yer verilmiştir. Yine onun aşağıda yer 

alan ilk kasidesi de Palulu Şairler ve Şiirleri-1 (2007) adlı çalışmada Hüsamettin 

Septioğlu’ndan alınarak yayımlanmıştır.  

 

 

                                                 
3 Mecmûatü’ş-şerîfe'nin kopyasını bizimle paylaşmış olan Süleyman Yapıcı Bey’e 

şükranlarımızı sunarız.  
4 Mecmuanın son sayfasında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır: “Temmet hâzihi’l-

Mecmû’âtü’ş-şerîfe ketebe’l-hakîrü’l-fakîr Yâsin Efendi ibn Muhammed Efendi Gafferallâhu 

zunûbehu. Fi seneti seb’a ve ‘’aşere ve selâse mi’e ve elf (1317)”. 



Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi                                     21 
Uluslararası Palu Sempozyumu Bildiriler Kitabı 
 
 

1. Türkçe Şiirler 

Mecmuada Türkçe ve Arapça bütün şiirlerin başında kaside ibaresi bulunsa 

da bu şiirler içinde sadece ilk şiirin kaside nazım şekli ile yazılmış olduğunu 

görüyoruz. Dinî-tasavvufi düşüncenin hâkim olduğu bu şiirlerden 1’i kaside, 

3’ü gazel, 1’i müseddes, 1’i de murabba nazım şekliyle yazılmıştır. 

Tablo I: Nazım şekilleri ve kalıplar 

Manzume  Nazım Şekli Birim 

Sayısı 

Kalıp 

1 Kaside 18 beyit fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

2 Musammat gazel 10 beyit mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

3 Müseddes-i mütekerrir 5 bend mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

4 Mülemma gazel  7 beyit mefǾūlü fāǾilātün mefǾūlü fāǾilātün 

5 Gazel  8 beyit fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

6 Murabba-ı müzdevice 5 bend mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Bahtî, mecmuada bulunan şiirlerinin ikisinde fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün 
fāǾilün; ikisinde mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün: birinde mefǾūlü 
mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün; birinde de mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 
kalıbını kullanmıştır. Bu kalıplar, klasik Türk şiirinde en çok kullanılan aruz 

kalıplarındandır. Yersiz imale ve zihaflardan kaçınan Bahtî’nin aruzu uygula-

mada başarılı olduğu görülmektedir. 

Mecmuada tespit ettiğimiz altı Türkçe şiirin dördünde redif kullanılmışken 

ikisinde kullanılmamıştır. Rediflerin 2’si kelimeden oluşurken 1’i ekten, 1’i de 

ek+kelimeden meydana getirilmiştir. Bu 6 şiirin 3’ünde mücerret, 3’ünde 

mürdef kafiye kullanılmıştır. İncelediğimiz şiirlerde kafiye bulmada sıkıntı çek-

meyen, kafiye tekrarına ve bariz kafiye hatalarına düşmeyen Bahtî’nin kafiye 

konusunda başarılı olduğu söylenebilir. Şiirlerdeki kafiye çeşitleri aşağıdaki 

gibidir: 
Tablo II: Kafiye çeşitleri 

Manzume  Nazım Şekli Birim Sayısı Kafiye Redif 

Mücerred Mürdef  

1 Kaside 18 beyit - ûn - 

2 Musammat gazel 10 beyit - âr (-ı) dervişân 

3 Müseddes-i mütekerrir 5 bend â  -sın 

4 Mülemma gazel  7 beyit â  - 

5 Gazel  8 beyit - ân olmadan 

6 Murabba-ı müzdevice 5 bend - ân -ı neylersin 

Şiirlerinden, Bahtî’nin Arapça ve Farsçaya hâkim olduğu, bu dillerde şiir 

yazacak birikime sahip olduğu anlaşılmaktadır. Arapça şiirleri ve mülemmâ 

gazeli bunun göstergesidir. Kullanmış olduğu ikili ve üçlü terkipler, söz ve ses 

tekrarları şiirlerine anlam derinliği ve ahenk kazandırmıştır. 
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Kur’an-ı Kerimden sıkça iktibaslar yaptığı görülen Bahtî, iktibas ettiği 

ayetler ile beytin genel anlamını bağdaştırmada gayet ustalık göstermektedir. 

Bunun yanında telmih, teşbih, mecaz ve istiare gibi sanatlar ile şiirine edebî 

derinlik katmıştır. 

Mutasavvıf bir şair olan Bahtî’nin şiirleri ilahi aşk ve hikmet söylemi 

üzerine kuruludur. Bu çerçevede ölüm, dünyanın geçiciliği, sofiyane aşk 

konuları işlenmiştir.  

                            -1-
5
 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

[39b]
6
Dost gelür ebvābıña ettāǿibūne'l-Ǿābidūn7

 

Ħam düşer mihrābıña er-rākiǾūne’s-sācidūn8 

Oldu hüsnün būsitānı ‘indehu hüsnü’ŝ-ŝevāb9
 

Gird-i laǾlin Ǿāşıķānı oldu fihā fākihūn10 

Düş ol elden kāśırātu’ŧ-ŧarf11
-ı çeşmiñ fendine 

Dilde Ǿaşkıñ cūş eder ke’l-muhli yaġli fi’l-buŧūn12
 

Ħaymeler çekmiş ķaşın eŧrāf-ı bāġ-ı ĥüsnüñe 

Sāyeler śalmış cemāliñ üzre zülfüñ bi’l-fünūn  

Ġam śırāŧından geçip geldi der-i firdevsiñe 

Girdi her dervįş-i dil-rįş oldu fį-hā ħālidūn13 

[40a]Ķāmetiñ Ǿarżı ķoparmışdur ķıyāmet anlara 

Geldiler śaf śaf saf bugün olmuş ķıyāmun yenžūrun14
 

Śumt [u] ħāmūş oldu diller śayt u dem-sāz eylemez 

V’ey enįsā bir sūǿāl et mā leküm lā tenŧiķūn15 

‘Ömrünü tārāca verdi ehl-i diller dünkü gün 

Hey meger kim nesħ olunmuş ĥükm-i lā-yestaķdimūn16
 

                                                 
5 Bütün şiirlerin başında “Kasîde-i Bahtî, Kasîde-i Bahtî Efendi, Kasîde-i Bahtiyyu’l-Palevî 

Rahmetu’llâhi ‘aleyh” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. 
6 Varak numaraları tarafımızdan verilmiştir. 
7 “Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, 

iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. 

Mü’minleri müjdele”. Tevbe, 9/112. 
8 “Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, 

iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. 

Mü’minleri müjdele”. Tevbe, 9/112. 
9 “Mükâfatın en güzeli Allah katındadır.” Âli İmrân, 3/195. 
10 “Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.” Rahman, 55/11. 
11  “Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır.” Sad, 38/52 
12 “O, maden eriyiği gibi karınlarda kaynar.” Duhan, 44/45 
13 “Onlar orada ebedî kalacaklardır.” Bakara, 2/25 ve birçok yerde geçmektedir. 
14 “Ayağa kalkmış bakıyorlar.” Zümer, 39/68. 
15 “Ne diye konuşmuyorsunuz?” Saffat, 37/92. 
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Daħl ederler Ǿāşıķānı uçda vāǾizler n’içün 

Bir śorun em ebremū emren fe-innā mübrimūn17
 

Bu mecāzį tāc [u] tesbįĥi n’edersin śūfįyā 

Ħırķa-pūşu
18

 bıraķ in entüm illā tekźibūn19 

[40b]Ķ’on beni kim baş egem ebrū-yı dost mihrābına 

Siz dutun öz dįnizi lā aǾbudu mā-taǾbudūn20
 

Ehl-i ŧaǾna men gerek yarın cahįmi gösterem 

Söyleyem haźā’lleźi küntüm bihi testaǾcilūn21 

Dāmen-i dostu gerek men aħź edem yevmü’l-ĥisāb 

Zār edem Ǿaf[v] et fe-in Ǿudnā fe-innā žālimūn22 

Nār-ı aşķa žulm ile bir defǾa yanmış Ǿāşıķān 

Var ümįdüm rūz-ı maĥşer bir daħi lā yužlemūn23
  

Āyet-i ‘ilm-i ledünnįden ne bilsin her denį 

İnne fį źālike le-āyātin li-ķavmin yefķahūn24 

[41a]Mū-be-mū şerĥ eyleyip esrār-ı ĥikmetden size  

Uçda teblįġ eyledük innā ileyküm mürselūn25
 

Bizdedir cānım be-her bir iǾtiķādāt-ı śaĥįĥ 

Ĥaķ tarįk üstünde bi'l-veşhed bi-ennā müslimūn26
 

Gezme ġāfil bu misāfir-ħāneden çıķ Baħtįyā  

Sende bir Mevlāya gel küllün ileynā rāciǾūn27
 

                                 -2- 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Ķaçıp Ǿuzlet kenār olmaz dilā ol yār-i dervįşān 

Gehį ġam-ħˇār-ı mažlūm ol gehį [h]em-zār-ı dervĮşān  

                                                                                                                        
16 “Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.” A’raf, 7/34 

(Benzer şekilde Yunus, 10/49, Nahl 16/61) 
17 “Yoksa (müşrikler) bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız!” Zuhruf 

43/79. 
18 “ħırķa-pûş” kelimesi metinde ħırka-i pūş” şeklinde yazılmıştır. Bu şekilde okunduğunda 

vezin düzeltmekte fakat terkip yanlış olmaktadır. 
19 “Siz sadece yalan söylüyorsunuz.” Yasin, 36/15 
20 “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.” Kâfirûn, 109/2. 
21 “Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte!” Zariyat, 51/14. 
22 “Eğer bir daha (ettiklerimize) dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız.” Mu’minun, 

23/107. 
23 “Ve onlara zulüm yapılmayacaktır.” Bakara, 2/281. (Benzer şekilde Âli İmrân, 3/25, 161; 

Nisa, 4/49, 124; En’am, 6/160) 
24 “Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” Rum, 30/21. 
25  “Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz.” Yasin, 36/14. 
26 “Şahit ol, biz müslümanlarız.” Âli İmran, 3/52. 
27 “Hepsi de ancak bize dönecekler.” Enbiya, 21/93. 
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Mey-i Ǿaşķıla mest olmuş içer mey mey-perest
28

 olmuş 

Ne mey mesti elest olmuş dili ħūn-ħˇār-ı dervįşān 

Esįr-i zülf-i yār olmuş gezer Mecnūn-ı zār olmuş 

Ser-i zülf-i nigār olmuş ġam-ı zünnār-ı dervįşān 

Śaçarlar ķatre-i bārān olurlar murġ teg nālān 

Verir cānı alır cānān budur bāzār-ı dervįşān 

Eder pervāzı ünsįden geçer Ǿarş ile kürsįden 

[42a] Ķapar şeh-bāzı ķudsįden ser-i minķār-ı dervįşān 

Gelir esrār-ı ĥikmetden çıķar baĥr-i ĥaķįķatden 

Aķar enhār-ı ķudretden mey-i güftār-ı dervįşān 

Alır sırrı mebānįden śaçar dürri meǾānįden 

Śadā-yı lā-mekānįden oķur mizmār-ı dervįşān 

Hazān eyler gülsitānı helāk eyler dil [ü] cānı  

[42b]Ķaradır māh-ı tābānı gam-ı jengār-ı dervįşān  

Oķu ey cān Ħudā ismin bulam dersen rıżā resmin 

Śakıñ yandırmasın cismin āh-ı şeb-tār-ı dervįşān 

Śaķın kavl-i girān etme atıp ŧaǾn [u] gümān etme  

Yaman Baħtį yaman etme śakıñ āzār-ı dervįşān 

                             -3- 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

Sen faħr-i felek tāc-ı melek śunǾ-ı Ħudāsın 

Sen kān-ı kerem evc-i kerāmetde hümāsın 

Sen şems-i şeref mürşid-i Ĥaķ rāh-ı hüdāsın  

Sen faħr-i niǾam bahr-i himem şāh-ı livāsın 

[43a]Sen şāh-ı Ǿaŧā-baħş [u] ħaŧā-pūş-ı gedāsın  
Ben ħāk-i der-i Ǿutbe-i segbān-ı segānım 

Bir ben mi bu āteşle hemān sūz ile sūzān 

ǾAşkınla döner çarh ile dāmān-ı girįbān 

Divān-ı maĥabbet ki bir cān ola ĥayrān  

Āvāre ķalıp derd ile bulmaz nice dermān 

Sen şāh-ı Ǿaŧā-baħş [u] ħaŧā-pūş-ı gedāsın  
Ben ħāk-i der-i Ǿutbe-i segbān-ı segānım 

Feyżiñle erip taħt-ı şeref-baħta Süleymān  

Nūruñla nemā buldu cemāl-ı şāh-ı KenǾān 

Sen olmasan olmazdı Kelįm-i Mūsā İmrān  

Hep bendeleriñ arada sensin yine sultān  

                                                 
28 “perest” kelimesi “pelest” şeklinde yazılmıştır. 
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Sen şāh-ı Ǿaŧā-baħş [u] ħaŧā-pūş-ı gedāsın  
Ben ħāk-i der-i Ǿutbe-i segbān-ı segānım  

[43b]Var ümmet-i zārınla ezel Ǿahdi metįnin 

Destinde ümįd etdi bu maǾnā-i ĥazįniñ 

Ferdā ki
29

 düşüp būs edeler hāk-i zemįnin  

Ĥāşā ki firākınla kebāb ola kemįniñ 

Sen şāh-ı Ǿaŧā-baħş [u] ħaŧā-pūş-ı gedāsın  
Ben ħāk-i der-i Ǿutbe-i segbān-ı segānım 
Ey şāh-ı meded-sāz-ı himem raĥmet-i Mevlā  

Āħir n’olısar ĥāl-i dili Baħtį-i
30

 şeydā 

Çirkāb-ı günāhımla dolup kū[h] ile saĥrā  

Bir yerde daħi ķalmadı meǾmūl dil Allāh 

Sen şāh-ı Ǿaŧā-baħş [u] ħaŧā-pūş-ı gedāsın  
Ben ħāk-i der-i Ǿutbe-i segbān-ı segānım  

                                -4- 

mefǾūlü fāǾilātün mefǾūlü fāǾilātün 

[44a] Açdım gözüm tā bedr-i pür-ħūn hümāmā 

Ebraķteni ke-berķin min Ǿaynikum sihāmā 

Ķaśd etdi Ǿabd-i ħākin kim göre vech-i pākin 

Ĥāle’l-ġamāmu lākin fį beyninā žulāmā 

Cān sen nigāra Ǿāşıķ ketm eylemek ne lāyıķ 

Lev-lā mine’l-ħalāǿıķ ķulnā lehum selāmā 

Her śūfį śāf-ı vācid olmadı yāre sācid 

Lev küntü fi’l-mesācid lā-eķtadį imāmā 

Ķılmış beni ġarįb açmaz bana lebįb 

Heyhāte fe’l-ĥabįbu ķad lā-yefį zimāmā 
 

Her nanca ķalbi giryān cehd etdi ola ħandān 

ǾAn-kevkebi’l-vefā kāne sitru’l-cefā ġamāmā 
 

Śordum şehā ne ĥālet Ǿuşşāķ olur siyāķāt 

Ĥattā yekūne ķālet fį beldetį nižāmā  
 

[44b]Gördüm ki müftį aǾlā içer şarāb-ı eclā 

Ķultu el-ĥelālu em lā eftā bihi ĥarāmā 
 

Śal Baħtį-i kemįnen ħāk-i şeref mekįnen 

Ĥattā yekūne ĥaynen fį bābikum ġulāmā 

                                                 
29  

30  
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                            -5- 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün  

Cān virüp cānāna vaśl
31

 olmaz kişi cān olmadan  

Ten hicābın refǾ edip tā sįne Ǿuryān olmadan 

Āyet-i inne ene’llāhi32
 ile bulmuşdı zevķ 

Vādį-i Eymende Mūsā mest [ü] ĥayrān olmadan 

Sālikān-ı meźheb-ı Ǿaşk olmuş idi Ǿāşıķān  

Meźheb-i çār u henüz āsār-ı NuǾmān olmadan  

[45a]Eşki gird-ābında anlar ġarka-i ħūn-āb idi  

Ĥażret-i Zennūna deryā Nūh’a ŧufān olmadan 

Ķatre-i eşkin dilā dök eresin maķśūda tā  

Fem śadef gevher çıķarmaz āb-ı nisān olmadan 

Kūşe-i aĥzāna gir ħāŧır-şikest ol Yūsufum  

Mıśra sulŧān olmak olmaz ĥabs-i zindān olmadan 

Dolsa vaķti lā-cerem her cān erer maķśūduna  

Gönceler gül-fām çıķarmaz vaķt-i gülşen olmadan 

VaǾž edersin Baħtįyā Ǿilm-i ledünnįden ķadįm  

Var yürü faħr etmek olmaz ehl-i Ǿirfān olmadan 

                             -6-
33

 

mefāǾįlün mefāǿįlün mefāǿįlün mefāǿįlün 

Süleymān-ı zamān olsan da yer elbet seni bu yer 

Ya Rüstem-dāstān olsan da yer elbet seni bu yer 

ǾAķıbet
34

 ķahramān olsan da yer elbet seni bu yer 

Girip meydan-ı kibr içre yalan cevlānı n’eylersin
35

 

Güvenme pādişahım mālikim ben mülk-i Tebrįze 

Efendim aç gözün bir gün ecel mihmān olur size 

Alırlar gör ki sırtından śararlar bir beyāż beze 

Begim şimdi śarınıp aŧlasa elvānı n’eylersin 

Kıyar bil ǾAzrā’il cāna efendim Yūsuf olsan da  

Hemān dem ķabż eder rūĥun çü yüz biñ dil-ber olsan da 

Alır bu tāc ile taħtı begim İskender olsan da 

Yā şimdi cām[e]-ħ
v
ābında yatan ħūbānı n’eylersin 

                                                 
31 Metinde “vāśıl” şeklinde yazılmıştır. 
32 Kur’an-ı Kerim’de (Tâhâ, 20/14) “İnnenî ena’llâhu (Şüphesiz ben Allah’ım)” şeklinde 

geçen ifade şiirde “inne ene’llāhi” şekilde iktibas edilmiştir.  
33 Şiirin başında “Kasîde-i Hakkı Efendi ve Bahtî” ifadesi bulunmaktadır. 
34 Metinde “āķıbet” kelimesi vezin gereği “aķįbet” şeklinde yazılmıştır. 
35 Kelime, metinde “n’eylersen” şeklinde harekelenmiştir. 
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Düşürmüş tāc ü taħtından nice Şeddādı Ķārūnu 

Soķupdur ħāk-i ĥasret içre bin Leylāyı Mecnūnu  

Ki Loķmānem deyü terk eyle cānım yeme maǾcūnı 

Deli olma efendim bu yalan dermānı n’eylersin 

Fenā bir ķaĥpe źendür iǾtibār olmaz ĥabįb olsan 

Ecel derdine dermān edemezsin biñ ŧabįb olsan 

Gerekdür Baħtiyā bundan göçüp bir gün ġarįb olsan 

Fenā bezminde şimdi śoĥbet-i yārānı n’eylersin 

Mecmuada (62a-62b) “Ġafletten uyan ey dil/Kim bād-ı śabā geldi” 

mısralarıyla başlayan şiirin başlığında Kasîde-i Hakkı ve Bahtî ibaresi bulunsa 

da şiir Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya aittir.   

2.Arapça Şiirler 

Mecmuada, Bahtî’ye ait olduğu belirtilen 5 Arapça şiir bulunsa da bunların 

3’ü başka şairlere aittir. Bunun yanında sayfaların kopukluğundan/yer 

değiştirmesinden; sayfa kenarlarında yer alan şiirlerde ve başlıklarında mahlas 

bulunmadığından şiirlerin kime ait olduğunu tespit edemedik. Mecmuada 

Bahtî’ye nispet edilen şiirlerden aşağıda yer alan ikisinin ona ait olabileceğini 

düşünüyoruz. 

                                       -1- 

[45b]Bede’tu bi-bismi’llāhi fį külli maŧlabin  

Ve ŝenneytü bi’l-ĥamdi’l-mecįdi mü’ebbeden  

Ve ŝelleŝtü śalla’llāhü Rabbi Ǿale’r-rıżā 

Muhammedini’l-mehdį ile’l-ħalķi aħyaren  

MaǾa’l-āli ve’l-evlādi ve’ś-śaĥbi küllihim 

Ve men kāne yetlūhu ŧarįķan muŧahharan  

Ve baǾdū selāmu’llāhi mā-dāme Ǿālemün 

ǾAleyküm ve ehlįküm śaġįren ve ekberen  

Teheyyece şevķį li’l-vuśūlį ileykümū 

Tefekkertü fį-źāke’l-vuśūlį tefekküren  

Ve kem aħtera’l-eşvāķu yevmen vuśūlekum 

Ve nāhįke min şevķin aŧābe ve ekŝeren  

Fe-ecreytu demǾį min Ǿuyūnį müşābihen 

Şarāben Ǿiķāren sātire’l-Ǿaķli Aĥmeren   

[46a]E yaĥsebu mevlāye ve şeyħį ve mürşidį 

Bi-eniyye meşġūlun ve küntü muķaśśıran  

Ve nādeytü Allāhümme yā ħayre mālikin 

Enilnį ilā ķaśdi bi-iĥsānin eyseran  
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Ve yuǾcįbu bi’n-nisyāni minni maķāmuhu  

Vemā küntu bi’n-nāsi ve küntü müźekkiran  

Ve leyse mine’l-eşġāli Ǿindi bi-eksere  

Mineş’-şevķi minnį li’l-cenābį ve aĥđaran   

Ķāvemā dāre min leylin Ǿaleyhi ve enhurin 

Ve şevķin lehu ħālin mine’l-ĥubbi aħyaran  

Ve in esǾade’l-iķbālu ve’l-Ǿömrü bi’l-vefā  

Nesįru ilā tilke’l-buķāǾį müseyyiren  

Ve nercū recāen min śaġįrin ve ekberin 

Źukūrin ve nisvānin Ǿažįmin ve aĥķaran  

[46b]DuǾā’en şafįǾan yevme lā źū şafāǾatin 

Bi-muġnin kefįlen Ǿan ŧavįlin ve aķśaran  

Ve ehdį ŝenā’en li’l-ĥabįbi’l-mükerremi 

ǾAliyyin veliyyin li’ŧ-ŧarįķin muħayyeren   

                            -2- 

Bi’smi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

Bi-ĥamdin ĥamįdin terfeǾu’l-eydi bābehu 

Ve şükrin şekūrin taķśudūne cenābehu 

Ve baǾdu fe-ālāfu’s-selāmi li-seyyidi 

Seye’ħuźu min ķışri’l-kelāmi lübābehu 

Yeteħayyelü min ķalbi’l-edįbi śıda’ş-şiķā 

Ve yekşįfu min vechi’l-ĥabįbi niķābehu 

Mine’l-ġammi yenbū ķāśiduhu bi-himmetin 

Mine’l-hemmi yencu’s-sālikūne rikābehu 

[47a]Huve’l-murşidu’s-sāķį ku’ūsā muhabbetin 

NeǾam lā-yefįķu’ź-źā’iķūne şarābehu  

Keźā ve śalātü’llāhi tenzįlü merķaden  

Ġadan Ǿāşıķuhu yelsimūne türābehu 

Fe-hāźā ŝenā Ǿabdin li-men ķad tevaķķaǾā 

Cevāben bi-nažmin kāne yeĥkin intisābehu 

Feyā ŧāǾinū aĥzābihi lev re’eytümū 

ǾAŧābā bihi’l-Ǿālį lesirtüm kilābehu
36

 

Muhįnūne lev aħħertumū ġayre merretin  

Ve entüm lā-ednā min ŧarįķin śavābehu 

                                                 
36 Bu beyit derkenarda yazılıdır. 
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Kefāke tere’l-muħtārehā cāre Mekkete 

Ve bi’l-fetĥi yevmen ķad terāhā ħarābehu 

Fe-kemm min śabūrin nale fevzen mine’l-münā 

Ve kemm min Ǿacūlin tünkirūne şitābehu 

ǾAcibtüke mevlāye bi-nuśĥin teruddunį 

ǾAn’imtāri feyzin küntü ucrį śaĥābehu 

[47b]ǾAlįmun bi-siriyyi vāķifun lį-serįretin 

Ħabįrun bi-ĥāli đuǾfehu ve ıžŧırābehu 

ǾAleyke selāmu’llāhi mā-ĥenne şeyyiķun 

Vemā külle erbābu’l-Ǿukūlį ĥisābehu 

Fe-yā Rabbį ķaddir vaślehu ġayre merretin 

Ke-mā künte ķad ķadderte minnā ziyābehu 

Ve śalle’l-İlāhu ġadveten ve Ǿaşiyyeten 

ǾAle’l-Muśŧafā’l-hādi’n-nebiye śaĥābehu 

ǾAliyyun veliyyun maħzenu’l-Ǿilmi ve’t-tuķā 

Taķiyyun taķiyyun ħālidiyyun ŧarįķati  

Sonuç 

Hakkında fazla bilgi bulunmayan Palulu Mustafa Bahtî’nin Şeyh Yasin 

Efendi’ye ait Mecmû’atü’ş-şerîfe adlı şiir mecmuasında 6 Türkçe, 2 Arapça şiiri 

bulunmaktadır. Az sayıdaki dinî-tasavvufi muhtevalı bu şiirler, Bahtî’nin Arap-

ça ve Farsçaya vakıf, şiir dilini iyi bilen, iyi bir şair olduğunu göstermektedir.  
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EK: Mecmuanın ilk ve son sayfası 

    


