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Öz 

 Osmanlı döneminde şair ve ediplerin yetişmesinde “edebî muhit”lerin büyük önemi 
vardır. Bu edebî muhitlerden biri de Diyarbakır’dır. Ali Emîrî’nin “Diyarbakır Encümen-i Dânişi” 
adını verdiği bu şairler topluluğunda birçok şair yetişmiştir. Tezkirelere göre Diyarbakır, Osmanlı 
coğrafyası içinde şair yetiştiren muhitler arasında 40 şairle 5. sıradadır. Bunlardan, Vâlî, Lebîb, Hâmî 
ve Emîrî gibi şairler edebiyatımıza büyük katkı sağlamışlardır. Bu şairlerden bir kısmının şöhreti 
Diyarbakır sınırlarını aşıp Osmanlı coğrafyasına yayılırken bir kısmı da seslerini ancak bulundukları 
muhit içerisinde duyurabilmişlerdir. Hâlbuki kültürel varlığımız büyüğüyle küçüğüyle bütün 
değerlerimizi içine almalıdır. Bunlardan tanınmış şairlerin dışındakilerin de ortaya çıkarılması kültür 
değerlerimiz açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmadaki amacımız Diyarbakır’ın yetiştirdiği 
ancak şöhreti Diyarbakır dışına taşmayan bir şahsiyet olan Feyzullah Râ’if Âmidî (ö.1307/1889-90) 
’nin şiirlerini ve edebî kişiliğini ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Edebî Muhit, Diyarbakır, Ali Emîrî Efendi, Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid, 
Feyzullah Râ’if-i Âmidî. 

 

Abstract 

 “Literary Locality”  has great importance in raising of poets and scholars in Ottoman era. 
Diyarbakır is one of the these literary locality. Many poets have grown up in the community of poets 
which was named as  “Diyarbakır Encümen-i Dânişi”  by Ali Emîrî. According to Tezkires, 
Diyarbakır is the 5th with 40 poets among locality which raised poets in Ottoman lands. Of these, 
poets like Vâlî, Lebîb, Hâmî ve Emîrî have a great contribution to our literature. While some of these 
poets’ reputation has transcended the boundaries of the Diyarbakır and spread a portion of Ottoman 
geography, some of them have been able to announce their voice only within their locality. However, 
our cultural presence should take into both great and small our values. It is important in terms of our 
cultural values that not only well known poets being revealed, but also except from them. The aim of 
this study present Feyzullah Râ’if Âmidî (ö.1307/1889-90)’s, who raised in Diyarbakır but his fame 
did not  exceed from Diyarbakır, poets and literary personality. 

Keywords: Literary Locality, Diyarbakır, Ali Emîrî Efendi, Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid, 
Feyzullah Râ’if-i Âmidî. 
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GİRİŞ 

Edebiyatımızın gelişmesinde ve ilerlemesinde edebî 
muhitlerin büyük rolü olmuştur. Başlangıçta devlet 
merkezinde padişah saraylarında toplanan sanatkârlar 
daha sonraları payitaht dışında sancak merkezlerinde, 
şehzade sarayları veya paşaların, beylerin çevrelerinde 
toplanmışlardır.  

 Bu muhitler İstanbul başta olmak üzere Edirne, 
Manisa, Kütahya, Konya, Amasya, Trabzon gibi 
edebiyata ehemmiyet veren, şair ve sanatkârları koruyan, 
kıymetli eserleri mükâfatlandıran şahsiyetlerin 
bulunduğu şehirlerdir. Şairlerin buralarda gördükleri 
izzet ve ikramlar bu şehirleri birer kültür merkezi haline 
getirmiştir. (İpekten, 1996: 11) 

 İstanbul’da padişah sarayının yanısıra sadrazam, 
şeyhülislâm, vezir, defterdar, nişancı gibi yüksek rütbeli 
devlet memurlarının saray ve konakları; İstanbul dışında 
ise şehzade sarayları, devirlerinde yetişen şairlerin 
sığınakları olmakla beraber bu gibi merkezler dışında da 
şairlerin yetiştiği yerler olmuştur. Bu edebî muhitlerden 
biri de şüphesiz Diyarbakır’dır. Ali Emîrî’nin söylediğine 
göre eskiden kütüphanelerinde bir milyon ciltten fazla 
kitap bulunan1 Diyarbakır, Aziz Mahmud Urmevî, Hâmî, 
Lebîb, Sa‘îd Paşa gibi birçok şöhretli ve seçkin âlim ve 
şair yetiştirmiştir. 1890-94 yılları arasında Diyarbakır’da 
valilik yapan Giritli Sırrı Paşa’nın bunu 
‘‘Diyarbekirlilerden müctemi bir cemaatte gözlerimi 
bağlayıp otursam ve elimi atsam, tuttuğum ya şair, ya 
münşidir.’’ (Korkusuz, 2007: 103) sözüyle ifade etmiştir. 
Bunlar hakkında Ali Emîrî Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid ve 
Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid’de geniş bilgiler vermiştir. Ancak 
bunların bir kısmı yazdıkları nadide eserlerle Türk 
Edebiyatındaki seçkin yerlerini alırken bir kısmı da 
kütüphanelerdeki tozlu raflarda keşf edilmeyi 
beklemektedir. Bunlar arasında bir dîvân veya dîvânçeye 
sahip olanlar olduğu gibi çok az şiir yazmış olanlar da 
vardır. Bu şairler de çevrelerinde şiirlerine nazire 
yazılacak kadar tanınmış ve sevilmişlerdir. Bu şairlerden 
biri de Feyzullâh Râ’if-i Âmidî’dir. 

Râ’if-i Âmidî Mahlaslı Şairler ve Feyzullâh Râ’if 

Râ’if-i Âmidî hakkında en önemli bilgi kaynağımız 
Ali Emîrî Efendi’nin Tezkire-i Şu’ârâ-yı Âmid’idir. Ali 
Emîrî, bu eserinde Râ’if mahlaslı üç şairin biyografisine 
yer vermiştir. Mahlasları veya yaşadıkları dönem aynı 
veya çok yakın olduğundan zaman zaman şiirleri 
birbirine karışan Râ’if mahlaslı şairleri Ali Emîrî’nin 
verdiği bilgilerden hareketle kısaca şöyle tanıtabiliriz: 

 

 Yûsuf Râ'if-i Âmidî 

                                                             
1 http://www.milletkutup.gov.tr/ali_efendi_eserleri.html (ET. 
10.02.2014) 

 Ali Emîrî’nin tezkiresinde bahsettiği Râ’if 
mahlaslı şairlerden biri 19. asrın ikinci yarısında şöhret 
bulmuş Diyarbakırlı şairlerden İskender Paşa 
hanedanından Hacı Ali Bey’in oğlu Yûsuf Râ’if Bey 
(öl.1306/1889)’dir. Tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli 
devlet memurluklarında bulunmuş adliyede a’zâ 
mülâzımı ve hâkim olarak görev yapmıştır. Kendine has 
bir üsluba sahiptir. Tasavvufî dile aşina olan Yûsuf 
Râ’if’in bir Divan’ı vardır.  (Emîrî, 1328: 335-336) 

Mukâbeleci-zâde/Rûz-nâmeçi-zâde Yûsuf Râ’if-i 
Âmidî 

 Diğer Râ’if ise Diyarbakır hanedanından 
Mukâbeleci-zâde Hasan Efendi’nin oğlu olan Yûsuf Râ’if 
Efendi (d.1201/1836-öl.?)’dir. Anne tarafından Hâmî-i 
Âmidî ahfadındandır. Şa’bân Kâmî Efendi’den ders 
almıştır. Memuriyete atılarak Halep, Şam, Bağdad ve 
Basra’da görev yaptıktan sonra Beşiri’de nahiye 
müdürlüğünde bulunmuştur. Geçmiş ve muasır şairlerle 
müşâ’areleri ve Farsça gazelleri de olan şairin mürettep 
Divan’ı vardır. (Emîrî, 1328: 336-342)  

Feyzullâh Râ’if-i Âmidî 

 Çalışmamıza konu olan Râ’if ise Feyzullâh 
Râ’if’dir. Bu şair hakkında Ali Emîrî’nin Tezkire-i Şu’arâ-
yı Âmid’i ile tezkirenin özeti mahiyetinde olan Esâmî-i 
Şu’ârâ-yı Âmid’i yanında M. Şefik Korkusuz’un Osmanlı 
Arşiv Belgelerinde Diyarbekirli Devlet Memurları (2013: 717-
718) ile Diyarbekir Kadı, Müftü, Hattat ve Mûsikişinasları 
(2014: 165-166) adlı eserleri kaynaklık etmektedir. Ali 
Emîrî ise tezkiresinin 330-336. sayfaları arasında Râ’if’e 
genişçe yer verimiştir.  

 Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid’de Ali Emîrî Efendi’nin şair 
hakkında verdiği bilgiler şöyledir: 

“Mütehayyızân-ı memleketden Feyzullâh 
Râ’if Efendi hazretleridir. “Müftî Kâtibi-zâde” 
‘unvânıyla müte’ârifdir. 1247 senesinde dünyaya 
geldi. Üstâd-ı ekremimiz Hâfız Muhammed 
Şa’bân Kâmî Efendi hazretlerinden tahsîl-i 
ma’ârif ü kemâlât etmişdir. 

Hutût-ı mütenevvi’ada bir mevhibe-i 
tabi’ate mâlikdir ki, ta’rîfi gayr-ı kâbildir. Hangi 
kıymetdâr yazıya başka derhâl ‘aynını taklîd 
eder, bir sûretde ki, nazar edenler hangisi aslı ve 
hangisi taklîd olduğunu tefrîk edemezler.  

Şu isti’dâd-ı Hudâ-dâdı sa’y ü gayretle 
istikbâl eylediğinden az bir müddet zarfında 
hutût-ı isnâ-’aşereden ahz-ı icâzet eyledi. Hele 
hatt-ı rik’ada hakîkaten nevâdir-i dünyâdan 
oldu. Cenâb-ı ahkemü’l-hâkimîniñ yed-i 
iktidârına tevdî’ eylediği kudret ve ma’rifetiñ 
mahsûl-i kıymetdârı olan ba’zı levhaları ol vakit 
Diyârbekir vâlîsi bulunan merhûm Es’ad Muhlis 
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Paşa müşâhede buyurunca takdîr ederek 1266 
senesinde eyâlet kalemine devâm ve ma’âş 
tahsîliyle be-kâm etdirmişdir. Yigirmi sene 
mikdârı hizmet-i kalemiyyede bulundu. 1285 
senesinde vilâyet mektûbî mu’âvinliğine ta’yîn 
olundu. 1288’de mu’âvinlik ‘unvânı 
mümeyyizliğe tahvîl eyledi. 1289’da vilâyet 
mektûbçuluğuna revnak-bahş olarak mümtâzü’l-
emâsil oldu. Tahrîr-i tezkiremizden bir sene 
kadar mukaddem yerine Dersa’âdet’den diğeri 
ta’yîn olunduğundan o gevher-i girân-mâye-i 
ma’arifet mahfazasız inci gibi açıkda kaldı. 

Tezkiremiziñ zamân-ı ikmâli olan 1296 
senesi evâsıtında Diyârbekir, Ma’mûretü’l-’azîz, 
Sivas vilâyetleri Islâhât ser-komiserliğiyle teşrîf 
buyuran hamiyyet-mend-i kadrdân ‘Âbidîn 
Beyefendi hazretleri iktidâr ve ehliyyetini takdîr 
ederek vukû’ bulmakda olan teşkilât-ı ‘adliye 
münasebetiyle Diyârbekr mahkeme-i cezâ 
riyâsetine ta’yînine delâletle taltîf buyurdular. 
Rütbe-i mütemâyizle de bâhirü’t-temâyüzdürler. 

Büyük birâderleri mîrlivâ Selâmî Paşa vâlid-i 
mâcidimiziñ kendileri de büyük birâder-i 
muhteremimiz âtiyyü’t-terceme Ahmed ‘Âkif 
Efendi’niñ yârân-ı kadîminden oldukları gibi 
gerek kendileri gerek büyük birâderleri üstâd-ı 
ekremimiz ve büyük ‘amcamızdan tahsîl-i 
kemâlât eyledikleri cihetle bir ‘aile efrâdı gibi her 
zamân hânemize teşrîf ve istiksâr-ı hâtıra 
masrûfî-i ‘inayet ve izhâr-ı şe’âir-i vefâkârî ve 
hukûk-şinâsîye her zamân bezl-i ‘âtıfet 
buyururlar.” (330-331) 

bilgisini verdikten sonra Râ’if’in müşâ’are yaptığı 
şairlerin gazellerinin matla’ beyitlerine yer vermiştir. 
Sonra da şairin edebî kişiliği ve hattatlığı hakkında şu 
bilgileri vermektedir: 

“Şehrimiziñ ekser nûr-ı seyyidgânı hatt-ı 
rik’ayı bu zât-ı ‘âli-kadrden temeşşuk ederler. 
Meşk sûretiyle yazdığı sevimli ve pek güzel 
kelime veya satırları görenler o kıymetdâr 
yazıdan nazarlarını (334) kat’ etmek istemezler. 
Müte’allimleriñ yazıları altına ta’lîm sûretiyle 
yazdığı kelimeleri görmeye müştâk olanların biri 
de bu muharrir-i hakîrdir. Kendilerinden 
temeşşuka kesret-i rağbet hasebiyle pek çok 
teshîlât icrâ buyurmakda oldukları halde 
hânesinde oturduğu çârşû bazara veyahûd 
ahibbâsı hânesine gitdiği esnâda yine izdihâm-ı 
talebeden baş alamazlar. Ba’zılarınıñ sâ’atlerle 
beklediği vâkı’ olur. Ba’zı murakka’ât ve 
levhaları erbâbı ‘indinde mevcûd ve mevki’-i 
tebcîl ü ihtirâmda mahfûzdur. 

Ahibbâsıyla ülfet ü muhabbeti samimâne ve 
herkesle mu’âmelesi mültefitâne ve dil-
nevâzânedir. Kitâbeti zarîf ve eş’ârı da latîfdir. 
(333-334) (Kadıoğlu, 2014: 369-372) 

Bu bilgilerden sonra şairin, deger redifli gazeliyle 
Sa’îd Paşa’nın gelür redifli gazeline yazdığı tahmise yer 
verir. Biz bu bilgilere Şefik Korkusuz’daki bilgileri de 
ekleyerek Râ’if’in hayatı, edebî kişiliği ve eserleri 
hakkında şunları söyleyebiliriz: 

Diyarbakır’ın seçkinlerinden olan ve Müftî Kâtibi-
zâde ünvanıyla tanınan Feyzullâh Râ’if-i Âmidî 
1247/1831-32’de dünyaya gelmiştir. Diyarbakır 
ulemasından; Fetvâ Emîni Emîn Efendi’nin oğludur. 
Şiirlerinde Râ’if mahlasını kullanan şair, Hâfız Mehmed 
Kâmî Efendi’den “tahsîl-i ma’ârif ve kemâlât” etmiştir. 
Ayrıca Arapça’dan Kâfiye, Farsça’dan da Gülistân’a kadar 
okuyup bazı fıkıh ve edebiyat kitaplarını da ders almıştır. 

Aynı zamanda hattat da olan şair o dönem yazdığı 
hat eserlerini zamanın Diyarbakır valisi olan Esad Muhlis 
Paşa’ya sununca (1267/50)2 eyalet kalemine memur 
olarak atanmış, 12183 Zilkâde’sinde Diyarbekir Cinâyet 
Meclisi Başkitâbeti’ne tayin olunmuştur. 1285/1868-69 
yılında vilâyet mektûbî muavinliğine (yazı işleri müdür 
yardımcılığı) atanmış 1288/1871-72’de ise aynı kalemde 
muavinlikten mümeyyizliğe terfi etmiştir. 

1289/1872-73’te vilayet mektupçuluğuyla 
emsallerini geçen Feyzullâh Râ’if 1294/1877’de yerine bir 
başkasının tayin edilmesinden dolayı bir müddet açıkta 
kalmıştır. Bu arada Siirt’e giden Râ’if bir müddet maaşsız 
memurluk yapmış, 1296/1878 yılı ortalarında ise 
Diyarbakır-Elaziz-Sivas vilayetleri Islahat Ser-
komiserliğine atanan Âbidin Bey tarafından, yeni 
kurulan adliye teşkilatında Diyarbakır Ceza Mahkemesi 
Reisliği’ne getirilmiş ve mütemayiz rütbesine kadar 
yükselmiştir. 

Diyarbakır valisi İzzet Paşa’nın da memuriyetteki 
dirayetini tasdik ettiği (24 Zilhicce 1296/9 Aralık 1879) 
Feyzullah Râ’if Efendi, çeşitli devlet memurlukları 
esnasında Şurâ-yı Devlet Reisi Ali Paşa maiyetinde 
Resulayn, Kevkeb, Habur, Musul, Mardin, Siirt, Harput, 
Siverek civarlarına da özel görevlerle seyahatlerde 
bulunmuştur. (Korkusuz, 2013: 218) 

Râ’if’in, mîrlivâ (tuğgeneral) rütbesinde Selâmî Paşa 
adında bir büyük kardeşi Ali Emîrî’nin babasının; Râ’if 
de Emîrî’nin ağabeyi Ahmed Âkif Efendi’nin kadim 
dostudur. Ayrıca Râ’if, Ali Emîrî’nin büyük amcası olan 
Şa‘bân Kâmî Efendi’den ders almasından dolayı ailenin 
bir ferdi gibi evlerine sık sık girip çıkmaktadır. Bu 
                                                             
2 Şairin özgeçmişiyle ilgili bilgiler Korkusuz’un Osmanlı Arşiv 
Belgelerinde Diyarbekirli Devlet Memurları adlı eserinden alınmıştır. 
Çünkü, Korkusuz’un ifadesine göre, bu bilgileri bizzat memurlar kendi 
el yazılarıyla vermektedirler. (2013: 13) 
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yüzden Emîrî Efendi onları çok iyi tanımakta Râ’if’in 
hatır gönül ve hak hukuk bilen; iyiliksever, şefkat ve vefâ 
sahibi iyi bir aile dostu olduğunu belirtmektedir.  

Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid (1296/1878-79) yazılırken 
Râ’if hayatta olduğu için ölüm tarihi belirtilmemiştir. 
Ancak Beysanoğlu ölümünün tahminen 1307/1889-90 
olduğunu söylemektedir. (Beysanoğlu, 1959: 63) 

Şair hakkında başka kaynaklarda ise bilgi yoktur. 
Olanlar da Emîrî’nin tekrarından ibarettir. (Tuman, 2001: 
I, 200/sıra:1247) 

Edebî Kişiliği 

Râ’if, çevresiyle samimi ilişkiler kuran zeki bir 
ediptir. Döneminin şairleriyle müşâ’areleri vardır. Emîrî, 
Esâmî-i Şu’ârâ-yı Âmid’de Râ’if’i “hüsn-i hattı bî-nazîr, 
kitabeti dil-pezîr, eş’ârı layık-ı takdîrdir.” diyerek över. 
(2003: 24) 

Emîrî, onun şiirlerini “zarif ve lâtif” olarak niteler. 
Râ’if de kendisini; “her fenn ü ma’ârif”te üstat ve “yeni 
mânâlar üretme”de Allah vergisi bir yeteneğe sahip 
olarak görmektedir: 

Taķdîr-i bahâ eyleyemez olsa da naķķâd 

Her fenn ü ma‘ârifde bizüz ‘ârif ü üstâd 

Tevlîd-i ma‘ânîde bize oldı Ħudâ dâd 

Mihrine felek bulsa iderdi bizi dâmâd 

Śanma bizi nâhîd-i felek gibi ‘aķîmüz  (12/5) 

Mecmuanın sonunda başkaları tarafından yazılan ve 
Râ’if’in şiirlerini değerlendiren beyitlerden anlaşıldığı 
kadarıyla onun şiirleri “bikr-i ma’nâ” ve inci gibi nükteler 
ihtiva etmektedir. Güher gibi olan şiirlerinin, memleketi 
İrem bağlarına çevirdiği ifade edilir: 

Ĥażret-i Râ’if’üñ âŝârını gördükde didüm 

Eylemiş bikr ma‘nâsın vü nikâtı le’âli  

….. 

Vaŧanı eyledi reşk-âver-i bâġ-ı İrem’i 

Râ’if’üñ bu güher ü şu eŝer ü bu keremi  (17a) 

Râ’if sade ve samimi bir üslup kullanmıştır. 
Mütevekkil bir kişidir. Başına gelenlerden şikâyet etmeyi 
abes sayar. Çektiklerini kaderin bir hükmü olarak görür:   

Şekvâya ķıyâm itmek ‘abeŝ dest-i felekden 

Râ’if ne iderse saña ĥükm-i ķader eyler (4/7) 

Âşıkâne şiirler yazan şairin tasavvufla ilgilenip 
ilgilenmediği konusunda kaynaklarda herhangi bir bilgi 
                                                             
 Şiirlerin sonundaki rakamlardan ilki şiir, ikincisi ise beyit numarasıdır. 
Yalnızca varak numarası verilenler ise şaire ait olmayan ve mecmuanın 
sonundaki şiirlere aittir. 

bulunmamaktadır. Bununla beraber elde ettiği başarıyı 
“çektiği esmâlar”a bağlaması (6a.14/5) onun iç 
dünyasının oldukça zengin olduğunu göstermektedir. 
Gelibolulu Hayderî Efendi (ö. ?)’nin tasavvufî neşvedeki 
bir gazelini tahmis etmesi de Râ’if’in ne kadar geniş bir 
hayal dünyası ve tasavvufi derinliğe sahip olduğunun 
göstergesidir. Bu tahmisin bir bendi şöyledir: 

Biz müstefîd-i nûr-ı tecellî-yi Kerîm’üz 

Esrâr-ı serâ-perde-i râzîde fehîmüz 

Mir’at-ı mücellâ gibiyüz ŧab‘-ı selîmüz 

Śanmañ bizi cem‘iyyet-i keŝretde nedîmüz 

Biz ehl-i dilüz Ŧûr-ı maĥabbetde Kelîm’üz (12/1) 

Bir beytinde de kendisini “şeydâ” (âşık, tutkun, 
divane) olarak niteler: 

Ne mümkin itmeye ŧâ‘at o şûħa Râ’if-i şeydâ 

Ĥüküm icrâ ider ħûbân-ı dehre şimdi vâlîdür (10/5) 

Râ’if’in şiirlerinde Nâbî etkisi görülmektedir. Zira 
onun ders aldığı Şa‘ân Kâmî Efendi ve şiirini tahmis 
ettiği Sa‘îd Paşa (1832-1891) ve müşaare yaptığı şairler 
genellikle bu ekole mensup şairlerdir.3 

Zamanında Diyarbakır’da, Ali Emîrî’nin “Diyarbakır 
Encümen-i Dânişi” diye nitelendirdiği bir şairler meclisi 
bulunmaktadır. Başında Âgâh-ı Semerkandî 
(öl.1141/1728) ’nin bulunduğu bu şairler meclisi Vâlî, 
Hâmî, Lebîb gibi birçok şair yetiştirmiştir. İlk eğitimini 
Diyarbakır’da alan Hikemî üslubun üstat şairi Nâbî 
(1642-1712) de zaman zaman bu meclise katılmış ve 
şiirleriyle Diyarbakırlı şairler üzerinde etkili olmuştur. 
Bu etkiyi yalnızca 17. yüzyıl şairlerinde değil daha 
sonraki bütün Diyarbakırlı şairler,4 dolayısıyla Râ’if 
üzerinde de görmek mümkündür.  

Emîrî’nin, Şa’bân Kâmî Efendi’den dersler aldığını 
ve aynı zamanda üstadı olduğunu söylediği şairin 

                                                             
3 Emîrî’nin tezkiresine matla beyitlerini aldığı şairler; Fatih Sultan 
Mehmed Han (öl.1481), İbni Kemâl (Şeyhü’l-İslâm) (öl.1536), Cafer 
Çelebi (Kazasker)(öl.1515), ‘Âlî (Defterdâr), Şevkî-i Şerefî (16.yy.), Zâtî 
Bey (öl.1546), Ahmedî-i Kadîm (Diyarbakırlı Ahmed Paşa) (öl. 1587-88), 
Sa’dî-i Sîrôzî (Şâ’ir-i Cem) (öl.1482?), Nazmî-i Edirnevî(16.yy.), Sun‘î, 
Sezâyî-i Kadîm (Gülşenî? öl.1738), Fakîrî (16.yy.), Güvâhî (16.yy.), 
Şem’î-i Üskübî (Prizren? öl.1530), Lutfî-i Şarkî, Kâsım (öl.1785-86), 
Hayder, Şâhidî-i Mevlevî (Şâhidî İbrahim Dede ? öl. 1550), Fuzûlî-i 
Bağdâdî (öl.1556), Belîgî (16.yy.), Hâletî (Azmî-zâde) (öl.1631), Ümnî-i 
Âmidî (1050?-1104/1692), Nâbî-i Ruhavî (öl.1712), Âgâh-ı Semerkandî-i 
Âmidî (öl.1141/1728), Sıdkî-i Erzurûmî (Aslında Diyarbakırlı olup Ziya 
Gökalp’in büyükdedesidir. bk. Beysanoğlu: 1959, 36,177.) (öl. Mart 1879 
öncesi), Sa’îd Paşa-yı Âmidî (öl.1891), ‘Avnî-yi Âmidî (Müdîr-i Evrak-ı 
Vilâyet) (1243/1827-1289/1873) dir. (Emîrî: 1328, 331) 
4 Daha geniş bilgi için bkz. İdris Kadıoğlu (2010). “Diyarbekir 
‘Encümen-i Dânişi’nin Üstad Şairi Âgâh ve Devrindeki Şairler 
Üzerindeki Etkisi”,  T.C. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Elektronik Dergisi (DÜSBED) ISSN: 1308-6219; Kasım 2010, Yıl:2, Sayı:4, 
35-45. 
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Kâmî’den oldukça etkilendiği anlaşılmaktadır. Râ’if de 
bir beytinde Kâmî’nin şiirinden övgüyle bahsederek 
onun takipçisi olduğunu belirtmektedir: 

Ne mümkin pey-rev olmaḳ Râ’ifâ ol Kâmî-i dehre 

Anuñ şi‘rinde başķa bir žarâfet var leŧâfet var (3/7) 

 

Ayrıca “senüñ” redifli şiiri de Emîrî’ye göre 
aralarında Âgâh, Nâbî ve Sa’îd Paşa’nın da bulunduğu 
şairlere naziredir(16. şiir). Yine Sa’îd Paşa’nın “gelür” 
redifli gazeline yazdığı tahmisde de Nâbî üslubunun 
tesirlerini görmek mümkündür: 

 

Vâśıl olmış manśıb-ı ‘aşķuñ göñül ġâyâtına  

‘Âlemüñ meyl eylemem iķbâline dârâtına 

‘Aşķumuñ eyler kifâyet ĥâl-i dil iŝbâtına  

Mažhar olduķça göñül yârüñ tecelliyâtına 

Gûşuma âvâz-ı leyse’l-bâķî illâ Hû5 gelür (5/2) 

Râ’if’in daha hayattayken şiirlerinin tahmis edilmesi 
O’nun, döneminde ne kadar sevildiğini ve beğenildiğini 
göstermektedir.  

Râ’if’in “zarif ve lâtif” şiirlerinin, çevresinde 
beğenildiği, hatta takip edildiği kendisine yapılan tahmis 
ve nazîrelerden anlaşılmaktadır (13). Ayrıca Emîrî, 
tezkiresinde Mehmed Şa’bân Kâmî Efendi’nin oğlu olan 
Hayâlî-i Âmidî (1266/1850-1304/1887)’yi anlattığı yerde 
onun bir gazelini de kaydeder. Hayâlî-i Âmidî,  

Gülleri şermende eyler reng-i ruħsâruñ senüñ 

Öğredür serve edâlar nâz-ı reftâruñ senüñ  

beytiyle başlayan gazelinin mahlas beytinde, 

Pey-rev ol Râ’if Efendi’ye Ħayâlî nažmda 

Şâ’irân taĥsîn idegördükde güftâruñ senüñ (Emîrî, 
1328: 317, 333) 

diyerek Râ’if’in takipçisi olduğunu ve ondan 
etkilendiğini söylemektedir.  

 

Râ’if’in “çekmiş” redifli gazelini, Harpûtî Hâmid 
Efendi’nin tahmis ettiğini de görmekteyiz. 

Der-i meyħâneden ‘âşıķlaruñ śanma ķadem çekmiş 

Derûnında nice demler ġam u derd ü elem çekmiş 

Ħarâb olmış mey-i hicr ile zehr-âb-ı sitem çekmiş 

Śaķın žannitme göñlüm sâdedür ħayli elem çekmiş 
                                                             
5 “Allâh’tan başka hiçbir şey bâkî değildir.” anlamında Arapça bir 
ibaredir. 

Benüm aĥvâlümi gûş eyleyenler cümle ġam çekmiş
 (13/1) 

Şairin bir gazelini tahmis edenlerden biri de Divan 
sahibi Rahmî-i Harpûtî (1802-1884)’dir. Rahmî’nin 
tahmisinin ilk bendi ise şöyledir: 

Berķ urur lem‘a-i nûr âteş-i sûzâna deger 

Tâb-ı ruħsârına dil yanmaġa pervâne deger 

‘Ârıżın śanma hemân şem‘-i fürûzâna deger 

Pertev-i ĥüsni o şûħuñ meh-i tâbâna deger 

Meh-i tâbâna degül mihr-i dıraħşâna deger (15/1)  

Râ’if şiirlerinde aruzun hezec, remel, münserih ve 
muzari bahirlerini kullanmıştır. Aruzu başarıyla 
kullanan şairin şiirlerinde ahenk ve akıcılık hissedilir. 
Kulağı tırmalayan unsurlara pek rastlanmaz. Şiirlerde 
belli bir zevk seviyesinin gözetildiği anlaşılmaktadır. 

Hattatlığı ve Hat Hocalığı 

Râ’if’in şairliği yanında hattatlığı ve hat hocalığı da 
vardır. Birçok hat çeşidinde Allah vergisi olarak 
nitelendirilen bir yeteneğe sahip olan şair, gördüğü güzel 
yazıları taklit etmede ustadır. Öyle ki, yazdığı hatların 
hangisinin asıl hangisinin taklit olduğu ayırt edilemez. 
Bu kabiliyeti ve kendi gayretiyle kısa zamanda on iki hat 
üzerine icazet alır. Özellikle rik’ada kendisini iyi 
yetiştirmiştir. Rik’a hattında “nevâdir-i dünyâ”dandır; 
hatta yazdıkları “âdetâ sihr-i helâl” kabîlindendir. (Emîrî, 
1883: 312)  

Emîrî “Hüsn-i hattı bî-nazîr, kitabeti dil-pezîr…” 
(EŞA 2003: 24) diye övdüğü Râ’if’in birçok kişiye hat 
dersleri verdiğinden de bahsetmektedir. Emîrî’nin 
anlattığına göre Diyarbakır’da birçok zat rik’a hattını 
ondan öğrenmiştir. Görenler yazısının güzelliğine hayran 
kalmaktadırlar. Talebeler; evinde, dost ahbap 
ziyaretinde, çarşı-pazarda bile ondan ders almak için 
etrafında toplanırlar, hatta bu amaçla saatlerce 
bekleyenler olurdu. Râ’if de onlara karşı samimi, gönül 
okşayıcı iltifatlarla muamele ederdi. (Emîrî, 1328: 334) 

Râ’if’in Şiirleri 

Bir beytinde divan tertip etmediğini söyleyen 
(33/10) şair şiirlerini bir divançede bile toplamamıştır. 
Şiirleri, büyük bir ihtimalle daha sonra, başkaları 
tarafından bir mecmuada toplanmıştır. Diyarbakır 
Yazmalar Kütüphanesi AHA 88 numarada kayıtlı 
bulunan bu mecmua sanki mürettep olarak düşünülmüş 
ancak tamamlanamamış bir divançe görünümündedir.  

Mecmuada çoğu gazel formunda 34 şiir yer 
almaktadır. Bu şiirlerden ikisi Sa‘îd Paşa’nın, biri 
Gelibolulu Hayderî Efendi’nin gazellerini tahmistir. Birer 
adet Harputlu Hâmid ve Rahmî Efendi’nin tahmisleri de 
vardır. Ayrıca şiirler arasında bir adet müstezad, bir adet 
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kimin beyti olduğunu tespit edemediğimiz, ancak şairin, 
“bir beyt-i meşhur” diye vasfettiği beytin tazmininden 
oluşan bir müseddesi (29. Şiir) yer almaktadır. Sonda 
Kıtâ’at başlığı altında altı adet kıt’a ve nazm vardır. En son 
varakta ise farklı kişilere ait olduğunu tahmin etiğimiz 
Râ’if’i öven beyitler bulunmaktadır. 

Ayrıca, mecmuadan, Râ’if’in şiirlerinin yalnızca 
bunlardan ibaret olmadığı anlaşılmaktadır. Zira bazı 
sayfalar boştur ve şiirler de dâl harfinden başlamaktadır. 
Hâlbuki mecmuadaki şiirler alfabetik bir sıraya sahiptir. 
O zaman dâl harfine kadar olan kısmının başka bir yerde 
olması kuvvetle muhtemeldir.  

Ali Emîrî’nin tezkiresinde yer alan ve bu mecmuada 
olmayan şu beyit de onun başka şiirlerinin olabileceğini 
göstermektedir:  

Derd-i ‘aşķla bu rüsvâlıķlarum ‘ayb eyleme  

Ben degül olmuş bütün ‘âlem giriftâruñ senüñ
 (Emîrî, 1328: 333) 

Ayrıca nazmın yanında nesir eserlerinin olma 
ihtimali de hatırdan uzak tutulmamalıdır. Nitekim 
şiirlerinin sonunda yer alan ve Râ’if’e ait olmadığı 
anlaşılan aşağıdaki beyitte bu ihtimale işaret 
edilmektedir: 

Râ’if’üñ ķaderi śaĥîĥan ‘âlî 

Nažmıla neŝri ħaŧâdan ħâlî (17a) 

Metindeki gazellerin 16’sı 5, 3’ü 6, 4’ü 7, biri de 10 
beyitten oluşmaktadır. 17 şiirde redif kullanmıştır. Ayrıca 
beş beyitten oluşan bir müstezad da vardır.  

Ali Emîrî Efendi Tezkire-i Şuara-yı Âmid’ine şairin 
“deger” redifli gazeliyle Sa‘îd Paşa’nın “ gelür” redifli 
gazeline yazdığı tahmisi de almıştır.6 

 

Râ’if’in Şiirleri 

0b    1 
.  -  -  - / .  -  -  - / .  -  -  - / .  -  -  - 
‘Alâyıķdan berî olduķça buldum göñlümi âbâd 
Śarıldum ġayret-i luŧf-ı Ħudâ’ya her-çi-bâdâ-bâd 

 
Sañadur ilticâm her śubĥ u şâm her ân u sâ‘atde 
İlâhım itme maĥşerde bu ‘abd-i ‘âcizüñ ber-bâd 

 
Mudârâ eylemem ġayra ĥaķîķî mürşidüm sensin 
Beni de dergeh-i luŧfuñda yâ Rab eyle sen irşâd 

 
O rütbe ‘âśî vü mücrim günehkârum ki ben yâ Rab 
Ķuśûr u cürmümi ketm eylesem a‘žâm ider ta‘dâd 

 

                                                             
6 Bu tahmis Sa’îd Paşa Dîvânı’nın sonuna da eklenmiştir. Bkz. Kenan 
Erdoğan (2004). Sa’îd Paşa Dîvânı, Manisa, 144-145. 

Şu ĥâl ile yine kesmez ümîdüñ Râ’if ü ‘âśî 
Ŧaleb eyler kemâl-i luŧfuñı ey merĥamet-mu‘tâd 

 1a (Boş) 
1b    2 

.  .  -  -  / .  .  -  -  /  .  .  -  -  /  .  .  - 
Pertev-i ĥüsni o şûħuñ meh-i tâbâna deger 
Meh-i tâbâna degül mihr-i dıraħşâna deger 
 
Kimse inkâr idemez bülbüle śorsan daħı dir 
O gülüñ ħandesi yüz ġonce-i ħandâna deger 
 
Ġażab-âlûd oluban atma amân peykânuñ 
Dil-i mecrûĥuma yâ sîne-i sûzâna deger 
 
Nice maĥşerde cevâbuñ virecek ol žâlim 
Ħançer-i ġamzesi günde nice biñ câna deger 
 
Bende cem‘iyyet-i ħâŧır mı ķoyar bâd-ı śabâ 
Yâd eller gibi ol zülf-i perîşâna deger 
 
N’ola Beytü’l-Ĥazen’i eylese Râ’if mesken 
Sevdigi dil-ber anuñ Yûsuf-ı Ken’ân’a deger 

 
1b    3 

.  -  -  - / .  -  -  - / .  -  -  - / .  -  -  - 
Tehî śanma bu göñlüm anda âŝâr-ı maĥabbet var 
Yine bir âfetüñ ‘aşķıyla dilde başķa ĥâlet var  
 
N’ola maķśûdum üzre ülfet itse ol kemân-ebrû 
Çekerdüm yây-ı cevrüñ cânuma dirdüm ne minnet var 
 
Niçün bî-câ dökersin dîdeden eşk-i temennâyı 
Zamânuñ dil-berânında śaķın śanma mürüvvet var 
 
Ħudâ’nuñ ‘aşķına zâhid baña terk-i naśîĥat ķıl 
Ķabûl itmez naśîĥat ehl-i dil sende cehâlet var 
 
Eger ķatlümse ķaśduñ eyle şâhum ġamz-ı kâfirden 
Ġażabla tîġ-i cevrüñ çekmege žâlim ne ĥâcet var 
 
Yem-i eşkümle ġarķ oldum ümîdüm yoķ ĥayâtumdan 
Düşen girdâb-ı ‘aşķa śanmasun sâĥil selâmet var 
 
Ne mümkin pey-rev olmaķ Râ’ifâ ol Kâmi-i dehre 
Anuñ şi‘rinde başķa bir žarâfet var leŧâfet var 

 
2a    4 

-  -  .  /  .  -  -  .  /  .  -  -  .  / .  -  - 
Seyr it baña ol şûħ-ı cefâ-cû neler eyler 
Tîr-i ġażabı tâ cigerümde güẕer eyler 
 
Śaf śaf idüben leşker-i müjgânını ol şûħ 
Ħançer çekerek üstüme gidüp sefer eyler 
 
Maġdûrı olan ‘âşıķını itmede ta‘dâd 
Gûyâ ki śanur itdigini bir hüner eyler 
 
Ķalbi ķırılur mı bu ķadar ‘âşıķ-ı zâruñ 
Kâfir daħı olsa bu žulümden ĥaźer eyler 
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Düşmen gibi ‘âşıķlarına ķahr ile mecbûr 
Ĥikmet nedür aġyârına ĥüsn-i nažar eyler 
 
Ķalmaz yanına itdügi bu cevr [ü] cefâlar 
Elbette bu feryâd u fiġânum eŝer eyler 
 
Şekvâya ķıyâm itmek ‘abeŝ dest-i felekden 
Râ’if ne iderse saña ĥükm-i ķader eyler 
 

2b    5 
Ġazel-i Sa‘îd Paşa Taħmîs-i Nâmıķ7 
-  .  -  -  / -  .  -  -  / -  .  -  -  / -  .  -  
Ķaddiñe ķarşu o dem kim gözlerümden ṣu gelür  
Žanneder seyreyleyen serve muķâbil cû gelür 
Nev-bahâr olduķça elbet bâġa reng ü bû gelür 
Baśdurur bir gün ruħ-ı âlüñ ħaṭ-ı dil-cû gelür 
Böyledür bâġ-ı melâĥat gül biter şeb-bû gelür 
 
 
Vâśıl olmış manśıb-ı ‘aşķuñ göñül ġâyâtına  
‘Âlemüñ meyl eylemem iķbâline dârâtına 
‘Aşķumuñ eyler kifâyet ĥâl-i dil iŝbâtına  
Mažhar olduķça göñül yârüñ tecelliyâtına 
Gûşuma âvâz-ı leyse’l-bâķî illâ Hû8 gelür 
 
Açalı tîġ-i nigâhı sînem üzre yareler 
Almadı ol bî-mürüvvet ĥâl-i zârumdan ħaber 
Var ise dünyâda ‘aşķ olsun anuñ yayın çeker  
El-ĥaẕer ey dil ħadeng-i ġamzesinden el-ĥaẕer 
Bir ġazûbâne gelişle ol kemân-ebrû gelür 
 
Meclis-i vuślatdan itmişdür beni ol mâh dûr  
Görmedi deycûr-ı firķatde göñül nûr-ı ĥużûr 
Olsa da zâ’il anı görsem telâşumdan şu‘ûr 
Nâle-i dil naġme-i bülbül gibi maŧbû‘ olur 
Ol zamân kim gülşen-i efkâra ol gül-rû gelür  

 
Gitdüñ âgâh olmaduñ bu ĥâlüme ey mâh-rû 
İtmedüñ bir merĥamet dökdüm yoluñda âb-rû 
Ĥâlini söyler saña Râ’if olursa rû-be-rû 
Derd-i hicrüñ bî-ĥużûrı olduġı günden berü  
Bir nefes ṣanma Sa‘îd’üñ çeşmine uyħu gelür 

 
3a    6 

-  .  -  -  / -  .  -  -  / -  .  -  -  / -  .  -  
Derd-i ‘aşķıyla o şûħuñ ‘âşıķân sersâm olur 
Raĥm ķılmaz bî-vefâ aġyâra cândan râm olur 
 
 
Ben lisânuñ añlamam ol sûzişüm fehm eylemez 
Ķanġı dille ol perî bilsem ‘aceb ilzâm olur 
 
Böyle ġaddâr olduġuñ bilmez idüm žâlim seni 
Kâfire ĥâl-i derûnum söylesem İslâm olur 

                                                             
7 Bu tahmis Sa’îd Paşa Dîvânı’nın sonuna da eklenmiştir. Bkz. Kenan 
Erdoğan (2004). Sa’îd Paşa Dîvânı, Manisa, 144-145. 
8 “Allâh’tan başka hiçbir şey bâkî değildir.” anlamında Arapça bir 
ibaredir. 

 
Olma maġrûr böyle ķalmaz ĥüsn ü ânuñ ba‘d ez-în 
Baśdurur ruħsâr-ı ħaŧŧuñ śubĥlar aħşam olur 
 
İster ‘afv it ister âzâd eyle Râ’if çâkerüñ 
Bu ķapudan ġayrı yerde śanma istiħdâm olur 
 

7 
-  .  -  -  / -  .  -  -  / -  .  -  -  / -  .  -  
Ol zamân kim mâh-ı ruħsâruñ baña manžûr olur 
Dîde-i ĥasret viśâl-i şem‘den pür-nûr olur 
 
Şu‘le-i mihr ü maĥabbet olmasa bir sînede 
Śanmañuz kim ol göñül başdan başa ma‘mûr olur 
 
Eylesem esbâb-ı vaślı ben tehiyye ĥâśılı 
Anı men‘e bir raķîb-i bed-meniş me’mûr olur 
 
Dost olan feryâduma daħl ü ta‘arruż itmeden 
Dil nice śabr eylesün dil-dârdan mehcûr olur 
 
Žulm-i bî-dâda sükûnet vir a žâlim el-amân 
Seng-i cevrüñle yeter mir’ât-ı dil meksûr olur 
 
Destgîr ol Râ’if’e ey Pâdişâh-ı Lem-yezel  
Nice demdür ķâmet-i vâlâmda maķhûr olur 
 
Cezbe-i ‘aşķuñ yine bir ĥâlet el virmiş aña 
Gâh hem-dûş-ı ĥaķîķat gâh mecâzen dûr olur 

3b    8 
.  -  -  -  / .  -  -  -  / .  -  -  -  / .  -  -  - 
Zamân-ı bezm-i vuślat ħâŧıra geldikçe cân sızlar 
Şu firķatler ķalursa nây-ı dilde pek yamân sızlar 
 
Bu nâlem üstüħvânum rişte-i ŧanbûra döndürdi 
Uruldıķça def-i sînem o te’ŝîrle yamân sızlar 
 
Raķîb olmış viśâl-i źevķe mâni‘ dün ħaber aldum 
Nifâķı ‘âdet itmişdür o kâfirler îmânsızlar 
 
O müjgân oķlaruñ yetmez mi atduñ ey kemân-ebrû 
Doķunduķça dilüm feryâda başlar üstüħvân sızlar 
 
Ne müşkil derde dûçâr olduñ ey Râ’if eŧibbâ da 
Tedâbîrden ider ižhâr-ı ‘aczin cân-sitân sızlar 

3b    9 
-  .  -  -  / -  .  -  -  / -  .  -  -  / -  .  -  
Vuślaṭ-ı cânân ile maġrûr dil mehcûr olur 
Gâh hem-dûş-ı ĥaķîķat gah mecâzen dûr olur 
 
 
Ceźbe-i ‘aşķuñ ile bir ĥâlete düşmüş ki dil 
Her ne taķśîr eylese dîvânedür ma‘źûr olur 
 
Bâdeye ĥâcet ķalur mı dîde-i mestüñ gören 
Bir de hüşyâr olamaz medhûş olur maħmûr olur 
 
Ben helâk-i ġamze-i ħûn-ħvâr-ı dil-dâr oldıġum 
Yazsalar seng-i mezârum üzre dil mesrûr olur 
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Râ’if’e ta‘rîż iden görseydi dir ol âfete 
Ben degül sulŧân-ı dehr olsa saña mecbûr olur 

 
4a    10 

.  -  -  -  / .  -  -  -  / .  -  -  -  / .  -  -  - 
Dile âteş śalan ey bî-vefâ ruħsâruñ alıdur 
Bu sevdâlar baña hep ey perî zülfüñ ħayâlidür 
 
Ŧabîbüm nabża el urma benüm derdüm göñüldendür 
Beni taġyîr iden ol žâlimüñ taġyîr-i ĥâlidür 
 
İşitdüm ġayra dil virmiş dimişler ĥaķķuma cânâ 
İnanma ol raķîb-i bed-ħiṣâlüñ ķîl ü ķâlidür 
 
Fedâ itmez diyenler mâl ü mülküñ pek ħaŧâ eyler 
Degül varum ‘âzîz cânum anuñ mâl9 ü menâlidür 
 
Ne mümkin itmeye ŧâ‘at o şûħa Râ’if-i şeydâ 
Ĥüküm icrâ ider ħûbân-ı dehre şimdi vâlîdür 

4b    11 
.  -  -  -  /  .  -  -  -  /  .  -  -  -  / .  -  -  - 
Göñül derd ü elemden olmasun ezâda cânânsız 
Ħarâb olsun o diller kim olursa sâde cânânsız 
 
Nice ķanlar ile eşk-i nedâmet dökmesün dîdem 
Bu hicr ile dem-i vuślat gelince yâda cânânsız 
 
̇Ne dürlü neş’e virse źevķ baħş itse yine lâ-büd 
Olur zehre muķâbil bâde-i ĥamrâda cânânsız 
 
Güli gülşende görmezse nice ârâm-ı cân eyler 
Hezâr sûz u güdâz ile gelür feryâda cânânsız 
 
Hezâr-ı ħâme-i Râ’if şeb-i firķatde ķalmışdur 
Ne mümkindür gide gülzâr-ı isti‘dâda cânânsız 
 

5a    12 
Śâĥib-i Dîvân Gelibolılı Ĥayderî (?) Efendi10 
Merĥûmuñ Ġazelinüñ Taħmîsidür 
-  -  .  /  .  -  -  .  /  .  -  -  .  /  .  -  - 
Biz müstefîd-i nûr-ı tecellî-yi Kerîm’üz 
Esrâr-ı serâ-perde-i râzîde fehîmüz 
Mir’at-ı mücellâ gibiyüz ŧab‘-ı selîmüz 
Śanmañ bizi cem‘iyyet-i keŝretde nedîmüz 
Biz ehl-i dilüz Ŧûr-ı maĥabbetde Kelîm’üz 
 
Biz ‘aşķ u maĥabbetle heme sûz u güdâzuz 
Geh râh-ı ĥaķîķatde gehî semt-i mecâzuz 
Her ķâfilede ķâfile-sâlâr-ı Ĥicâz’uz 
Bir noķŧada pergâr-śıfat dâ’ire-sâzuz 
Dehri ŧolanur hem yine merkezde muķîmüz 
 
Râz-ı yem-i ĥikmet bize oldı yine mülhem 
Yoķdur dilümüzde hele bir ma‘nî-yi mübhem 
Urdı yine meydân-ı belâġatda ķalem dem 

                                                             
9 Metinde “mülk” çizilip “mâl” şeklinde düzeltilmiştir. 
10 Bu şair Râ’if’in müşâ’are ettiği şairler arasında zikredilen Hayder 
Efendi olmalıdır. (Emîrî:1328, 332) 

Bir riştede ser-beste heme ‘uķde-i ‘âlem 
Ĥalleyler isek biz iderüz ehl-i nažîrüz 
 
Biz olmaduķ hîç vâdî-i efkârdan nâ-kâm 
Dünyâyı bütün eylemişüz re’yümüze râm 
Beyhûde yere yorma seni eyleme iķdâm 
Biñ yıl arasa bulmaya hîç mâder-i eyyâm 
Ķa‘r-ı yemm-i ḥikmetde biz ol dürr-i yetîmüz 
 
Taķdîr-i bahâ eyleyemez olsa da naķķâd 
Her fenn ü ma‘ârifde bizüz ‘ârif ü üstâd 
Tevlîd-i ma‘ânîde bize oldı Ħudâ dâd 
Mihrine felek bulsa iderdi bizi dâmâd 
Śanma bizi nâhîd-i felek gibi ‘aķîmüz 
 
‘Aşķ-ı ezelî ķapladı hep rûĥ ile cânı 11 
Nây-ı dilümüz sızlayup iñletdi cihânı 
Dem-beste olur bezmümüze gelse zebânı 
Biz lâl iderüz naġme-i ŧâvus-ı cinânı 
Ol bülbül-i ħoş-zemzeme-i bâġ-ı na‘îmüz 
 
Sevdâ-yı semûm sâĥa-i serde eser olsun 
Mümkin mi ki ol yerde śafâdan eŝer olsun 
Râ’if nice bir gülşen-i dil pür-keder olsun 
Naħl-i dil-i […]12 niçe şâdâb-ter olsun 
Âzurde-i seng-i sitem-i çerħ-i le’îmiz 

 
5b    13 

Ġazel li-Nâmıķ Taħmîs-i Ħarpûtî Ĥâmid Efendi 
.  -  -  -  /  .  -  -  -  /  .  -  -  -  / .  -  -  - 
Der-i meyħâneden ‘âşıķlaruñ śanma ķadem çekmiş 
Derûnında nice demler ġam u derd ü elem çekmiş 
Ħarâb olmış mey-i hicr ile zehr-âb-ı sitem çekmiş 
Śaķın žann itme göñlüm sâdedür ħayli elem çekmiş 
Benüm aĥvâlümi gûş eyleyenler cümle ġam çekmiş 
 
Felek yer virmedi ‘âşıķlara cây-ı emîninde 
Yer itmiş ħançer-i ġayret dil-i sevdâ mekîninde 
Nice şîrîn ġazeller söylemişler bu zemîninde 
Degüldür ebruvân ol âfetüñ zîr-i cebîninde 
Debîr-i ṣun‘-ı Mevlâ levĥa-i ĥüsne ķalem çekmiş 
 
Gül-i ruħsâra ķarşu ŧûŧî-yi ħâme olur nâŧıķ 
Meźâķ-ı ehl-i ‘irfâna doķınmaz ‘âşıķ-ı śâdıķ 
Maĥabbet źevķüñ iñlerken degüldür bu saña lâyıķ 
Yazıķdur itme dest-âvîz anı âh alma ey ‘âşıķ 
Açınca ol güli gülşende bülbül ħayli dem çekmiş 
Viśâlinde alursa bûs-ı ruħsâr-ı nigârından 
Nevâzişler görüp râm eyleyüp ol gül ‘ızârından 
Şarâb-ı câm-ı ‘aşķı nûş iderse la‘l-i yârinden 
Berî olmaz śabâĥ-ı ĥaşre dek bir dem ħumârından 
O kim meyħâne-i ‘aşķında sâķî câm-ı Cem çekmiş 
 
Merâmuñ ‘arż idüp Ĥâmid viśâlinde dil-i şeydâ 
Dimiş derd-i derûnın râzını keşf eylemiş ammâ 
Niyâzıla ŧutup dâmân-ı nâzuñ eylesün da‘vâ 

                                                             
11 Metinde önce “revânı” yazılmış, daha sonra “ile cânı” şeklinde 
düzeltilmiş. 
12 Bu bölüm mahlas yeri olmalıdır.  Ancak metin siliktir. 
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O şûħa söyle Râ’if terk ķılsun cevrini zîrâ 
Ġurûr-ı ĥüsn ile çoķ görmişüz âħir ne dem çekmiş 

 
6a    14 

-  .  -  -  / -  .  -  -  / -  .  -  -  / -  .  -  
Merĥamet mef[l]ûl iderken cevri müzdâd eyledüñ 
‘Âşıķa nâz u cefâyı varsa mu‘tâd eyledüñ 
 
Yeter müjgânuña žâlim sînemi itdüm hedef 
Elvirür bir kez teraĥĥhum eyle ber-bâd eyledüñ 
 
Remz-i ‘aşķı ŧıfl-ı ebced-ħvânveş bilmez iken  
Şimdi bu fende beni irşâd u üstâd eyledüñ 
 
Ķaśr-ı dil hicr-i firâķuñdan ħarâb olmış iken 
Nâme-i luŧfuñla sen ta‘mîr ü âbâd eyledüñ 
 
Çekdigüñ esmâların te’s̱îridür Râ’if saña 
Yâri böyle râm idüp aġyârı ib‘âd eyledüñ 
 

6b    15 
Ġazel-i ‘Âcizî Taħmîs-i Raĥmî-i Ħarpûtî13 
.  .  -  -  / .  .  -  -  /  .  .  -  -  /  .  .  - 
Berķ urur lem‘a-i nûr âteş-i sûzâna deger 
Tâb-ı ruħsârına dil yanmaġa pervâne deger 
‘Ârıżın śanma hemân şem‘-i fürûzâna deger 
Pertev-i ĥüsni o şûħuñ meh-i tâbâna deger 
Meh-i tâbâna degül mihr-i dıraħşâna deger 
 
Leb-i dil-berde görüp ħâlî deme ikide bir 
Reşĥa-i ħâme-i ķudret śaçılupdur bir bir  
Çemenistân-ı melâĥatde peyâmın güle vir 
Kimse inkâr idemez bülbüle śor sen daħı dir 
O gülüñ ħandesi yüz ġonce-i ħandâna deger 
 
Bu mıdur ‘âşıķ-ı dil-ħastelere iĥsânuñ 
Bir nigâh ile ola cümle senüñ ķurbânuñ 
Olmış âmâde yine tîr-i ķażâ müjgânuñ 
Ġażab-âlûd oluban atma amân peykânuñ 
Dil-i mecrûĥuma yâ sîne-i sûzâna deger 
 
Tîġ-ı bî-dâd-ı nigâhıyla şikeste-bâlüm 
Baġrumuñ yâresini şerĥ ider eşk-i alüm 
Ser-i kûyında ben üftâdelere hem-ĥâlüm 
Nice maĥşerde cevâbın virecek ol žâlim 
Ħançer-i ġamzesi günde nice biñ câna deger 
 
Bir dem aġyârdan âzâde olup bî-pervâ 
Güẕer itsem çemene ġonca-lebümle tenhâ 
Dil-i sevdâ-zedeme hem-dem olur yine hevâ 
Bende cem‘iyyet-i ħâŧır mı ķoyar bâd-ı ṣabâ 
Yâd eller gibi ol zülf-i perîşâna deger 
 
O mehüñ ‘ârıż-ı gül-gûnını fikr itmege sen 
Genc-i ‘uzlet yetişür itme śaķın seyr-i çemen 

                                                             
13Tahmis Rahmî’nin Divanında 164. şiir olarak “Tahmîs-i Gazel-i 
Feyzullah Ra’if Efendi Mektubi Vilayet-i Âmid Sabıka” başlığı 
altındadır.  Dr. İ. Kavaz-Dr.-M. Naci Onur (1996). Harputlu Rahmî 
Dîvânı, Elazığ İzzet Paşa Vakfı Yayınları 2, Ankara, s. 314-317. 

Raĥmiyâ cây-ı mübârekdür anı eyle vaŧan 
N’ola Beytü’l-Ĥazen’i eylese Râ’if mesken 
Sevdigi dil-ber anuñ Yûsuf-ı Ken’ân’a deger 
 

7a(Boş) 
7b     16 

-  .  -  -  /  -  .  -  -  / -  .  -  -  /  -  .  -  
Ser-fürû eyler śanavber görse reftâruñ senüñ 
Şerm ider güller temâşâ itse ruħsâruñ senüñ 
 
Ben giriftâr oldum ammâ çekdigüm miĥnet yeter 
Olmasun hiç kimseler cânâ giriftâruñ senüñ14 
 
Bâġ-ı ĥüsnüñ bir benefşe-zâra döndürdi ħaŧuñ 
Olma maġrûr elvirür geçdi o gül-zâruñ senüñ 
 
‘Aşķuña dûçâr olan bî-çârelerde cân mı ķor 
Tîr-i cevrüñ tîġ-ı ġamzeñ çeşm-i bîmâruñ senüñ 
 
Hâleâsâ her ŧarafdan ķaplamış meh ŧal‘atuñ 
Görmege bir laĥža fırśat virmez aġyâruñ senüñ 
 
Olamaz kimse ħarîdâr-ı metâ‘-ı vuślatuñ 
Cân virüp cân almaġa maħśûś bu bâzâruñ senüñ 
 
Merĥametle ħâŧırın al ba‘d ez-în žulm eyleme 
Bir esîr-i bî-kesüñdür Râ’if-i zâruñ senüñ 

 
17 

 -  -  .  /  .  -  -  .  /  .  -  -  .  /  .  -  - 
Güller utanur görse eger ol ruħ-ı alüñ 
Şermende eder servileri ķadd-i nihâlüñ 
 
Dünyâyı dutar şa‘şa‘-i mihr-i melâĥat 
Görmüş mi ‘aceb çeşm-i felek berde mis̱âlüñ 
 
Ķudretle yaratmış seni ol Ħâliķ aĥsen 
Tasvîr idemez Mâni vü Bihzâd cemâlüñ 
 
Ŧûr-ı dilüme virmededür nûr-ı tecellî 
Âyîne-i çeşmümde düşen ‘aks-i ħayâlüñ 
 
Tâ merdümeg-i çeşm-i cihân-bînüme beñzer 
Rûyuñda ki ol nâfe’-i ‘anber gibi ħâlüñ 
 
Dön başına ol şem‘-i şeb-ârâya śaķınma 
Pervâne gibi yansa da Râ’if per ü bâlüñ 
 

8a ve 8b (Boş) 
9a    18 

-  .  -  -  /  -  .  -  -  / -  .  -  -  /  -  .  -  
Reng-i rûyuñdan ĥicâb eyler gül-i ra‘nâ-yı dil 
Keyf-i bûyından neşâṭ-engîz olur śahbâ-yı dil 
 

                                                             
14 Aşağıdaki beyit bu gazelle aynı kafiyede olmasına ve Emîrî 
tezkiresinde geçmesine rağmen şiirlerinin arasında bulunmamaktadır: 

Derd-i ‘aşkla bu rüsvâlıklarum ‘ayb eyleme  
Ben degül olmuş bütün ‘âlem giriftâruñ senüñ (Emîrî: 1328, 

333) 
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Kâkül-i müşkînüñ bir târına dûçâr olan 
Sînesinden dâ’imâ ġalyân ider sevdâ-yı dil 
 
Lâleveş ħûn itdi baġrum zaħm-ı dâġ-ı inkisâr  
Döndi bir fânûs-ı surħa şîşe-yi mînâ-yı dil 
 
‘Arż-ı ĥâcet ķalmadı mir’at-ı sûz-ı ‘aşķumı 
Hep bilindi žâhir oldı śûret-i ma‘nâ-yı dil 
 
Şimdi Râ’if bir esîr-i dâm-ı zülf-i yârdur 
Lâne-i çarħa tenezzül itmeyen ‘Anķâ-yı dil 
 

9b    19 
-  -  .  /  .  -  -  .  /  .  -  -  .  /  .  -  - 
Bî-tâb u şu‘ûr eyledüñ âħir beni žâlim 
Git eyledüm Allâh’a ĥavâle seni žâlim 
 
Âh itmege ruħśat mı virürsin dil-i zâra 
Śoldurma ħazân ile sen ol gülşeni žâlim 
 
Ķatlümse merâmuñ hele it ġamzeñe îmâ 
Teşmîre sebeb ne bu ḳadar dâmeni žâlim 
 
Bülbül gibi ‘uşşâķuñı nâlişlere śalma 
Açma meded ol gül gibi pîrâheni žâlim 
 
Bilmem n’ideyüm buncılayın kâfire Râ’if 
Ebrûsı kemân ġamze-i dil-efgeni žâlim 
 

9b    20 
-  -  .  /  .  -  -  .  /  .  -  -  .  /  .  -  - 
Bir bûse içün yâre temennâ idebilmem 
Göñlümdeki esrârumı inhâ idebilmem 
 
Tenhâca maĥal bulsam eger söylerüm ammâ 
Vuślatda dilüm lâl olur ifşâ idebilmem 
 
Âh ile geçüp ‘ömr-i ‘azîzüm daħı gitdi 
Keyfiyyet-i maķśûdumı icrâ idebilmem 
 
Va‘d itmiş iken vuślatını itdi taħallüf 
Va‘dinde ħilâf eyledi îmâ idebilmem 
 
Âħir beni ‘aşķıyla helâk eyledi ol yâr 
Râ’if o bütüñ cevrini iĥśâ idebilmem 
 

10a    21 
.  .  -  -  / .  .  -  -  /  .  .  -  -  /  .  .  - 
Cümle-i firķatüñi gel bu şeb icmâl idelüm 
Defter-i ĥasreti âzâde-i eşkâl idelüm 

 
Nuķre-i ŧab‘umuñ i‘lân içün śafvetini 
Bûte-i ‘aşķda istersen eger ķâl idelüm 
 
O vefâsız baña şâyed ki teraĥĥüm eyler 
Ey dil-i zâr aña gel taĥkiye-i ĥâl idelüm 
 
Dâstân-ħvân-ı cemâlüñ olaraķ gülşende 
İsterüz bülbül-i âvâreleri lâl idelüm 

 
Raĥm ider belki ĥikâyât-ı derûna Râ’if 
Yazup aĥvâlümüzi ol şûħa irsâl idelüm 
 

22 
-  .  -  -  / -  .  -  -  /  -  .  -  -  /  -  .  - 
Alınur cânândan śanma ki feryâd ile kâm 
Yanmasa pervâne şem‘a olamaz neyl-i merâm 
 
‘Iyd gelür ķurbân içün cânâna cânum ṣaķlarum 
Ben ki ķurbân olmasam olmaz anuñ ‘ıydı tamâm 
 
Mâh senüñ ruħsâruña nisbetle şâhum źerredür 
Nûrı ĥüsnüñden alur dâ’im senüñ mihr-i enâm 
 
Kâkülüñ sünbül ruħuñ gül serv ķaddüñ görseler 
Hep ĥicâbından zemîne baş egerler ṣubĥ u şâm 
 
Dâmenüñ elden bıraķmam ĥaşr olunca ey perî 
Râ’ifâ ķayd eylemem ger düşmen olsa ħaṣ u ‘âm 
 

10b    23 
Ġazel-i Sa‘îd Paşa Taħmîŝ-i ‘Âcizî 
-  .  -  -  /  -  .  -  -  / -  .  -  -  /  -  .  -  
Âteş-i ‘aşķuñla yansam keşf-i esrâr eylemem 
Bülbülâsâ âh u feryâdı bükâ kâr eylemem 
Senden özge kimseye ben śarf-ı efkâr eylemem 
Hicr-i zülfüñ beste-leb ķalmış beni zâr eylemem 
‘Uķde çoķdur ħâŧır-ı zârumda ižhâr eylemem 
 
‘Aķlumı alduñ benüm žâlim ĥelâl itmem saña 
Külħan u gülşen firâķuñla mesâ virür baña 
Görmezem senden cüdâ olsam eger rûy-ı śafâ  
Ħande-i gül nâle-i bülbül gelür ol dem baña 
Sensiz ey nev-ġonce ‘azm-i bâġ-ı gülzâr eylemem 
 
Zemm ider aġyâr bizi bilmem ‘aceb vâķi‘ midür 
Kârbân imrârına âvâz-ı kelb mâni‘ midür 
Müdde‘âmuzı delîle bu meŝel câmi‘ midür 
Cevherümüz anı seyr-i zişt-i rû dâfi‘ midür 
Ŧa‘na-i ĥussâd-ı nâ-merdândan ‘âr eylemem  
 
Tâ ezelden böyledür ‘âdât-ı dîrîn-i cihân 
Ġonce-i nev-res güler bülbül hemân eyler fiġân 
Ben olurdum gülşen-i maķśûda çoķdan bâġbân 
Eylemez göñlüm bu gülşende ķabûl-i imtinân 
Şeb-nem olsam kendimi ben ol güle yâr eylemem 
 
Göñlümi her dil-rübâ almaķ ba‘îd-ender-ba‘îd 
Vuślatıyla Râ’if eyler ‘îd-ber-bâlâ-yı ‘îd 
Źâtına virmiş necâbet Ĥażret-i Rabb-i Mecîd 
Luŧf ile almış Nebî pendin o âfet ey Sa‘îd 
Yoħsa ben her bî-vefâyı kendime yâr eylemem 
 

11a (Boş) 
11b    24 

.  -  -  -  /  .  -  -  -  /  .  -  -  -  / .  -  -  - 
Olursa ĥûrisiz cennet berî olsun iķâmetden 
Ħazân bulsun o gülşen ki eŝer yoķ serv-ķâmetden 
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Olursam ġayrınuñ ‘aksin ħayâle ey perî-peyker 
Şikest olsun o mir’ât-ı göñül seng-i melâmetden 
 
Düşünce fülk-i dil girdâb-ı ‘aşķa reh-güzârında 
Keser ümmîdüñ elbet sâĥil-i semt-i selâmetden 
 
Ne dürli cevr görsem ben felekden eylemem şekvâ 
Firâķuñdur viren te’ŝîr baña her bir melâletden 
 
Ĥaķîķatle mü’essesdür binâ-yı maķśaduñ Râ’if 
Ħarâb olsun iderse inĥirâf ol istiķâmetden 
 

12a    25 
Müstezâd15 

-  -  .  /  .  -  -  .  /  .  -  -  .  / .  -  - 
        -  -  .  /  .  -  -  [-] 

Cânânumı benden ayıran der-be-der olsun 
Böyle dilerüm Ĥaķ’dan 

Yansun yüregi hicrân ile benden beter olsun 
  Âmîn oķu ey dil sen 
 
Yâ Rab ruķabâ bulmasun aślâ ŧuracak yer 
  Ez-ġayr-ı cehennem 
Tâ cennet-i vuślat dil-i zâra maķar olsun 
  Vîrânemüz olur şen 
 
Kâküllerüñe virme amân böyle düzenler 
  Mecnûn olurum yâre 
Sevdâ ile lâyıķ mı göñül pür-eŝer olsun 
  Hicrüñle şaşurdum ben 
 
Luŧf eyle bu şeb ħânemüzi eyle müşerref 
  Tâ çatlasın aġyâr 
Bir kimseye dil istemez ammâ ħaber olsun 
  Bir sen ile bir ben 
 
Râ’if ķuluña itme cefâ eylerüm ey meh 
  Allâh’a şikâyet 
Yansun nice bir âhile dil pür-şerer olsun 
  Mânende-i külħan 

 
12b    26 

-  .  -  -  / -  .  -  -  / -  .  -  -  / -  .  -  
Nâ’il-i vaśl olmadum cânâna ben tedbîr ile 
Âteş-i hicrâna düşdüm rûz u şeb taķdîr ile 
 
 
Âh-ı eşküm śanma bârân dökdigüm ķandur bütün 
Raĥm ķıl ķalsun mı göñlüm böyle bir te’ŝîr ile 
 
Rişte-i cânum eger bend eylemezse zülfine  
Yoħsa ħabŧ olmaz dil-i dîvânemüz zencîr ile 
 
Şâhbâzum evc-i istiġnâya pervâz eyleme 
Ehl-i himmet râm ider bir nüsħa-i tesħîr ile 

                                                             
15 Şiirin nazım şekli müstezad ise de 1., 2. ve 3. bendlerin ziyade 
mısralarının son heceleri fazladır. 

 
Pâdişâh-ı mülk-i ĥüsne rû-be-rû ‘arż itmege 
Yoķsa Râ’if cür’etüñ bildür ĥâlüñ taķrîr ile 
 
   27  
-  .  -  - / -  . -  - / -  .  -  - / -  .  -  
‘Aķl u fikrüm târ u mâr itdi o gîsûlar yine 
Başumı sevdâya śaldı ol siyeh mûlar yine 
 
Görmedüm ħayli zamândur sende eski ülfeti 
Varsa girmiş araya aġyâr-ı bed-gûlar yine 
 
Tîr-i müjgânuñ kemânından ĥavâle eyleyüp 
Sînemi sûrâħ sûrâħ itdi ebrûlar yine  
 
Ĥasretüñle ol ķadar tökdüm ki gözden eşkümi 
Aldı ĥayretler temâşâ eyleyüp cûlar yine 
 
Yârı âġûş-ı viśâl itmege Râ’if maķśaduñ 
‘Âşıķa lâzımdur elbet ķıl tekâpûlar yine 
 

13a    28 
-  .  -  - / -  . -  - / -  .  -  - / -  .  - 
Yandı dil âteşler aldı neyleyüm bir dil-bere 
Âh kim vuślat müyesser olsa gelsek bir yere 
 
Leşker-i ħaṭ eyleyince ‘ârıż-ı yâre hücûm 
Şaşırup tedbîrini imdâd ṣaldı bir yere 
 
İtmedüñ žâlim mürüvvet bu dîger-gûn ĥâlüme 
Penbe-i mînâ-yı âhum itdi te’ŝîr mermere 
 
Ķâmetüñ seyr eyleyenler bâġda ĥayrân olur 
Serv-i nâzum baş eger mi yâsemen ü ‘ar‘ara 
 
Tâ cigergâhuña te’ŝîr itdürür Râ’if senüñ 
Fenn-i cevri ŧıfl iken almış o âfet ezbere 
 

13b    29 
Bir Beyt-i Meşhûruñ Tażmîniyle Müseddes16 
-  .  -  - / -  . -  - / -  .  -  - / -  .  - 
Kendi cehlüñ kimse itmezken ķıyâm ta‘dâdına 
Ġayrınuñ lâyıķ mıdur noķśânın[uñ] îrâdına 
Faśl-ı rezmi kâmilü’l-insân getürmez yâdına 
Feyżinüñ bârı olur elbetde istib‘âdına 
Herkesüñ ŧa‘n eyleyen kâlâ-yı isti‘dâdına 
Kârgâh-ı śan‘atuñ ta‘rîż ider üstâdına 
 
Rûĥ-ı Âdem eylemiş gülzâr-ı vaĥdetden hübûb 
Tev’em olmış cehl ü fażl-ı cümle noķśân u ‘uyûb 
Âdem olan setr-i ‘ayb ile ider hedb-i ķulûb 
Ĥażret-i Ĥaķķ’uñ bir ismi oldı Settârü’l-‘uyûb 
Herkesüñ ŧa‘n eyleyen kâlâ-yı isti‘dâdına 
Kârgâh-ı śan‘atuñ ta‘rîż ider üstâdına 
 
Cevher-i ‘ilm ile eyler bir ķulın muħtâr Ħudâ 
Ĥikmet-i râbıŧa eyler birini cehle sezâ 

                                                             
16 Şairin “meşhûr” dediği bu beytin kime ait olduğunu tespit edemedik. 
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Ķıymet-i ‘âr ile böyle olmada cilve-nümâ 
Ħalķı techîl eylemek artıķ ħaŧâ-ender-ħaŧâ 
Herkesüñ ŧa‘n eyleyen kâlâ-yı isti‘dâdına 
Kârgâh-ı śan‘atuñ ta‘rîż ider üstâdına 
 
Bâdeâsâ göñlüñi gül-renk-âmîz eyleme 
Hem dehânuñ çirk-i istihzâyla leb-rîz eyleme 
‘Âlemi ta‘yîb ü teşyî‘ ile ser-tîz eyleme 
Olmayan şâ‘ir muvâfıķ sözi tecvîz eyleme 
Herkesüñ ŧa‘n eyleyen kâlâ-yı isti‘dâdına 
Kârgâh-ı śan‘atuñ ta‘rîż ider üstâdına 
 
Źû-fünûn-ı ‘aśr olursın itme ižhâr-ı kemâl 
Herkesüñ âŝârına dinmek şurası bî-me’âl 
Ķulınuñ tezyîfine râżî degüldür Lâ-yezâl 
Bu śıfatlardan berî it Râ’if’i yâ Źül-celâl 
Herkesüñ ŧa‘n eyleyen kâlâ-yı isti‘dâdına 
Kârgâh-ı śan‘atuñ ta‘rîż ider üstâdına 
 

14a(Boş) 
14b    30 

-  .  .  -  / -  .  -  / -  .  .  -  / -  .  - 
Ħaste-i hicrânuña la‘l-i lebüñdir şifây 
‘Aşķ ile bî-çâr’olan neyleye ġayr devây 
 
Cevri ferâmûş idüp belki teraĥĥum ider 
Ħâŧır-ı ġamgînüme olsa o meh âşinây 
 
Sehv iderek söyledüm âyine-i ruħsâruña 
Cürmümi noķśânumı ‘afv ķıl ey meh-liķây 
 
Mâh yüzüñ enveri ŧutdı bütün ‘âlemi 
Žulmet-i hicrüñdeyüm eyle derûnum cilây 
 
Fehm idemez sâde-dil ehl-i dilüñ ĥâlini 
Remz-i nevâ n’olduġuñ añlamaz ehl-i śadây 
 
Ħayli zamândur yüzüñ hîç baña göstermedüñ 
Râ’if-i zâruñ yine eyledüñ ‘aşķa fedây 

 
31 

.  .  -  - / .  . -  - / .  .  -  - / .  .  - 
Ey perî ħayli zamândur göremem âh seni 
Dil-i dîvâne ħayâl itmede her gâh seni 
 
Śaldı firķat araya çarħı ķırılsun felegüñ 
Bî-vefâ bilmez idüm böylece eyvâh seni 
 
Hâleveş aldı bu şeb her ŧarafuñ ‘âşıķlar 
Hele bu ĥüsn ile kim görse śanur mâh seni 
 
Nâle-i âhumı itmezsin efendüm ıśġâ 
Ben ne gûne ideyüm ĥâlüme âgâh seni 
 
Milket-i ‘aşķda esb-i emele râkib iken  
Râ’ifâ ķıldı piyâde yazıķ ol şâh seni 
 

15a    32 
.  .  -  - / .  . -  - / .  .  -  - / .  .  - 

Ġayra itmem nigeh ey meh saña mecbûr olalı 
Aġlarum ĥasret ile ĥüsnüñe mehcûr olalı 
 
Görmedüm neş’e-i śahbâ-yı viśâlüñ sâķî 
Bâde-i hicr ü firâķuñ ile maħmûr olalı 
 
Gösterür ‘âlemi biñ śûret ile çeşmümde 
Seng-i cevrüñle dil âyînesi meksûr olalı 
 
Derd-i ‘aşķuñ beni bir mertebe bîmâr itdi 
Ħâk-i pâye süremem yüzimi ma‘zûr olalı 
 
Ne ķadar âh u fiġân eylese cevrüñle senüñ 
Râ’if-i ġam-zede gûş itdiremez dûr olalı 

 
15b    33 

.  .  -  - / .  . -  - / .  .  -  - / .  .  - 
Kişver-i ĥüsne Ħudâ şâh-ı ‘ažîm itdi seni 
‘Âlemi ķıldı musaħħar saña hem bende beni 
 
Berķ urur her ŧarafa dîde-i ‘âşıķ ķamaşur 
Śanki bir âyinedür ol melegüñ sîm teni 
 
Ĥaźer itsün o şûħuñ seyrine âmâde olan 
Ŧaġıdur çeşm-i ġażabla nice biñ encümeni 
 
Sînemi âteş-i sûzân-ı sitem ŧaġlasa da 
Dâġumı gösteremem lâle gibi ben ‘alenî 
 
Bir iki müşkilümüz var nice ben ĥallideyüm 
Söz alınmaz o ķadar tengdir anuñ deheni 
 
Yanarum âteş-i dilden aña pervâne gibi 
Sen de yaķ şem‘-i viśâli yeter ey dehr-i denî 
 
Cism-i zârumdan amân al girü tîr-i sitemüñ 
Böyle ķalursa eger çâk iderüm pîreheni 
 
Başķa ‘âşıķlara beñzetme beni ey âfet 
Yoluña terk iderüm cân u ten ile vaŧanı 
 
Dil-i üftâdeyi bir vuślaŧ ile şâd eyle 
Elvirür bekleye dil derd ile Beytü’l-Ĥazen’i 
 
Gerçi tertîb-i divân eylemediyse Râ’if 
Böyle pâkîze dir söyledigi her suħeni 
 

16b    34 
Ķıŧa‘ât17 (Nazm) 

I 
.  -  -  -  /  .  -  -  -  /  .  -  -  -  / .  -  -  - 
Firâķuñdan nice dem eşk-i çeşmüm ħûn-feşân olsun 
Viśâlüñle beni şâd it saña ķurbân-ı cân olsun 
‘Alâyıķdan o rütbe ħâli ķıldum ħâne-i göñlüm 
O şâh-ı bâz-ı istiġnâya birden âşiyân olsun 
 
 

                                                             
17 Ķıŧa‘ât başlığı altındaki bendlerin bazıları Ķıŧ‘a değil Nazmdır. 
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          Ķıŧa ‘a 
II 

.  -  -  -  /  .  -  -  -  /  .  -  -  -  / .  -  -  - 
 ‘Aceb śanma yaķılsa âteş-i ruħsâreye göñlüm 
Arada tâ ezelden şem‘lik pervânelik vardur 
Zamân ile olurken dâ’imâ hem meclis-i ülfet 
Nedür ĥikmet bileydüm şimdiler bîgânelik vardur 
Niyâz-ı vaśla vardur ârzû ammâ dilüm dönmez 
Mey-i ‘aşķuñla serde sâķiyâ mestânelik vardur 

 
Ķıŧ‘a (Nazm) 

III 
-  -  .  / -  .  -  .  / .  -  -  .  / - . -  
Kâküllerüñ başuma getürdi belâları 
Kâfir ider mi kimseye böyle cefâları 
‘Uşşâķı bezm-i vaśla neden maĥrem itmedüñ 
Bîgâne mi ŧutarsın begüm âşinâları 
Ey ġonce yâd-ı ħandeñ ile dil-ħûn eyleme 
Aġlatma böyle bülbül-i ĥasret-fezâları 
 

Ķıŧ ‘a (Nazm) 
IV 

.  .  -  -  / .  .  -  - / .  .  -  -  / .  .  - 
Aldı ol mâh benüm śabr u ķarârum n’ideyüm 
Felege çıķdı amân nâle vü zârum n’ideyüm 
Ben temennî-i viśâl eyler iken baġruma yâr 
Dâġ-ı hicrânuñ urur lâle-‘ızârum n’ideyüm 
 

   Ķıŧ ‘a 
V 

-  .  -  - / -  . -  - / -  .  -  - / -  .  - 
‘Âşıķ oldur âb u ŧâbıla giçe rûz u şebi 
Dîdesi pür-eşk-i ĥasret sînesi maĥrûr ola 
Bâdeyi ol şîşe-i taĥķîķden nûş eyle kim 
Her şikeste câmı bir âyîne-i Manśûr ola 

 
Ķıŧ ‘a (Nazm) 

VI 
-  -  .  / .  -  -  .  / .  -  -  .  / .  -  -  
Bir muġbeçenüñ derdine dil düşdi hevâdan 
Bilmem nere gitmiş śoralum bâd-ı śabâdan 
‘Âşıķlarına ķahr ider aġyâre maĥabbet 
Var mı bir eŝer źerre ķadar bûy-ı vefâdan 

17a18 
Râ’if’üñ ķaderi śaĥîĥan ‘âlî 
Nažmıla neŝri ħaŧâdan ħâlî (….) 
 
.  .  -  -  / .  .  -  - / .  .  -  -  / .  .  - 
Ĥażret-i Râ’if’üñ âŝârını gördükde didüm 
Eylemiş bikr ma‘nâsın vü nikâtı le’âlî19 
 
Ma‘nâyı ġayb lisânından alurmış ķalemi 
Mümkin olsaydı virürdüm aña nîlî ‘alemi (….) 
 
Vaŧanı eyledi reşk-âver-i bâġ-ı İrem’i 
Râ’if’üñ bu güher ü şu eŝer ü bu keremi (….) 

                                                             
18 Bu sayfadaki Râ’if’i öven beyitler başkaları tarafından eklenmiştir. 
19 Bu mısraın vezni bozuk. 
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Feyzullâh Râ’if-i Âmidî, Âgâh’ın üstatlığında 18. 
yüzyılda kurulan ve Emîrî Efendi’nin “Diyarbakır 
Encümen-i Dânişi” diye adlandırdığı ve döneminde 
edebî mektepten etkilenen şairlerden biridir. Kendisinin 
de belirttiği gibi, divan teşkil edecek kadar şiire sahip 
olmayan şairin edebî değer kaygısıyla fazla şiir 
söylemediğini tahmin etmekteyiz. Klasik şiir geleneğine 
bağlı olan şairin hem önceki hem de çağdaşı şairlerle 
müşâ’areler yapması, şiirlerinin başka şairlerce tanzir ve 
tahmis edilmesi onun şairliğinin belli bir seviyede 
olduğunu göstermektedir.  

Râ’if’in şiirlerinin hamiyetli ve vefalı kişilerce bir 
mecmuada kaydedilmesi böylesi değerlerin 
kaybolmasını önlemesi açısından önemli olduğu gibi, bu 
tür eserlerin çalışılmasının da bilim âlemine katkı 
sunacağı kanaatindeyiz. Aslında, kütüphaneler iyice 
araştırılsa, daha bunun gibi birçok değerin tozlu raflar 
arasında kendilerini keşfedecek ve istifadeye sunacak 
araştırmacıları beklediği görülecektir. Bu çalışmamız 
buna benzer çalışmalara vesile olursa kendimizi bahtiyar 
addederiz. 
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