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Abstract
One of the poets of 18. century Sünbülzâde Vehbî of Kahramanmaraş is best known by his Persian
and Arabic poetical dictionaries. Other than his Divan, one of his works is Münşeat which we don’t
have the whole of it. Only a few of the letters in his Münşeat –which was said it was lost in a fire- are
recorded in various works. Totally 12 letters of the poet in his Dîvân, Letâif-i İnşâ and Münşeât-ı
Aziziye were found and examined by us. It is possible to get some information about life of Vehbi in
these proses which were recorded with the names: Tezkire, Arîza, Kâime, Mektûb. Some of his letters
are short, express a situation and have the character of tezkire and some of them are long and have
literary content. Vehbi, who wrote almost all of his letters for the elders of the state, used dense and
pompous language in his letters. The ironic language he used in some of his letters reveals Vehbi's
ability in satire. The short poems by various poets, idioms and expressions in the letters show the
literary character of the texts. In this work it will be talked about the contents of the letters,
examples will be given about their style, some proses of his work which is known as lost will be
presented and will be brought to light.
Keywords: Sünbülzâde Vehbî, letters, munshaat, trancription, analysis.

Öz
18. yüzyılın önemli şairlerinden biri olan Kahramanmaraşlı Sünbülzâde Vehbî, daha çok Arapça,
Farsça manzum sözlükleriyle tanınır. Sünbülzâde Vehbî’nin Dîvân, Lutfiyye-i Vehbî, Tuhfe-i Vehbî,
Nuhbe-i Vehbî ve Şevk-engiz adlı eserleri vardır. Kaynaklarda Vehbî’nin Münşeât adlı bir eserinden
bahsedilse de bir yangında yok olduğu söylenen eserinden günümüze çok az mektup kalmıştır.
Vehbî, eşsiz bir eser olarak belirttiği Münşeat’ını, uzun bir zaman aralığında kaleme aldığını ve
bunun bir yangında yok olduğunu Divân’ınında dile getirmektedir. Şairin İstanbul Nadir Eserler
Kütüphanesinde yer alan Dîvân’ının nüshasında 7, Letâif-i İnşâ’da 4 ve Münşeât-ı Aziziye’de 1 olmak
üzere toplam on iki mektubu tespit edilmiştir. “Tezkire, arîza, kâime, mektûb” adlarıyla kayıtlı bu
inşa metinlerinde Vehbî’nin hayatına dair bazı bilgiler elde etmek mümkündür. Kimisi kısa ve durum
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bildiren tezkire yazıları mahiyetindeki mektupların içinde, uzun ve edebî muhtevaya sahip olanlar da
vardır. Mektuplarda çeşitli şairlere ait kısa manzumelerin, deyim ve söz kalıplarının yer alması,
metinlerin edebî niteliğini ve Vehbî’nin nesir alanındaki başarısını göstermektedir. Mektuplarının
hemen tamamına yakınını devlet büyükleri için kaleme alan Vehbî, bu mektuplarında ağır ve ağdalı
bir dil kullanmıştır. Bazı mektuplarında kullandığı ironik dil Vehbî’nin hiciv alanındaki kabiliyetini
de gözler önüne sermektedir. Çalışma kapsamında Vehbî’nin tespit edilebilen on iki mektubunun
çevriyazıları verilmiş; muhteva, dil ve üslûp özellikleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sünbülzâde Vehbî, mektup, münşeat, çevriyazı, inceleme.

Giriş
Maraş’ta doğan ve eğitimine burada başlayan Sünbülzade Vehbî, daha sonra İstanbul’a
gider; devrin ileri gelenlerine kaside ve tarihler yazarak şöhret bulur. Müderrislik, nâiblik,
kadılık ve elçilik görevlerinde bulunur. Şikâyetler üzerine iki defa görevden azledilir. Daha
sonra affedilerek göreve getirilir. Vehbî, 14 Rebîülevvel 1224 (29 Nisan 1809) yılında vefat
eder (Beyzadeoğlu, 1993: 7-13; Kuru, 2010:140).
Dönemin önemli devlet ve sanat adamları arasında yer alan Vehbî, şiirdeki kudretinden
dolayı Koca Ragıp Paşa’nın himaye ettiği şairler arasına girmiş; (Banarlı, 1983:782) inşâ
(Devellioğlu, 2012:507; Gültekin, 2015: 244)5 sahasındaki başarısından dolayı da
hâcegânlık rütbesi almış, mühimme yazıcılığı yapmıştır. Divan sahibi bir şair olan
Sünbülzâde Vehbî’nin Lutfiyye, Şevk-engîz adlı mesnevileri ve manzum biçimde kaleme
aldığı Tuhfe ve Nuhbe adlı sözlükleri vardır. Kaynaklarda Sünbülzâde Vehbî’nin bir
münşeatından (Akbayar, 1996:1656) bahsedilse de bu münşeât, kendisinin de bir
mesnevisinde ifade ettiği üzere bir yangında yok olmuştur.

Husûsâ Münşe’ât-ı bî-bahâne
Müsellem dürr-i mensûr-ı yegâne
Ki îcâd eylemişdim çok zamânda
Yanıp bir anda kalmadı cihânda (Yenikale, 2012: 68)

Vehbi’nin münşeatından bazı inşâ örnekleri Letâif-i İnşâ, Münşeât-ı Azîziyye gibi münşeat
mecmualarında ve kendisine ait bir divan nüshasında (İ.Ü Ktp. TY. 433) yer almaktadır.
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Vehbî’nin kendisine ait bir divan nüshasında 7, Refîk
Tevfîk’in Letâif-i İnşâ’sının I. cildinde 2, II. cildinde 2, Münşeât-ı Azîziyye’de’de 1 adet
olmak üzere toplam 12 mektubu bulunmaktadır.
Yazdığı şiirlerle Reîsü’ş-Şâirân unvanını alan Vehbî, döneminin meşhur şairlerindendir.
Tezkirelerde kendisi hakkında verilen bilgilerin yanı sıra, farklı şairler tanıtılırken de
adından bahsedilmesi6 vefatından sonra da şöhretinin devam ettiğini gösterir. Vehbî’nin
bilinen 6 eseri vardır.

5

Sözlükte “yapma, yapılma, vücuda getirme, kaleme alma, nesir yazı, mektup yazma, güzel nesir
yazma veya güzel yazılmış nesir” anlamları verilen inşâ, terim olarak da “belirli kurallara uyularak
mektup yazma işi, mektup yazma üslubu ve sözü belâgate uygun söyleme sanatı” anlamına gelir
(Devellioğlu, 2012); (Gültekin, 2015:244).
6 Meselâ Arif Hikmet’in Tezkire-i Şu’arâ’sında Abdülbâkî Efendi, Hayrî, Zülâlî, Surûrî gibi şairler
tanıtılırken Sünbülzâde Vehbî’den bahsedilir. Diğer örnekler için Esad Mehmed Efendi’nin Bağçe-i
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Divan
Vehbî’nin, Sâdî’nin Gülistan’ına atıfla Sünbülistân adını verdiği divanında 5732 beyit
bulunmaktadır. Divanında Türkçe şiirlerin yanı sıra Arapça 3 na’t, 5 kaside, 2 gazel, 7
müfred bulunmaktadır. Farsça divançesinde ise 3 kaside, 1 mesnevi, 1 tahmis, 56 gazel,
34 kıt’a ve 3 müfred yer almaktadır (Beyzadeoğlu, 1993: 50). Bunlar, şairin Arap ve Fars
dillerine hâkimiyetini göstermek bakımından önemlidir. Banarlı, Vehbî’nin şiirlerinin
nazirecilikten öteye geçemediği, bu nedenle şairin mesnevileriyle şöhret bulduğu
kanaatindedir (Banarlı, 1983: 782).
Lutfiyye-i Vehbî
Vehbî’nin oğlu Lutfullah için yazdığı nasihat içerikli
Hayriyye’sine nazire olarak yazılmıştır (Banarlı, 1983: 782).

bir

mesnevidir.

Nâbî’nin

Tuhfe-i Vehbî
Vehbî’nin İran seferi dönüşü kaleme aldığı Farsça-Türkçe manzum bir lügattir. Yaklaşık
800 beyitten oluşan bu lügatte takriben 2500 kelimenin anlamı verilmiştir. Eser birçok
kez basılmış ve şerh edilmiştir (Beyzadeoğlu, 1993: 54-55).
Nuhbe-i Vehbî
Vehbî’nin 1214/1799 yılında kaleme aldığı Arapça-Türkçe manzum bir sözlüktür.
Tuhfe’den daha hacimli olan bu eser birçok kez basılmış ve Cumhuriyet dönemine kadar
mekteplerde okutulmuştur. Eser üzerinde iki ayrı şerh bulunmaktadır (Kuru, 2010: 141).
Şevk-engîz
Biri erkeklere, diğeri kadınlara düşkün iki kişi arasında geçen mesnevi tarzında yazılmış
bir münazaradır. Müstehcen beyitlerin yer aldığı eserde kahramanlar bir şeyhe sığınırlar
ve kötü ahlaklarından kurtularak ilâhî aşka yönelirler. Eserin tamamı 779 beyittir
(Beyzadeoğlu, 1993: 56).
Münşeât
Bir yangında kül olan eserin bazı parçalarına şairin divanın bir nüshasında, Letâif-i İnşâ
ve Münşeât-ı Azîziyye’de rastlanmaktadır. (Kuru, 2010: 141).
A. Mektupların Yer Aldığı Mecmua ve Divan Nüshaları
a.

Refîk Tevfîk, Letâif-i İnşâ, C.I, 1281.

İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar, İstanbul : [Tercüman-ı Ahvâl
Matbaası], 5 Ramazan 1281/1 Şubat 1865, Fiziksel Nitelik: c. 1 ([4], 133, [2] s.); 16x10
cm. Kitabın baş tarafındaki ilave sayfalarda eserin "Fihrist"i vardır. Sondaki ilave
sayfalarda ise "Hata-Savab Cedveli" vardır.
1-Sünbül-zâde Vehbî Efendi’nin bir mansıbda asâlet niyâzıyla Re’is Efendi’ye ıstılâh-ı
nahv üzere yazdığı ‘arîza7dır. (s.73-74)

Safâ-Endûz, Fatîn Efendi’nin Hâtimetü’l-Eş’âr, Nail Tuman’ın Tuhfe-i Nailî, Şefkat’in Tezkire-i Şu’arâ
adlı eserlerine bakılabilir.
7 Küçükten büyüğe, üst makama takdim edilen yazı, muhtıra anlamına gelmektedir (Gültekin, 2015:
307).
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2-Müşârün ileyhin sınıf-ı kalemiyyeden yine tarîk-i kazâya ‘avdet istid’âsıyla Şeyhü’lİslâm Merhum Vassâf ‘Abdullâh Efendi-zâde Es’ad Efendi’ye takdim etdigi ‘arîzanın
sûretidir. (s.75-80)
b.

Refîk Tevfik, Letâif-i İnşâ, C. II, 1282.

1-Sünbül-zâde Vehbî Efendi’nin Boğdan’dan Baklavacı Kebîr-nâm cerrâr-ı meşhûr ile
yazdığı mektûbun sûretidir. (s.46-59)
2-Müşârun ileyhin tarîk-i kâzâdan tarîk-i kalemiyyeye nakli içün irâde sünûhunda re’is
efendiye tahrîr etdigi tezkire ki Muhsin-zâdenin evvelki sadâreti ve ‘Osmân Efendi’nin
riyâseti vaktinde dahi hˇâce olması murâd olundukda bu vechile def’ edip fakat ba’de
müddet-i vâfire tarîk-i mezkûra girmişdir. (s.60-69)
c.

Münşeât-ı Azîziyye (1284)

İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar, İstanbul: [Vezir Hanı Matbaası],
Gurre-i Zilhicce 1284/25 Mart 1868, Fiziksel Nitelik : [2], 156 s.; 23x15 cm. Kitabın baş
tarafındaki ilave sayfalarda eserin "Fihrist"i vardır. Eser "Habname-i Veysî" isimli eser ile
birlikte basılmışdır.
1- Şâ’ir-i edîb sühanver-i lebîb Sünbül-zâde Vehbî Efendi’nin mektûb-ı latîfi. (s.21-22)
d.

Divan Nüshası (İ.Ü Ktp. TY. 433)

1-Başlıksız (167b-169b),
2-Ser-kahveci-i Şehriyârî Rüstem Ağa’ya tahrîr eyledigi tezkire8dir (169b-170b),
3-Enderûn-ı hümâyûn ağavâtından Tayfur Beg’e yazılan tezkire (170b-171a),
4-Ba’zı kasâyid ü tevârîh tebyîz etdirdigi Ta’lik-nüvis Hayrî Efendi’ye yazdığı tezkire
(171a-171b),
5-Takdîm-i dîvân mukâbelesinde taraf-ı cihândârîden ihsân buyurulan boğça vü ‘atiyye-i
hümâyûnun vürûdu teşekkürünü hâvî Rüstem Ağa’ya yazdığı tezkiredir (171b-172b),
6-Rikâb-ı hümâyûna tahrîr ü takdîm eyledigi ‘arz-ı hâl9 (172b-175a),
7-Enderûn-ı hümâyun ağavâtından Tayfur Bege tahrîr eyledigi ‘arîza sûretidir (175a176a).
B. Mektupların İçerikleri
a.

Refîk Tevfîk, Letâif-i İnşâ, C.I, 1281.

1-Sünbül-Zâde Vehbî Efendi’nin bir mansıbda asâlet niyâzıyla Re’is Efendi’ye
ıstılâh-ı nahv üzere yazdığı ‘arîzadır. (s.73-74)
Vehbî Efendi’nin hâcegânlıkta “kâğıd-ı bîrûn vekâleti”nde çalışmış olduğunu öğrendiğimiz
bu mektupta Vehbî, reisülküttaba nahiv terimlerini sanatlı bir dille kullanarak istekte
bulunmaktadır.

8 Aynı şehirdeki resmî daireler veya kişiler arasında haberleşme amacıyla yazılmış belgelerdir
(Gültekin, 2015: 304).
9
Devlet görevlilerinin herhangi bir konu hakkında üst makamlara bilgi vermek amacıyla yazdıkları
yazılardır (Gültekin, 2015: 307).
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2-Müşârün ileyhin sınıf-ı kalemiyyeden yine tarîk-i kazâya ‘avdet istid’âsıyla
Şeyhü’l-İslâm Merhum Vassâf ‘Abdullâh Efendi-zâde Es’ad Efendi’ye takdim etdigi
‘arîzanın sûretidir. (s.75-80)
Vehbî, Şeyhülislam Vassâf ‘Abdullâh Efendî-zâde Es’ad Efendi’ye yazmış olduğu bu
mektupta kalemiyyedeki görevinden ayrılıp tekrar kadılık makamına dönme isteğini arz
etmiştir. Şairin Arapça, Farsça ve Türkçe şiir parçaları, çeşitli ibareler ve edebî sanatlarla
zenginlik kattığı mektup nükteli bir üslupla yazılmıştır.
b.

Refîk Tevfik, Letâif-i İnşâ, C. II, 1282.

1-Sünbül-zâde Vehbî Efendi’nin Boğdan’dan Baklavacı Kebîr-nâm cerrâr-ı meşhûr
ile yazdığı mektûbun sûretidir. (s.46-59)
Bu mektup Vehbî’nin son derece edebî bir dille kaleme aldığı mizahî bir inşa metnidir.
Kaime adıyla nitelediği bu mektubu makam sahibi bir yetkiliye yazmış, mizahî bir üslupla
tasvir ettiği obur bir cerci hocanın görgüsüzlüğünü, tavır ve davranışlarını ironik bir
üslupla kaleme almıştır. Vehbi, Boğdan bölgesinin Yaş kasabasında bulunurken, bir
ramazan günü Voyvoda’dan bir kaime getiren gezgin ve yemeğe düşkün bir hoca, zoraki
misafirleri olmuş, seyahat maceralarını kendilerine anlatarak onları güldürmüştür. Vehbi
bu “sevimsiz” hocanın hâlini, yemek yiyişini teşbihlerle ve alaycı bir dille aktarır.
Hakarete varan benzetmelerle ve daha çok yemek ile ilişkilendirerek onun kişiliğini tasvir
eder.
Mektubunu tamamen zahid tipli hoca ve yemek üzerine bina eden Vehbi, sonunda bu
kişinin, memnun edilmiş bir hâlde “hevâiyyat ve menhiyyâtı mebzûl olmayan” bir beldeye
yolcu edilişini ve kaimeyi yazdığı makam sahibinden teveccühler beklediğini yazıp
mektubunu bitirmiştir
Bu hocayla yemek ve maişet üzerine konuşma ve tartışmalarını uzunca yazan Vehbi,
metninde hem bu kişinin kendi masumluğunu ifade edişini, hem de buna verilen cevabı
ironik bir üslupla ve temsiller üzerinden verir. Bu hocanın belirtilen en bariz vasfı
oburluğu ve davranışıyla insanlar tarafından sevilmemesidir. İlk iftarını yerken bir
sonrakinin hesabını yapması Vehbi’nin yerdiği bir başka husustur.
Vehbi bu kişiyi tasvir ederken ona söylettiği kendi manzumeleri de mizah yüklüdür.
Tenkit ettiği cerci hocayı “ham sofu” olarak gördüğü için hakkında hep olumsuz ifadeleri
sıralar.“Degül kürsîye vâ’iz arşa çıksan âdem olmazsın” mısraını da yine onun için
zikreder.
2-Müşârun ileyhin tarîk-i kâzâdan tarîk-i kalemiyyeye nakli içün irâde
sünûhunda re’is efendiye tahrîr etdigi tezkire ki Muhsin-zâdenin evvelki sadâreti
ve ‘Osmân Efendi’nin riyâseti vaktinde dahi hâce olması murâd olundukda bu
vechile def’ edip fakat ba’de müddet-i vâfire tarîk-i mezkûra girmişdir. (s.60-69)
Vehbi, Muhsin-zade ve Osman Efendilerin zamanında da haâce olması istendiğinde bunu
geri çevirmiş fakat daha sonra yine bu mesleğe geçmiştir. Görevde bulunmadığı dönemde
yazdığı anlaşılan bu mektubunda ilk başta üç Türkçe, bir Farsça beyit ile kendi
kanaatkâr halini belirtip hûşe-çînî (başak toplayan) benzetmesiyle yeni bir görev
beklediğini ifade etmiştir. Reisülküttaba bağlılığını güzel cümlelerle (nazım-nesir) yazıp
kendisine lütfedilen bu görevi minnetle kabul etmiş ve şükranlarını sunmuş; bazı Arapça
tabirler de kullanarak, edebinden susması gerektiğini belirtmiştir. Vehbi, bir zamanlar
“en üstün ibadet ve büyüklerin âdeti” olan kadılık mesleğinin zaman içinde
değersizleştiğini, gereği ile amel edilmeyen mahkeme hücceti gibi hükümlerinin batıl hâle
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geldiğini yazmıştır. O, kadıların maişet zorluğu çektiklerini ama tembel ve cahil
olduklarını, bazı kötü huy ve davranışlarının olduğunu ve rüşvete bulaştıklarını yazar.
“Kadılar cehennemdedir” sözüne atıfla dünya ve ahirette hüsrana uğrayacakları bellidir
diyerek, kanaatini, hüsrandan bahseden ayetlerin desteğiyle ortaya koyar.
Vehbi görev alacağı hâcelik mesleğinin mahiyetini ve inceliklerini bilmediğini, ancak
“hâce-i dakîka-dân” Nabî’nin kanaatine göre tercih edilebileceğini belirtir. Fakat “Cihânda
mûcib-i rif’at Efendi himmetidür” sözüne göre, bu meslekte itibar kazanmanın da
koruyucu bir velinimetin himmetine bağlı olduğunu ekler. Yoksa basit şiirler yazarak
tekkelerde dalkavukluk gösterisinde bulunma çabası ile zifaf kasidesi, sünnet tarihi gibi
manzumeler kaleme alıp kıskançların alaylarına maruz kalınacağı açıktır. Vehbi çok
şükür kendisi için böyle bir mahzurun söz konusu edilemeyeceğini, kendi velinimetinin
çok lütufkâr olduğunu yazmıştır.
Vehbi bir takım süslü cümlelerle değerinin bilinmesini ve kendine sahip çıkılmasını,
mensuplarını eleştirmesine rağmen ya kadılık mesleğinde tutulup rütbesinin
yükseltilmesini veya hâcegan zümresine alınmasını saygılı cümlelerle yazıp mektubunu
bitirmiştir. Bu mektupta Vehbi kendisinin veya başka şairlerin manzumelerini kullanmış,
Arapça tabirlere yer vermiş, ayet alıntıları yapmış, meramını edebî üslûpla aktarmaya
çalışmıştır.
Vehbi, ehil olmadığı hâlde görevlere talip olan kimseleri fizikî görünüşleri üzerinden de
kınar ve onları (makam sevgisiyle kanat çırpan yaşlı tavuk, zillet toprağına düşmüş,
Horasan dükkânlarında üzüntü ile oturan, yazacakları zifaf kasidesi ve hitan tarihi ile
ihsan bekleyen konik kavuklu, tekkelerde sözde zikir ile meşgul olan, Maveraünnehir’den
yeni gelmiş, arkası bakır paralı) gibi benzetmelerle ifade etmesi mizah yüklüdür.
Vehbi kendi hakkının verilmesini ve layık olduğu dereceyi Münif adlı şairle kendini
kıyaslayarak beklediğini belirtir.
Yetkililere sunulacak arzuhâllerin ve manzumelerinin, isteklere kavuşmada etkisinin
olduğunu belirten Vehbi, azad edilse de bağlı olduğu kapıdan ayrılmayacağı anlamında
da şu beyti yazmıştır:
Hamdü li’llâh bir Efendiye kul oldum ki eger
Olmam âzâd beni ıtkıle itse tahyîr (s.61)

Vehbi meramını iletebilmek için üst makama nasıl ve ne zaman başvurulacağını bildiğini
de söyler ve hâcegânlık görevini beklediğini muhatabının duygularına da hitap ederek
belirtir ve mektubunu bitirir.
Vehbi düşünce ve meramını dile getirirken kalemin gücüne inanır. Bu anlamda Arapça
“Lisânü’l-kalemi entaku min-lisâni’l-ebkem” (Kalemin dili lal insanın dilinden daha
anlatıcıdır) ifadesini yazdığı gibi, bazen de susmanın etkili olacağını düşünmüştür.
c.

Münşeât-ı Azîziyye (1284)

1- Şâ’ir-i edîb sühanver-i lebîb Sünbül-zâde Vehbî Efendi’nin mektûb-ı latîfi. (s.2122)
Vehbi, muhatabının hâl hatırını sorduktan sonra girmekte olan ramazan ayını tebrik
etmiş ve kendisine dua ile meşgul olduğunu yazmış. Allah, namaz ve orucunuzu kabul
etsin; bütün vakitlerinizi bereketli, mesut kılsın ve sizleri bayrama eriştirsin diye
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eklemiştir. Ramazan ayının düşenbe (Pazartesi) günü gireceği duyulunca evvelâ “felekden
bir gün kapmak” ve aralarındaki dostluk gereğince hâlini sormak için bu “şukka”yı
yazdığını belirtmiş. Gerçekte salı günü Ramazan hilali görülünce, bayram namazının
çarşamba günü eda edileceği hususunu delilleriyle bildirmesini rica ederek, bunun duaya
ve sevince sebep olacağını söylemiş ve “Hak her giceni kadr ide her rûzunı bayram” diyerek
bir manzumesini eklemiştir.
d.

Divan Nüshası (İ.Ü Ktp. TY. 433)

1-Başlıksız (167b-169b)
Başlıksız olan bu metin, devlet yetkililerinden birine Vehbi tarafından yazılmış olup edebî
nitelikte, bahar tasvirleriyle dolu bir mektuptur.
Mektupta muhataptan yardım
beklenmiş, gençliğe özlem ifade edilerek evlilik arzusu dile getirilmiştir.
Vehbi, mektubuna “devletlü, inayetlü, velinimetim, efendim” gibi hitaplarla başlayıp
dualar etmiş, bahar mevsiminin tasvirini yapmıştır. En güzel mevsim “a’del-i ezmine” olan
“mevsim-i letâfet-sirişt” baharın güzelliğinden, insan ruhunda oluşturduğu etkilerden
uzunca bahsetmiştir. “gönül-âteş-mizâc-âfitâb-âşık-şarâb” kavramları çevresinde
dönerek, Farsça Arapça, daha çok da Türkçe manzume söyleyerek edebî bir üslûp
sergilemiştir.
Vehbi, bahar gelince feleklerde ve denizlerde dahi şevk ve ateşin arttığını, insan ruhunda
da aşk duygusunun coştuğunu söylemiştir.
Baharda balıkların da güneş ışığına düşkün olduğunu, feleğin de gönlünün yandığını; bu
değişiklikle dört unsurun (ahşîcân) havaya ateş saçtığını; yaz sıcağında ağzı kurumuş
rindlerin o mutedil mevsimi anarak âdeta rahatladığını; lâle zamanı gül yanaklıların, yaz
sıcağında ise peymanede seyyal buz parçalarının özlendiğini teşbihli-mecazlı, uzun
cümlelere dökerek anlatır.
Vehbi yaz mevsiminin ilim ehlini de etkilediğini, bu mevsimde nelerin yenip içildiğini,
kendini de hesaba katarak belirtir. Daha sonra kendinden daha açık olarak bahsedip
ihtiyaçlı hâlini dile getirir ve daha önce olduğu üzere himmet beklediğini belirtir.
Vehbi belki de çaresizliğinden, gençliğindeki duygulara olan hasretiyle mektubunun
sonuna doğru evlilik arzusunu “edep sınırını zorlayarak” belirtir, muhatabından bu
konuda yardım bekler;, , muhatabına dua, düşmanlarına beddua edip yazısını bitirir.
2-Ser-kahveci-i Şehriyâri Rüstem Ağa’ya tahrîr eyledigi tezkiredir (169b-170b)
Vehbi muhatabına saygılı ifadelerle dualar etmiş; kendi hâlinde (peygûle-nişîn)
oturuyorken gelen bir tezkire ile çok memnun olduğunu, kendilerine dualar ettiğini
belirtmiştir. Kusur ve aczini dile getirip dostlar meclisine dâhil olma arzusunu “N’olurdı
pey-rev olsan zümre-i yârâna düşdükçe” mısraı ile ifade etmiştir. Haddi olmayarak, sülâsî
kaside vezinleriyle, sade mazmunları tekellüfsüz (câme-i elvân-ı tasannu’âtdan ârî),
mevzûn bir “târîh-i tâm” yazıp gönderdiğini, nazmında görülecek “ham tabirleri” lutfuyla
örtmesini istemiştir. Göz ucuyla da olsa gözden geçirmesi temennisi ve “Ol bâbda kemâl-i
mürüvvet efendimündür” saygı cümlesiyle takdim etmiştir.
Kısa mektubun sonuna “Bende Vehbî-i nâ-tüvân u hakîr peyrev-i beste-tab’ u pür-taksîr”
şeklinde adını yazıp 12 Safer 1206 (1791) tarihini de eklemiştir.
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3-Enderûn-ı hümâyûn ağavâtından Tayfur Beg’e yazılan tezkire (170b-171a)
Vehbi, mektubuna muhatabına uzun ömür ve saadet duaları ile başlamıştır. Daha sonra,
kaleminin nice mazmunlara muvaffak olduğunu ifade etmiş, kendisine Rüstem Ağa’nın
mürüvvetnamesi ile birlikte gönderilen tezkirede kendisinden bir “târîh-i tâm”
yazılmasının istendiğini belirtmiştir. İstenen metnin sülasi vezinlerle ve kısa mısralarla
yazılması çok zor olduğundan, süre bitmeden ayıpsız ve çok hünerli olmayan bir tarih
olmak üzere “bil-bedâhe” hatıra gelen berceste sekiz beyit yazıp muhatabına takdim
etmiştir. Vehbi, yazdığı tarihin beğenilmemesi durumunda onu diğer mısralarla beraber
yok edeceğini taahhüt ederek yeniden bir tarih inşâd edeceğini söylemektedir. Bu
durumu muhatabına bildireceğini de belirterek, yazarsa tekrar incelemesini istemiş;
sonunda “Senâkâr-ı kadîm Vehbî” imzasıyla yazısını bitirmiştir.
4-Ba’zı kasâyid ü tevârih tebyîz etdirdigi ta’lik-nüvîs Hayri Efendi’ye yazdığı
tezkire (171a-171b)
Vehbi birçok yazı işini hâlleden Hayri Efendi'ye “ma’rifetlü oğlum” şeklinde hitap ederek
iltifatlı ve dualı ifadelerden sonra, kendisine daha önce çok ibare yazdırdığını ama bunun
ise acele yazılması gerektiğini söylemiştir. Vehbi’ye bir akşamüstü haberci gelmiş,
getirdiği tezkirede padişahın acele olarak bir târîh-i tıb istediğini ve seher vaktinde hazır
olmasını ferman buyurduğunu yazmış. Kendisi gece uykuyu terk edip bu kaside ile
meşgul olduğunu, her mısraının mücevher tarih10 ve manalı olduğunu eklemiştir. Zaten
yazdığı bütün tarihlerin padişahça beğenildiğini ve kendisini söyletmeyi murad ettiğini
şükr ederek kaydetmştir. Padişahın i’cazlı metin istediğini, gönderdiği bu “mu’ciz” metnin
bütün mısralarının mücevher olduğunu, muhatabının ona göre temize çekmesini
istemiştir. “Senâkâr-ı bî-merâ” imzasıyla yazıyı bitirmiştir.
5-Takdîm-i dîvân mukâbelesinde taraf-ı cihândârîden ihsân buyurulan boğça ve
‘atiyye-i hümâyûnun vürûdu teşekkürünü hâvî Rüstem Ağa’ya yazdığı tezkiredir.
(171b-172b)
Vehbi, Padişah canibinden kendisine gönderilen hediyeye karşı minnet duyarak, sultanın
ömrünün devamına, bütün günlerinin kadir gecesi ve bayram gibi olmasına dualar etmiş;
“ber-dâşte-i ahkar-ı abîdleridür ki” deyip bu metni takdim ettiğini yazmıştır. Padişahın
ihsan ettiği çok nimetlere eriştiğini yazmıştır. En son kendisine Kadri Efendi aracılığıyla,
“padişahın vücuduna dokunmuş nurlu ıtırlı” bir bohça gönderilmiş. Vehbi çok sevinip
bunu yüzüne gözüne sürmüş ve sevincini bir beyitle ifade etmiştir.
Buna mukabil üzerine borç olan dualara devam ile kendisine karşı hep tatlı dilli (azbü’llisân) olduğunu yazıp yazısındaki kusurlarının bağışlanmasını istemiştir.
6-Rikâb-ı hümâyuna tahrîr ü takdîm eyledigi ‘arz-ı hâl (172b-175a)
Vehbi’nin Sultan 3. Selim’e yönelik bu arz-ı hâli içine düştüğü sıkıntılardan kurtulma
isteğini içermektedir. Önceki padişah zamanındaki hâlini, daha sonra yaşadıklarını ve
başına gelen meseleleri çözmesi için yakınlık hissettiği Sultan’a başvurmuştur. Padişahlık
makamına yönelik bazı dualar ve düşmanlarına da beddua ettikten sonra arzusunu
özetle şöyle anlatmıştır. Padişah 3. Selim’in babası sultan 3.Mustafa’nın bilgili ve marifetli
insanlara (erbab-ı daniş ü ma’ârif) itibar ettiğini, daha önce kendisini bir sefer esnasında
kadılıktan Zümre-i Hâcegân-ı Divana dâhil ettiğini, özellikle Mühimme tahriratında
istihdam ile yedi sene çok nimete mazhar olarak akranlarına tercih ettiğini belirtmiş;
sonra amcası merhumun (I. Abdülhamid) kendisini İran sefaretine tayin ile Şiraz’a
10

Ebced hesabında yalnız noktalı harflerle düşürülen tarih.
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gönderdiğini, o tarafta “ber-vefk-ı rızâ edâ-yı hizmet” ettiğini; oradan avdetinde yaşlılığı ve
ihtiyarlığı sebebiyle “istirhâm ve istid’â-yı âcizâne”sine bağlı olarak ilk görevi olan kadılığa
“merhameten ve inayeten” üç rütbe üstten tekrar başlatıldığını yazmış. Sonra Rodos
Kadılığına geçecek iken “mâye-i fesâd-ı cihân” olan Şahin Giray o canibe sürülmüş, fakat
mübaşiranın hatasıyla firar etmiş ve Fransız konsolosluğuna sığınmış. Kendisinin devlet
hizmeti bilindiğinden, amcası onu bulunduğu mansıbdan üst makam olan Silistre
naibliğine ve ordu-yı hümayun kadılığı niyabetine hatt-ı hümayunla tayin etmiş.
Buradaki hizmeti beğenildiğinden, oradan da Zağra-i Atik mansıbına verilen söz üzerine
tayin edilmiş. Oranın ise etrafı Şahin Giray’ın akrabaları olan Sultan Cengiz’in sülalesiyle
dolu olduğundan, onların kendisine kinle baktıklarını, onların hile ve zararlarından
kaçınarak kendini koruduğunu söyleyen Vehbi, eşkıya ile uğraşırken bu esnada tahta
mevcut padişah geçince kadılık görevi için hatt-ı hümayun geldiğini, buna imtisalen
göreve başladığını, kendilerine dua ve övgüyle meşgul olduğunu yazmıştır. Vehbi, o
civardaki Selatin-i Cengiziyye müteallikatından eşkıya ile mücadeleye başladığını, onların
akrabalarından olan kişilerin sadece Cengiz hanedanına hizmet ile Şahin Giray’ın
intikamını almak için eşkıya ve Tatar mirzaları ile mahkemeyi ve evini bastıklarını
belirtmiştir. Vehbi, eşkıya baskınında evinin yağmalandığını, iyalini dövüp
yaraladıklarını, götürüp hapsettiklerini; naib ve kethüdasına 45 gün eziyet ettiklerini, bu
durumu Kaymakam Paşa’ya haber verince Edirne’den Bostancıbaşı’nın gönderdiği birkaç
yüz bostancı ile gelip kendisini kurtardığını yazmıştır. Durumun ordu-yı hümayun
tarafından öğrenilmesi üzerine sorumluların yakalanması için “emr-i âlî” varid olmuşsa
da, sadece Hüsmen adlı çetebaşının alınıp diğerlerine dokunulmadığını belirtmiştir.
Çetebaşı da ordu içindeki Cengiz taraftarlarına sığınmış,sadrazamın müdahalesiyle alınıp
sorgulanmış, cezası infaz edilecekken sadrazam ölmüş ve infaz durmuştur. Vehbi
mağduriyetini, “ömür sermayesi olan mansıbının” heder olduğunu, kendi saltanatında bu
fiillere cür’et edenlerintasarruf ettikleri bazı timarların olduğunu hünkâra arz edip,
baskıncıların yargılanmasına dair padişahtan yalvaran bir üslupla hatt-ı hümayun talep
ederek arz-ı hâlini bitirmiştir.
7-Enderûn-ı hümâyûn ağavâtından Tayfûr Beg’e tahrîr eyledigi ‘arîza sûretidir
(175a-176a)
Vehbi, “benim marifetli oğlum sultanım hazretleri” diye hitap ettiği muhatabına,
gönderdiği tezkireyi okuduğunu söyleyip, istenilen 20 adet “tevârîh-i mütenevvia”yı
kaleme alacağını, “hemân gaybî feyizlerin kalbine sünûh” etmesini beklediğini
belirtmiştir. Zağra-i Atik’te iken ma’hut kavmin yakınlarından birkaç kişi Şahin Giray’ın
intikamını almak fikri ile kendisine suikast ile mahkemeye hücum ettiğini, mallarını
yağmaladığını, canını kurtarmak için ordu-yı hümayun ricaline bunların güldürücü
hâllerini anlatan latifeli yazılar yolladığını belirtmiştir. Lakin bu yazıların müsveddeleri
kaybolmuştur. Hatta o zaman üst makama takdim etmek için Münif merhumun
tahmisine nazire yazıp evveline 40-50 beyitlik bir kaside inşad etmiş ve edep gereği
Padişahlık makamına değil, oğlu gibi gördüğü Tayfur Bey’e göndermiştir.
Vehbi yazdıklarının hezl olmadığını, diğer yazılarının da nüshalarının kalmadığını ve
bunun hünkâra tebliğini rica ile “Senâkâr-ı bî-merâ” imzasıyla mektubunu bitirmiştir.
C. Mektupların Dil ve Üslubu
Başlık ve muhtevalarını verdiğimiz mektuplardan anlaşıldığı üzere Vehbî, münşiyâne bir
dil ve üslup kullanmıştır. Muhatabın durumuna göre üst makamlara yazılan
mektuplarda resmî ve ciddi bir anlatım hakîmken dostlara yazılan mektuplarda nükteli
bir anlatım ve mizahi üsluba yer verilmiş hatta bazen müstehcen imalara
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başvurulmuştur. Dil, bazı mektuplarda sade iken bazı mektuplarda söz sanatları,
zincirleme terkipler ve uzun cümlelerle girift bir hâle bürünmüştür. Arapça ve Farsçaya
hâkim olan Vehbî, mektuplarında Türkçe manzumelerin yanında Arapça ve Farsça
manzumelere/manzum parçalara, veciz ifadelere de yer vermiştir. Söz sanatlarından
sıkça yararlanan Vehbî, özellikle “teşbih, iktibas, istiare”ye çokça başvurmuş; ayrıntılı
tasvirler yapmıştır.
Vehbî, “Sünbül-zâde Vehbî Efendi’nin Boğdan’dan Baklavacı Kebîr-nâm cerrâr-ı meşhur
ile yazdığı mektubun suretidir.” başlıklı mektupu dil, üslup ve muhteva yönüyle oldukça
dikkat çekicidir.
Vehbi, Divan şiirinin zahid tipine uygun hocayı rind edasıyla zemmederken tamlamalı,
külfetli bir dil kullanmış; Arap belagatinden yararlanmış, çok sayıda Arapça deyim,
atasözü ve tabire yer vermiştir. Ayet ve hadislerden yaptığı alıntılarla, Türkçe, Arapça ve
Farsçadan seçtiği kısa manzum-mensur parçalarla, cümlelerindeki nükteli ve mizahî
tasvirlerle mektubunu tam bir inşa metni hâline getirmiştir. Bu manzumelerin bir kısmı
diğer şairlere, bazısı ise kendine aittir. Çoğunun edebî değeri düşük olmakla birlikte,
kimisinde Türkçe kelimeleri –bazı yemek adlarını– Arapça kelime kalıplarına uydurarak
mizah yapmıştır.
Mektubunda “baklava” kelimesini Arapça “inne” ile bir araya getirerek “inne baklavaye”
şeklinde, “şakşak” ve “kaşık” kelimelerini Arapça mükesser kalıplarla çoğul yaparak
“şakaşık-ı kavaşık” şeklinde terkip hâlinde kullanır. Pilav yığınını İslam kubbesine,
mideyi mutfağa ve tandıra benzetir. Kendinden “Kılletü’l-ekli re’sü külli edviyetin (Az
yemek her devanın başıdır), “Ve li’s-serîdi ricâlün” (Tirid yemeğini yiyecek kişiler vardır)
şeklinde vecizeler üretir. “tarlakuzu sohbetleri, öküz efendi biraderi, işkenbeden sözler,
laklak düşkünü çocuk” gibi teşbihli tamlamalar onun üslûbunun malzemeleridir.
Vehbî’nin açgözlü cerci hocaya söylettiği yemek duası da hayli nüktelidir. Bu ifadelerde de
yine Arapça ve Türkçe kelimeler iç içedir: “el-hamdu li’llâhillezî ce’ale’l-meraka dâfi’an limerâkı’l-enâm ve’l-kebâbe ke-bâbin li’t-ta’âm ve’l-kabaka müzeyyinen li’t-tabâki izâ vuzı’a
tabakan an-tabak ve’l-bâdilcâne devâ’en li-hırâşi’l-cân…” (Letâif-i İnşâ C.II, s.56).
Yemeğe düşkün ve seferde oruç tutmayan “şahs-ı garîbü’l-heykel” Baklavacı Şeyh adlı bu
hocayı ve yemekleri tasvir ederken Arapça, Türkçe beyitleri/tabirleri kullanır. Yine Türkçe
beyitlerle cerciyi ve onun üzerinden zahidleri yerecek ifadeler yazar. Tasvirli uzun
cümleler içinde, ayetlerden seçtiği konuyla ilgili kelimeleri de dikkatle kullanır: “...Şâyed
bu misillü “eklen lemmâ”11 ile fesâd-ı mi’deye mübtelâ olur melhûzıyle...külû veşrebû12
makâle-i kerîmesiyle... bi-vâdin gayri zî-zer’in13 tenezzüli ile…” (s.50-51)
Mektupların girişlerinde saygı, sevgi, övgü ifade eden ifadeler, sanatlı ve ağdalı bir dille
verilir. Mensur metni yeknesaklıktan kurtaran manzum parçalar, çeşitli ibare ve sözler,
çoğu zaman uzun cümlelerin bir ögesi şeklinde metinde yer alır.
“Devletlü, inâyetlü, âtıfetlü, ifâzatlü, veliyyü’n-ni’am, menba’u’l-himem ve’l-kerem efendim,
hemâre vâcibü’z-zât-ı mûcibü’z-zevât, âb-ı rûy-ı gülşen-i devlet ü ikbâl olan zât-ı mehâmidsıfâtların, ömr-i mezîd vicâh-ı vecîh-i mürîd ile târem-sâz-ı vakâr u sa’âdât ve zülâl-i salsâl-i
hôş-güvâr-ı ‘ayn-ı inâyetlerin zâ’ika-i dil-teşnegân-ı bevâdî-i vâdî-i emânîye ‘azb-i fürât
eylemek, seyl-âb-ı firâvân-ı revân da’avâtı isâle-i deryâ-yı nûr-ı icâbât-ı kâdî’l-hâcât

11
12
13

“Haram helal demeden mirası yiyorsunuz.” Fecr 89/19.
“Yiyiniz içiniz” Hakka 69/24.
“Ziraat yapılmayan bir vâdi” İbrahim 14/37.
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kılındığı mecârîde ma’rûz-ı sîr-âb-ı rûd-ı musaffâ ve revd-i a’tâf-ı bî-gâyâtlarıdır ki (Beyt LiMünşi’ihi)

Açılur gonçe-i dil fasl-ı bahâr oldukça
Sînede gül gibi bir lâle-izâr oldukça
küşâyişince a’del-i ezmine olan mevsim-i vesîm-i ürdibehişt-i letâfet-sirişt gülzâr-ı âlemi
behişt-ender-behişt belki reşgîn-sâz-ı çâr-bâğ u heşt-behişt itmişiken… (İ.Ü Ktp. TY. 433;
167b-168a).
Meramın az ve öz olarak dile getirildiği bir mektup:
Ba’zı Kasâyid ü Tevârih Tebyîz Etdirdiği Ta’lîk-nüvîs Hayri Efendi’ye Yazdığı Tezkire
Benüm fütüvvetlü ma’rifetlü oğlum sultânım, “Ey âşık-ı mihnet-zede buldukça bunarsın”
dediği gibi egerçi biz dahi ateh-i pîrâne-i ta’cîzi pîş-nihâd eyledük lâkin alima’llâh zarûrîdür
ki bu gice ahşama karîb bir ‘acele süvârî bostânı mufassal bir tezkire-i behcet-edâ getirip
me’âlinde şevketlü kerâmetlü efendimiz mu’ciz olarak dîger târîh-i tıbb-ı hümâyûn
buyururlar ale’s-seher hâzır idüp selâmlamakdan evvel îsâl olunsun deyü fermân
buyurulmuş bu gece hakîriniz hvâb-ı ârâmı terk ile bu kasîdeye meşgûl oldum her mısra’ı
mücevher târîh ve ma’nâdâr vâkı’ oldı. İnşâ’allâh makbûl-i hümâyûn olur zann ederim
egerçi cümle târîhlerimiz bi-hamdihî Te’âlâ pesendîde-i hümâyûn buyurulmuş lâkin hakîri
söyletmek merâmları olmağla mu’ciz taleb buyurmuşlar târîhe göre bundan mu’ciz olmaz
sanırım. Cümle mısra’ları târîh-i mücevher olduğunu fehm buyurarak tebyîz buyurmaları
mütevakkâ’dur. Senâkâr-ı bî-merâ Vehbî (İ.Ü Ktp. TY. 433; 171a-171b).
D. Mektupların Çevriyazılı Metni
a.

Refîk Tevfîk, Letâif-i İnşâ, C.I, 1281.

1- [73] Sünbül-Zāde Vehbį Efendiniñ Bir Manśıbda Aśālet Niyāzıyla Reǿįs Efendiye Iśŧılāĥ-ı Naĥv
Üzre Yazdıġı Ǿarįżadır
Devletlü Ǿināyetlü Ǿaŧūfetlü efendim
Bu bende-i nā-kāmına şefķatlü efendim
Bu ķullaru maĥżā taǾalluķ-ı irāde-i seniyyeleriyle nāǿil olduġum ķāġıd-ı bįrūn vekāletinde elĥāletü ĥāźihi ke’l-aśįl ve medār-ı sedd-i ramaķ miķdārı vāyedār-ı şeyǿ-i ķalįl olup lākin ser-i aśįli
ferǾ eden kelime-i cer Ǿan-ķarįb nezǾ-i ħāfiżiyyet-i Ǿazl ü infikāka müncer ve ŧaraf-ı Ǿācizāneme
Ǿāǿid olacaķ śıla-i fevāǿid-i mādan [74] żarf-ı laġv meŝābesinde tehį-kāse-i ĥırmān ü tefkįk olmaķ
vāhimesi żamįrde muķarrer ve-helümme cerrā żarūrį mūcib-i irtikāb-ı cerr ve bu cümle ile fį-külliĥāl ķalb-i ĥazįnim el-muķadder kāǿin-i tesliyyetine žarf-ı müstaķar olmaġla “Ǿalā cerri [źeylin]
leyse yerfeǾu reǿsehu fe-hel yestaķįmü’r-refǾ Ǿan-Ǿāmili’l-cer”14 taķdįriyle aśl-ı bį-ferǾ mecrūrı cār
olan edat-ı kāf-ı teşbįh-i belįġa müteǾalliķ nükātda bi’l-istinkāf cārį olduġu üzere įśāl [u] ĥaźf ile
lafžen ve maǾnen vekįle mużāf ve ĥadd-i źātında “lā-maĥalle lehu mine’l-iǾrāb”15 ķabįlinden olan
Çekerken eteğini, kaldırmıyor başını. Cer yaparken uygun düşer mi ref’?” (Sa’dî-yi Şîrâzî, 2015:
163).
15 İrabda yeri yoktur.
14
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bende-i efkendeleriniñ kāhilü’l-kāf mālik-i mālıħūlyā-yı kifāf olmasına yek-ĥarf-i himmet-i
Ǿaliyyeleri kāfiye ve mübtelā olduġu Ǿillet-i fāķaya bürǿü’s-sāǾa-i müsāǾadeleri şāfiye olmaķ
ümniyyesine mebnį “Cerri sevmem ķıyamam da ķāle” diye nā-müstaǾmel maĥallinde Ǿarż-ı ĥāle
cesaret ve merfūǾ-ı ħāk-i pāy-ı reǿfetleri ķılınmışdır. Naśb-ı Ǿayn-ı ümįdim olan Ǿināyet-i mā-lānihāyelerinden mutażarraǾdır ki ĥakk u ĥaźef ĥarf-ı kāfa taĥrįk-i kef-i müsāǾide ile ke’l-evvel
manśıb-ı merķūma menśūb ve ķalb-i müşevveşim heyǿet-i istivāya maķlūb buyurulmaķ bābında.16
Ve Lehu Raĥmetu’llāh

(mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün)
Var dāmen-i Yūsuf gibi bir pāk etek ŧut
Ammā ki śaķın çıķmasın elden anı pek ŧut
Ben bu gece niyetliyem ol ħˇān-ı viśāle
Zāhid yürü sen şübhe ile rūze-i şek ŧut
Ŧuzlu oturur śoñra śaķın ķıyma kebāba
Ey rind-i mey-āşām biraz ĥaķķ-ı nemek ŧut
Ŧutķun gibi bir luǾb ile aġyāra ŧutulma
Bu pendimi ey şūħ gerek ŧutma gerek ŧut
Dizgin gerecek yoķ saña bu Ǿarśada Vehbį
Esb-i ķalemiñ sen de Ǿinānıñ çekerek ŧut
2- [75] Müşārün ileyhiñ Sınf-ı ķalemiyyeden yine ŧarįķ-i ķażāya Ǿavdet istidǾāsıyla Şeyħü’l-İslām
Merĥūm Vaśśāf ǾAbdullāh Efendį-zāde EsǾād Efendįye taķdįm etdigi Ǿarįżanıñ śūretidir.
Ĥażretleri mede’d-duhūr mesned-i Ǿulyālarında Ǿömr-i devlet-i ebedį ile śaġ ve kāffe-i umūrlarında
Ĥıżr-ı tevfįķ-i Rabbānį delįl ü sürāġ ve meśābiĥ-i ħānedān-ı iķbālleri fetįle-fürūz-ı śad hezār çerāġ
olmaķ daǾvātı ķable külli münācāt merfūǾ-ı dergāh-ı ķāđi’l-ĥācāt ķılındıġı zemįnde Ǿarż-ı ĥāl-ı
ķullarıdır ki bu bende-i efkendeleri dāmen-i kūh-ı ķanāǾatde resįde olan sünbül şuǾbelerinden
olduġum ĥasebiyle (Li-münşiǿihi)
Ĥıfž-ı āb-ı rūy içün dil-teşnelik Ǿarż etmeyüpǿ
Eşk ile sįr-āb olur pehnā-yı sünbülzārımız
sāĥasında ķalįle ķanāǾat ve “Ecveru min ķađį Sedūm”17 gürūhundan olmayıp zümre-i ķuđāt-ı
cennetden iken “iźā cāǿe’l-ķażā đāķe’l-feżā”18 ĥükmünce
Bu kısım Münşe’ât-ı ‘Azîziye’nin 1286/7 Eylül 1869 ve 1292/1875 tarihli matbu nüshalarında
bulunmaktadır.
17 “Sedûm (Sodom) kadısından daha zalim.” Lut kavminin yaşadığı altı kasabadan biri olan
Sedûm’da haksız kararlarıyla meşhur bir kadı varmış. Mesela, bir gün kendisine iki kişi gelir; biri
16
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Kūşe-i maĥkeme-i Ǿadle geçip ey ķāđį
Bį-taĥakküm olagör ĥükm-i ķażāya rāżį [76]
Her ne ĥāl ise śaķın eyleme tebdįl-i ŧarįķ
NefǾ-i müstaķbel için olmaya Ǿömrüñ māżį
mefhūmundan ġāfil ve tebeddülāt-ı eŧvār-ı zamāneden źāhil olup medĥ ü iġrā-yı cenāb-ı Nābįye
firįfte olarak “ez-ķażā lā-yüĥsinü’r-rıżā”19 “Ey ħˇāce anıñ var ise yaķlaşdı ķażāsı” muķteżāsınca
ŧarįķ-i ħˇācegān-ı dįvāniyyeye dāħil olup nā-meymūnį-i tebdįl-i ŧarįķden nāşį (Li-münşiǿihi):
Miŝāl-i murġ-ı dām üftāde başım uġradı derde
Ķafes oldu ser-i āzādeme gūyā Ħorāsānį
Ümįdim şimdi ħatm-i ħˇācegāna oldu vā-beste
Budur çün naķş-bendān-ı ġamıñ āyįn ü erkānı
Dāhiyyesi ĥükmünde cilveger olmaġla nā-çār
Her ki teslįm be-fermān-ı ķażā mį-gerded
Ber-sereş ebr-i belā bāl-i hümā mį-gerded20
rıżāgāhında bā-irāde-i Ǿaliyye mühimme taĥrįrātına ve terācim-i esrār ħıdemātına meǿmūren
Destār-ı çįresiz baña kim eyler iǾtibār
Kitāb içinde her ne ķadar çįre-dest isem [77]
Ez-baħt-ı siyeh nįst gürįz ehl-i rakam-rā
Bį-çāk ki dįd est girįbān-ı ķalem-rā21

diğerinden bin dirhem alacağı olduğunu iddia eder. Kadı davalıya sorunca, adam, “Evet, doğru
söylüyor; ancak ödeme vadem beş yıl sonradır. Bu adamı tutukla ki beş yıl sonra geldiğimde onu
rahat bulayım.” der. Kadı da bu doğrultuda karar verir. (Mütercim Asım, 2014: 5038).
18 “Kaza (yani kaderin hükmü) gelince gök kubbe daralır.”
19 “Kazaya hakkıyla rıza göstermez.”
20 “Her kim kaderin hükmüne boyun eğerse, başındaki bela bulutları devlet (hüma) kuşunun
kanadına döner.”
21 “Okuryazar takımının kara talihten kaçması mümkün değildir. Kalemin yakasının yırtık olmadığını
kim görmüştür.
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müǿeddāsınca ceffe’l-ķalem sįne çāk-ı ĥırmān ve ķuvvetü’ž-žahrım olmamaġla taĥśįl-i cāh u
sāmān Ǿadįmü’l-imkān olup “mā-eđyaķa’l-Ǿıyşe lev-lā füsĥatü’l-emel”22 ümįdgāhında taŧvįl-i emel
ve tefekkür-i Ǿamel-i “fe-men yaǾmel”23 üzere
Cevr-i ħod-rā ber-żaǾįfān āzmāyed rūzgār
Tįġ-rā ārį berā-yı imtiĥān ber-mū zenend24
āzmāyişiyle İran sefāreti teklįf olunduķda ižhār-ı Ǿadem-i iķtidār ve bu cānibde istiħdām için “İşte
meydān-ı suħan gitmeyelim Şįrāza” vādįlerinde įrād-ı aǾźār çendān müfįd olmayıp bi’l-āħere
şāyed żımnında
Lev kāne fį-şerefi’l-meǿvā bülūga münen
Mā-rāĥatü’ş-şemsü yevmen dārete’l ĥamel25
lāmiǾası işrāķ eder ħūlyālarıyla ħˇāh u nā-ħˇāh “Diyār-ı Mıśra degil Ķandahāra dek gideriz”
diyerek hemān āvāze-i maǾźūriyyet ile “Zāde fi’ŧ-ŧanburi naġmeten uħrā”26 perdelerinde dāvir-i
Revān ü Iśfahān ve ǾIrāķ-ı ǾAcemde nihāvend ü Ǿaşįrān şuǾbelerin güźerān etdikden śoñra [78]
Cihān be-geştem ü derdā ki hįç şehr u diyār
Ne-yāftem ki fürūşend baħt der-bāzār27
esvāķında “Gül be-ceyb āmedem ve ħār be-dāmen reftem”28 ħārişleriyle ricǾat ve bi-Ǿaynihi
muǾāvedet olunup bu cānibde daħı “Çe-rā reft ü çe-rā bāz āmed”29 tecāhül-i ġayr-ı Ǿārifānesiyle
“ŞāfiǾį ber-āmed ü küştend”30 cezā-yı Sinimmārįsi der-kār ü Ǿacemį bulunduġum ecelden “Elhelākü fi’ś-śıdķ”31 ķażiyye-i maǾkūsesi ĥaķķımda be-dįdār olmaġla (Li-münşiǿihi)

“Beklenti ve umutların bolluğu/genişliği olmasaydı hayat ne kadar sıkıntılı olurdu!” (et-Tuğrâî elİsfehânî’nin Lamiyetü’l-Acem kasidesinden).
23 “Kim bir iş işlerse”
24 “Felek zorbalığını zayıflar üstünde denemektedir. Evet, keskinliğini sınamak için kılıcı kıla
çalarlar.”
25 “Eğer bir mekânda bulunmak, beklentilere ulaşma imkânını sağlayacak olsaydı, güneş hamel (koç)
burcundan bir gün bile ayrılmazdı.” (et-Tuğrâî el-İsfehânî’nin Lamiyetü’l-Acem kasidesinden)
26 “Tanbura bir makam daha ekledi.” (Bela bela üstüne gelme durumunu ifade eder. Türkçede “Tuzu
biberi olmak” deyimiyle karşılanabilir.)
27 “Dünyayı dolaştım, maalesef pazarında talihin satıldığı bir ülke, bir şehir görmedim.”
28 “Yakamda gül ile geldim, eteğimde diken ile gittim.”
29 “Niçin gitti, [mademki gitti], sonra neye geldi?” (Hafız-ı Şirazi, 1985: 229).
30 “Bir aracı/ şefaatçi geldi, onu da öldürdüler.”
31 “Helaket doğruluktadır.”
22
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Āh o dervįş-i ķalender beni dil-rįş etdi
nālişleriyle dāġ-ber-dāġ-ı ġayret ve “Haźe’lleźį tereke’l-evhāme ĥāǿireten”32 lüccesinde
müstaġraķ-ı ĥayret olup
Dįdem ü çįdem tamām ābį vü rengį ne-dāşt
Mįve-i įn-çār-bāġ [u] gevher-i įn nüh śadef33
Mefhūmunu mülāĥaža birle “ǾĀdet li-Ǿikrihā lemįsü”34 müǿeddāsınca mevrūŝ-ı ebevį olan ŧarįķ-i
ķażāya
Ne ise şān-ı devlete şāyān
Yine anı efendim aǾlemdür
rütbelerinde naķl ü iǾādem için “Pādşehsin, etdigiñ ķānūn olur.”
tażarruǾātıyla rikāb-ı müsteŧāb-ı ĥażret-i [79] žıllu’llāhįye refǾ olunan ruķǾa-i müstemendānem
muĥavvel-i sevāniĥ-i kerem ü müfevveż-i levāyiĥ-i himemleri buyurulmaġla
Haźe’l-mevhibetü’l-vehhābi li’l-Vehbį
Hebbe’n-nesįmü’l-münā min-luŧfiküm vehebā35
şāmesinden istişmām-ı revāyiĥ-i Ǿināyetleri ümniyyesiyle Ǿarż-ı ĥāle cesāret olundu.
Ǿİnāyetkārā “Įn-dergeh-i nevmįdį nįst”36 mıśrāǾı nüvişte-i mıśrāǾeyn-i bāb-ı merĥamet-meǿabları
olmaġla “Fe-eyyi bābin ġayre bābike ǾeķraǾu”37 maķām-ı yeǿsinde olup sāǿireye muĥtāc olmam
revā görülmeyüp (Li-münşiǿihi)
“İşte bu, akılları hayrette bırakan bir durumdur.” (İbnü’r-Ravendî’nin bu mısraının geçtiği
manzumenin tamamı şöyledir: “Kem âkılin âkılin a’yet mezâhibuhu / Ve câhilin câhilin telkâhu
merzukâ // Haza’llezî tereke’l-evhâme hâ’ireten / Ve sayyara’l-âlime’n-nihrîra zındîkâ” : Nice akıllılar
vardır ki maişet tarzı onları aciz bırakır. Nice cahil vardır ki onları rızıklara garkolmuş görürsün. İşte
bu, akılları hayrette bırakan ve mütebahhir âlimi dinden çıkaran bir durumdur.”
33 “Bu [dünya] bahçesinin meyvesini ve bu dokuz kat [gök] sadefinin incisini gördüm ve topladım, biri
tazelikten, ötekisi renkten yoksundu.”
34 “Lemis eski alışkanlığına döndü.” Kötü alışkanlıklarından bir türlü vazgeçemeyen Lemis adındaki
kadın için söylenen bu darb-ı mesel, Türkçede “Huylu huyundan vazgeçmez.” atasözüne eşdeğerdir.
(Bkz. El-Meydânî 2010: 8).
35 “Bu, Vahhab [olan Allah’ın] Vehbî’ye bir ihsanıdır. Sizin karşılıksız ihsanınızdan yana umut nesimi
esti.”
36 “Bu ümitsizlik kapısı değildir.”
32
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Şeb-nem-i iĥsānıña dil-teşneyem āmādeyem
Gül degilsem de efendim ben de Sünbül-zādeyem
niyāz-ı küstāħānesiyle reşaĥāt-ı şefķatlerine Ǿaŧşān olan bende-i nā-kāmları
Cūy-bār-ı himmetimdir vāye-i neşv ü nemā
Sünbülistān-ı ġamıñ bį-berg ü bį-sāmānına
ħiŧāb-ı ĥayāt-baħşāsı ile Ǿan-ķarįb ķādį-i muķdį’l-merām ve ilā-āħiri’l-Ǿömr dergāh-ı ķāđi’l-ĥācāta
tażarruǾ ile duǾā-yı beķā-yı Ǿömr ü devletlerinde istiħdām [80] buyurulmaķ bābında
Luŧf u kerem Ǿināyet ü iĥsān efendimiñ
Ben de muŧįǾim emriñe fermān efendimiñ
b.

Refîk Tevfik, Letâif-i İnşâ, 1282, C. II

1- (46) Sünbül-zāde Vehbį Efendiniñ Boġdandan Baķlavacı Kebįr-nām cerrār-ı meşhūr ile yazdıġı
mektūbuñ śūretidir
Hemvāre źāt-ı ħayriyyet-āyātları mültecā-yı āmāl ve münācāt ü meyāmin-i himem-i reǿfettevǿemleri kāffe-i ĥācātmendāna māye-i istinād ü mübāhāt olmaķ daǾvātı merfūǾ-ı dergāh-ı Ķāđi’lĥācāt ķılındıġı siyāķında ber-dāşte-i dāǾį-i ħuśūśiyyet-simātlarıdır ki
Yevm-i şek niyyetine şire śıķarken yārān [47]
Śıķboġaz etdi gelip şaĥne-yi şehr-i Ramażān
maġzāsı ve meŧāliǾ-i Vehbįyāneden
Ħam-ı ebrū-yı nigārı gözedirken yārān
Cünbişe başladı ebrū-yı hilāl-i Ramażān
müǿeddāsı üzere ġurre-i mübāreke-i māh-ı śıyām bām-ı felekden ižhār-ı inĥinā ile rūzedārāna įfāyı resm-i selām etmekle telāķį-i eĥibbā vü iħtilāŧ-ı žürefāyı yād ve mecāmiǾ-i Ayaśofya ve Sulŧān
Meĥmedi teźkār ü įrād ederek āyā bu belde-i perhįzkārįde vaĥįden ü ferįden ķıyām u śıyām
farįżası nice teǿdiye vü itmām ve ħuśūśā ifŧār-ı ferĥatān-nişānda tek ü tenha ne gūne tenāvül-i
ŧaǾām olunur diyü mütefekkir ü ĥayrān ve bārį zümre-i cerrārdan olsun bir söz añlar müselmānśūret şaħś-ı ekūl u ĥamūl u cehūlüñ cānib-i ġarbįden žuhūruna nigerān iken “kevkebün inķażża’ssāǾate”38 ircāmiyle ǾAvc İbn ǾUnuķ śūretinde bir śāĥib-i keramet [?] ü müşekkel şaħś-ı ġarįbü’lheykel mihman-ħāne-i ķaśaba-i Yaşa ŧamlaya düşdügünü ve onda mevcūd misāfirān-ı sāǿire
“Senin kapından başka hangi kapıyı çalayım?”
“[Kıyamet] saat[in]de bir yıldız kayar.” Yıldız kaymasının “rücûmen li-şeyâtin” olduğunu ifade eden
ayete telmih olabilir (Mülk 67/5).
37
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Olamaz bir ħānede mihmān mihmān üstüne
diyerek ižhār-ı istiŝķāl ile başına üşdügünü ber-muǾtād-ı (48) ħademe-i müsāfirįn Ǿicāleten iħbār
[?] ve bād-ı ser-i bį-sāmānį olan
Ke-ennehā ķubbetün śammāǿun ķad vuđıǾat
ǾAlā dimāġin ħalā Ǿan-maǾdeni’l-fehmi39
vezninde ķalensüve vü destār-ı bed pūşişinden ve recebiyyūn-ı śadaķa-çįnān reftārında
cünbişinden ve’l-ĥāśıl reviş ü gelişinden cerrār-ı girān-bār olduġunu istidlāl eylediklerini işǾār-ı
“ve helümme cerrā” nice uđĥukesini teźkār etmeleriyle Ǿacabā ol yādigār-ı rūzgār ne gūne bergüźārdır diyü kesb-i ıŧŧılāǾa ħˇāhişger olmuş iken ķubeyle’l-ifŧār raġbetlü Voyvoda-i śadāķatkār
cānibinden taĥrįr-i cevāb içün bir ķāǿime-i celįle žuhūr etmekle mefhūm-ı leŧāyif-i mersūmu vürūd
eden mūmā ileyhi tavśiyye-i mizāc-āmįzden Ǿibāret olduġu münfehim olduķda mevāyid-i
ifŧāriyyeden Ǿadd olunaraķ memnūn u şādmān ve henūz źātını görmedin “TesmeǾu bi’lMuǾaydiyye ħayrun min en-terāh”40 ŧabaķınca hemān evśāfıyla fevķa’l-ġāye müteleźźiź ü ħandān
ve der-Ǿaķab ifŧāra daǾvete şitābān olup lākin (49)
Bir naķż-ı śıyām eylemedin ġayrı ne gördüñ
Bu şehr-i mübārekde olan seyr ü seferden
Diyerek “Leyse min-embirri em-śıyāmu fį’m-sefer”41 mefhūmunca oruç yiyerek gelmiş olmaġla
āheste-reftār ile güldügüne bināǿen muntaśıf-ı ħordenįde baķlava nevālesine resįde olduķda “Elesmāǿü tenzilu mine’s-semāǿ”42 vādįlerinde daǾvā-yı kerāmet birle
“İnne baķlavaye lev zuyyine bi-eŧraza cürbin ve şįrįn”
“Eşhā lenā ve aĥlā min ķubleti’l-Ǿiźārā”43
maķālesini tilāvet ve baǾdehu börek teǾaķub etmekle “ħayru’ŧ-ŧaǾāmi mā bāreke ev būrike”44
vetįresine muvāžabet ve sāǿir lüĥūm-ı şüĥūma daħı “El-leźźetü fį ŝelāŝeti eşyāǿin eklü’l-laĥmi ve
“Sanki o, idrakten yoksun bir beyin üzerin konmuş muhkem bir kubbedir.”
“Muaydi’yi işitmek, onu görmekten hayırlıdır.” (Bkz. El-Meydânî, C.I, 2010: 180). Türkçede
“Davulun sesi uzaktan hoş gelir.” atasözü ile karşılanabilir.
41 Yolculukta oruç tutmak fazilet sayılmaz. Buhari, Sıyam, 3/77. (Yemen kabilelerinden birinin
lehçesiyle)
42 “İsimler gökten inerler.”
43 “Baklava en güzel tat ve lezzet ile süslendiğinde bizim için (güzel) bir yanağı öpmekten daha iştah
açıcıdır.”
44 “Yemeklerin hayırlısı bereketli olan veya bereketli olması dilenendir.” (“بورك:bûrike” kelimesinin
“börek” olarak da okunabilme ihtimalinin sağladığı çağrışımdan yararlanmıştır.)
39
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rükūbu’l-laĥmi ve duħūlu’l-laĥmi fį’l-laĥm”45 maķālesiyle diş bileyerek ġayret ve’l-ĥāśıl “Ki
Türkān ħˇān-ı yaġmā-rā”46 ġāretgāhında şaķāşıķ-ı ķavāşıķından
Göñül bir nāzük-endāmıñ viśāli ħˇānın özler kim
Ten-i pālūde terkįbine degsek bir zamān ditrer
Lerzişinde pālūdeler lerzān ve ķubbetü’l-islām taǾbįr olunan pilav tepesi şikeste vü vįrān ve ekl-i
nā-mevzūnundan (50) ķaśįde-i Ǿaśabda nā-muntažam ü ber-geşte-aĥvāl ve śademāt-ı pençesinden
ķaŧįfe-yi ķaŧāyıf pāy-māl ve terįse vü herįse perįşān-ĥāl ve bu gūne ebū caǾde-i ķaviyyü’l-miǾde
hücūmuyla telaǾŝümünden güllac ü sekbāc ise taħlįśe muĥtāc gūyā minşār-güsār-ı esnānı dil-şikeni sütūn-ı pür-maġz-ı üstüħˇānı olmaġla đayġan-ı lāǿübālį bir ŧufeylį-i ecfelį-i levvās ve kāse-lįs-i
sülāf ü laĥĥās ve’l-ĥāśıl “Veli’ŝ-ŝerįdi ricālun”47 gürūhundan ve ekele baŧala saŧala enbūhundan
Büsĥāķ-ı EtǾime miŝillü bir źāt-ı meǿkel-simāt olduġu žāhir ve saķāŧa-çįn-i simāŧ-ı ekābir ü aśāġir
idügi bāhir olmaķdan nāşį şāyed bu miŝillü “Eklen lemmā” 48 ile fesād-ı miǾdeye mübtelā vü imtilā
ve başa belā olur melĥūžuyla bi’l-münāsebe eŝnā-yı ŧaǾāmda “Ķılletü’l-ekli reǿsi külli
edviyyetün”49 kelām-ı dürriyyü’n-nižāmı tefevvüh olunduķda taǾrįż-i Ǿarįż olduġunu müteferrisā
fıķra-yı ŝāliŝe-i minhā Ǿanhādan sükūt ile “kulū ve’ş-rebū”50 maķāle-i kerįmesiyle ekl ü şürbe
tevaġġul ve fevķa’ş-şebǾ tenāvülden śoñra ħumś-ı nā-mübāreki ile eyādį-i ālūdesini ġusle
mübāderet ve ķahve tütün bį-çārelerini yaķıp (51) yandırmaġa mübaşeret ve tarla ķuzu śoĥbetlere
ser-āġāz ile zuǾmunca tenşįŧ-i śımāħ-ı sāmiǾįne himmet etmekle evvelā ne ŧarafdan geldigi suǿāl
olunduķda hemān leyle-i baķlavada tetimme müderrisi Öküz Efendi birāderiyle baǾde’l-müvādaǾa
İstanbul’dan füśūĥ gibi çıkıp baǾżı emākini ziyāret śūretinde “Le-ķad enzelü ĥācātį” “bi-vādin
ġayri źį-zerǾin”51 tenezzülü ile bi-Rabbi’l-eflāki ve’l-felaķ cānib-i Eflāķdan vāyedār-ı ĥırmān u
ķalaķ ve mānend-i beççe-i üftāde-i laķlaķ “fe-hel ĥürrün yerā taħfįfe eŝķālį”52 cümle-i maķāline
mülĥaķ olaraķ üftān ü ħįzān mütevveccih-i Boġdān ve nām-ı nem-nāmı daħi Ǿažmdan müştaķ
olmaķ üzere meşāyiħ-i Ǿižāmdan Baķlavacı Şeyħ olduġunu iǾlān ve nefs-i ġayr-i muŧmaǿinnesini
taǾrįf ü beyān źeylinde (Li-münşiǿihi):
Benem o baķlavacı Şeyħ-i güllācį vü sekbācį
Börekçiler çörekçiler simidcilerdir iħvānım
Eŝāfį-i se-pāveş böyle ķaldım naǾl-der-āteş
Sevād-ı fāķa ile tįre-rev mānend-i ķazġānım

“Lezzet üç şeydedir: eti yemekte, ete (ata) binmekte, etin ete duhulünde (cinsellikte).”
“[…güzeller, sabrımızı öyle bir yağmaladılar] ki Türkler de han-ı yağmayı öyle kapışır, öyle
yağmalarlar.” (Hafız-ı Şirazi 1985: 9).
47 “Tirid yemeğini yiyecek kişiler vardır.”
48 “Haram helal demeden mirası yiyorsunuz.” Fecr 89/19.
49 “Az yemek bütün devaların başıdır.”
50 “Yiyiniz içiniz” Hâkka 69/24.
51 “İhtiyacımı ‘tarıma elverişli olmayan kurak bir vâdi (İbrahim 14/37)’ye kondurdum.”
52 “İçinizde bir civanmert yok mudur ki [altın ihsan ederek] derdimi hafifletsin.” (Hariri, 1986: 61).
45
46
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Ǿİmāretde kemer başı idim taķsįm-i zervāya (52)
Yobazlar ħayliniñ maǾlūmudur bu şöhret ü şānım
Neler çekdim tetimmāt ehliniñ đarb u şütūmundan
Pilav ġavġalarından ķaldı bu çāk-ı girįbānım
Śadā-yı çaylaķ-engįzim nidā-yı laķlaķ-āvįzim
Edā-yı nefret-āmįzim müsellem bir suħen-dānım
Śarardım ārzū-yı zerde ile śaĥn-ı Ǿālemde
Cihānda sükkerį pālūdeler şevķiyle lerzānım
Nice įcād ederdim bu ķadar işkenbe-güftārı
Şikenbe şūrbāsından śafā-yāb olmasa cānım
diyü gāh işbu maķālāt ile ter-zebān ü gāhįce (Li-münşiǿihi)
Benem ol ser-ŧufeylį-i żiyāfet-gerd-i servāŧį
Benem germ iştihā-yı cülcülānį vü sereŧrāŧį
Reşįdiyye yedikçe rüşdüm artar defǾ olur ĥumķum
ǾAceb mi mürşidim olsa Reşįdü’d-dįn-i Vaŧvāŧį
faħriyyātını der-miyān etmekle (Li-münşiǿhi)
Baķlavacı Efendi baķsa hemān
Sofralarda Ǿaceb börek mi ķalır (53)
Ayaśofiyyeden geçerse eger
Köhne dükkānçede çörek mi ķalır
Taĥta-ķalǾa poġaçasın görse
İştihā germ olup yürek mi ķalır
Girse zevraķçeye o ŧuħme ile
Bārını çekmege kürek mi ķalır
manžūmesi bi’l-bedāhe ħāŧır-ı fātıra žuhūr ve lede’ś-śoĥbe baǾżı mevǾiže-i mūķıžesi įrād ve
ħuśūśā ħalķa nuśĥ u mevāǾižinde “niǾme’l-idāmü’l-ħall”53 ifāde-i pend-i mücmel ve kendü başına
tenāvül-i debs ü Ǿasel ve
Küncį Beg tekyesine nāžırdır
Her cehennemde yeri ĥāżırdır
53

“Sirke ne güzel katıktır!” (Müslim, Eşribe, 164-169)
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gürūhundan olduġuna mebnį fısķ u fücūr ħuśūśunda terk-i deǾā ve kesel eyledigini yād ve bu
miŝillü “ġayre taķį yeǿmuru’n-nāse bi’t-tüķā”54 ĥālātına dāǿir aĥvālini “Ene bi’n-nehāri ħaŧįb ve
bi’l-leyli aŧįb”55 vādįlerinde gecelerde olan baǾżı ĥālini taǾdād etmekle
Mey ile ķan yalaşur Ǿaķd-i uħuvvet eyler
Yine kürsįde olur düşmen-i śahbā vāǾiž (54)
Ķanlıdır dest-i muĥannāsına olmaz żāmin
Boynuna pāy-ı nigārı alur ammā vāǾiž
ķıtǾa-i Ŝābitānesi ĥasb-i ĥāl olaraķ śafā-baħş-ı ŧabǾ-ı pür-fütūr olmaġla “Degil kürsįye vāǾiž Ǿarşa
çıķsañ ādam olmazsın” mefhūmu āhestece zebān-güźār ve duħter-i reze vesāǿire benāt-ı cümzeye
dāǿir leŧāǿif-i şevķ-engįzinden “Anıñla Şeyħ Efendi babalı kızlıdır” mıśrāǾı mehmūsen źikr ü
tekrār olunduķdan śoñra bu eyyām-ı mübārekede Eflāķ ve Boġdān ŧaraflarını sāǿir bilād-ı
ŧayyibeye tercįĥiñ sebebi daħi telmįĥāne tefaħħuś olunduķda “kāde’l-faķru en yekūne küfren”56
mekįdesine dūçār ve bu śuları iħtiyār etdigini iħbār birle “Levla’t-tukā le-ķultu cellet ķudretehu”57
kelāmına muǾtekiden (Li-münşiǿihi)
Kendim bilelden işte cevābım budur benim
Mānend-i āsiyā dönerim ķısmet ardına
rūzesiyle nice eyyāmdan beri mübtelā olduğu Ǿiźyavŧ Ǿilletinden eşed olan Ǿillet-i faķr u fāķaya liecli’t-tedāvį (55) ārzūmend-i ĥabb-ı źeheb ü şürbet-i dįnār olduġunu ižhār etmekle
Bi-ĥurmeti’ş-şeyħü’lleźį senne’l-ķırā
Ve essese’l-maĥcūce fį ümmi’l-ķurā
Mā-Ǿindenā li-ŧārıķin iźā Ǿarā
Sive’l-münāħi ve’l-ĥadįŝi fį’ź-źürā58
ruķyesiyle egerçi nāzikāne cevāb verilüp lākin “Şelāyįnvār der-dāmāneş āvįz”59 iltiśāķıyla dāmengįr-i ibrām ve mānend-i EşǾab ālūde-i ŧamaǾ-ı ħām ve eyyām-ı teng-destįye muśādif olsa daħi
celb-i nuķūd-ı merām edecegini baǾde’t-teyaķķun baķiyye-i śoĥbet-i ferdāya teǿħįr ve “Yā

“Müttaki olmayan kişi insanlara takvayı emrediyor.”
“Ben gündüzleri [insanlara öğüt veren] bir hatibim; geceleri ise [eğlenen] bir ehl-i keyfim.”
56 “Fakirlik neredeyse küfür olacaktı.” (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, IX, 12).
57 “Eğer korkmasaydım ona “Tanrı” derdim.” (Hariri, 1986: 37).
58 “Misafirperverliğin usulünü kuran ve Mekke’de Kabe’yi bina eden İbrahim Peygamber hürmetine
söylüyorum: gece gelen bir misafir için bizim yapabileceğimiz şey, onunla konuşmak, bir de
hayvanına evde ahır göstermektir.” (Hariri, 1986: 49).
59 “Sırnaşık gibi eteğine yapış!”
54
55

International Journal of Language Academy
Volume 6/5 December 2018 p. 353/390

Sünbülzâde Vehbî’nin Mektupları 373
ġurābe’l-beyni yā leyte beynį ve beyneke buǾde’l-maşriķeyn”60 fıķarātınca mebįt-i sālifü’ź-źikre
iǾāde vü tesyįr ve “Mücāvir misāfir be-cān pervered”61 nümāyişinde gūyā kendüye ižhār-ı
maĥabbet birle ke-źālik leyle-i ātiyyeye daħi daǾvet ile tebşįr olunmaġla yevm-i ŝānįde şāhid-i zūr
gibi śaķalın ŧarayıp mānend-i zāġ-ı ekĥal gözlerin sürmeleyip gūyā müzeyyenü’l-liķā vü
müteneffir-i zümre-i ehl-i şeķā ŧavrında ġurūbį sāǾat gibi śāǿimen vü hāǿimen žuhūr u germį-i cū
vü Ǿaŧşandan maŧbaħ-ı miǾdesi tennūr olduġuna bināǿen şuǾle-i nārü’l-ķırā gibi berķ-i iştihā-yı
sūznākinden cevv-i semāda nesr-i (56) ŧāǿir kebāb ve ķaǾr-ı deryāda semek-i sāǿir üftāde-i sįħ-i
ıżŧırāb olmaġla
Hāy şeyħ-i küfte-ħūrem miǾde pür olsun hemān
Baķlavayı bulduķça baķla-ħūr olmaz mısın
mülāŧafātıyla gūyā ŧaǾām ĥāżır degildir śūretinde bir miķdār teǿħįr-i ifŧār olunmasına ibtināǿ ārzūyı levzįnec ü sehmec ü melhec ile kec ü mec ü muǾavvec gūyā tezek daħi dimāġında mürebbā-yı
helįlec olaraķ tāb u tüvānı belki emānı kesilüp
Getürüñ ekl idelim mā-ĥażarı
Puħte olmazsa da olsun tatarį
diyü ĥecĥece vü leclece ile feryāda ser-āġāz ve ižhār-ı sūz u güdāz etdikden śoñra iĥżār-ı nevāle
olunduķda “el-ĥamdü li’llāhi’lleźį ceǾale’l-meraķa dāfiǾān li-merāķı’l-enām ve’l-kebābe ke-bābın
li’ŧ-ŧaǾām ve’l-ķabaķe müzeyyinen li’ŧ-ŧabaķı iźā vużiǾa ŧabaķan Ǿan ŧabaķ ve’l-bādıncāne devāǿen
li-ħırāşi’l-cān62 maķālātıyla mehmedet-gūyān u şükrān hemān heyǿet-i paça vü mumbarı ħarāb u
yebāb ve ġasl-ı śaĥn-ı ķalbe vü keşkāb ederek leyle-i sābıķada eklden ĥicāb (57) eyledigini ifhām
ve bį-śabr u ārām her birinden pey-der-pey iltiķām ve’l-ĥāśıl her lengerden aħź-ı intiķām ile
Behişt añdıķça zāhid ekl ü şürbüñ leźźetin söyler
vefķınca medāyiĥ-i eŧǾime ile müteleźźiźen bir miķdār cemǾ-i ĥavās u taśaddį-i mümāzaĥa vü
istįnās eylediginde işbu seyāĥat-i Ǿužmāsında egerçi Bükreş’de baǾżı hevācis-i nefsāniyye ile ķalbi
müşevveş olup lākin ķasaba-yı Yaşda tertįb-i dimāġ-ı bį-firāġ birle (Li-münşiǿihi)
Aġlatdı beni silmedi çeşmindeki yaşı
Bilmem neme māǿildir o ter-dāmen-i Yaşį
Bedr-i feleke nāz eder ol ķaşı hilālim
Girmiş be-ĥesāb-ı ķamer on dördüne yaşı
60“Ey

ayrılık kargası! Keşke seninle aramızda doğu ile batı kadar bir uzaklık olsaydı.”
“Komşu misafiri canıyla besler.”
62 “Çorbayı halkın açlığını giderme vesilesi, kebabı yemeğin giriş kapısı, kat kat üst üste konduğunda
kabağı tabağın süsü ve patlıcanı ölüme deva yapan Allah’a hamdolsun.”
61

International Journal of Language Academy
Volume 6/5 December 2018 p. 353/390

374 H. İbrahim HAKSEVER - Bahir SELÇUK & Mesut ALGÜL

ķıŧǾa-i Vehbįyānesi müfādınca baǾżı evśāf-ı mülāĥ ile ter-zebān u ŧanb-rįz ü ġađanıñ źikrini dermiyān vesāǿire źevķiyyāt-ı meźākiresinden aġzı śulanaraķ ĥayrān olduġundan başķa
Geh muǾtekif-i deyrem ü geh sākin-i mescid
YaǾnį ki tü-ra mį-ŧalebem ħāne-be-ħāne63
(58) vādįlerinde seyr ü geşt-i künişt ve iǿtilāf-ı esāķıfe-i zişt-i bed-sirişt ederek
Bülbül-i her gülistān u cuġd-ı her dįvāne bāş
Her kücā dām-ı temāşāyį ki bįnį dāne pāş64
mefhūmunca lāubāliyāne evbāş ŧarzında (Li-münşiǿihi)
Śor Brehmen dįniñe var ey büt-i tersā
Hįç zindeyi mürd eyledi mi Ĥażret-i ǾĮsā
muħāŧabātın maħŧūbe-i emāniyyesine pend-i pįr-i muġānį ve baǾżı maĥalde ġıbŧa-i tereffühāt-ı
ruhbānį birle mānend-i ķaķnūs hem-bezm-i ġumnūs u pisķopos ve śadā-yı nāķūsa meǿnūs olmaġla
Niyyetim çoķ hele çıķsın Ramażān
menvįsi şāyed baǾde’l-Ǿįd papās-ı kenāyis ile idāre-i aķdāĥ-ı müvāsāt ve be-ŧārıķa-i ķıssįsįn ile
müvālāt ederek “Ve śayyare’l-Ǿālime’n-niĥrįre zendįķan”65 müǿeddāsınca tezenduķ veyāħūd
Ħāl kāfir zülf kāfir çeşm kāfir el-amān
Ser-be-ser iķlįm-i ĥüsnüñ kāfiristān oldu hep
terāneleriyle bir muġ-beçe yāħūd bir duħterçeniñ dām-ı gįsūsuna (59) giriftār ve kesb-i taǾalluķ ile
nā-gehān Şeyħ ŚanǾān ve Bersįśā-yı celįyyü’l-ħiźlān gibi bir ĥālete dūçār olmasından śıyānet ve
ķāǿime-i kerįmānelerinde işāret buyurulan nedāmet-i ihtidā ħuśūśuna viķāye çend rūz merāsim-i

“Kâh manastıra kapanmakta kâh mescitte oturmaktayım; demem o ki ev ev seni aramaktayım.”
(Şeyh Bahaî Divanı)
64 “Her gül bahçesinde bülbül, her viranede baykuş ol. Her nerede görkemli bir kapan görürsen
danesini sen serp!”
65 “[İşte cahilin bolluk, âlimin darlık içinde olma durumu] Mütebahhir âlimi zındık yapar.” İbnü’rRâvendî’ye ait bu söz, 53. dipnotta yer alan manzumesinin dördüncü mısraıdır.
63
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mihmān-nevāzį vü levāzım-ı ħāŧır-sāzįye riǾāyet ü şitāb ve “mine’l-Ǿiśmeti en-lā tecide”66
müfādınca hemān ķahķarį hevāǿiyyāt u menhiyyāt mebźūl olmayan bir maĥalle Ǿazįmeti istiśvāb
olunmaġla mįr-i śadaķat-semįr ikrāmını tevfįr ve kendüyi tevķįr ile mutayyebü’l-bāl u muķđa’lāmāl dil-ħˇāhı üzre iǾāde vü ircāǾına ġayret ve bu cānibden İsmāǾįl ŧarafını gözüne aldırup
memnūnen Ǿavdet eyledigini basŧ u beyān źeylinde ıŧnāb-ı mümil vādįlerinde ķāǿime-i
bendegānem taķdįmine mübāderet olundu. İn-şaǿallāhu TeǾālā resįde-i sāĥa-i mekārim-mesāĥaları
buyurulduķda bu dāǾį-i bį-rayb ve ser-ā-pā ķuśūr u Ǿaybları āŝār-ı teveccühāt-ı seniyyeleriyle
mübāhį vü mesrūr buyurulmaķ bābında emr ü kerem-i mekārim-perverim efendim ĥażretleriniñdir.
2- (60) Müşārün ileyhiñ ŧarįķ-i ķażādan ŧarįķ-i ķalemiyyeye naķli içün irāde sünūĥunda Reǿįs
Efendiye taĥrįr etdigi teźkireniñ śūretidir ki Muĥsin-zādeniñ evvelki śadāreti ve ǾOsmān Efendiniñ
riyāseti vaķtinde daħi ħˇāce olması murād olunduķda bu vechile defǾ idüp faķat baǾde müddetin
vāfire ŧarįķ-i meźkūra girmişdir.
Velįyü’n-niǾmetimsin kehf-i iĥsānın penāhımdır
Der-i luŧfuñ melāźź ü melceǿim ümįdgāhımdır
Ne bākim var benim tārįkį-i baħt-ı siyehden kim
Nigāh-ı iltifātıñ rūz u şeb ħūrşįd ü māhımdır
Bu Ǿabd-i mütevekkil-i pā-der-gilleri Ǿan-aśl
Dāmen-i kūh-ı kanāǾatde mi bitmiş bilmem
Bir piyāz ile geçdi nice yıllar Sünbül
Kūhsārından olmaķ ĥasebiyle
Ĥayāt-ı cāvidān ħˇāhį be-śaĥrā-yı ķanāǾat rev
Ki dāred yād-ı her mūrį der-ān vādį Süleymānhā67
evdiyesinde ŧarįķ-i ħūşe-çįnįye sālik ve “Ġaniyyun küllü men yeķnaǾ”68 “kenzün lā-yefnā”sına
mālik ve “men yetevekkel” (61) mevśūlünü cālib-i erzāķ u sālib-i ħaşyet-i imlāķ Ǿadd ederek
Teşebbüŝ eylemez esbāba dil Allāh’dan bulsun
nāzişleriyle bilā-sebeb ü müsebbeb ve bį-taǾab-ı mekāsib-i merzūķ-ı ħızāne-i lā-yeĥtesib “Ve heb
li’l-Vehbį min ledünke mevhibeten ve rızķan”69 münācātıyla müteǿehhib olup ancaķ

“Bir şey bulamaman da iffettdir.”
“Ebedi hayat dilersen kanaat sahrasına git! Zira o vadide her bir karıncanın hatırında nice
Süleyman vardır.” (Sâib-i Tebrizî).
68 “Kanaat eden herkes zengindir.” (Hz. Ali).
69 “Vehbî’ye kendi kereminden bir bahşiş ve rızık bağışla!”
66
67
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Ĥamdü li’llāh bir efendiye ķul oldum ki eger
Olmam āzād beni Ǿıtķla etse taħyįr
ŧavrında bir dāǾįleri ve her bābda fetĥ-i beyt-i āmāle śarįr-i bāb-ı Ǿināyet-maśįrleri mıśrāǾeyn-i berceste vü tercįǾ-bend dāmen-i reǿfet-pįrāmenlerine müstezād-ı dü-dest-i emelim beste olmaġla (Limünşiǿihi)
Nevāziş bende-i nā-çįze şān-ı ehl-i himmetdür
Żiyāsı ħake düşmek āfitāba ħaylį rifǾatdür
āsumānından dāǿimā bu źerre-i kemter ü ġubār-ı ħāk-ber-ser ĥaķķında mihr-i ħāver-i merĥametleri
bārıķ u lāmiǾ ve envār-ı himmetleri rūz u şeb sāŧıǾ olmaķdan nāşį bu defǾa daħi cānib-i ŝıķletmecānib-i dāǾįlerinden ķālā vü ĥālā cünbiş-i Ǿarż-ı merām u şįve-i ŧaleb ü ibrām yoġiken şenşene-i
(62) ĥasene-i kerįmāne vü deydene-i mezįne-i velįyü’n-naǾmāneleri sāniĥasınca ĥüsn ü ķubĥ
ŧarįķini teźkār ve berā-yı tercįĥ ü iħtiyār meyelān-ı Ǿācizānemi iħtiyārlarında (Li-münşiǿihi)
Haźe’l-mevhibetü’l-vehhābü li’l-Vehbį
Hebbe’n-nesįmü’l- münā min-luŧfiküm vehebā70
şükrānesiyle meĥmedet-gūyān ve duǾā-yı beķā-yı Ǿömr ü devletleri merfūǾ-ı Ǿarş-ı Raĥmān ķılınıp
mehābet-i meclis refįǾ ve bįm-i renciş-i taśdįǾ māniǾ-i tefevvüh-i nįk ü kem ve “lisānu’l-ķalemi
enŧaķu min-lisāni’l-ebkem”71 olmaġla mā-fį’ż-żamįri taǾrįf-i berāǾa-yı yerāǾaya tevfįķ ile
Vehbį ħamūş ol beste-leb
Ĥaddiñ degil eyle edeb
medlūlu mihr-i dehān ü cemāl-i bint-i şefeye bürkaǾ-keşān olmuşıdı. Heyhāt heyhāt bir zamān
efđal-i Ǿibādāt u Ǿādāt-ı sādāt olan ŧarįķ-i ķađā tebeddül-i eŧvār-ı melevān u taĥaddüŝ-i ĥavādiŝ-i
ĥadeŝān ile Ǿayn-ı müsemmā ve belki “Ve teǿkulūne’t-türāŝe eklān lemmā”72 mā-śadaķı ve
şirzime-i şerr-źimmeleri (63)
Ķuđātu zamāninā śārū luśūśā
ǾUmūmen fį’l-ķađāyā lā-ħuśūśā73

“Bu, Vahhab [olan Allah’ın] Vehbî’ye bir ihsanıdır. Sizin karşılıksız ihsanınızdan yana umut nesimi
esti.”
71 “Kalemin dili lal olanın dilinden daha konuşkandır.”
72 “Haram helal demeden mirası yiyorsunuz.” Fecr 89/19.
73 “Zamanımızın kadıları hırsızlardan oluşmaktadır. [Bir yere] özgü değil bütün kadılıklarda
böyledir.”
70
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mefhūm-ı muŧābıķı olduġundan ķaŧǾ-ı nažar
Çūn ķađį dediñ ķađįye maǾlūm
muķaddimesi üzere maĥśūl-i mechūlü ŝemere-i infiśāl ve tevķįt ü iżāǾa-yı yevāķįt-i mevāķįt ve’lĥāśıl (Li-münşiǿihi)
Ser-levĥa-yı eşrāfı daħi çile-keşāndır
Siroz içün ķırķ sene ŝıķlet çekilir mi
Bārį çekelim minnetini teźkireciniñ
Maŧlabcı-ı bed-lehceye rüşvet çekilir mi
Teźkire-ħānesinde rūz-nāmçe-i emelleri mānend-i śakk-ı maĥkūk-ı lā-yaǾmel ü Ǿāŧıl ve fıķdān-ı
şürūŧ-ı nüfūź ile ĥükmleri bāŧıl gürūh-ı mekrūhlarında ķāđį-i cennet-mefķūd hemān
Keǿennehā ķubbetün śammāǿün ķad vuđiǾat
ǾAlā dimāġi ħalā Ǿan maǾdeni’l-ĥükm74
künbedi iǾmām-ı muǾažžama-i Ǿörfiyye ve settāru’l-Ǿuyūbları ikmām-ı mevsiǾa-ı žarfiyye her biri
Ŧuveys-i Eşǿem-i cehennemį-nümūd-ı (64) Ǿaŧelet ü baŧalet ü saŧelet ķabįlinden bir ālāy cehele-i
ĥasūd u künūd olmalarıyla (Li-münşiǿihi)
Çūn ĥükm-i ķażā ile Şüreyĥ atdı ķapaġı
Bilmem kim aśar maĥkemeye şimdi ķabaġı
āvįzesince ez-ķażā baǾżısı muĥiķ daħi olsa
Paśdırma eyler adamı śoñra ķarı ķuru
belāsına dūçār ve đank-i maǾįşet ile dām-ı vāma giriftār ve maĥfil-i saķar-maķarra ferş-i seccādeye
mecbūr u mecbūl ve mažlūmān-ı bilāda mānend-i seyf-i meslūl diş bileyerek ķuđāt ķapu ketħüdāsı
nāmına olan muĥżırān-ı Ķıbŧį vü AǾcāma temelluķ u ilticā ve beźl-i bülġa-i irtişā bi’l-āħere ġabn-ı
fāĥiş ü kāsid ve beyǾ-i mechūl-ı fāsid ile nevāĥį ve emśārıñ daǾvā vü ġavġasını bi-śafķatin
vāĥidetin75 iştirā vü iltizām ile nāǿib-i ħāǿib-i bį-çāre hemān ĥākim-i maĥkeme-i lem-yaĥkum
mürāselesiyle be-kām olup irtikāb-ı ĥuķūķ-ı erāmil ü eytām ve iltiķām-ı ciyef-i süħt u ĥarām ve
ber-vech-i pįşįn melǾanet-i rāşį ile muŧavvaķ ve āħiretde görecegi ŧursun māhiye çıķmayaraķ

74
75

“O sanki düşünceden yoksun beynin üzerine konmuş muhkem bir kubbe gibi.”
“Bir celsede /bir çırpıda”
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āħirinde lücce-i duyūna müstaġraķ (65) ve “ķāđįyān fį’n-nār”76 maǾşerine mülteĥaķ baǾde’lletiyyā ve’lletį ĥāǿiz-i ķaśabü’s-sabaķü’s-sebaķ-ı sitte vü nişeste-i ser-taħta oluncaya degin śūret-i
ħasire’d-dünyā ve’l-āħire nāśiye-i ĥālinde ber-vech-i teǿbįd žāhir olur. “Źālike hüve’l-ħüsrānu’lmübįn)77 Ŧarįķ-i digeriñ kendü ĥaķāyıķı vü ħabāyā-yı daķāyıķı müdrike-i çākerįde nā-maǾlūm ve
belki ĥiss-i müşterekde emr-i mevhūm olup ancaķ
Destār-ı çįresiz baña kim eyler iǾtibār
Küttāb içinde her ne ķadar çįre-dest isem
müfādınca ħˇāce-i daķįķa-dān Nābį-i muǾciz-beyānıñ ŧuruķ-ı sāǿireye tercįĥi bilā-mürecciĥ
olmadıġı müşārün ileyhiñ mezāyā-yı Ǿālem-i kevn ü fesāda vuķūf-ı tām ve edille-i ķaŧǾiyye-i mālā-kelāmından münfehim olduġundan başķa meşhūd-ı çeşm-i şühūd olan vechle şāh-rāh-ı kūy-ı
merām ve vesįle-i esbile-i tām u kām olduġu müsellem-i ħavāśś u Ǿavāmdır. Ammā be-şarŧ-ı ān ki
“Cihānda mūcib-i rifǾat efendi himmetidir” mülāzemesi üzre iǾtilā vü iǾtibārı himem-i velįyü’nniǾama menūŧ olduġuna Münįf ĥaķķında (66) der-kār olan elŧāf-ı ǾĀŧıf şāhid-i ālāfa bedel güvāh-ı
vāĥiddir. Ve illā bį-endįşe-i Ǿāķıbet hemān mākiyān-ı çihil-sālāsā bāl ü perįni açıp ĥubb-ı cāh u
riyāset ile taǾammüm-ı maħrūŧįye cesāret baǾdehu bį-inżimām-ı Ǿināyet üftāde-i ħāk-i meźellet-i
ħākį gibi ħorāsānį bir ser-ħorāsāncı dükkānlarında nişeste-i türāb-ı melāl ü küdūret ve rācil-i bilāmaŧiyye ķaśįde-i zifāf ü tārįħ-i ħitānı vesįle-i Ǿaŧiyye ederek bį-vāye ve įrād-ı tekyelerde ħatm-ı
ħˇācegān ile istimdād ve bu śūretde maǾaźa’llāhu teǾālā destār-ı muķarnes murġ-ı āzāde-i serine
ķafes ħuśūśā güm-kerde-rāhān mānend-i aǾrāfiyān ber-geşte-sāmān ve henūz Māverāǿü’n-nehrden
gelmiş ħorāsāniyān şeklinde efles-i mendebūr ħˇāce-i bį-ser-māyeāsā melūm ü medĥūr olduķda
beyne’l-iħvān “Ey ħˇāce anıñ var ise yaķlaşdı ķażāsı” rįş-ħandı ile müşārün bi’l-benān “Ey ħarāsā
nemį Ħorāsānį hemān”78 diyü suħre-i ĥasūdān olmaķ iżāǾā-yı üźneynden eşedd-i ħüsrān idügi emri nümāyāndır. Lākin Fe-ĥamden ŝümme ĥamden ĥaķķ-ı bendegįde maĥźūr-ı meźkūr (67) medfūǾ u
ber-ŧaraf zįrā bu bį-behre-i Ǿirfān Münįfe nisbet ķıyās-ı maǾa’l-fārıķ isem velį-niǾmetim ǾĀŧıfdan
hezār mertebe ber-ter ü aǾŧafdır. Ķaldı ki ħidemāt-ı taĥrįrāt ħuśūśunda “Ħāki ĥüsn-i nažar iksįr
eyler” liĥāža-yı terbiyyesiyle manžūr ve “ǾAynü’r-rıżāǿ mine’l-Ǿuyūbi mükeĥĥelün”79 iġmāżıyla
ķable’t-terbiyye vuķūǾ bulan ķuśūr-ı bį-küsūr muġaŧŧā vü mestūr olduġu śūretde (Li-münşiǿihi)
Bi-ĥamdi’llāh füyūżāt-ı maǾārif zįver-i Ǿirfān
Degildir Ǿāriyet ŧabǾımda Vehbį-i İlāhįdir
edālarıyla
Himmet olursa eger mümkündür įcād-ı suħen
ǾĀleme Vaśśāfı meşhūr eyleyen inşā gibi

“Kadıların [üçte] ikisi cehennemdedir.” (Ebû Dâvud, Akdiye, 2; İbn Mâce, Ahkâm, 3).
“İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir.” Hacc 22/11.
78 “Ey eşek gibi olan! Hemen Horasanlı olamazsın.”
79 “Hoşgörüyle bakan göz ayıplara karşı sürmelidir.” Aslı “Aynu’r-rızâ an külli aybin kelîle” şeklinde
olup İmam Şafii’ye ait bir beyittir.
76
77
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lāf-ı Nedįmānesi üzre tāziyāne-i himmet-i Ǿalįyyeleriyle mānend-i ħāme girįbān-çāk feyfā-yı
beyżāda cüst ü çālāk (Li-münşiǿihi)
Başlasam vaśfa ŧavr-ı aħlāfı
Kimse yād eylemezdi eslafı
Kilk-i seĥĥārım olsa vaķǾa-nüvįs (68)
Lāl ederdi zebān-ı Vaśśāf’ı
Etsem āġāz keşf-i rāz-ı fünūn
Setr ederdim cemāl-i Keşşāf’ı
İşte meydān-ı maǾrifet işte
Şerm eder bunda eyleyen lāfı
Tecrübe etmedikçe ey Vehbį
Diñlemem güft ü gūy-ı leffāfı
menzilgāhına ān-ı ġayr-ı münķasımda resā ve nice zamāndan beri (Li-münşiǿihi)
MaǾārif kānıyam ammā bilinmez ķıymetim Vehbį
Benim ol ķıŧǾa-ı gevher ki ķaldım seng-i ħārāda
nālişleriyle genc-i sįnede meknūz olan cevherleri pįşgāh-ı śayrefį-i naķķāda Ǿarż u ihdā ve seferen
ü ĥađaren ħidemāt-ı Ǿaliyyelerinde vücūd-ı żaǾįfi iǾmāl ü ifnā etmek vāye-i iftiħār ü māye-i
mübāhāt ü iǾtibārımdır. “Ŧuruķ-ı şettā beyne’l-aĥzāb” emr-i celį vü iǾtibārį ve cümleten şebeke-i
muħtelife-i sedd-i ramaķ olaraķ ĥasbe’l-Ǿāde cārį ve her ŧarįķde himmet-i velį-niǾmet sebįl-i
müsteķil-i rifǾat olup bu bį-kes ķullarınıñ intimā-yı Ǿācizānem bāb-ı merĥamet-meǾablarına (69)
maĥśūr u maĥśūl-ı āmāl faķat nįm-laĥža-yı Ǿināyetlerine maķśūr olmaġla
Muķteżā-yı ĥāldir Ǿavķ-ı kerem
Biz velį-niǾmetime bār olmayız
tevķįti ile
Vehbįyā yāra ricā eylemeziz nā-ber-cā
İbn-i vaķtiz biliriz vaķtini biz ibrāmıñ
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müǿeddāsınca vaķt-i münāsibde velev mercūĥan ŧarįķ-i ķażāda rütbe-i faķįrānemi iǾlā veyāħūd
mübteġā-yı Ǿulüvv-i himmetleri üzre bidūn-ı istįhāl-i zümre-i ħˇācegāna idrāc ile iĥyā
buyurulmaķlıġım ħuśūśunda irāde-i seniyyeleri mürecciĥ ü mümeyyiz-i mercūĥ u rāciĥdir.
Ol bābda Ǿināyet ü iĥsān efendimiñ
Vehbį muŧįǾ emriñe fermān efendimin
c.

Münşeât-ı Azîziyye (1284)

1- [21] Şāǿir-i Edįb-i Süħanver-i Lebįb Sünbül-Zāde Vehbį Efendiniñ Mektūb-ı Laŧįfi
Ĥażretleriniñ simāŧ-ı ifŧār-ı devlet ve nevāle-i devām-ı Ǿizzet ü iķbālleri kūzehā-yı billūrįn-i
sükkerįn ile āreste vü saĥūr-ħˇār-ı saǾādet ü iclālleri niǾam-ı baķlava ile pįrāste vü ŧabǾ-ı rāhatü’lĥulķūm nevāziş ü ikrām ve ķaŧāif-i leŧāǿif-i iĥtirām ile ĥulvü’l-mezāķ olmaķ duǾāsiyle edā-yı
merāsim-i tebrįk-i māh-ı Ramażān-ı raĥmet-resān ü tehniyyet-i śıyām-ı mağfiret-encām olduķdan
śoñra bu śāǿim-i nehār śohbetleri māǿide-i tefaķķud-ı ĥāl ile ĥāǿiz-i niǾmet buyurulur ise “elĥamdu li’llāhi Ǿalā mā enǾame Ǿaleynā”80 henüz çāşnį-i ceyş-i nevāle-i śoĥbet ü Ǿāfiyet olup eyyām
ü leyālde sulŧānımıñ rūzevār-ı sübĥa-şümār-ı iştiyāķları ve tesbįĥ-i duǾā-yı Ǿāfiyyet ü temcįd-i
ŝenā-yı menķabetleriyle evķāt-güźār olduġumuz miŝāl-i ķanādįl-i menār rūşen ü āşikārdır. Ħudā-yı
müteǾāl śıyām u ķıyāmların ķarįn-i şeref-i ķabūl edip evķāt-ı şerįfelerin bi’l-yümn ve’l-iķbāl
resįde-i Ǿįd-i saǾįd-i şevvāl ve nice emŝāl-i keŝįresiyle mažhar-ı Ǿizz ü iķbāl eyleye āmįn. Ĥālā
ķalem-rev-i ĥükūmet-i celįlü’l-iǾtiyādda işbu şehr-i raĥmet-resān ü berekāt māh-ı śıyām-ı
maġfiret-ġāyātıñ ġurresi şeb-i dü-şenbeden cilve-pįrā-yı ŝübūtı mesmūǾ-ı ŝenāveri olmaġım evvelā
felekden bir gün ķapmaķ ve ŝāniyen beynehümāda merbūŧ-ı ħullet muķteżāsınca istiġfār-ı ŧabǾ-ı
fażįletleri żımnında taĥrįr-i şuķķa-yı ŝenāverįye mübāderet olundu. Lede şerefi’l-vüśūl fį’l-ĥaķįķa
se-şenbeden hilāl-i Ramażān rüǿyet ü cilve-pįrā olduķda yevm-i dü-şenbe śalavāt-ı Ǿįd edā
olunmaķ iķtiżā eder ĥaķįķatini ĥüccet-şiǾārlarıyla işǾār buyurmaları ümįd ile niyāza bādį ve vüśūl-ı
rūz-ı Ǿįd bāǾiŝ-i şevķ-i cedįd olacaġı mülāĥažadan baǾįd degildir. Sulŧānım Ĥaķ her geceñi ķadr
ede her rūzuñu bayrām.
Ve Lehu Raĥmetu’llāh81

(mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün)
Var dāmen-i Yūsuf gibi bir pāk etek ŧut
Ammā ki śaķın çıķmasın elden anı pek ŧut
Ben bu gece niyyetliyem ol ħˇān-ı viśāle
Zāhid yürü sen şübhe ile rūze-i şek ŧut
“Bize ikram ettiği her şey için Allah’a hamd olsun.”
Bu manzume Münşe’ât-ı Azîziye’nin 1284 tarihli nüshasında bulunmaktadır. Münşe’ât-ı
Azîziye’nin 1286/7 Eylül 1869 ve 1292/1875 tarihli matbu nüshalarında ise “Sünbül-Zāde Vehbį
Efendiniñ Bir Manśıbda Aśālet-i Niyāz İle Reǿįs Efendiye Iśŧılāĥ-ı Naĥv Üzre Yazdıġı Ǿarįżadır” başlıklı mektuptan
sonra yer almaktadır.
80
81
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Ŧuzlu oturur śoñra śaķın ķıyma kebāba
Ey rind-i mey-āşām biraz ĥaķķ-ı nemek ŧut
Ŧutķun gibi bir luǾb ile aġyāra ŧutulma
Bu pendimi ey şūħ gerek ŧutma gerek ŧut
Dizgin gerecek yoķ saña bu Ǿarśada Vehbį
Esb-i ķalemiñ sen de Ǿinānıñ çekerek ŧut
d.

Divan Nüshası (İ.Ü Ktp. TY. 433)

1- Başlıksız Mektup
Devletlü Ǿināyetlü Ǿāŧıfetlü ifāżatlu veliyyü’n-niǾam menbaǾu’l-himemi ve’l-kerem efendim
hemāre vācibü’ź-źāt-ı mūcidü’ź-źevāt āb-ı rūy-ı gülşen-i devlet ü iķbāl olan źāt-ı meĥāmidśıfātların Ǿömr-i mezįd ve cāh-ı vecįh-i medįd ile tārem-sāz-ı vaķār u saǾādāt ve źülāl-i salsāl-i
ħoş-güvār-ı Ǿayn-ı Ǿināyetlerin źāǿika-i dil-teşnegān-ı bevādį-i vādį-i emānįye Ǿazb-i fürāt eylemek
seyl-āb-ı firāvān-ı revān daǾavātı isāle-i deryā-yı nūr-ı icābāt-ı ķāđi’l-ĥācāt (168a) ķılındıġı
mecārįde maǾrūż-ı sįr-āb-ı rūd-ı muśaffā-vürūd-ı aǾŧāf-ı bį-ġāyātlarıdır ki (Beyt li-Münşiǿihi)
Açılır ġonçe-i dil faśl-ı bahār olduķça
Sįnede gül gibi bir lāle-Ǿiźār olduķça
küşāyişince aǾdel-i ezmine olan mevsim-i vesįm-i ürdibehişt-i leŧāfet-sirişt gülzār-ı Ǿālemi behiştender-behişt belki reşgįn-sāz-ı çār-bāġ u heşt-behişt etmişiken ĥamįm-i caĥįm-nişān-ı eşiǾǾa-feşān
đayf-ı śayf-ı tāb-resān taǾķįb ve bādį-i mebādį-i germį olan bādį-i kānūn-ı derūnda meknūn
ĥarāret-i ġarįziyyeyi telhįb etmekle (Li-Münşiǿihi)
Ger nişįnem be-bāġ bā-ĥūrį
Dūzaħist įn hevā-yı bā-ĥūrį82
nevāsı dehān-ı āteş-zebānān-ı zamānda maķām-ı ceste-i māhūrį olup ber-muķteżā-yı faśl-ı dey-i
meşaķķat-pey edvār-ı sipihr-i devvār daħi zemzem-i āteş-feşānını mūķid-i kürre-i nār ve kürre-i
zemherįri āb-şüde-i tef ü tāb-ı tāķatiñe ıżŧırār etdigi ecilden ĥarbā-yı āfitāb-perest ü vā ĥarabāgūyān ve bu māhlarda māhįler lücce-i yemde üftāde-i tāba Ǿaķs-i mihr-i tābān belki burc-ı ābįde
bulunan ĥūt-ı felek daħi dil-sūħte vü biryān olmaġla bu gūne nümāyiş-i teķallübāt aħşįcān-ı
Ǿunśur-ı bāridü’ŧ-ŧabǾ-ı hevāyı āteş-feşān edip bu taķrįb maĥrūru’l-mizāc-ı māder-zād ve gāhįce
eşribe-i (168b) maĥrūriyyet-nümā ile imtizāca muǾtād bį-çāregān ehviye-i ĥārre-i ķārreden bį-tāb u
nįm-cān be-taĥśįś rind-meşrebān u ħuşk-dehānān (Li-Münşiǿihi)

82

“Her ne kadar bahçede huri ile birlikte isem de temmuzun bu sıcak havası cehennem [gibi]dir.”
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Ķurutdı dehri meded āftāb-ı āteş-tāb
Giderse böyle hevālar olur şarāb serāb
keyfiyyetleriyle ser-germ ü naǾre-zenān (Li-Münşiǿihi)
Rāĥu śāfin muŧriĥun fįhi’l-celįd
Cevfü śayfin rāĥaten li’ş-şāribįn83
müfādını işrāb ile ter-zebān kāh “Źikrü’l-Ǿayş nıśfü’l-Ǿayş”(Güzel bir hayattan bahs etmek o hayatı
yaşamanın yarısıdır) olmayacaķ ħāŧırasın ħāŧır-nişān etmek intiǾāşıyla (Ķıtǿa Li-Münşiǿihi)
Dįde-i maĥmūrı nergis gül yanaķlı yār ile
Bāde-i gül-gūn çekilmez mi zamān-ı lālede
Cevherāsā zeyn olan yah-pāreler peymānede
Ķıtǿa-i elmās olur yāķūte-i seyyālede
meǿāl-i gevher-pāşı ile tefrįĥ-künān-ı rūĥ-ı revān olduķlarından başka muĥįŧ-i Ǿilm olan Ǿulemā-yı
aǾlām daħi (Li-Münşiǿihi) “Leķad aħtartü fį-eyyāmi śayfin bi-Ǿilmi’n-naħvi akvāle’l-Müberred84
maǾānį-i bedįǾu’l-beyānını “Keǿsen dihākā”85 nükteleri tıbyānında ifhām u iǾlām üzre
bulunmalarıyla (Li-Münşiǿihi)
Zamānį ķad-sekānį keǿse beǿsin
Seķāhu’llāhu min-beǿsin bi-keǿsin86
meşrebesinden nūş-ı zehr-ābe-i ħırmān eden bu pįr-i nā-tüvān daħi
Vehbį-i bārid-edānın dem-i tābistānda
Sāĥa-i ħˇāhişi bilmem yine yaħ-beste midir
tecāhül-i Ǿārifāne ve teġāfül-i şāǾirāne ile bālāda ber-vech-i elġāz (169a) ibrāz-ı rāz śūretinde (Limünşiǿihi)

83
84
85
86

“İçine buz konulmuş saf şarap, yaz ortasında içenlere rahatlık verir.”
“Ben yaz günlerinde nahiv ilminde Müberred’in görüşlerini tercih ettim.”
“Dolu kadehler.” Nebe 79/34.
“Talihim bana kötülük kadehini sundu. Allah da ona kötülük kadehini sunsun.”
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Ħaylį müşkil idi tāb-āveri tāb-ı temmūz
Vermese meşrebe ŧoñdurma śafāsın ķarpuz
mecrāsında cūyendelik śuyunu buldıraraķ serd-i maķāle-i serd-meǿāle cesāreti berā-yı ıŧfā-yı āteş-i
Ǿaŧş-ı mübįn māǿ-i maǾįn-i füyūżāt-ķarįn ifāżasıyla muǾįn olmaları metiyye-i ümniyyesine mebnį
idügi müstebįn olmaġla (Li-Münşiǿihi)
Ħurūş-ı luŧfuñ ile Ǿayn-ı şefķat oldı revān
Çekįde-i ķalemindir efendim āb-ı hayāt
tecerruǾātıyla sāĥa-i ĥađar-ı cenāb-ı ĥażret-i cennāt-ı ĥażret-i vālālarına ķatre-pāş-ı niyāz-ı rāz olup
(Li-Münşiǿihi)
Dil-i germā-zedemi bādiyye-i ĥayretde
Tāb-ı bį-mihri-i çarħ eyledi gerçi Ǿaŧşān
Āb-ı rūyum dökemem nā-be-maĥal yerlerde
Beni eylerse yine şefķatiñ eyler reyyān
cūş-ā-cūşı ile belki (Li-Münşiǿihi)
MenbaǾ-ı Ǿayn-ı Ǿināyet bir efendim var iken
Çeşme-i ħūrşįdde yüz ķızdırıp āb istemem
temevvüc-i istiġnā-ħurūşı ile kāh (Li-Münşiǿihi)
Beni sįr-āb edemez Dicle vü Nįl ü Ceyhūn
Cūy-bār-ı keremiñdir ķuluna cūy-ı Murād
ve gāh u bį-gāh (Li-Münşiǿihi)
Ħāśıyyet ile teb-zede-i tāb-ı sipihre
Cūş-ı keremiñ māye-i selc-i ĥukemādır
çāre-sāzlıġını yād u įrād ve her bār kūhsār-ı şāmiħ-i ĥimemkārįlerine ķarlı ŧaġlar gibi ittikā vü
istinād ve kemā cere’l-Ǿāde himem-i sābıķa-i (169b) sābıķalarına lāĥiķa olacaġına cezm-i ĥazm-i
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ħurrem ile iǾtinād u iǾtimād ederek burc-ı esede ķadem-nihāde olmaġa āmāde şįr-süvārıñ
semenderi üftāde-i gird-āb ve derūn-ı laǾl ü yāķūtı müźāb eden bįm-i cümle-i ĥamle-i tābişinden
(Ķıtǿa Li-Münşiǿihi)
Oldum evķāt-ı śalātımda daħi germāde
Āyet-i mübhice-i berd ü selāmı ķāri
Bir ķocaķarı alıp berd-i Ǿacūza girerim
Çāre ne bulmazisem serdį-i buzı ķarı
güftār-ı bį-edebāne-eŧvārı ile sūz u güdāza cürǿet-i āġāz-ı bendegānem ŝebt-i śafĥa-i śafĥ-ı cemįl
ve çeşmesār-ı ümįdim hem-reşāşet-i “ǾAynen fįhā tüsemmā selsebįl"87 buyurulmaķ bābında emr ü
himem yenbūǾ-ı luŧf u kerem veliyyü’n-niǾam efendimindir (Li-Münşiǿihi)
Yüzi ķara ola bed-ħˇāh-ı siyehkārlarıñ
Rū-sefįd eyleye devletde seni Ǿavn-i Ħudā
Eriyip pertev-i iķbāliñe reşk eyleyerek
Ķar śuyı gibi hemān yerlere geçsin aǾdā
2- Ser-ķahveci-i Şehr-i yārį Rüstem Aġaya Taĥrįr Eyledigi Teźkiredir
Ǿİnāyetlü Ǿātıfetlü mezįd-luŧf u mürüvvetlü Ǿulüvvü’l-himem efendim sulŧānım ĥażretleri hemāre
cenāb-ı münşįǿ-i Ǿavālim-i bedįǾatü’l-įcād beytü’l-ķaśįde-i manžūme-i Ǿömr ü iķbāllerin maǾmūr u
ābād ve mıśrāǾayn-i bāb-ı mekārim-niśābların der-i mesǾadet-perver-i baħt-ı şerefmendįleri miŝillü
dāǿimā küşād eylemek neşįde-i bāhiretü’l-isǾādı nažmü’l-leǿāl-i tercįǾ-i bend-i eźkār u evrāda
müstezād (170a) ķılındıġı zemįnde ber-dāşte-i dāǿį-i śafvet-nihādlarıdır ki peyġūle-nişįn-i külbe-i
ferāmūşį ve Ǿuzlet-güzįn-i kūşe-ħamūşį
Men ne ānem ki der-ān ħātır-ı Ǿātır güźerem88
ķabįlinden iken maĥż-ı şįme-i kerįme-i bende-nevāźįleri sāniĥasınca luŧfen ve Ǿaŧfen tāc-ı
ibtihācım olan teźkire-i Ǿināyet-müźekkereleriyle yād ve āŝār-ı ĥüsn-i teveccühāt-ı behcetġāyātlarıyla dil-şād buyurulmamla daǾavāt-ı ħayriyyet-āyātları vird-i zebān ķılındıķdan śoñra
mezāyā-yı leŧāfet-iĥtivāsı ķarįn-i iźǾān-ı devām-cūy-ı nā-tüvānları olmaġla bu bābda kemāl-i Ǿacz
ü ķuśūruma cürǾa-i muǾterif-i kemterį olaraķ

87
88

“Orada bir pınardandır ki adına Selsebil denir.” İnsan 76/18.
“Ben öyle bir kimse değilim ki o güzel hatırdan geçeyim.”
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ǾAśā-yı kilk ile üftān ü ħįzān ŝābitāsında
N’olurdı peyrev olsañ zümre-i yārāna düşdükçe
vādįlerinde pįrāne-ser geşt ü güźār-ı sāĥa-i efkār olunurken bedāheten sünūĥ eden mıśraǾ-ı berceste ĥesāb olunduķda tārįħ-i tām ve tekellüfden Ǿārį bir mevzūnca kelām oldıġına bināǿen ve betaħśįś ber-ŧıbķ-ı irāde evzān-ı ķaśįde-i ŝülāŝiyyeden źuhūrına ibtināǿen her ne ķadar ol gūne ķaśr-ı
bį-ķuśūr-ı Havernaķ-revnaķ-ı şāhāneye sebt ü imlā olunmaġa nā-çespān ve ebkār-ı mežāmįn-i
sādesi cāme-i elvān-taśannuǾātdan ber-vech-i taĥrįr Ǿüryān ise daħi
Ħām taǾbįr var ise micmere-i nažmımda
Dāmen-i (170b) luŧfuñ anı setr eder ey faħr-i kibār
maġzāsınca źeyl-i elŧāf-ı Ǿayb-pūşįlerinde ķuśūrı mestūr ve nįm liĥāża-i Ǿayn-ı Ǿafv u Ǿināyet-i
seniyyeleriyle manżūr buyurulmaķ temennāsı maǾrażında ĥużūr-ı fāyiżu’n-nūrlarına basŧ u
taķdįme mücāseret olundı ol bābda kemāl-i mürüvvet efendimindir fį sene 9 Ś[afer] 1206 Bende
Vehbį-i nā-tüvān u ĥaķįr pįr-i dem-beste-tabǾ u pür-taķśįr
3- Enderūn-ı Hümāyūn İħvānından Ŧayfūr Bege Yazılan Teźkire
Hemāre Cenāb-ı Rabb-i Mennān źāt-ı aśālet-simāt-ı ķadr-dānįlerin Ǿömr ü saǾādet-i sermediyye ile
kām-bįn ü kām-rān eylemek daǾavātı vird-i zebān ķılındıġı siyāķda nümāyende-i ŝenā-ħˇānları
budur ki ināyetlü Rüstem Aġa ĥażretleriniñ mürüvvet-nāmelerine masĥūben firistāde buyurulan
teźkire-i necįbānelerinde įmā vü işǾār buyuruldıġı vech üzre egerçi kümeyt-i ķaleme kūh u hāmūn
mażmūn-ı gūn-ā-gūnda tekāpūya irħā-yı Ǿinān olunup lākin irāde buyurılan tārįħ-i tāmma nažaran
ķaśįr mıśrāǾ ile olması maŧlūb idügi taśrįĥ olunmaġla evzān-ı ŝülāŝiyyeden inşād olunması ehemm
ü ažhar ve o gūne meśāriǾ-i ķaśįrede ķaķķ-ı edā müşkilter olmaġla ķable itmāmi’l-mehil Ǿayb u
hünerden ħālį tārįħ-i tām olmak üzre bi’l-bedāhe sünūĥ eden mıśraǾ-ı berceste (171a) sekiz beyte
iblāġ ve bį-tekellüfāne ķālıb-ı nažma ifrāġ olunup teźkire-i ħakįrānemiz aġa-yı müşārün-ileyh
ĥażretleriniñ sūy-ı dil-cūylarına ādemįsi bendeleriyle taķdįm olundıġı işǾār ve tabǾ-ı mekārimnebǾların tefeķķud u istifsār źeylinde varaķa-i muħāleśat-bedreķa terķįmine ibtidār olundı bimennihį TeǾālā keyfiyyet maǾlūm-ı necābet-rüsūmları buyurulduķda eger tārįħ-i mezbūr-ı nāmaŧbūǾ olmış ise diger meśāriǾ-i Ǿadįde-i cedįde ile telāfį-i māfāt olunacaġına taǾahhüd birle tā-berütbe-i taĥsįn tekrār tevārįħ-i tāmme-i sāǿire inşād olunmaġiçün keyfiyyeti nezd-i müşārün-ileyhe
baǾde’l-ifāde ŧaraf-ı ŝenāverįye įmā vü işǾār ve āŝār-ı ĥüsn-i meveddetleriyle tekrār minnetdār
buyurmaları tevaķķuǾ-kerde-i dāǾiyānemizdir Ŝenākār-ı ķadįm Vehbį.
4- BaǾżı Ķaśāyid ü Tevāriħ Tebyįz İtdürdigi TaǾlįķ-nüvįs Ħayrį Efendiye Yazdıġı Teźkire
Benim fütüvvetlü maǾrifetlü oġlum sulŧānım “Ey Ǿāşıķ-ı mihnet-zede bulduķça bunarsın” dedigi
gibi egerçi biz daħi Ǿateh-i pįrāne-i taǾcįzi pįş-nihād eyledik lākin Ǿalima’llāh żarūrįdir ki bu gece
aħşama ķarįb bir Ǿacele-süvārį bostānį [?] mufaśśal bir teźkire-i behcet-edā getirip meǿālinde
şevketlü kerāmetlü efendimiz muǾciz olaraķ dįger tārįħ-i ŧaleb-i hümāyūn buyururlar Ǿale’s-seĥer
ĥāżır edip selāmlamaķdan evvel (171b) įśāl olunsun deyü fermān buyurulmuş bu gece ħaķįriñiz
ħˇāb-ı ārāmı terk ile bu ķaśįdeye meşġūl oldum her mıśraǾı mücevher tārįħ-i maǾnādār89 vākiǾ oldı
89

“tārįh ve ma’nādār” şeklinde yazılmışsa da “tārįh-i ma’nādār” olması daha uygun görünmektedir.
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inşāǿallāh maķbūl-i hümāyūn olur žann iderem egerçi cümle tārįħlerimiz bi-ĥamdihį TeǾālā
pesendįde-i hümāyūn buyurulmuş lākin ħaķįri söyletmek merāmları olmaġla muǾciz ŧaleb
buyurmuşlar tārįħe göre bundan muǾciz olmaz śanuram cümle mıśraǾları tārįħ-ı mücevher oldıġını
fehm buyuraraķ tebyįż buyurmaları mütevaķķaǾdır. Ŝenākār-ı bį-merā Vehbį.
5- Taķdįm-i Dįvān Muķābelesinde Ŧaraf-ı Cihāndārįden İĥsān Buyurulan Boġça ve ǾAtiyye-i
Hümāyūnuñ Vürūdı Teşekkürini Ĥāvį Rüstem Aġaya Yazdıġı Teźkiredir
Ǿİnāyetlü reǿfetlü mezįd-luŧf u mekremetlü Ǿaliyyü’l-himem celiyyü’l-Ǿātıfeti ve’l-kerem efendim
sulŧānım ĥażretleri hemāre Ħudāvend-i kerįm ü mecįd Ǿömr ü saǾādetlerin dāǿįm ü mezįd ve rūz
[u] leyāllerin hem-ķadr-i ķadr-i vaǾįd-i saǾįd ve perniyān-ı iķbāl ü devletlerin reşk-āver-i zerrįncāme-i Ǿįd ve iksūn-i mecd ü rifǾatlerin zer-dūz u cedįd-ender-cedįd eylemek daǾavāt-ı bį-taĥdįdi
resįde-i dergāh-ı ġaniyyü’l-ĥamįd ķılındıġı zemįnde berdāşte-i aĥķar-ı Ǿabįdleridir ki bu bende-i
kerem-dįde-i direm-ħarįde ālāf-ı ülūf-ı niǾam-ı žıllu’llāhį ve eśnāf-ı śunūf-ı kerem-i ĥażret-i
şehinşāhį bā-ħuśūś
Efendimden hemįşe gördigim luŧf u Ǿināyetdir
Libās-ı cūd u iĥsānı (172a) benim üstümde ķat ķatdır
mefhūmınca bu Ǿüryān-ten-i āmāl bi-ĥamdihį TeǾālā vaķt-i hümāyūnlarında bālā-pūşį-i ķabā-yı
āsāyiş ve refāh-ı ĥāl ile müreffehü’l-bāl oldıġım be-dįdār ve dāǿimā
Biñde bir niǾmetine ĥamd ü ŝenā mümkin mi
ǾÖmrün olduķça seniñ şükriñ edā eyleyemem
maķāl-i śıdķ-meǿālini vird ü tekrār ile edā-yı ĥaķķ-ı sipāsda Ǿaczim bedįhį vü āşikār ve leyl ü
nehār daǾavāt-ı deymūmiyyet-i Ǿömr ü saltanatlarına ĥaśr u ķaśr-ı evķāt olunaraķ zümre-i şākirįne
iltiĥāķa ibtidār üzre iken bu vaķt-i sa’įd-i meymenet-bedįdde āfitāb-ı Ǿālem-tābıñ źerre-i bįmiķdāra iltimāǾınıñ Ǿaynı belki andan daħi efzūnter nūr-pāşį-i Ǿināyet olmak üzre meblaġ-ı
hezārdan mā-Ǿadā nūr-ı mücessem-i vücūd-ı hümāyūnı mess ile tenvįr ü taǾŧįr olunmuş bir boġça-i
mükemmel cāme-i Ǿanber-şāme-i behcet-ħıtāme-i merĥamet Ǿallāme Ǿizzetlü Ķadri Aġa bendeleri
vüsāŧıyla şeref-vürūd etmekle kemāl-i sürūr u şādmānįden bir müddet lāl ü ĥayrān ve çeşm-i ĥaķķı niǾmet-bįnümden eşk-i meserret rįzān olaraķ şifāh-ı taǾžįm ü tekrįm ve nihāyet tebcįl ü tefħįm ile
mübārek dāmen ü āstįn-i Ǿināyet-pįrāmenleri başķa başķa yüzüme ve gözüme sürerek taķbįl ü
telsįm ve bālā-yı ser-i ibtihācıma vazǾ ile baǾde’l-vusǾi ve’l-imkān merāsim-i ibcāli teǿdiye vü
tetmįmden śoñra
Luŧf u iĥsānıñla etdim(172b) Ǿįd ber-bālā-yı Ǿįd
Ķıldıñ iĥyā bendeni bu demde ķurbān oldıġım
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terāneleriyle ĥadd ü ķaddimden śad hezār mertebe efzūn niǾam ü kerem-i gūn-ā-gūn-ı ĥażret-i
cihāndārįye şükrān ve źāt-ı kerįmü’ś-śıfāt-ı çāker-nevāzįleriniñ sāniĥa-i ĥayāt-baħşāsından taǾrįf ü
beyān ĥįtasından bālāter-i mesrūr u şādmān ve kemā-kān farįża-i źimmetim olan daǾavāt-ı
ķarįbetü’l-isticābete muvāžabet ile Ǿaźbü’l-lisān oldıġımı nevǾammā basŧ u beyān maǾrızında
Ǿicāletü’l-vaķt varaķa taķdįmine cürǿet olundı bi-mennihį teǾālā resįde-i dest-i mekremetpeyvestleri buyurulduķda farŧ-ı şādmānįden nābį sāmānį-i taĥrįrde ķuśūrum maǾfüvv ü maǾźūr ve
maŧlab-ı aǾlā vü maķśad-ı aķsā-yı çākerānem olan temādį-i ĥüsn-i teveccühāt-ı Ǿaliyyeleriyle
mübāhį vü mesrūr buyurulmaķ babında.
6- Riķāb-ı Hümāyūna Taĥrįr ü Taķdįm İtdigi ǾArż-ı Ĥāl
Şevketlü Ǿazametlü ķudretlü mehābetlü žıll-i žalįl-i cenāb-ı İlāh pādişāh-ı Ǿālem-penāh ĥażretleri
mediyü’d-dühūr ve’l-ezmān serįr-i şevket-maśįr-i ħāķānįlerinde Ǿömr ü übbehet ü iclāl ile dāǿim ü
saġ ve şuǾle-i teǿŝįr-i đarb-ı şemşįr-i Ǿadū-tedmįrleriyle sįne-i aǾdāları dāġ u ber-dāġ olsun melāź-ı
dād-ħˇāhān-ı cihān olan āsitān-ı felek-bünyānlarına Ǿarż-ı ĥāl-i Ǿabd-i dāǾį-i (173a) perįşānaĥvālleridir ki cennet-mekān-ı firdevs-āşiyān vālid-i mācidleri merĥūm u maġfūr sulŧān Muśŧafā
Ħan Ǿaleyhi’r-raĥmetü ve’l-ġufrān ĥażretleriniñ deydene-i müstaĥseneleri erbāb-ı dāniş ü maǾārife
iǾtibār ve beźl-i iĥsān-ı bį-şumār olmaġla muķaddemen eŝnā-yı seferde ķarįĥa-i hümāyūnlarından
bu ednā ķullarını tarįķ-i ķażādan zümre-i ħˇācegān-ı dįvāna idħāl ve ħāśśaten mühimme
taĥrįrātında istiħdām u iǾmāl ile zamān-ı merĥamet-nişānlarında yedi sene miķdārı ĥaddimden
efzūn kerem ü niǾmete mažhariyyet ile aķrānıma tercįĥ ve iĥsān-ı manāśıb ile kām-yāb itdükden
śoñra bālā-nişįn-i ķaśr-ı cinān olan Ǿamm-i merĥūm u maġfūrlarıñ vaķt-i cülūslarında bu Ǿabd-i nātüvānı cānib-i Įrān-zemįne sefārete taǾyįn ü taĥśįś ile Şįrāz tarafına isāre vü irsāl ve ol ŧarafda bervefķ-ı rıżā edā-yı ħidmet ile Ǿavdetimde Ǿalįl ü iħtiyār oldıġım ĥasebiyle istirĥām ve istidǾā-yı
Ǿācizāneme mebnį yine ŧarįķ-ı evvelim olan ŧarįķ-ı ķażāya terk itdigim rütbeden üç rütbe fevķınde
manśıb iĥsānına merĥameten ve Ǿināyeten müsāǾade-i Ǿaliyyeleri erzānį buyurulup baǾdehū
manśıb-ı müstmendānem olan Rodos ķażāsını bi’n-nefs żabŧ üzre iken ile’l-ān māye-i fesād-ı cihān
ve fitne-i zemįn ü zamān olan (173b) maǾhūd Şahin Giray Ħan ol cānibe li-ecli’t-tedmįr iclā
olunup lākin mübāşirānıñ ķuśūrından nāşį maǾlūm-ı enām oldıġı üzre Fransız ķonsolosına ilticā ve
müsteǿmen-i sefįne ile firāra ķarār vermişiken ħademe-i devletden oldıġum taķrįbini daķāyıķ-ı
mülkiyyeye ıttılāǾıma mebnį tedābįr ü celādet ile aħz u ĥabs u tedmįrinde dįn ü devlet ġayretiyle
muvaffaķ oldıġım ħidmet maǾlūm ve müşārun-ileyh ĥażret-i Ǿamm-i maġfūrlarınıñ belki kāffe-i
müslimįnün Ǿindinde meşkūr u memdūh oldıġına bināǿen mutaśarrıf oldıġım manśıb-ı mezbūrun
rütbesi fevķınde manāśıb-ı sitteden Silistre manśıbı bā-ħaŧŧ-ı hümāyūn iĥsān ve bā-irāde-i Ǿaliyye
ordu-yı hümāyūn niyābetine taǾyįn olunmamla bi-ĥamdihį TeǾālā zįr-i livā-yı ĥażret-i faħru’lenbiyāda icrā-yı aĥkām-ı şerǾiyyede Ǿiffet ü istiķāmetim maǾlūm-ı hümāyūn olmaġla tekrār bāħaŧŧ-ı hümāyūn tekerrür-i sitte manāśıbından Zaġra-i ǾAtįķ manśıbını müncezzen tevcįh ü iĥsān
buyurmalarıyla ķażā’-i mezbūrun eŧrāf u enhāsı merķūm Şahin Girayıñ eķārib-i aķāribi olan
selāŧįn-i Cengiziyye ile māl-ā-māl ve cümlesi Ǿādetleri üzre ĥaķķ-ı żaǾįfānemize icrā-yı kįne-i
ħānedāniyyeye mutaraśśıd-ı fırśat olduķları nümāyān olmaķla mekr ü gezendlerinden iĥtirāzen
ŧarafımdan (174a) nāyib taǾyįn olunup żabŧ olunur iken bi’l-yümni ve’l-iķbāl taħt-ı Ǿālį-baħt-ı
ǾOŝmānįye cülūs-ı şevket-meǿnūsları ĥįn-i mesǾadet-rehįninde bi’n-nefs żabŧa ķudreti olan ķuđāt
dāǿįleri manśıblarını kendileri żabŧ ile icrā-yı aĥkām-ı şerǾiyyeye mübāderet olunmaķ bābında
şeref-śüdūr eden mübārek ħaŧŧ-ı hümāyūn-ı maǾdelet-meşĥūnlarına imtiśālen cümleden evvel
Ǿabd-i dāǿįleri mütevekkilen Ǿala’llāh bi’n-nefs tekmįl-i müddet żımnında bilā-tevaķķuf Ǿāzim
olup icrā-yı şerįǾat-i muŧahhara ile ŧaraf-ı hümāyūnlarına Ǿibādu’llāhdan celb-i daǾavāt-ı ħayriyye
olunmaķ eŝnāsında Ǿarż-ı ĥālimle taķdįm olunan civār iǾlāmlarında tafśįl ü beyān olundıġı üzre
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selāŧįn-i Cengiziyyeye ħavāśś-ı müteǾalliķātdan ve ser-cemǾiyyet-i eşķıyā müteġallibe gürūhından
aǾyānlık dāǾiyesiyle bu ħilālde ķażā-i mezbūra tasalluŧ eden Ĥüsmen ve Ǿavene ve aķrabāsından
falān ve (…)90 -nām şaķįler mücerred ħānedān-ı Cengiziyyeye ħidmet ü ġayret birle Şahin Girayıñ
aħz-ı intiķāmı żımnında ķatı vāfir eşķıyā ve mįrzāyān-ı Tatar ile Ǿalenen maĥkememi ve ĥaremimi
basıp muķaddemā ķarżan alıp edā etmedikleri on iki kįseden mā-Ǿadā nātıķ u śāmit yigirmi beş
kįselik emvāl ve eşyā-yı maǾlūmemi yaġmā vü ġāret ve bu Ǿabd-i (174b) żaǾįf ile iyālimi başķa
maĥalde ĥabs ü đarb u cerĥ ederek nāyibim ve ketħudām ve etbāǾım ķullarını başķa maĥalde ĥabs
ü der-zencįr ve ķırķ beş gün ķatl ü iǾdām niyyetiyle bu ĥāl üzre maĥbūsen taǾźįb üzre iken işbu
keyfiyet devletlü ķā’im-maķām paşa ķullarınıñ resįde-i sāmiǾaları olmaġla Edirne bostāncıbaşısına
ħiŧāben varŧa-i mezbūrdan taħlįśim bābında müǿekked emr-i Ǿālį-şān ıśdār ve bostāncıbaşı-ı
merķūm ŧarafından meǿmūren bir ķaç yüz bostāncı ile żābiŧānı gelip ķullarını taħlįś eŝnāsında
keyfiyet-i mezbūre ordu-yı hümāyūn cānibinde istimāǾ olunmaġla ol ŧarafdan daħi keźālik
ķullarını taħlįś ve bu māddeye cesāret eden sālifü’ź-źikr eşķıyā ile ordu-yı hümāyūna iĥżār
olunmaķ bābında mübāşir-i maħśūś ile diger emr-i Ǿālį vārid olmaġla sāǿirlerini aĥź mümkin
olmayıp yalñız ser-i cemǾiyyet-i eşķıyā merķūm Ĥüsmen aĥz ve bi’l-maǿiyye ordu-yı hümāyūna
dāħil olduķda derūn-ı Şumnuda ez-ķadįm mültecāsı olan selāŧįn-i Cengiziyye ŧarafına firār u ilticā
ve śadr-ı aǾzam-ı müteveffānıñ cebr ü iķdāmı ile ol ŧarafdan aĥź u istintāķ ve keyfiyyet-i baǾde’lıŧŧılāǾ cezāsı tertįb olunmaķ üzre cellāda teslįmen tomruġa vazǾ ve Ǿavene vü akrabāsı (175a)
üzerine daħi li-ecli’l-iĥżār tekrār mübāşirān ve debįrānlar taǾyįn [?] ve iĥķāķ-ı ĥaķ olunmaķ üzre
iken o ħilālde śadr-ı aǾžamıñ vefātı žuhūr etmekle Ǿabd-i dāǿįleri ĥāl-i pür-melālimi mübārek
riķāb-ı hümāyūna Ǿarż-ı ĥāl ve istidǾā-yı Ǿināyet ü merĥamet ümniyyesiyle āsitāne-i saǾādete
“meşyen Ǿale’l-vech”91 şitāb ve ķanlı göz yaşı ile Ǿarż-ı ĥāle cesāret olundı maǾźūriyyet-i
Ǿācizānem ve sermāye-i Ǿömrüm olan manśıbım heder oldıġı taķdįm olunan iǾlāmātdan daħi
muĥāŧ-ı Ǿilm-i Ǿālem-ārā-yı cihāndārįleri buyurulduķda sinn ü sālime vü perįşānį-i ĥālime ve
ħidemāt-ı devlet-i Ǿaliyyede emekdārlıġıma merĥameten zamān-ı salŧanatlarında bu ġadr u
ĥaķārete cesāret eden sālifü’ź-źikr beş nefer müteġallibe mutaśarrıf olduķları baǾżı tımār
bahānesiyle li-ecli’t-taĥaffuż ordu-yı hümāyūna gitmişler ise daħi şerǾan ve ķānūnen icrā vü iĥķāķ
žımnında li-ecli’l-mürāfaǾa maĥśūś mübāşir ile iĥżārları bābında mübārek ħaŧŧ-ı hümāyūn-ı
şevket-maķrūnlarıyla müveşşaĥ u meşĥūn fermān-ı Ǿālį-şān ıśdār u iĥsān ve rūĥ-ı ĥażret-i
peyġamber-i āħiru’z-zamān memnūn u şādmān buyurulmaķ bābında emr u fermān Ǿadālet ü iĥsān
ilā- āħirihį.
7- Enderūn-ı Hümāyūn Aġavatından Ŧayfūr Bege Taĥrįr Eyledigi ǾArįża Śūretidir
(175b)
Benim saǾādetlü mürüvvetlü Ǿārifetlü maǾrifetlü oġlum mįr-i vālā-şānım sulŧānım ĥażretleri
fıķarāt-ı daǾavāt-ı muħālaśat-nümāyān taķdįmiyle nümūde-i ŝenāverį budur ki bu defǾa firistāde
buyurduķları teźkire-i laŧįfeleriniñ mezāyā-yı behcet-nümāsı maǾlūm-ı ŝenāverį olmaġla
“Yuķadderu’l-vüsǾu ve’l-vüsǾu mebźulün”92 medlūli üzre irāde-i kerāmet-ifāde taǾalluķ eden dįger
tevārįħ-i mütenevviǿaya beźl-i maķderet farįża-i źimmetimdir hemān künūz-ı ġaybdan füyūżāt-ı
İlāhiyye sünūĥ eyleye āmįn ķaldı ki Zaġra-i ǾAtįķde iken kįnedārān-ı ķavm-i maǾhūdun
müteǾalliķātından bir ķaç eşħāś maǾlūm-ı Ǿālem oldıġı üzre Şahin Giray intiķāmını aħź dāǿiyesiyle
90
91
92

Metinde boş bırakılmış.
Yüz üstü sürünerek.
“Güç ve imkân nispetinde [sorumluluk] takdir edilir, imkân da geniştir.”
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ķuşca cānuma sū’-i ķaśd ile maĥkemeye hücūm u taĥrįk-i aķrabāsına beni mā-melekimi ġāret ve
manśıbımı hebā-zede-i heder ü ħaśāret eylediklerinde egerçi taħlįś-ı cān-ı nā-tüvān żımnında
ħafiyyeten ordu-yı hümāyūn ricāline ve sāǿire baǾżı şefķat-engįz ve ħuśemāmızıñ ĥāllerini basŧ
ederek laŧįfe-āmįz cān acısıyla envāǾ-ı taĥrįrāt ve baǾżı muđĥiķāt isāre ve birer taķrįb iŧāre
olunmışidi lākin ser-ķalemden yazılmış olmaġla tesvįdleri nā-būd ve nüsħaları ġayr-i mevcūddur
ĥattā ol vaķitde mübārek rikāb-ı müsteŧāba taķdįm olunmaġiçün Münįf merĥūmun taħmįs-i NefǾįmeymenesine nažįre vü dil-pesende (176a) ķırķ elli beyit bir ķaśįde inşād olunup bu ŧarafda oġlum
bendelerine irsāl olunmışiken rikāb-ı müsteŧābı taǾcįzden iĥtirāzen ve teǿeddüben taķdįm etmek
müyesser olmamış ķaśįde-i mezbūreniñ şikāyet maĥallinde
Śoydı delkį gibi Eski Zaġra ħalķı beni
Çıķarıp postum edince yaķamı böyle dü nįm
Kįne-i ķavm-i Hülāgū düşürüp mehlekeye
Etdiler śūret-i tesmįm ü helākim tasmįm
Śayd-ı Şāhįn Girāya nice ķıydıñ diyerek
O çaķır pençeliler gördi baña ķayd-ı Ǿazįm
beytleri miŝillü leŧāyifden Ǿibāret baǾżı ebyāt daħi derc olunmışidi ekŝeriyā münşeǿāt-ı ĥaķįrāne
ser-ķalemden žuhūr etmekle hezl degil ġayrileriniñ śūreti daħi ekŝeriyā nā-mażbūŧ oldıġı maǾlūm-ı
vālāları buyurulduķda tekrār emr ü suǿāl buyurılır ise nüsħaları nā-mevcūd oldıġını ĥakįmāne
iblāġa himmet buyurmaları mütevaķķadır. Ŝenākār-ı bį-merā Vehbį.
Sonuç
Şairliği ile ön plana çıkan Sünbülzâde Vehbî, aynı zamanda usta bir münşidir. Münşeât’ı
bir yangında yok olan Vehbî’nin bugün için elimizde on iki mektubu bulunmaktadır.
Çoğu sanatlı bir dil ve üslupla yazılan bu mektuplar “teşekkür, tebrik, istekte bulunma,
sıkıntıları dile getirme” amacıyla kaleme alınmıştır. Vehbî’nin resmî, gayr-ı resmî ve edebî
meseleler dolayısıyla kaleme aldığı sınırlı sayıdaki bu mektuplara baktığımızda Vehbî’nin
yaşamış olduğu maddi ve manevi sıkıntılara, dönemin siyasi ve sosyal hayatına, edebî
anlamdaki fikir teatilerine şahit oluruz. İletilmek istenen duygu ve düşünce, muhatabın
konumuna göre bazen açık ve öz olarak bazen de söz sanatları ve terkiplerle kurulu uzun
cümleler ve manzum parçalarla yoğrularak girift bir biçimde verilmiştir. Yine bazı
mektuplar yalın ve resmî bir üslupla yazılmışken bazı mektuplar da nükteli ve şiirsel bir
üslupla kaleme alınmıştır. Arapça ve Farsçaya hâkim olan Vehbî, pek çok yerde Türkçe
manzume/manzum parçaların yanında Arapça ve Farsça ibarelere ve manzum parçalara
da yer vererek canlı ve etkileyici bir anlatım ortaya koymuştur.
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