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HADÎKATÜ’S-SÜEDÂ ETKİSİYLE YAZILAN BİR KERBELÂ MESNEVİSİ: HAFÎD 
EFENDİ’NİN MEŞHED-İ MİHR-İ CEMÂL’İ 

A Karbala Masnevia Writed With The Influence Of Hadîkatu's-Süedâ: Hafid Efendi's 
Meşhed-i Mihr-i Cemâl 

Hulusi EREN 

Öz: Arap, Fars ve Türk edebiyatında Kerbelâ hadisesini konu alan çok sayıda eser kaleme alınmıştır. 
Maktelü’l-Hüseyn adıyla Arap edebiyatında verilen eserler, türün ilk örneklerini teşkil etmiştir. VII. yüzyılda Ebu’l-
Esved Düvelî’nin (öl. 688) gazeli, ilk maktel örneği olarak kabul edilmektedir. Hüseyin Vâiz Kâşifî’nin (öl. 1505) 
eseri ise Fars edebiyatında yazılan makteller içerisinde en beğenileni olmuştur. Türk edebiyatında bilinen ilk maktel 
Yûsuf-ı Meddâh’ın (öl. XV. yy) Maktel-i Hüseyn’idir. Lamiî Çelebi’nin (öl. 1532) eseri tarihî olaylara daha uygun 
görülse de Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-Süedâ’sı edebiyatımızda bu türün en beğenilen örneği olmuştur. Sonraki 
yüzyıllarda Anadolu sahasında manzum, mensur ve manzum-mensur olarak Kerbelâ hadisesini anlatan birçok eser 
kaleme alınmıştır. Bunlardan biri de Hafîd Efendi’nin Hadîkatü’s-Süedâ etkisinde mesnevi nazım şekliyle kaleme 
aldığı Meşhed-i Mihr-i Cemâl isimli eseridir. Bu çalışmada Hafîd Efendi’nin söz konusu eseri incelenmiştir. Şairin 
Malumat gazetesinde yayımladığı eserin tespiti için gazetenin tüm sayıları taranmış ve ulaşılabilen tüm bölümler bir 
bütünlük arz edecek şekilde bir araya getirilmiştir. Şekil ve muhteva yönüyle incelenen eserdeki Hadîkatü’s-Süedâ 
etkisi her iki eserden örneklerle ortaya konmuştur. Çalışmanın sonunda eser için yazılan takrizlerle birlikte Meşhed-i 
Mihr-i Cemâl’in transkribe metnine yer verilmiştir. Böylece Kerbelâ hadisesini anlatan bir eserin daha literatüre 
kazandırılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Divan Edebiyatı, Kerbelâ, Maktel, Hafîd Efendi, Meşhed-i Mihr-i Cemâl 

Abstract: Many works have been written about the Karbala incident in Arabic, Persian and Turkish 
literature. The works given in Arabic literature under the name of Maktelü'l-Hüseyn constituted the first examples of 
the genre. VII. the ghazal of Ebu’l-Esved Düvelî (d. 688) is accepted as the first maktel example in the 19th century. 
The work of Hüseyin Vâiz Kâşifî (d. 1505) has been the most admired among the maktels written in Persian 
literature. The first maktel known in Turkish literature is the Maktel-i Hüseyn of Yûsuf-ı Meddâh (d. 15th century). 
Although Lamiî Çelebi's (d. 1532) work is considered more suitable for historical events, Fuzûlî's Hadîkatü's-Süedâ 
has been the most admired example of this genre in our literature. In the following centuries, many works describing 
the Karbala event were written in verse, prose and verse-prose in the Anatolian field. One of them is Hafîd Efendi's 
work called Meşhed-i Mihr-i Cemâl, which he wrote in masnavi verse under the influence of Hadîkatü's-Süedâ. In 
this study, the mentioned work of Hafîd Efendi was examined. In order to determine the work published by the poet 
in the Malumat magazine, all the issues of the newspaper were scanned and all the accessible sections were brought 
together to provide a whole. The effect of Hadîkatü's-Süedâ in the work, which was examined in terms of form and 
content, was revealed with examples from both works. At the end of the study, the transcript of Meşhed-i Mihr-i 
Cemâl is included with the transcripts written for the work. Thus, it is aimed to bring another work about the Karbala 
event into the literature. 

Key Words: Divan Literature, Karbala, Maktel, Hafîd Efendi, Meşhed-i Mihr-i Cemâl 

Giriş 

Hz. Hüseyin’in şehit edildiği Kerbelâ Bağdat’ın yüz, Kûfe’nin yaklaşık yetmiş kilometre 
uzağında, bugünkü Irak sınırları içerisindedir. Muaviye’nin ölümünden sonra Emevi halifesi 
olan Yezit, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerden kendisine biat etmesini istemiştir. Ancak bunu 
kabul etmeyen Hz. Hüseyin, 10 Ekim 6801 tarihinde beraberindeki yetmiş iki kişiyle üç gün 

1 Bütün tarihler miladi olarak verilmiştir. 
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susuz bırakıldıktan sonra Yezit komutasındaki askerler tarafından şehit edilmiştir. Bu olay,2 
sadece İslam tarihinin değil insanlık tarihinin de en elim hadiselerinden biri olmuştur. İslam 
coğrafyasında sosyal ve siyasi olarak büyük kırılmalara neden olan bu hadisenin zihinlerdeki 
tazeliğini korumak ve yaşanan üzüntüyü anlatmak için maktel yazma geleneği çerçevesinde çok 
sayıda Maktel-i Hüseyn3 kaleme alınmıştır. Başlarda olayın tarihî yönünü anlatmak için yazılan 
eserler, zamanla duygusal ifadelerin artmasıyla edebî bir hüviyete bürünmüştür. Kerbelâ 
kelimesini oluşturan kerb ve bela sözcükleriyle Kerbelâ olayı arasında bağlantı kurulmuş, 
dramatik tasvirlerle insanların ve hatta cinlerin ve meleklerin bu hadiseden duyduğu üzüntü dile 
getirilmiştir. Sevgi ve üzüntünün birlikte dile getirildiği manzumelerde Kerbelâ bir yandan 
belalı mekân olurken diğer yandan büyük kahramanlıklara sahne olan, toprağı Hz. Hüseyin ve 
ehlinin kanlarıyla sulanmış kutsal bir mekân olarak görülmüştür.4  

İlk olarak Arap edebiyatında ortaya çıkan geleneğin ilk örnekleri de yine Arap 
edebiyatında verilmiştir. Ebü’l-Esved Düelî’nin (öl. 688) gazeli, bu minvalde yazılmış şiirlerin 
ilki olarak bilinmektedir (Kurtuluş 2022: 273). Yine bu edebiyatta Esbağ b. Nubâte (öl. 719), 
Câbir b. Yezit el-Cûfî (öl. 746), Ebû Mihnef Lût b Yahyâ (öl. 774), Sâhib b. Abbâd (öl. 995), 
Şerîf er-Radî (öl. 1015) Kerbelâ vakasını anlatan şiirler yazmış şairlere örnek gösterilebilir.5 
Bunlar arasında döneminde otorite kabul edilen Ebu Mihnef, makteliyle sonraki yazarlar için 
şekil (on veya on iki meclise ayrılma) ve muhteva (çoğu rivayetlere kaynaklık etme) açısından 
örnek alınmıştır. Fars edebiyatında ise Şiî mezhebinin yaygınlık kazanmasıyla birlikte Kerbelâ 
hadisesine atfedilen önem artmış, Hz. Hüseyin ve ehlibeyti anmak için düzenlenen törenlerde 
mersiye okuma geleneğine bağlı olarak şiirler yazılmıştır. Daha ziyade manzum olan ilk 
örnekler XII. yüzyılda verilmiştir. Senâî’nin (öl. 1131) Dîvân’ındaki kimi manzumeler ile 
Hadîkatü’s-Süedâ’sı ve Kavvâmî-i Râzî’nin Farsça ilk Kerbelâ mersiyesi kabul edilen eseri bu 
yüzyılda yazılmıştır. XIII. yüzyılda Ferîdüddin Attar (öl. 1221) ve Sadî-i Şirâzî (öl. 1292); 
Hâcû-yi Kirmânî ise XIV. yüzyılda Kerbelâ’yı anlatan eserler yazmıştır. Kerbelâ vakasını en 
güzel anlattığı düşünülen ve başta Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-Süedâ’sı olmak üzere, sonraki 
dönemlerde yazılmış birçok esere kaynaklık eden Hüseyin Vâiz Kâşifî’nin (öl. 1505) Ravzatü’ş-
Şühedâ’sı ise XV. yüzyılda kaleme alınmıştır. 

Meydana geldiği tarihten itibaren Hz. Hüseyin’in hayatına menkıbevi bir boyut 
kazandıran ve Türk edebiyatında önemli bir motif hâline gelen Kerbelâ vakasını anlatan ilk 
eserin Yûsuf-ı Meddah tarafından 1362’de kaleme alındığı düşünülmektedir.6 Bunun yanı sıra 
Yahyâ b. Bahşî, Lâmiî Çelebi, Hacı Nureddin Efendi XVI. yüzyılda maktel türünde eser kaleme 
almış diğer şairlerdir. Lâmiî Çelebi’nin eseri tarihî olaylara daha uygun görünse de Fuzûlî’nin 
Hadîkatü’s-Süedâ’sı Türk edebiyatında maktel türünde yazılan eserlerin en beğenileni olmuştur. 
Fuzûlî’nin bu eseri XVIII. yy.da Darendeli Bekâyî (öl. 1785), tarafından nazma çekilmiştir.7 
Sonraki yüzyıllarda Kerbelâ olayı etrafında muharremiye, sâliye, firak-nâme, taziyet-nâme ve 

2 Kerbelâ olayının sebep ve sonuçlarına dair ayrıntılı bilgi için bkz. Asım Köksal, Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Fâciası 
(Ankara: Akçağ Yay., 1984); Ethem Fığlalı, “Hüseyin”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yay., 
1998); Elnure Azizova, “Kerbela Vak’ası”, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001), Mustafa Uzun, “Türk 
Edebiyatında Kerbelâ”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yay., 2002). 

3 Arap, Fars ve Türk edebiyatında yazılan makteller hakkında daha önceki çalışmalarda verilen bilgilerin hemen 
hemen birbirinin tekrarı olduğu görülmüş, bir tekrara daha düşmemek için literatür kısaca özetlenmiştir. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için bkz. Ertuğrul Ertekin, “Arapça, Farsça ve Türkçe Maktel-i Hüseyn’ler”, VIII/23-24, Âşinâ, 
(2006), erişim tarihi: 22 Ocak 2023, https://dergipark.org.tr; Rıza Kurtuluş, “Arap ve Fars Edebiyatında Kerbelâ”, 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yay., 2022); Mustafa Uzun, “Türk Edebiyatında Kerbelâ”. 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yay., 2022).  

4 Rıza Kurtuluş, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Diyanet Vakfı Yay., 2022), 273.  
5 Şeyma Güngör, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Diyanet Vakfı Yay., 2003), 456; Ertuğrul Ertekin, 

“Arapça, Farsça ve Türkçe Maktel-i Hüseyn’ler”. Kıble Dergisi 35 (2006): 80-87. 
6 Kenan Özçelik, “Yûsuf-ı Meddâh ve Maktel-i Hüseyn (İnceleme-Metin-Sözlük)” (Yüksek Lisans Tezi, 2008), 6. 
7 Ayrıntılı bilgi için Hulusi Eren, Maktel-i Hüseyn (Kitâb-ı Kerbelâ) Dârendeli Kâtipzâde Bekâyî, (Ankara: KTB 

Yay., 2017), erişim tarihi: 19 Ocak 2023, https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-196837/darendeli-katipzade-bekayi-maktel-i-
huseyn-kitab-i-kerb-.html; Serkan Türkoğlu, “Bekâî Kitâb-ı Kerbelâ”, (Doktora Tezi, 2012). 
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ziyaret-nâme gibi türler teşekkül etmiştir8 (Durkaya 2017: 186). Klasik edebiyatta bu elim 
hadiseyi muhtevi manzum veya mensur olarak müstakil birçok esere rastlanabildiği gibi, divan 
ve mesnevilerde konuyla ilgili farklı nazım şekilleriyle yazılmış manzumelere de 
rastlanmaktadır. Son dönem şairlerinden Hafîd Efendi’nin Meşhed-i Mihr-i Cemâl isimli eseri 
de bunlardan biridir.  

1. Mehmed Hafîd Bey’in Hayatı ve Edebî Kişiliği  

Teşrifatçı Köse Âkif Efendi-zâde Sa'îd Bey'in oğlu olan Mehmed Hafîd Bey,9 1850’de 
İstanbul’da doğdu. Mahrec-i Aklâmda ve Lisan Mektebinde10 eğitim gördü, özel hocalardan 
Farsça okudu. 1869’da Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Mazbata Odasında memuriyete başladı. 
1872’de Mahkeme-i İbtidâiyye zabıt kâtipliğine tayin olundu. Ancak kitabetin lağvından sonra 
önceki görevine döndü. 1876’da İstinaf Mahkemesi hukuk bölümü kalemi müdüriyeti, 1877’de 
aynı kalemde müdüriyet, 1884’te İçel müddei-i umumi muavinliği görevlerinde bulundu. 
1890’da kendisine salise rütbesi ve beşinci rütbe Mecidî nişanı verildi. Geçici olarak atandığı 
İstanbul Bidayet Mahkemesi müstantikliği görevinden önce aynı mahkemenin müddei-i umumi 
muavinliğine, ardından 1895’te İstanbul Bidayet Mahkemesi üyeliğine tayin edildi. 1899’da bu 
görevinden azlolunup emekli edildi. 1920’de İstanbul’da vefat eden Hafîd Bey’in kabri 
Rumelihisarı Kabristanı’ndadır. İbnülemin Mahmud Kemâl, Son Asır Türk Şairleri’nde onu orta 
boylu ve biraz seyrek sakallı ifadeleriyle betimlemiştir.  

Şairin dönemin gazete ve dergilerine manzumeler gönderdiğini belirten İnal, Kerbelâ 
hadisesine dair Meşhed-i Mihr-i Cemâl isminde bir eser kaleme aldığını bildirmektedir.11 Bunun 
yanı sıra onun Malumat gazetesinin 21. sayısında terciibent nazım şekliyle yazılmış yirmi 
bentlik bir naat ve 25. sayısında 36 beyitlik bir tevhit kaleme aldığı tespit edilmiştir. Hafîd 
Efendi’nin edebî kişiliğine dair kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu 
hususta söylenebilecekler şu ana kadar bilinen ve çalışmaya da konu olan tek eseri Meşhed-i 
Mihr-i Cemâl ile sınırlı olacaktır. Bu açıdan esere bakıldığında şairin aruza ve klasik edebiyatın 
remizlerine hâkim olduğunu söylemek mümkündür.  

Bu çalışmada Hafîd Efendi’nin şu ana kadar bilinen müstakil tek eseri olan Meşhed-i 
Mihr-i Cemâl incelenecektir. Söz konusu eserin Malumat gazetesinde tespit edilebilen bölümleri 
bütünlük arz edecek şekilde bir araya getirilerek şekil ve muhteva yönünden ele alınacaktır. 
Çalışmanın sonunda ise Meşhed-i Mihr-i Cemâl’in ve bu eser için yazılmış takrizlerin transkribe 
metnine yer verilecektir. Böylece Hafîd Efendi’nin şairliğine dair yeni bilgiler ile kaynaklarda 
adı geçen bir eser daha literatüre kazandırılmış olacaktır. 

2. Meşhed-i Mihr-i Cemâl 

Hafîd Efendi’nin kaynaklarda adı geçen müstakil tek eseri Meşhed-i Mihr-i Cemâl’dir. 
Kerbelâ hadisesini konu alan eser, Malumat gazetesinde12 tefrika şeklinde yayımlanmıştır. 

 

 

8 Hayriye Durkaya, “Kerbelâ Mersiyelerinde Beddua” Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 59 (2017): 
186, erişim tarihi: 7 Şubat 2023, https://dergipark.org.tr. 

9 Hafîd Bey’in hayatı hakkındaki bilgiler İbnülemin M. İnal, Son Asır Türk Şairleri, (İstanbul: Millî Eğitim Basım 
Evi, 1970)’den özetlenmiştir.  

10 Mahrec-i Aklam ve Lisan Mektebi, XIX. yüzyılda Osmanlı eğitim sisteminde memur yetiştirmek için açılan ve 
memurlara yabancı dil öğreten eğitim kurumları olduğu bilinmektedir. Ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet İpşirli, 
“Mahreç”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yay., 2003); Sezai Balcı, “Osmanlı Devleti’nde 
Modernleşme Girişimlerine Bir Örnek: Lisan Mektebi”, 27/44 (2008), erişim tarihi: 10 Ocak 2023, 
https://dergipark.org.tr. 

11 İbnülemin M. İnal, Son Asır Türk şairleri (İstanbul: Millî Eğitim Basım Evi, 1970), 2091. 
12 İlk sayfasında kendisini “Menafi-i mülk-i devlete hâdim haftalık musavver Türk gazetesidir.” şeklinde tanıttığı için 

çalışma boyunca Malumat için gazete ifadesi kullanılmıştır. 
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2.1. Eserin Şekil ve Dil Açısından İncelenmesi 

Meşhed-i Mihr-i Cemâl, mesnevi nazım şekliyle ve aruzun “fa’lün fe’ûlün fa’lün fe’ûlün” 
kalıbıyla yazılmıştır. Bu mütekarip bahir, “müstef’ilâtün müstef’ilâtün” murabba kalıbı ile 
aynıdır. Durağı ortada olan bu vezin, divan edebiyatının oldukça seyrek kullanılan kalıplarından 
olup XVII. yüzyıla kadar ancak birkaç örneğine rastlanır. Bu yüzyıldan sonra birkaç gazel ve 
şarkıda rastlanır. Tanzimat’tan sonra daha sık kullanılmıştır.13 Hafîd Efendi’nin tefrika şeklinde 
yazarak Malumat gazetesine gönderdiği eserin tespit edilebilen beyit tutarı 175’tir.  

Tanzimat’la birlikte hız kazanan matbuat faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
gazetelerden olan Malumat gazetesi, 1895-1903 yılları arasında Baba Tahir olarak da bilinen 
Mehmet Tahir Bey’in imtiyazında çıkarılmıştır. Gazetenin kapak sayfasında kendisini “Devlet 
ve memleketin menâfi’ine hizmet eder ve haftada bir defa pençşenbe günleri musavver olarak 
neşrolunur.” şeklinde tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra kapak sayfasında yayım tarihi ve sayısı, 
basım yeri, ücreti ve editörü gibi bilgiler yer alır. Her ne kadar kendini gazete gibi tanıtsa da 
günlük olmamasının yanı sıra hacim ve içerik yönüyle gazeteden farklı bir yayım politikası 
izlemiştir. Üç sütundan oluşan gayet estetik bir sayfa düzeniyle çıkan gazetede yazı puntosu 
gayet okunaklıdır. Padişahın doğum günü, cülusu veya bayram günleri gibi hususi günlerde 
tebrik amacıyla ön kapağı süslenir. Derginin iç sayfaları dönemin önemli devlet adamlarına, 
İstanbul’un ve devletin diğer bölgelerinin binalarına ve manzaralarına, yazıların muhteviyatına 
uygun fennî ve askerî teçhizata ait resimlerle görsel olarak zenginleştirilir.14 

Gazetede yayımlanan yazılar Müsabakat-ı Kalemiye, Fünun-ı Askeriye, Edebiyat, Ulum 
ve Fünun, Malumat-ı Nafia ve Mütenevvia, Teracim-i Ahval, Resimlerimiz, Evrak ve Mekâtîp, 
Mevadd-ı Adliye, Fenn-i Musiki, Bend-i Mahsus, Kısm-ı Nisa, Müteferrika, Edebiyat-ı 
Askeriye, Ziraat, Tıp, Hikâye-i Müntahabe ve Kısm-ı Farisi başlıkları altında sınıflandırılmıştır. 
Edebiyat başlığı altında edebî yazılara ve manzumelere yerilen gazetenin yazar kadrosunda 
Ahmet Mithat (öl. 1912), Ahmet Rasim (öl. 1932), Hersekli Arif Hikmet (öl. 1903), Ali Ekrem 
Bolayır (öl. 1937), Rıza Tevfik (öl. 1949), Recaizade Mahmut Ekrem (öl. 1923), Tevfik Fikret 
(öl. 1915) gibi önemli isimler yer almıştır (Ceylan 2008: 33-57). Hafîd Bey de Malumat 
gazetesinde şiirleri yayımlanan şairlerdendir. Onun Malumat gazetesinin 1. cildinin 15 Kasım 
1895’te yayımlanan 21. sayısında (s. 447-449) terciibent nazım şekliyle yazılmış 20 bentlik bir 
naatı, 28 Kasım 1895’te yayımlanan 23. sayısında (s. 502-503) Şinasi’nin münacatına 80 
beyitlik tesdisi, 12 Aralık 1895’te yayımlanan 25. sayısında (s. 546-574) 36 beyitlik bir tevhidi, 
3. cildinin 20 Ocak 1898’te yayımlanan (s. 1319) 117. sayısında 8 mısralık bir şarkısı 
bulunmaktadır. Bu manzumelerin yanı sıra Hafîd Efendi’nin bilinen müstakil tek eseri olan 
Meşhed-i Mihr-i Cemâl’in bir bölümü de Malumat gazetesinde tefrika şeklinde yayımlanmıştır. 
Bunların gazetedeki cilt, sayı ve sayfa numaraları ile yayımlanma tarihlerini şöyle bir tablo ile 
göstermek mümkündür: 

 

Meşhed-i 
Mihr-i Cemâl 

Cilt 
Numarası 

Sayı 
Numarası Yayım Tarihi Sayfa Numarası Beyit 

Aralığı 
2 31-32 23 Nisan 1896 682 1-52 
2 33-34 30 Nisan 1896 721-722 53-86 
2 35-36 14 Mayıs 1896 771 87-99 
2 38 30 Mayıs 1896 818 100-123 
2 42 25 Haziran 1896 924 124-141 
2 46 6 Ağustos 1896 1017-1018 142-157 
3 53 24 Eylül 1896 96-97 158-175 

 

13 Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı & Nazım Şekilleri ve Aruz (Ankara: Akçağ Yay. 2005), 209-210. 
14 Harun Ceylan, “Malumat Mecmuası (25-50. Sayılar) İnceleme Ve Seçilmiş Metinler” (Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi, 2008), 27-32. 
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Tablodan da görüldüğü üzere, Meşhed-i Mihr-i Cemâl’in 175 beyitlik kısmı Malumat 

gazetesinin 31-32. sayısından itibaren peyderpey yayımlanmıştır. Gazetenin 31-32., 33-34., 38. 
ve 42. sayılarında eser için yazılmış takrizlere15 de yer verilmiştir. Gazete ilk sayıdan itibaren 
taranmış, daha önceki sayılarda esere dair bilgiye rastlanmamıştır. Tespit edilen ilk beyitlerin 
muhteviyatına bakıldığında, klasik mesnevi tertibine uygun olarak münacat ve naat olarak 
nitelenebilecek bir beytin ardından dönemin padişahı II. Abdülhamit’in övgüsüne yer 
verilmiştir. Bu bilgi, eserin 31-32. sayıdan itibaren başladığını destekler mahiyettedir. Her 
sayının “edebiyat” bölümünde eserin ismi ile birlikte “nâzımı Hafîd” bilgisi paylaşılmıştır. Yine 
her sayının sonunda “mâba’dı var” ifadesi ile manzumenin sonraki sayılarda devam edeceği 
belirtilmiştir. Sonra gelen sayılarda ise devamlılık ve bütünlük sağlanması amacıyla parantez 
içinde (otuz ikinci nüshadan mâba’d) gibi bilgi notları ile manzumeye nereden itibaren devam 
edildiği okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Bu usül ile Meşhed-i Mihr-i Cemâl’in 175 beyitlik 
kısmı gazetede yayımlanmıştır. Eserin 157-175. beyitlerini ihtiva eden 53. sayısının sonunda 
bulunan “mâba’dı var” bilgisi manzumenin devamının olduğunu göstermektedir. Ancak 
Malumat gazetesinin bütün sayıları taranmasına rağmen eserin devamı maalesef tespit 
edilememiştir.  

Eserin neden yarım kaldığı konusunda akla birkaç ihtimal gelmektedir. Hafîd Bey’in 
eserini yazdıkça gazeteye gönderdiği fakat 175. beyitten sonra yazmaya ara verdiği, yazmaktan 
vazgeçtiği ya da devamını başka bir gazeteye göndermiş olabileceği bir ihtimaldir. Şairin eserini 
tamamlayarak gazeteye göndermiş olabileceği, ancak 175. beyitten sonra Hafîd Efendi’nin 
isteğiyle ya da gazetenin sebebini bilmediğimiz bir tasarrufuyla manzumenin yayımına ara 
verilmiş olabileceği bir diğer ihtimaldir. Bu noktada eserin yayımına başlanan 31-32. sayıda 
Fevzi Bey’in Meşhed-i Mihr-i Cemâl için övgü dolu sözler içeren takrizinin bulunması, Fevzi 
Bey’in eserin tamamını bir şekilde okumuş olduğunu düşündürmektedir. Zira ilk 52 beyti 
görülen bir eser için takriz16 yazmak akıldan uzak bir ihtimal gibi görünmektedir. Nitekim 
Vecîhî’nin takrizinde geçen “Gördüğümde sûret-i tertîb ü hüsn-i cem’ini / Himmet-i te’lifini 
tebrike etdim ictira” ve “Bir kitâb-ı bî-bahâdır dâ’im oldukça felek / Yâdigâr olsun Vecîhî 
‘âlem-i ibretde tâ” beyitlerinden eserin kitap hâlinde bir bütün olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla Hafîd Efendi’nin eseri peyderpey yazarak gazetede yayımlatmış olma ihtimali yok 
sayılabilecek kadar azdır. Kanaatimizce şair tamamladığı eserinin ilk 175 beytini gazetede 
yayımlatmış, kalan kısmı bilemediğimiz bir nedenle sekteye uğramış ya da başka bir yerde 
yayımlanmıştır. Eserin matbu veya yazma bir nüshasının gözden uzak bir yerde olduğu ve 
zamanla gün yüzüne çıkabileceği de elbette bir ihtimaldir.  

Meşhed-i Mihr-i Cemâl’in hangi tarihte kaleme alındığına dair eserin mevcut beyitlerinde 
net bir bilgi yoktur. Şair 16. beyitte “asrında etdim bu nazmı tahrîr” mısraıyla eserini II. 
Abdülhamit döneminde yazdığını bildirmektedir. Bu durumda Malumat gazetesinin ilgili 
sayılarının yayım tarihleri de göz önüne alındığında, eserin telif tarihi olarak 1890’lı yıllar 
gösterilebilir. Herhangi bir bölümlendirme ya da başlıklandırmanın olmadığı eser, Hafîd 
Efendi’nin kalemine “Terk et sükûtı ey hâme / Zikr-i Hudâ vü peygamber ile” hitabıyla başlar. 
Münacat ve naat hüviyetindeki bu ilk beyitten sonra 12. beyte kadar memduh yani devrin 
padişahı II. Abdülhamit; karaların ve denizlerin hakanı, zamanın şanı yüce Faruk’u, hilm, fazilet 
ve şevket sahibi gibi sıfatlarla geleneğe uygun olarak övülür. Ardından gelen dört beyitte 
saltanatı ve ömrünün uzun olması için dua edilir, manzumenin onun döneminde kaleme alındığı 
ifade edilir. Sonraki beyitler Hafid Efendi’nin sebeb-i telifini açıklar mahiyettedir. Şair 17-22. 

15 Eser için yazılan takrizler Fevzi Bey, Şakir Efendi, Aziz Bey ve Vecîhî’ye aittir.  
16 Eser için yazılan takrizlere düşülen başlıklarda Fevzi Bey’in “Der-Saadet Bidâyet Mahkemesi Mustantıkı”, Şakir 

Efendi’nin “Biga Sancağı Kapu Kethüdası”, Aziz Bey’in “Şûrâ-yı Devlet-i Dahiliyye Dâiresi A’zâ-yı Kirâmı”, 
Vecîhî’nin ise “Asâkir-i Beriyye-i Şâhâne Mühendislerinden Vecîhî Paşa’nın hafîdi” olduğu paylaşılmıştır. Bu 
bilgilerden mezkûr isimlerin hepsinin devlet kademelerinde memur olduğu anlaşılmaktadır. Hafîd Efendi’nin de 
farklı kademelerde devlet memurluğu yaptığı düşünüldüğünde, Meşhed-i Mihr-i Cemâl’i tamamlayarak evvela 
yakınındaki mesai arkadaşlarına okutmuş olması kuvvetle muhtemeldir. 
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beyitlerde eserini kaleme almakla Kerbelâ vakasını şerh etmeyi, burada Hz. Peygamber’in âline 
reva görülen zulmü anlatmayı amaçladığını dile getirir. Bunu kendisine bir hizmet ve ömrünün 
kıymetli bir mahsulü olarak görür.  

Manzumeye genel olarak bakıldığında Hafîd Efendi’nin Arapça ve Farsçaya vâkıf 
olduğunu söylemek mümkündür. Eserde Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçe kelimelere oranı 
yüksektir. Klasik edebiyatta memduhun ağır ve sanatlı bir dille övülmeye gayret gösterilmesi 
geleneğine uygun olarak, manzumenin girişinde II. Abdülhamit’in övüldüğü kimi beyitlerin 
sadece Arapça ve Farsça kelimelerle yazılmış olması dikkat çeker:  

Mevdūʿ bi-ḥaḳḳın ḥükm-i şerı̄̇ʿat 
Rūşen çerāġ-ı nūr-ı emānet (7) 

Zı̄̇net-resā-yı taḫt-ı ʿadālet 
Ḫārıḳ-nümā-yı feyż ü kerāmet 

Rāyet-güşā-yı meydān-ı himmet 
Eşheb-süvār-ı saḥrā-yı şevket (10-11)17 

Eser Türkçe asıllı kelimeler açısından da oldukça zengindir. Manzumede olay örgüsünün 
anlatıldığı beyitlerde ise okuyucuyu sıkmamak ve akıcılığı sağlamak için gayet sade bir dilin 
kullanımı tercih edilmiştir. Kafiye ve redif için seçilen kelimelerin birçoğunun Türkçe olması da 
bunun eserdeki bir yansımasıdır:  

Ṣanman ki sāde insānlar eyler 
Cinler perı̄̇ler ḥayvānlar eyler (51) 

Varken melekler öz ḫidmetimde 
Dı̄̇ni ḳomazdım ben ẕimmetimde (55) 

Tā ḥaşr olınca taʿziyetin ḳıl 
Hem de şehādet tehniyetin kıl (59) 

Arapça ve Farsça asıllı kelimelerle kurulan kafiye ve rediflerin sayısı da fazladır. Ancak 
bunlar eserin dilini ağırlaştıracak nitelikte değildir. Birkaç beyitle bunları şöyle 
örneklendirmemiz mümkündür:  

Ṭuydı bu emri ol kān-ı ʿismet 
Dedi bu oldı baña muṣı̄̇bet (43) 

Zār u perı̄̇şān eylerler efġān 
Ḳanlar içinde hep ehl-i ı̄̇mān (48) 

Taḳdı̄̇r-i ḫallāḳ etmez tebeddül 
Ḥükm-i ḳaderde bulmaz teʿallül (90) 

Manzumede edebî sanatlardan istifade edildiği de görülür. Bu bağlamda aşağıdaki örnek 
beyitlerde Yezit köpeğe teşbih edilirken, Hz. Ali için istiare yoluyla velilerin şahı, Allah’ın 
aslanı; Hz. Hüseyin için ise yine istiare yoluyla ismet kaynağı ve göz nuru ifadeleri 
kullanılmıştır:  

Laʿnetle yād it melʿūn Yezı̄̇di 
Nefretle ẕikr it kār-ı pelı̄̇di (21) 

Laʿnet ederler melʿūn Yezı̄̇de 
Kār-ı le’ı̄̇m meş’ûm pelı̄̇de (50) 

Pür-zār u efġān şāh-ı velāyet 
Ḳıldı saʿādet-gāha ʿazı̄̇met (36) 

17 Parantez içindeki rakamlar manzumenin beyit numaralarını göstermektedir.  
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Ṭuydı bu emri ol kān-ı ʿismet 
Dedi bu oldı baña muṣı̄̇bet (43) 

Ey nūr-ı çeşm-i ehl-i Medı̄̇ne 
Vardır çün ehl-i Kūfede kı̄̇ne (76) 

Manzumede Arapça ibarelerle ayet iktibasına yer verildiği de görülmektedir. Aşağıdaki 
beyitlerde Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’ya gitmeden önce Kur’an’dan yaptığı tefe’ülde falına “Her 
nefis ölümü tadacaktır.” mealindeki ayetin çıktığı, Hz. Hüseyin’in de bunu görünce “Doğru 
söyledin.” anlamındaki Arapça ibareyi zikrettiği ifade edilir: 

Fālında ẓāhir oldı belā fevt 
Lafẓ-ı celı̄̇l-i ẕā’iḳatü’l-mevt  

Dedi o anda ol ẕāt ceddı̄̇ 
Ṣadaḳte Rabbı̄̇ ṣadaḳte ceddı̄̇ (87-88) 

Yezit ve ordusuna karşı mücadele vermek için Kerbelâ’ya doğru yola çıkmadan önce Hz. 
Hüseyin, ailesi ve yakınındaki sahabeler tarafından bundan vazgeçmesi hususunda ısrarla 
uyarılır. Bu duruma bir anlam veremeyenlere karşı, Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’ya gitmekte kararlı 
olmasındaki hikmet Kur’an’da geçen Hz. Musa ve Hızır kıssasına telmihle anlatılır: 

Esrār-ı ḥikmet ḫalḳa nihāndır 
Ammā o ḥikmet bizce ʿayāndır 

Ḥarḳ-ı sefı̄̇ne Mūsāya pinhān 
Ḥıżra o ḥikmet ise nümāyān (105-106) 

2.2. Eserin Tematik Yönden İncelenmesi 

2.2.1. Olay Örgüsü 

Kerbelâ hadisesini konu alan eserlerin içerisinde Hadîkatü’s-Süedâ’nın yeri ve önemi 
ayrıdır. Bu türde eser kaleme alma niyetinde olan şairlere şekil ve muhteva açısından Fuzûlî’nin 
eseri örnek teşkil etmiştir. Meşhed-i Mihr-i Cemâl’in yazımında da Hadîkatü’s-Süedâ’nın etkisi 
barizdir. Hafîd Bey, eserine Fuzûlî’nin eserindeki bazı ulu peygamberlerin hâllerini, Hz. 
Peygamber’in çektiği eziyetler ile ölümünü, Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan’ın ölümünü ve Hz. 
Hüseyin’in Medine’den Mekke’ye gidişini anlatan ilk yedi bölümü atlayarak Meşhed-i Mihr-i 
Cemâl’e Hz. Hüseyin’in Mekke’den Kerbelâ’ya hareketinin anlatıldığı bölümle başlamıştır. 
Mesnevi Hz. Peygamber’in hanesinde torunu Hz. Hüseyin’in doğumuyla başlar. Hz. Hüseyin’in 
dünyaya gelişiyle Medine halkı sevinç içindedir. Ancak levh-i kazada onun kaderine Kerbelâ’da 
şehit olmak yazılmıştır. Hz. Hüseyin doğduğunda Hz. Peygamber’in yanındayken Allah’ın emri 
ile inen Cebrail önce doğumu tebrik eder, ardından şehadet için başsağlığı diler. Hz. Peygamber 
doğumun kutlanmasını anlar ancak taziyenin neden yapıldığını Cebrail’e sorar. Cebrail yeni 
doğan masumun yani Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit olacağını, buna tahammül etmesi 
gerektiğini bildirir. Cebrail bu hâli tebliğ edince Hz. Peygamber’in yüzünde hüzün belirir. Hz. 
Ali, peygamberin bu hüzünlü hâlini görünce sebebini sorar. Oğlunun akıbetini öğrenen Hz. Ali 
hüzünle evine döner. Hz. Fatıma, Hz. Ali’ye neden üzgün olduğunu sorar. Hz. Ali, Hz. 
Hüseyin’in başına gelecek elim hadiseyi anlatınca Hz. Fatıma da büyük üzüntü duyar ve 
babasının huzuruna giderek ona oğlunun şehit olacağı zamanı sorunca “benden, senden, Ali’den 
ve Hasan’dan sonra” cevabını alır. Hz. Fatıma bu musibet başına geldiği zaman mazlumuma 
kim taziyette bulunacak diye sorar. Bu esnada hatiften bir ses, sadece insanları değil cinleri ve 
melekleri dahi ağlatan bu elim hadisenin bir sonucu olarak ahir zaman ümmetinin Hz. Hüseyin 
ve yanındakileri rahmetle anıp şehit edildikleri günü gözyaşıyla hatırlayacağını, Yezit’i ise 
lanetle anacağını söyler.  
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Hz. Hüseyin’in kıymetini anlatmak için eserin bu kısmında Kutrus isimli meleğin 

menkıbesi nakledilir. Kaynaklarda Futrus veya Fatras18 olarak da geçen melek Allah’tan 
Kerbelâ günü gidip Hz. Hüseyin’e yardım etmeyi ister. Ancak ona bu savaştan nasibi olmadığı, 
Hz. Hüseyin’in kabrine giderek orada gözyaşı dökebileceği söylenir. Ardından Kutrus’un 
evvelce Allah’a yakın bir melek iken onun emrini yerine getirmede ağır davranınca kanatları 
kırılmak suretiyle cezaya çarptırıldığı anlatılır. Cebrail, Hz. Hüseyin’in doğumunu tebrik için 
Hz. Peygamber’in huzuruna Kutrus’la beraber gelir. Kutrus’un hâlini gören Hz. Peygamber, şifa 
bulması için kanatlarını Hz. Hüseyin’in ayaklarına sürmesini ister. Bu vesile ile Kutrus affedilir, 
kanatları yeniden çıkar ve gökyüzüne yükselir. Nakledilen bu rivayetten sonra eserde Müslim b. 
Akîl’in Kûfe’ye gönderilmesinden itibaren esas konuya yani Kerbelâ hadisesine geçilir.  

Bilindiği üzere Hz. Hüseyin’i halife olarak görmek isteyen Kûfe halkı, ona biat 
edeceklerinin sözünü veren mektuplar göndermiş, övgü dolu sözler içeren bu biat mektuplarına 
kayıtsız kalamayan Hz. Hüseyin Kûfe’ye gitmeye karar vermiş ancak yine de bazı endişeleri 
olduğu için öncelikle amcasının oğlu Müslim b. Akîl’i Kûfe’ye göndermiştir. Hz. Hüseyin 
ondan gelecek haberle tereddütlerini giderecek, Kûfe halkının sözüne sadık olup olmadığını 
anlayacaktı (Köksal 1984: 32-33). Bu noktadan itibaren mesnevide olay örgüsüne devam edilir. 
Vakit kaybetmek istemeyen Hz. Hüseyin bir an önce Kûfe’ye doğru yola çıkmak üzere hazırlığa 
koyulur. Başta Abdullah ibn-i Abbas olmak üzere yakınları ona babası Hz. Ali ile kardeşi Hz. 
Hasan’a yaptıklarını hatırlatarak Kûfe ehlinin vefasızlığını anlatır ve Hz. Hüseyin’i bu 
düşüncesinden vazgeçirmeye çalışırlar. Hz. Hüseyin hayırlısını dileyerek Kur’an-ı Kerîm’den 
yaptığı tefeülde “Her nefis ölümü tadacaktır.” mealindeki ayet çıkar. Bunun üzerine kaderinin 
değişmeyeceğinden ve dedesi tarafından kendisine bildirilen şehadetin vuku bulacağından emin 
olur. Abdullah ibn-i Abbas, Hz. Hüseyin’e sefere çıkma konusundaki nihai kararını sorması 
üzerine Hz. Hüseyin niyetinin kesin olduğunu söyler. Ona göre kaderinde olan şey başına 
gelecek, her nerede olursa olsun Yezit kendisine cefa etmekten geri durmayacaktır. Öte yandan 
mükerrem olan Mekke’de fesadın baş göstermemesi ve kan dökülmemesi için fitneyi başka bir 
yere çekme gayretinde olduğunu dile getirir. Hz. Hüseyin’in kararından dönmeyeceğini anlayan 
Abdullah ibn-i Abbas ondan hiç değilse Hz. Peygamber ve Hz. Ali’ye büyük muhabbet duyan 
Yemen tarafına gitmesini, kendisine inananları sancağı altında orada toplamasını ister. Hz. 
Hüseyin Abdullah’a kendisine ne kadar nasihat etse de kaderin kendisini Irak tarafına çektiğini, 
zira hikmetin sırlarına ulaşılamayacağı gibi takdirin de dışına çıkılamayacağını söyler. Abdullah 
ibn-i Abbas, Hz. Hüseyin’in hizmetinde olmak istediğini, ancak şimdi Medine’ye gitmesi 
gerektiğini dile getirerek Kûfe’ye varınca ona hizmet şerefine müyesser olmayı temenni eder.  

Abdullah’tan sonra birkaç sahabe19 daha kararından vazgeçirmek için Hz. Hüseyin’in 
yanına varır ve ona bu ısrarının sebebini sorar. Hz. Hüseyin o gece rüyasında dedesini 
gördüğünü, kendisine orada Allah’ın onu kanlara bulunmuş olarak görmek istediğini, 
gecikilmesi hata sayılacak bu emre riayet etmesi gerektiğini söyler. Ashabı Hz. Hüseyin’in bu 
derece kararlı olmasındaki hikmeti öğrenince hiç değilse ailesini ve çocuklarını götürmemesini 
ister. Bunun üzerine Hz. Hüseyin, çektikleri eziyetlere karşılık mükâfat vermek için Allah’ın 
onların da zalimler eliyle cefa bulmasını istediğini dile getirir. Hz. Hüseyin bu konuşmaların 
ardından hazırlıklarını tamamlayarak ashabıyla vedalaşır. Sabah olunca birkaç deve tedarik edip 
zafer sancağını havaya kaldırır. Göç borusu ile tevhit sesleri yeri ve göğü sararken Mekke’den 
ayrılıp Irak’a doğru yola koyulur. O esnada kendisinden evvel Kûfe’ye gönderdiği Müslim b. 

18 Ertuğrul Ertekin (2014: 110), İbn İdris’in (öl. 1201-02) es-Serâir isimli eserinden nakille Kerbelâ metinlerde farklı 
şekillerde birçok kez adı geçen Futrus meleği ile ilgili şu bilgileri aktarır: “Melek Futrus, durmadan arşı tavaf eden 
bir melektir. O, bir hususta Allah’ın emrini ağırdan alınca kanadı kırıldı ve bir adaya sürüldü. Hüseyin (as) doğunca 
Cebrail tebrik etmek için Resulullah’ın yanına giderken Futrus onun peşine takıldı. Cebrail ona tebrikte bulunmak 
için Resulullah’ın yanına gittiğini, isterse kendisini de götüreceğini söyledi. Futrus müspet cevap verince birlikte 
Resulullah’ın yanına gittiler. Futrus, Resulullah’a parmağını uzatarak ona iltica etti. Resulullah ona kanadıyla Hz. 
Hüseyin’e dokunmasını söyledi. Melek kanadıyla Hz. Hüseyin’e dokundu ve göğe yükseldi.” 

19 Metinde geçen birkaç sahabenin Hadîkatü’s-Süedâ’ya bakıldığında Muhammed ibn-i Hanefiye, Abdullah ibn-i 
Ömer ve Abdullah ibn-i Zübeyr olduğu anlaşılmaktadır.  
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Akîl’in şehadet haberi gelir. Çok üzülen Mekke halkı, Hz. Hüseyin’e bir müddet yolculuğunda 
refakat ederler. Biraz yol aldıktan sonra Hz. Hüseyin, bir araya toplanma emri verdiği 
askerlerine bir kürsüye çıkıp hitap eder. Allah’a münacat ve peygambere salattan sonra sözüne 
başlayarak din davası uğruna musibet sahrasına girdiğini, dünya zevklerine hiç rağbet 
etmediğini, hiçbir zaman hileli iş yapmadığını, hiç kimseye dünyevi refah vadetmediğini söyler. 
Dünya zevki isteyenin kendisiyle bağını kesmesini ancak cenneti arzulayanların kendisiyle 
gelmesini ister. Bu konuşmadan sonra hareminin yanına girerek sabaha kadar dua ile meşgul 
olur. Sabah olunca tekrar yola koyulur ve konakladığı ikinci menzilde bir mektup yazarak 
Haşimoğulları’na haber gönderir. Bu mektupta acele ile gelenin saadet hazinesinden payını 
alacağını, gecikenin de bundan mahrum kalacağını söyler. Ardından yine yola koyulup uzun yol 
kat eder.  

Mesnevinin 157. beytinden sonra Hadîkatü’s-Süedâ’dan takip edilen olay örgüsüne göre 
yaklaşık 15-20 beyitlik bir bölümün eksik olduğu anlaşılmaktadır. Zira bu arada Hz. Hüseyin 
dedesini rüyasında görmüş ve ona kavuşmalarının yakın olduğunu müjdelemiştir. Eserde Hz. 
Hüseyin ve beraberindekilerin otağını kurduğu bir sonraki durak Katkatâne adındaki yer 
olmuştur. Burada sarığını sarıp askerlerini huzuruna topladı. Nasihat ve vaaz niteliğinde yaptığı 
konuşmasında Kûfe ehlinin sözünden dönerek Müslim’i şehit ettiğini söyledi. Hikmet aynasının 
şimdi başka bir suret gösterdiğini, Yezit ve askerlerinin kanlı kılıçlarına el atarak savaş için 
etraflarını sardığını dile getirdi. Musibet sahrasına düştüğünü anlayan Hz. Hüseyin şehadetin 
zafer kazanmasına engel olacağını, kendisi yüzünden askerlerine zarar gelmemesi için onlara 
dileyenin geri çekilebileceği yönünde son bir ruhsat verdi.  

Meşhed-i Mihr-i Cemâl’in elimizdeki mevcut beyitlerine göre olay örgüsü burada 
kesilmektedir. Eserdeki olay örgüsünün Fuzûlî’nin eseriyle paralel gitmesi dikkat çekicidir. Her 
iki eserin birkaç bölümünden alınan örneklerle bu benzerliği göstermek yerinde olacaktır: 

 
Hadîkatü’s-Süedâ Meşhed-i Mihr-i Cemâl 

…  
Hüseyn bin Alî mütevellid oldukda Hazret-i 
İzzetden Cebrâ’île emr oldı ki nüzûl idüp hem 
velâdet tehniyesin vire ve hem şehādet ta’ziyesin 
yetüre. Cebrā’îl-i Emîn nüzûl itdükde Hüseyn-i 
mazlūm Hazret-i Resûlün kinârında idi; ol Hazrete 
tehniyet yetürdükden sonra ızhâr-ı ta’ziyet kıldı. 
Hazret-i Resûl eyitdi: Ey birâder sebeb-i tehniyet 
ma’lûmdur vesîle-i ta’ziyet nedür? Cebrâ’îl eyitdi: 
Yâ Resûlallâh bu mazlûmı senden sonra Kerbelâda 
tîğ-i cefâyla zâlimler şehîd iderler20 … 
 
 
 
 
 
 
… ‘Abdullâh ibn-i Abbâs’tan sonra Muhammed-i 
Hanîfe ve ‘Abdullâh-ı ‘Ömer ve ‘Abdullâh-ı 
Zübeyr hidmet-i şerîfine gelüp envâ’-ı 
mukaddemâtla nasîhat kıldılar, sûdmend olmadı ve 
fâyide kılmadı; eyitdiler: “Yâ İmâm, bu ısrâra sebep 
nedür?” Hazret-i İmam Hüseyin eyitdi: “Ey kavm, 
hakkâ ki bu gice vâkı’amda gördüm, Hazret-i Resûl 
buyurdu ki: Ey Hüseyn Kûfe ‘azîmetinde te’hîr ve 
ta’allül itmeyesen ve tarîk-i taksîr ve takâhül 
dutmayasen ki Hazret-i Sultân-ı serîr-i Kibriyâ seni 
ol buk’ada âlüde-i hâk ü hûn görmek ister ve 

İrsāl buyurdı ḫallāḳ-ı ʿālem 
Geldi ḥużūra Cibrı̄̇l-i aʿẓam 
 
Hem tehniyāt-ı velādet etdi 
Hem taʿziyāt-ı şehādet etdi 
 
Cibrı̄̇le şöyle etdi su’āli 
Aldı cevāb-ı sūziş-me’āli 
 
Tehniyetiñiz maʿlūmdur ammā 
Taʿziyetiñiz söyle nedür yā 
 
Cebrā’il eytdi ey vāḳıf-ı küll 
Taḳdı̄̇r-i Ḥaḳdır eyle taḥammül 
 
Kerb ü belāda maʿṣūm-ı nev-zād 
Olmak şehı̄̇d-i şimşı̄̇r-i bünyād (26-31) 
 
… 
Birḳaç ṣaḥābı̄̇ vardı ḥużūra 
Ḫaylı̄̇ recālār ḳıldı o nūra 
 
Ayā ne içün ẕāt-ı mürüvvet 
Eylersin öyle ıṣrār-ı rıḥlet 
 
Rü’yāda gördüm bu şeb resūli 
Emr etdi bulsun ʿazmim ḥuṣūli 
 
Dedi o ḳavme maḫrūm-ı Kerrār 
Bāʿis̱ bu ḥāle şu emr-i Muḫtār 

20 Şeyma Güngör, Fuzuli Hadîkatü’s-Süedâ (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 1987), 304. 
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melâyike kemâl-i sabrun arz idüp mertebe-i itâ’atün 
göstermek ister; tevakkuf bu hıdmetde hatâdur ve 
ta’allül nâ-revâ”. … Ey Hüseyn çün nihâyet-i 
‘azmün ma’lûm oldı ve gâyet-i müsâferetün vüzûh 
buldı, bu etfâl ü ‘ıyâli ne ümmîd ile diyâr-ı gurbete 
salursan ve ne vesîle ile ser-gerdân kılursan? 
Hüseyin eyitdi: “Ey ‘azîzler, Ehl-i Beytüm ahvâlin 
dahu Hazret-i Resûle dahı arz itdüm buyurdı ki 
anları dahı Vâcibü’l-Vücûd zâlimler elinde esîr ü 
‘âciz görmek ister ve anlara dahı ol belâya mukâbil 
cezâ yitürmek ister21 (Güngör 1987: 309) 

 
Beni o yerde ol Rabb-ı ekber 
Āġuşte-i ḫūn görmeklik ister  
 
Emre riʿāyet ḳılmaḳ revādır 
Zerre taʿallül etmek ḫaṭādır 
 
Dediler anlar ey ẕāt-ı maʿṣūm 
Etdi teẓāhür esrār-ı mektūm 
 
Ammā ne lāzım ey ẕāt-ı āḫı̄̇r 
Olsun ʿıyāl u eṭfāl berāber 
 
Lāyıḳ mı çeksin erkān-ı ʿismet 
Ṣaḥrā-yı ġamda ḥāl-i melālet 
 
Dedi o ḥażret ey ḳavm-i ṣādıḳ 
Emr-i resūle bu da muvāfıḳ 
 
Böyle buyurmuş Ḥallāḳ-ı bı̄̇çūn 
Anlar da olsun maẓlūm-ı melʿūn 
 
Görsünler el-ḥaḳ hepsi cefāyı 
Bulsunlar andan ecr-i Ḫüdāyı (111-122) 

 
Örneklerden görüldüğü üzere, Hafîd Efendi’nin Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’ya doğru yola 

çıktığı bölümden başlayarak Hadîkatü’s-Süedâ’yı -manzum kısımlarını atlayıp- satır satır 
okuyarak nazma çektiği görülmektedir. Fuzûlî’nin eserinin nazma çekildiği ilk ve tek örneğin 
Kitâb-ı Kerbelâ adındaki eseriyle 18. yüzyıl şairlerinden Darendeli Bekâyî’ye ait olduğu 
bilinmekte idi. Ancak eserin mevcut beyitleri ile Fuzûlî’nin eseri karşılaştırıldığında Meşhed-i 
Mihr-i Cemâl’in Kitâb-ı Kerbelâ ile aynı doğrultuda yazılan bir diğer eser olduğunu söylemek 
mümkündür. 

2.2.2. Şahıslar 

2.2.2.1. Hz. Muhammed 

Fil vakasından elli beş gün sonra 571 yılının Rumi nisan, kamerî rebiülevvel ayında 
Mekke’de dünyaya geldi. İsmi övülmüş manasına gelen Hz. Muhammed son peygamberdir. 
Daha doğmadan babasını, altı yaşına geldiğinde ise annesini kaybetti. Önce dedesinin, onun 
ölümünden sonra da amcasının himayesinde büyüdü. Kırk yaşındayken Hira mağarasında 
İslam’ı tebliğ etmek üzere peygamberlikle görevlendirildi. Bu uğurda Bedir, Hendek, Uhud 
başta olmak üzere birçok savaş yaptı, Mekke’den Medine’ye göç etmek zorunda kaldı. Hicretin 
onuncu yılında risaletini tamamlayarak 632’de ahiret göç etti.22 

Hz. Hasan ve Hüseyin’in dedesi olması sebebiyle Kerbelâ metinlerinde adından sıkça söz 
edilen Hz. Muhammed, Meşhed-i Mihr-i Cemâl’de fahr-ı risâlet, vâkıf-ı küll, nûr-ı ayn ve resûl-
i sâhib-kemâl gibi sıfatlarla anılır. Hz. Hüseyin henüz doğmuşken Cebrail gelerek onun şehit 
olacağını kendisine bildirir. Hz. Hüseyin Kerbelâ’ya doğru yola çıktığında rüyasında dedesi ona 
şehit olacağını söyler: 

Ol gün kenār-ı faḫr-ı risālet 
Oldı Ḥüseyne bālı̄̇n-i rāḥat (25) 

Cebrā’il eytdi ey vāḳıf-ı küll 
Taḳdı̄̇r-i Ḥaḳdır eyle taḥammül (30) 

Maʿnāda gördüm ol nūr-ı ʿaynı 
Bu ḥāle ifhām etmişdi ʿaynı̄̇ (91) 

21 Şeyma Güngör, Fuzuli Hadîkatü’s-Süedâ (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 1987), 309. 
22 Hz. Peygamberin hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Fayda, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(Ankara: Diyanet Vakfı Yay., 2020), 406-420. 
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2.2.2.2. Hz. Ali 
İslam’ı kabul eden ilk dört kişiden biri olan Hz. Ali, dört halifenin sonuncusu olup Hz. 

Peygamberin hem amcasının oğlu hem de damadıdır. Yiğitliği sebebiyle Esedullah, Şâh-ı 
Merdân ve Haydar-ı Kerrâr olarak bilindi. Hz. Osman’ın şehit edilmesiyle halife oldu ancak 
onun hilafetini kabul etmeyen Şam valisi Muaviye ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle 
Muaviye taraftarlarınca şehit edildi. Hz. Fatıma’dan Hasan, Hüseyin ve Zeynep adında üç 
çocuğu olmuş, Hz. Peygamber’in soyu onun vasıtasıyla Zeynep’le sürmüştür.23 

Divan şiirine daha çok yiğitliği ile konu olan Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hüseyin’in babası 
olması hasebiyle de Kerbelâ metinlerinde sıkça zikredilmiştir. Mesnevide Hz. Ali, kendi isminin 
yanı sıra Hayder, şâh-ı velâyet ve şîr-i Hudâ olarak da geçmektedir. Hz. Ali, oğlu Hüseyin’in 
şehit olacağını dedesinden öğrenince ağlamıştır. Öte yandan Kûfe’ye gitmek isteyen Hz. 
Hüseyin’e babasının da orada sıkıntılar çektiği hatırlatılır: 

Giryān u maḥzūn ṣāḥib-ṣaʿādet 
Etdi ʿAlı̄̇ye ḥāli ḥikāyet 
Pür-zār u efġān şāh-ı velāyet 
Ḳıldı saʿādet-gāha ʿazı̄̇met (35-36) 
Şı̄̇r-i Ḫudā da ḳılmışdı niyyāt 
Oldı o yolda vaḳf-ı beliyyāt (78) 
2.2.2.3. Hz. Hasan 
Hicretin beşinci yılı Medine’de doğdu. Muaviye kendisinden sonra Hasan’ın halife 

olacağını duyurunca oğlu Muaviye onu hanımına zehirletti. Hz. Peygambere simaen çok 
benzediği rivayet edilir.24 Mesnevide Hz. Hasan’ın adı iki yerde geçmektedir. Hz. Peygamber 
oğlunun ne zaman şehit edileceğini soran Fatıma’ya Hasan’dan sonra cevabını verir. Yine Kûfe 
ehlinin şer ehli oluşu Hz. Hasan’a da eziyet etmişlerdi şeklinde vurgulanır:  

Vaḳt-i şehādet benden de ṣoñra 
Ḥayder Ḥasandan senden de ṣoñra (42) 
Görmüşdi ḥattā ẕāt-ı Ḥasan da 
Ol ehl-i şerden mekr ü fiten de (79) 
2.2.2.4. Hz. Hüseyin  
Hz. Peygamberin ikinci torunudur. Babası Hz. Ali’nin vefatı ile Medine’ye geldi. 

Muaviye’nin ardından halifeliğini ilan eden Yezit’e biat etmedi. Kûfelilerin kendisine biat 
çağrısıyla Irak’a doğru yola çıktı. Kerbelâ’da Yezit ve askerleri tarafından beraberindeki 72 
kişiyle şehit edildi. Dinî edebiyatta bu olaya büyük önem atfedilmiş, maktel türünde yazılan 
eserlerde Hz. Hüseyin baş karakter konumunda olmuştur. Hafîd Efendi’nin eserinde Hz. 
Hüseyin ibn-i Ali, imâm, zât-ı ma’sûm, zât-ı âhir, cânân, nûr-ı izzet, nûr-ı çeşm-i ehl-i Medîne, 
mâhitâb-ı râh-ı hakîkat gibi sıfatlarla anılmıştır: 

Ey nūr-ı çeşm-i ehl-i Medı̄̇ne 
Vardır çün ehl-i Kūfede kı̄̇ne (76) 
Dediler anlar ey ẕāt-ı maʿṣūm 
Etdi teẓāhür esrār-ı mektūm 
Ammā ne lāzım ey ẕāt-ı āḫı̄̇r 
Olsun ʿıyāl u eṭfāl berāber (117-118) 
Dediler anlar ey nūr-ı ʿizzet 
Ey māhitāb-ı rāh-ı ḥaḳı̄̇ḳat (175) 

23 Ethem Ruhi Fığlalı, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Diyanet Vakfı Yay., 1989), 371-374. 
24 Ethem Ruhi Fığlalı, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Diyanet Vakfı Yay., 1997), 282. 
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2.2.2.5. Hz. Fâtıma (Zehrâ) 

Hz. Peygamberin kızı, Hz. Hasan ve Hüseyin’in annesidir. Yüzünün beyazlığından dolayı 
Zehra olarak anılmıştır. Bu isminin yanı sıra eserde kân-ı ismet olarak nitelenmiştir. Hz. Ali’nin 
yüzündeki hüzünden Hz. Hüseyin’in şehit olacağını öğrenir. Bunun üzerine babası Hz. 
Peygambere oğlunun şehadet vaktini öğrenmek için gider:  

Gördi ʿAlı̄̇de ḥāl-i melālet 
Etdi cenāb-ı Zehrā da ḥayret (37) 

Ṭuydı bu emri ol kān-ı ʿismet 
Dedi bu oldı baña muṣı̄̇bet (43) 

2.2.2.6. Hz. Musa 

İsrailoğullarından İmran’ın oğludur. İlahlık iddiasında bulunan Firavun’un hükümdar 
olduğu yıllarda Mısır’da doğdu. Allah onu Firavun’un karısı Asiye eliyle büyüttü. Kendisine 
peygamberlik verildikten sonra Firavun’u Allah’ın dinine davet etti. Türlü mucizeler 
göstermesine rağmen iman etmeyen Firavun ve ordusu, Hz. Musa’nın peşinden giderken 
Kızıldeniz’de boğuldu. Edebiyatımızda genellikle Tur Dağı’nda Allah ile konuşmasına, 
Firavun’un sihirbazlarına asasıyla galebe çalmasına ve yed-i beyzasına telmih yapılır.25 
Manzumede ise Hz. Hüseyin’in ısrarla Kerbelâ’ya gitmek isteyişindeki hikmetin halk tarafından 
anlaşılamaması, Hz. Musa ve Hızır’ın Kur’an-ı Kerîm’de26 anlatılan kıssasına telmihle 
açıklanmıştır: 

Esrār-ı ḥikmet ḫalḳa nihāndır 
Ammā o ḥikmet bizce ʿayāndır 

Ḥarḳ-ı sefı̄̇ne Mūsāya pinhān 
Ḥıżra o ḥikmet ise nümāyān (105-106) 

2.2.2.7. Yezit b. Muâviye  

Muaviye’nin oğlu Yezit (öl. 683), Emevilerin ikinci halifesiydi. Kendisine biat etmeyen 
Hz. Hüseyin ve beraberindeki yetmiş iki kişiyi susuz bırakarak Kerbelâ’da şehit etti. Alevi-
Bektaşiler bir düşmanlık göstergesi olarak adını küfür sözü olarak kullanır. Maktel türü 
metinlerde adından her zaman lanetle söz edilir. Meşhed-i Mihr-i Cemâl’de Yezit lâ’in, pelîd, 
leîm gibi sıfatlarla anılmıştır:  

Laʿnetle yād it melʿūn Yezı̄̇di 
Nefretle ẕikr it kār-ı pelı̄̇di (21) 

Laʿnet ederler melʿūn Yezı̄̇de 
Kār-ı le’ı̄̇m meş’ūm pelı̄̇de (50) 

2.2.2.8. Müslim b. Akîl 

Hz. Hüseyin’in amcasının oğludur. Kûfe’den kendisine biat ettiğini söyleyen insanların 
sözlerine ne kadar sadık olduklarını anlamak için Hz. Hüseyin, Müslim’i Kûfe’ye gitmekle 
görevlendirdi. Müslim Kûfe’ye varınca yaklaşık 18 bin kişinin biatını aldı ve Hz. Hüseyin’e 
haber gönderdi. Ancak Yezit’in valisi Ubeydullah durumu haber alınca çeşitli oyunlarla biat 
edenlerin taraf değiştirmesini sağladı. Müslim bu gelişmelerden Hz. Hüseyin’i haberdar 
edemeden 680’de Ubeydullah tarafından şehit edildi.27 Manzumede Kûfelilerin Hz. Hüseyin’i 
kendisine biat için Müslim vasıtasıyla davet ettiği, bu davet üzerine yola çıkan Hz. Hüseyin’e 
henüz Irak’a vardığında Müslim’in şehit edildiği haberinin ulaştığı anlatılır: 

25 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü (İstanbul: Kapı Yay. 2010), 334-335. 
26 Hz. Musa ve Hızır kıssası için bk. Kurân-ı Kerîm 18: 65-82.  
27 Yiğit İsmail, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Diyanet Vakfı Yay., 2006), 91-92. 
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Etdi ʿAḳı̄̇l u Müslim delālet 
Çün ehl-i Kūfe ḳılmışdı daʿvet (69) 

Etdi teṣādüf bu yevm-i rıḥlet 
Müslime ermiş feyż-i şehādet (129) 

2.2.2.9. Abdullâh b. Abbâs  

Hz. Peygamber’in amcasının oğludur. Tefsir ve fıkıhta oldukça bilgiliydi. Çok hadis 
rivayet eden sahabeler arasındadır. Hz. Ali taraftarları Hz. Hüseyin’i Kûfe’ye davet edince 
Abdullah onlara güvenilemeyeceğini, mutlaka gitmek istiyorsa da onların biatini Yemen’de 
alması gerektiğini, aksi hâlde telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılayabileceğini söyledi.28 
Abdullah ibn-i Abbas’ın Kerbelâ’ya gitmekte ısrarlı olan Hz. Hüseyin’i bu kararından 
vazgeçirme gayreti manzumede de özetlenmiştir. Hz. Hüseyin’in ona zât-ı kâmil ve sâdıku’n-
nâs olarak hitap ettiği görülür: 

ʿAbdu’llāh ol dem vardı ḥużūra 
Ī̇fā-yı taʿs̱ı̄̇m etdi o nūra 

Ey nūr-ı çeşm-i ehl-i Medı̄̇ne 
Vardır çün ehl-i Kūfede kı̄̇ne 

Vazgeç ne lāzım böyle seferden 
Nefsiñ ḫalāṣ et şerr u ḫaṭardan (75-77)  

Dedi o ḥażret ey ibn-i ʿAbbās 
Ey ẕāt-ı kāmil ey ṣādıḳu’n-nās (80) 

Yukarıda zikredilen isimlerin dışında genel olarak ehl-i Kûfe, ehl-i şer, ceyş-i Yezit, 
kavm-i sâdık, erkân-ı ismet, ebnâ-yı Hâşim, eşrâf-ı Mekke ve a’yân-ı Ka’be gibi terkiplerle kimi 
gruplara gönderme yapılmıştır. 

2.2.3. Mekânlar 

2.2.3.1. Kerbelâ 

Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Yezit’in emrindeki askerlerce şehit edildiği yer olan 
Kerbelâ, Bağdat’ın yaklaşık 100 km. güneybatısında bulunur. Hz. Hüseyin’in türbesi buradadır. 
Divan edebiyatında kaleme alınan maktel türündeki eserlerde Kerbelâ deşt, sahra ve çöl ve 
susuzluk gibi olumsuz adlandırmalarla ifade edilir.29 Meşhed-i Mihr-i Cemâl’de de bu yönüne 
atıfla Kerb ü bela şeklinde yazılmıştır. Cebrail, Hz. Peygambere gelerek Hz. Hüseyin’in 
kaderine Kerbelâ’da şehit olmanın yazıldığını bildirir: 

Ammā yazılmış levḥ-i ḳażāda 
Olmaḳ şehı̄̇d bu kerb ü belāda (24) 

Kerb ü belāda maʿṣūm-ı nev-zād 
Olmak şehı̄̇d-i şimşı̄̇r-i bünyād (31) 

2.2.3.2. Medine 

Arap Yarımadası’nda, Mekke’nin yaklaşık 350 km. kuzeyindedir. İslam’dan önceki adı 
Yesrib’dir. Bu ismin Medine’ye yerleşen ilk kişi olan Yesrib b. Vâil b. Kâyine b. Mehlâbil’den 
dolayı verildiği rivayete edilir. İslam kaynaklarında Tayyibe, Dârü’l-hicre, Dârüliman ve Hz. 
Peygambere nisbetle Medinetü’n-nebi ile Medinetü’l-Münevvere gibi isimlerle anılır. Hz. 
Peygamberin hicretten sonra Hz. İbrahim’in Mekke’yi harem yaptığı gibi ben de Medine’yi 

28 İsmail Lütfü Çakan ve Muhammed Eroğlu Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Diyanet Vakfı Yay., 1988), 
76-77. 

29 Mustafa Öz, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Diyanet Vakfı Yay., 2022), 271. 
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harem yaptım demesinden dolayı Mekke ile birlikte Haremeyn olarak ilan edilmiştir.30 
Mesnevide Hz. Hüseyin’in doğumuyla Medine’nin sevinçle dolduğundan bahsedilir. Abdullah 
ibn-i Abbas’ın da Medine’ye gitmesi gerektiğinden Hz. Hüseyin’in bereberinde olamadığından 
söz edilir: 

Geldi Ḥüseyn-i maẓlūm zemı̄̇ne 
Mesrūrı̄̇ oldı ehl-i Medı̄̇ne (23) 

Semt-i Medı̄̇ne ʿazmi muḳarrer 
Ṣoñra bu ḫidmet ola müyesser (110) 

2.2.3.3. Mekke (Kâbe, Bathâ) 

Hz. Peygamber’in doğduğu şehirdir. İslamiyet’in doğuş yeri olması ve Kabe’nin orada 
bulunması Mekke’ye tarih boyunca önem atfetmiştir. Mükerrem olarak nitelenen Mekke’nin 
eski adının Batha olmasından dolayı Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’in “Ebu’l-Bathâ” 
künyesiyle anıldığı bilinmektedir.31 Meşhed-i Mihr-i Cemâl’de Hz. Hüseyin, keremli olan 
Mekke’nin Yezit’in fesat tohumlarına mekân olmaması için buradan ayrılır. Bu sebeple 
Batha’nın Hz. Hüseyin’den ayrı düştüğünden bahsedilir. Ayrıca Müslim’in şehit edilişinin 
Mekke ve Kâbe ehlini hüzne boğduğu anlatılır: 

Kaʿbe olurken beyt-i mükerrem 
Rāżı olur mı vicdān-ı ʿālem 

Mümkün mi olsun bu arż-ı Baṭḥā 
Toḫm-ı fesād-ı melʿūna aḫrā (97-98) 

Baṭḥāyı mehcūr etdi özünden 
Oldı ʿIrāḳa ṭoġrı ḳadem-zen (128) 

Aʿyān-ı Kaʿbe ġam-gı̄̇n u maḥzūn 
Eşrāf-ı Mekke sūzān u dil-ḫūn (130) 

2.2.3.4. Kûfe (Irak) 

Güney Irak’ta Hz. Ömer’in emriyle Sa’d b. Ebu Vakkas tarafından kurulmuştur. Bağdat’a 
170 km uzaklıkta, Fırat’ın batısında, Necef ile Kerbelâ arasındadır. Hz. Ali, Cemel Vakası’ndan 
sonra yönetim merkezi olarak Kûfe’yi seçmiştir. Sıffin’de Hz. Ali’nin hakem tayinini kabul 
etmemesi neticesinde Temim kabilesince ortaya çıkan hariciler tarafından Kûfe Camii’nde şehit 
edildi. Kûfeliler Muaviye’nin ölümünden sonra Yezit’e biat etmeyip Hz. Hüseyin’i Kûfe’ye 
davet mektupları gönderip halife yapmak istediler. Hz. Hüseyin onların daveti üzerine Irak’a 
doğru yola çıkmışken bu sözlerinden dönüp önce Müslim’in daha sonra da Kerbelâ’da Hz. 
Hüseyin ve beraberindekilerin şehit olmasına zemin hazırladılar.32 Bu sebeple Kûfe, diğer 
maktellerde olduğu gibi Meşhed-i Mihr-i Cemâl’e de vefasızlığıyla konu olmuştur: 

Beni ne çāre ḥükm-i meşiyet 
Sūy-ı ʿIrāḳa etmekde daʿvet (104) 

Baṭḥāyı mehcūr etdi özünden 
Oldı ʿIrāḳa ṭoġrı ḳadem-zen (128) 

Etdi ʿAḳı̄̇l u Müslim delālet 
Çün ehl-i Kūfe ḳılmışdı daʿvet (70) 

 

30 Nebi Bozkurt ve Mustafa Sabri Büyükaşçı Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Diyanet Vakfı Yay., 2003), 
305-306. 

31 Salim Öğüt, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Diyanet Vakfı Yay., 1994), 82-83. 
32 Casim Avcı, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Diyanet Vakfı Yay., 2002), 339-341. 
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Ey nūr-ı çeşm-i ehl-i Medı̄̇ne 
Vardır çün ehl-i Kūfede kı̄̇ne (76) 

Maʿlūm ki ehl-i Kūfe mihendir  
Vālı̄̇si ḫaṣm-ı rāh-ı mübı̄̇ndir (163) 

2.2.3.5. Yemen 

Kızıldeniz’e ve Hint Okyanusu’nun Aden Körfezi’ne kıyısı olan Yemen, kuzeyden Suudi 
Arabistan’a, doğudan Umman’a komşudur. Kur’an-ı Kerîm’de Hz. Süleyman’ın Yemen’in en 
önemli şehri olan Sebe’ye peygamber olarak gönderildiği zikredilir. Yemen’in İslam’ı kabulü 
Medine’ye hicretten sonra, Hz. Peygamber’in Muaz b. Cebel başkanlığında bir heyeti Yemen’e 
göndermesiyle olmuştur.33 Eserde Abdullah ibn-i Abbas, Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye gitmeyip 
Yezit’e karşı savaşı Yemen’de vermesini istediği anlatılır:  

Etmek dilersen aḥsen ġazāyı 
Arż-ı Yemende rekz et livāyı (101) 

2.2.3.6. Katkatâne 

Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye doğru giderken konakladığı dördüncü, Kerbelâ’dan önce 
konakladığı son mekândır. Meşhed-i Mihr-i Cemâl’de Hz. Hüseyin’in burada askerlerini 
topladığı ve onlara vaaz yollu nasihatler verdikten sonra Kûfe ehlinin ihanetiyle Müslim’in şehit 
edildiğini bildirdiği aktarılır: 

Terk etdi ḥażret bu ḫoş ṭuraġı 
Tā Ḳatkatāne ḳurdı otaġı 

ʿİmāme tezyı̄̇n etdi serini 
Çekdi ḥużūra hep ʿaskerini (160-161) 

Olsun ki size bu emr maʿlūm 
Etdiler ibn-i ʿAḳı̄̇li maẓlūm (164) 

Sonuç 

Hz. Hüseyin ve beraberindeki kişilerin Yezit’in komutasındaki askerler tarafından susuz 
bırakıldıktan sonra Kerbelâ’da şehit edilmeleri, İslam tarihinin en elim hadiselerinden biri 
olarak anılmıştır. Bu vakanın hafızalardaki yerini canlı tutmak için edebiyatımızda maktel türü 
altında birçok eser kaleme alınmıştır. 19. yüzyılın sonlarında yaşayan Hafîd Efendi’nin Meşhed-
i Mihr-i Cemâl’i de bunlardan biridir. Mesnevi nazım şekliyle kaleme alınan manzume Malumat 
gazetesinde peyderpey yayımlanmıştır. Yapılan tarama neticesinde gazetenin 31-32., 33-34., 35-
36., 38, 42, 46, ve 53. sayılarında eserin 175 beyti tespit edilmiştir. Hem eserin olay örgüsünden 
hem de 53. sayıda yer alan “ma-ba‘dı var” ifadesinden mesnevinin devamının olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak gazetenin sonraki sayıları taranmasına rağmen, eserin kalan beyitlerine 
rastlanmamıştır. Eserin eksik olması Hafîd Bey’in eserini peyderpey yazarak gazeteye 
gönderdiği ancak 175. beyitten sonra yazmaktan vazgeçtiği ya da devamını başka bir gazetede 
yayımlatmış olabileceği ihtimalini akla getirebilir. Fakat Meşhed-i Mihr-i Cemâl için takriz 
yazan şairlerin eseri müstakil bir kitap olarak gördüklerini açıkça ifade etmeleri, bu ihtimali 
oldukça zayıflatmaktadır. Bu durumda Hafîd Efendi’nin tamamlayıp gazeteyi gönderdiği eseri 
tefrika şeklinde yayımlanırken 175. beyitten sonra şairin ya da gazetenin sebebini bilmediğimiz 
bir tasarrufuyla sekteye uğramış olması ya da kalan kısmının başka bir yerde yayımlanmış 
olması daha kuvvetli bir ihtimal olarak görünmektedir. 

Herhangi bir başlıklandırmaya rastlanmayan eserin telifinde Hadîkatü’s-Süedâ’nın büyük 
etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Hafîd Bey, Fuzûlî’nin eserindeki ilk bölümleri atlayarak 

33 İdris Bostan, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Diyanet Vakfı Yay., 2013), 412. 
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Meşhed-i Mihr-i Cemâl’e Hz. Hüseyin’in Mekke’de Kerbelâ’ya hareketinin anlatıldığı bölümle 
başlamıştır. Her iki eser karşılaştırıldığında Hafîd Bey’in Hadîkatü’s-Süedâ’yı okuyup nazmen 
özetlediği görülmektedir. Bunu yaparken manzum kısımları atlamış, çoğu yerde Fuzûlî’nin 
kelimelerini kullanmaya özen göstermiştir. 18. asır şairlerinden Dârendeli Bekâyî’nin kaleme 
aldığı Kitâb-ı Kerbelâ’nın, Hadîkatü’s-Süedâ’nın nazma çeken ilk eser olduğu bilinmektedir. 
Çalışma ile Meşhed-i Mihr-i Cemâl’in aynı doğrultuda yazılmış bir diğer eser olduğu 
görülmüştür. Hafîd Efendi’nin fazlaca ayrıntıya girmeden eserini kaleme aldığı da düşünülürse 
Kitâb-ı Kerbelâ’ya nispeten daha muhtasar olduğu düşünülen Meşhed-i Mihr-i Cemâl’in şu an 
için tespit edilebilen beyitlerine bakılarak henüz yarısına dahi gelinmediğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. Eserin geri kalan kısmı şayet mevcutsa ve bir şekilde bulunarak tamamlanabilirse 
literatüre önemli bir eserin daha kazandırılacağı aşikârdır. 

Son olarak şunu belirtmek gerekir ki bu çalışmanın bir amacı da son dönemde Osmanlı 
Türkçesi ile yazılmış gazetelere dikkat çekmektir. Zira çalışma esnasında Hafîd Bey’in eserinin 
devamı bulunabilir ümidiyle Malumat gazetesiyle aynı dönemde yazılmış diğer gazetelerin 
belki yüzlerce sayısı taranmış, eserin devamı bulunamasa da bu gazetelerde onlarca divan 
şairinin farklı nazım şekilleriyle yazılmış manzumeleri ile karşılaşılmıştır. Divanlarda 
bulunmayan kimi şiirlerin her geçen gün mecmualar vasıtasıyla ortaya çıkarıldığına şahit 
olunmaktadır. Bu itibarla, gün yüzüne çıkmamış birçok şiir ve tefrika hâlinde yazılmış Meşhed-i 
Mihr-i Cemâl gibi birçok eser belki de gazetelerde araştırmacıların ilgisini beklemektedir. 
Osmanlı’nın son döneminde çıkarılan ve alanda nispeten ihmal edildiği düşünülen gazetelere 
ilginin arttığını görmek, çalışmanın amacına ulaşmasına katkı sağlamış olacaktır. 
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[Metin] 

Meşhed-i Mihr-i Cemāl 

[faʿlün feʿūlün faʿlün feʿūlün] 

1  Terk et sükūtı ey ḫāme söyle [31-32]34 
Ẕikr-i Ḫudā vü peyġamber ile  

Eyle duʿāyı ʿAbdü’l-Ḥamı̄̇de 
Sulṭānu’l-ʿālem ibnü’l-Mecı̄̇de 

Ḫāḳānı baḥr u berr-i cihānıñ 
Fārūḳ-ı vālā-şānı zemānın 

34 Köşeli parantez içerisinde metnin Malumat gazetesindeki cilt numaraları gösterilmiştir. 
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ʿĀlı̄̇ vekı̄̇l-i resūl-i ekrem 
Ġāzı̄̇-i zı̄̇-şān destūr-ı aʿẓām 

5  Eyler nebı̄̇-i zı̄̇şāna ḫidmet 
Bir vaḳf-ı dil-ḫvāh her ān u sāʿat 

Eşyā-yı mebrūk anda emānet 
Rū-māl olur da eyler ḥirāset 

Mevdūʿ bi-ḥaḳḳın ḥükm-i şerı̄̇ʿat 
Rūşen çerāġ-ı nūr-ı emānet 

Rāh-ı mübı̄̇ne māh-ı hidāyet 
Ḥaḳḳ reh-nümā-yı fevz ü selāmet 

Mülhem o ḳalbe ās̱ār-ı ḥikmet 
Mehdı̄̇ ezelden ḥilm ü faẓı̄̇let 

10  Zı̄̇net-resā-yı taḫt-ı ʿadālet 
Ḫārıḳ-nümā-yı feyż ü kerāmet 

Rāyet-güşā-yı meydān-ı himmet 
Eşheb-süvār-ı saḥrā-yı şevket 

Cismiyle mülk ü millet mübāhı̄̇ 
Ola ḥafı̄̇zi ṣavn-ı ilāhı̄̇ 

Olsun ẓahı̄̇rı̄̇ rūḥ-ı peyāmber 
Olsun muʿı̄̇ni āl-i muṭahhar 

Āmāl-i şevket olsun mü’ebbed 
Ās̱ār-ı devlet olsun mü’ebbed 

15 Cismiyle dā’im olsun bu ʿālem 
Ḳılsın cihānı dil-şād u ḫurrem 

ʿAsrında etdim bu naẓmı taḥrı̄̇r 
Bir vaḳʿā-i dil-sūz ile taṣvı̄̇r 

Şerḥ et vukūʿ-ı kerb ü belāyı 
Basṭ it ḳażā-yı āl-i ʿabāyı 

Yād it ʿAlı̄̇ vü Zehrāyı aġla 
Ẕikr-i Ḥüseyn it hem sı̄̇ne daġla 

Çıḳsın ṣarı̄̇riñ tā āsumāna 
İrsin figānıñ ehl-i cenāna 

20 Pür-raʿşe itsün lāhūtiyānı 
Pür-girye ḳılsın çeşm-i cihānı 

Laʿnetle yād it melʿūn Yezı̄̇di 
Nefretle ẕikr it kār-ı pelı̄̇di 

İşte saña bu bir ḫidmet oldı 
Maḥṣūl-i ʿömrüñ ẕı̄̇-ḳıymet oldı 

Geldi Ḥüseyn-i maẓlūm zemı̄̇ne 
Mesrūrı̄̇ oldı ehl-i Medı̄̇ne 

Ammā yazılmış levḥ-i ḳażāda 
Olmaḳ şehı̄̇d bu kerb ü belāda 
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25 Ol gün kenār-ı faḫr-ı risālet 
Oldı Ḥüseyne bālı̄̇n-i rāḥat 

İrsāl buyurdı ḫallāḳ-ı ʿālem 
Geldi ḥużūra Cibrı̄̇l-i aʿẓam 

Hem tehniyāt-ı velādet etdi 
Hem taʿziyāt-ı şehādet etdi 

Cibrı̄̇le şöyle etdi su’āli 
Aldı cevāb-ı sūziş-me’āli 

Tehniyetiñiz maʿlūmdur ammā 
Taʿziyetiñiz söyle nedür yā 

30 Cebrā’il eytdi ey vāḳıf-ı küll 
Taḳdı̄̇r-i Ḥaḳdır eyle taḥammül 

Kerb ü belāda maʿṣūm-ı nev-zād 
Olmak şehı̄̇d-i şimşı̄̇r-i bünyād 

Teblı̄̇ġ edince Cibrı̄̇l bu ḥāli 
İrdi ḫusūfa mihr-i cemāli 

Ol gün ḥużūrda ḥāżırdı Ḥayder 
Gördi resūli ġāyet mükedder 

Ṣordı resūl-i ṣāḥib-kemāle 
Bāʿis̱ ne oldı ḥüzn ü melāle 

35 Giryān u maḥzūn ṣāḥib-ṣaʿādet 
Etdi ʿAlı̄̇ye ḥāli ḥikāyet 

Pür-zār u efġān şāh-ı velāyet 
Ḳıldı saʿādet-gāha ʿazı̄̇met  

Gördi ʿAlı̄̇de ḥāl-i melālet 
Etdi cenāb-ı Zehrā da ḥayret 

Oldı su’āl-i ḥāle şitābān 
Burc-ı esedden ol māh-i tābān 

Bu ḥāli ifhām etdi żarūrı̄̇ 
Faḫru’n-nisānıñ gitdi sürūrı 

40 Gitdi ḥużūr-ı cedd-i kerı̄̇me 
Ṣordı şehādet vaḳtin kerı̄̇me 

Etdi cevāba luṭf u ʿināyet 
Oldı teselli-sāz-ı melālet 

Vaḳt-i şehādet benden de ṣoñra 
Ḥayder Ḥasandan senden de ṣoñra 

Ṭuydı bu emri ol kān-ı ʿismet 
Dedi bu oldı baña muṣı̄̇bet 

Kim ola āyā ḥı̄̇n-i felāket 
Eyler ġazā-yı maẓlūma raġbet 

45 Budur nidā-yı hātif ol anda 
Vardır ki ümmet āḫir zemānda 
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Anlar muḥibb-i āl-i ʿabādır 
Tā ḥaşr olunca mātem-fezādır 

Her gün ederler çāk-ı girı̄̇bān 
Hengām-ı mātem giryān giryān 

Zār u perı̄̇şān eylerler efġān 
Ḳanlar içinde hep ehl-i ı̄̇mān 

Rāh-ı vefāda ḳol ḳol ṭururlar 
Āl-i ʿabāya raḥmet oḳurlar 

50 Laʿnet ederler melʿūn Yezı̄̇de 
Kār-ı le’ı̄̇m meş’ūm pelı̄̇de 

Ṣanman ki sāde insānlar eyler 
Cinler perı̄̇ler ḥayvānlar eyler 

Cennetde ḥūr u hem ġılmān aġlar 
Ehl-i semāvāt hepsi ḳan aġlar 

Ḥattā ki Ḳutrus dedi bu ḥāli [33-34] 
Etdi cenāb-ı Ḥaḳdan su’āli 

Vaḳt-i şehādet yā Rab gideydim 
İbn-i ʿAlı̄̇ye ḫidmet ideydim 

55 Varken melekler öz ḫidmetimde 
Dı̄̇ni ḳomazdım ben ẕimmetimde 

Āl-i nebı̄̇ye imdād ederdim 
Ceyş-i Yezı̄̇di berbād ederdim 

Geldi nidā-yı ʿizzet Ḫudādan 
Yoḳsa naṣı̄̇biñ emr-i ġazādan 

Git de mezār-ı pāk-ı Ḥüseyne 
Bu ʿaskeriñle çāk eyle sı̄̇ne 

Tā ḥaşr olınca taʿziyetin ḳıl 
Hem de şehādet tehniyetin kıl 

60 Neẕr et s̱evāb-ı taʿziyetin hem 
Ol ḳavme eyler ʿömrünce mātem 

Mervı̄̇ ki yevm-i riḳḳat-fezāda 
Ol ḥādis̱āt-ı ḥikmet-fezāda 

Cibrı̄̇le Ḳutrus etdi refāḳat  
Ḳıldı recā-yı luṭf-ı şefāʿat 

Etmişdi emr-i Ḥaḳda tekāsül 
Ḳahr-ı İlāhı̄̇ etmiş anı kül 

Sidre-nişı̄̇n-i rifʿat[di]35 her ān 
Olmuşdı bāl u peri perı̄̇şān 

65 Raḥm etdi ḥāle muḫtār-ı ʿālem 
Pāy-ı Ḥüseyni gösterdi ol dem 

 

35 rifʿat[di]: rifʿatken M (Matbu metin kısaltması M ile gösterilmiştir.) 
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Bulmaḳ diler[i]señ36 zaḫma merhem 
Sür cismiñ etsin iḥyā bu pā hem 

Mess etdi cismin pāy-ı yemı̄̇ne 
Buldı ifāḳat ol yarasına 

Ol anda bāl u peri düzeldi 
Rabbü’l-emāna ṭoġrı yüceldi 

Maġfūr-ı Rabb-i ẕü’l-ʿizzet oldı 
Mesrūr-ı Rabb-i ẕü’l-ḥikmet oldı 

70 Etdi ʿAḳı̄̇l u Müslim delālet 
Çün ehl-i Kūfe ḳılmışdı daʿvet 

Taḥḳı̄̇ḳ olunmuş aʿyān-ı Kūfe 
Taṣdı̄̇ḳ olunmuş erkān-ı Kūfe 

Ṣādıḳmış anlar ẕāt-ı Ḥüseyne 
Muḫlismiş anlar dı̄̇n-i mübı̄̇ne 

Ḳaṣd-ı seferle ol ẕāt-ı vālā 
Esbāb-ı rāhı ḳıldı müheyyā 

Terk-i ʿazı̄̇met ḳılmak çün ol yār 
Eyledi37 o da ilḥāh u ıṣrār 

75 ʿAbdu’llāh ol dem vardı ḥużūra 
Ī̇fā-yı taʿs̱ı̄̇m etdi o nūra 

Ey nūr-ı çeşm-i ehl-i Medı̄̇ne 
Vardır çün ehl-i Kūfede kı̄̇ne 

Vazgeç ne lāzım böyle seferden 
Nefsiñ ḫalāṣ et şerr u ḫaṭardan 

Şı̄̇r-i Ḫudāda ḳılmışdı niyyāt 
Oldı o yolda vaḳf-ı beliyyāt 

Görmüşdi ḥattā ẕāt-ı Ḥasan da 
Ol ehl-i şerden mekr ü fiten de  

80  Dedi o ḥażret ey ibn-i ʿAbbās 
Ey ẕāt-ı kāmil ey ṣādıḳu’n-nās 

Ḳıldı veṣāyā hep müslümānlar 
Nāmeyle daʿvet etdiler anlar 

Etdiler anlar gerçi kefālet 
Bulam o yerde bin fevz u nuṣret 

Mümkündür emr-i Ḥaḳ bula ṣūret 
Olsun nümāyān nūr-ı ḥaḳı̄̇ḳat 

ʿAbdu’llāh eytdi ey ibn-i kerrār 
Anda Yezı̄̇diñ bir nā’ibi var 

85 Yezı̄̇de ġālib olmaḳda melḥūẓ 
Anda mażarrat bulmaḳda melḥūẓ 

36 diler[i]sen: dilersen ger M 
37 Eyledi: etdi M 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 10, Sayı 26, Mart 2023 / Volume 10, Issue 26, March 2023 

 

                                                 

99



Hulusi Eren                       Hadîkatü’s-süedâ Etkisiyle Yazılan Bir Kerbelâ Mesnevisi: Hafîd Efendi’nin… 
 
Eytdi imām-ı ṣāḥib-saʿādet 
Emr-i seferde bir istiḫāret 

Ḳur’āndan etdi el-ḥaḳ te’emmül [35-36] 
Bir āyet ile ḳılmaḳ tefe’ül 

Fālında ẓāhir oldı belā fevt 
Lafẓ-ı celı̄̇l-i ẕā’iḳatü’l-mevt38 

Dedi o anda ol ẕāt ceddı̄̇ 
Ṣadaḳte39 Rabbı̄̇ ṣadaḳte ceddı̄̇ 

90 Taḳdı̄̇r-i ḫallāḳ etmez tebeddül 
Ḥükm-i ḳaderde bulmaz teʿallül 

Maʿnāda gördüm ol nūr-ı ʿaynı 
Bu ḥāle ifhām etmişdi ʿaynı̄̇ 

ʿAbdu’llāh eytdi ey ibn-i Ḥayder 
Ḥālā seferdir emr-i muḳarrer 

Eytdi o ḥażret yā ibn-i ʿAbbās 
Lāzımdır etmek bu ḥāli miḳyās 

Temşı̄̇t etse aḥkām-ı kudret 
Ḳābil olur mı refʿ-i muṣibet 

95 Her nerde olsa ol şaḫṣ-ı bāṭıl 
Baña cefādan ḳılmaz teġāfül 

İşte bu yüzden ey yār-ı ġārım 
ʿAzm-i seferde ben pāyidārım 

Kaʿbe olurken beyt-i mükerrem 
Rāżı olur mı vicdān-ı ʿālem 

Mümkün mi olsun bu arż-ı Baṭḥā 
Toḫm-ı fesād-ı melʿūna aḫrā 

Her ḳabża ḫāki ḫūn ile ṭolsun 
Pā-māl-i ceyş-i bı̄̇-ʿizzet olsun 

100 ʿAbdu’llāh eytdi ey ẕāt-ı vālā [38] 
ʿAzm-i seferde s̱ābitsin ammā 

Etmek dilersen aḥsen ġazāyı 
Arż-ı Yemende rekz et livāyı 

Anlar muḥibb-i āl-i ʿabādır 
Hepsi fedā-yı şı̄̇r-i Ḫudādır 

Dedi cevāben ol ṣāḥib-ʿiffet 
Baña ne rütbe ḳılsañ naṣı̄̇ḥat 

Beni ne çāre ḥükm-i meşiyet 
Sūy-ı ʿIrāḳa etmekde daʿvet 

105 Esrār-ı ḥikmet ḫalḳa nihāndır 
Ammā o ḥikmet bizce ʿayāndır 

38 (Kur’an-ı Kerîm 3: 185): “Her nefis ölümü tadacaktır.” 
39 “Doğru söyledin, sadıksın.” anlamında Arapça bir ifadedir.  
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Ḥarḳ-ı sefı̄̇ne Mūsāya pinhān 
Ḥıżra o ḥikmet ise nümāyān 

ʿİlm-i ʿAlı̄̇ye ben vāris̱ oldum 
Bu rifʿati ben anıñla buldum 

Hem de ḥafı̄̇d-i ẕāt-ı resūlüm 
Nesl-i necı̄̇b ẕāt-ı Betūlüm 

ʿAbdu’llāh eytdi ey kān-ı vālā 
Ī̇fā-yı ḫidmet ḳaṣdımdı ammā 

110 Semt-i Medı̄̇ne ʿazmi muḳarrer 
Ṣoñra bu ḫidmet ola müyesser 

Birḳaç ṣaḥābı̄̇ vardı ḥużūra 
Ḫaylı̄̇ recālār ḳıldı o nūra 

Ayā ne içün ẕāt-ı mürüvvet 
Eylersin öyle ıṣrār-ı rıḥlet 

Rü’yāda gördüm bu şeb resūli 
Emr etdi bulsun ʿazmim ḥuṣūli 

Dedi o ḳavme maḫrūm-ı Kerrār 
Bāʿis̱ bu ḥāle şu emr-i Muḫtār 

115 Beni o yerde ol Rabb-ı ekber 
Āġuşte-i ḫūn görmeklik ister 

Emre riʿāyet ḳılmaḳ revādır 
Ẕerre taʿallül etmek ḫaṭādır 

Dediler anlar ey ẕāt-ı maʿṣūm 
Etdi teẓāhür esrār-ı mektūm 

Ammā ne lāzım ey ẕāt-ı āḫı̄̇r 
Olsun ʿıyāl u eṭfāl berāber 

Lāyıḳ mı çeksin erkān-ı ʿismet 
Ṣaḥrā-yı ġamda ḥāl-i melālet 

120 Dedi o ḥażret ey ḳavm-i ṣādıḳ 
Emr-i resūle bu da muvāfıḳ 

Böyle buyurmuş Ḥallāḳ-ı bı̄̇çūn 
Anlar da olsun maẓlūm-ı melʿūn  

Görsünler el-ḥaḳ hepsi cefāyı 
Bulsunlar andan ecr-i Ḫudāyı 

Etdi vedāʿı aṣḥāb u aḥbāb 
Oldı tehiyye rāh içün esbāb 

Cemʿ oldı der-ān etbāʿ u eşyā [42] 
Ḳıldı hem ehl-i beyti müheyyā 

125 Etdi tedārik bir ḫaylı̄̇ nāḳa 
Nuṣret livāsı fer verdi ṭāḳa 

Ṣubḥa erince leyl-i saʿādet 
Etdi temevvüc maḥmilde rāyet 
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Gülbang-ı tevḥı̄̇d ṭutdı semāyı 
Rıḥlet nefı̄̇ri ṣarṣdı s̱erāyı 

Baṭḥāyı mehcūr etdi özünden 
Oldı ʿIrāḳa ṭoġrı ḳadem-zen 

Etdi teṣādüf bu yevm-i rıḥlet 
Müslime ermiş feyż-i şehādet 

130 Aʿyān-ı Kaʿbe ġam-gı̄̇n u maḥzūn 
Eşrāf-ı Mekke sūzān u dil-ḫūn 

Olup rikāb-ı şāha mülāzım 
Bir menzile dek oldılar ʿāzim 

Ḳıldı icāzet ol ṣāḥib-i ʿasker 
Etdi tevaḳḳuf o yerde leşker 

Ol ẕāt-ı vālā etdi irāde 
Bir kürsı̄̇ vü ṣanʿat ṣaḥn-ı fezāda40 

Evvel Ḫudāya etdi sücūdı  
Kürsı̄̇ye teşrı̄̇f etdi vücūdı 

135 Şöyle ḫiṭābet etdi o cānān 
Pür-lerze ḳıldı ekvānı der-ān 

Etdi sipās-ı yezdānı aʿlā 
Ḳıldı ṣalavat-ı muḫtārı ı̄̇fā 

Tebdı̄̇l edip de ṭarz u edāyı 
Bir de şu yolda ḳıldı nidāyı 

Ey ki ġazāya ṭālib olan ḫalḳ 
Ey ki ḳażāya rāġıb olan ḫalḳ 

Girdim muṣı̄̇bet ṣaḥrāsına ben 
Çıkdım bu dı̄̇niñ daʿvāsına ben 

140 Gelsin benimle ṣāḥib-i himmet 
Aña mübeşşir eẕvāḳ-ı cennet 

Çarḫ-ı ġama ben seyyāre oldum 
Arar şehādet āvāre oldum 

Ẕevḳ-i cihāna hem raġbetim yoḳ [46] 
Cemʿ-i menāle hı̄̇ç niyyetim yoḳ 

Ḫı̄̇le nedir ben bilmem cihānda 
Andan müberrā oldum zemānda 

Hı̄̇çbir faḳı̄̇re vaʿd etmedim ben 
Feyż u refāhı dünyā evinden 

145 Her kim ki ister eẕvāḳ-ı ʿālem 
Benden ümı̄̇di kessin o dem 

Olsun benimle ehl-i meʿānı̄̇ 
Erbāb-ı ṣūret çeksin hevānı 

 

40 Bu mısra vezne uymuyor. 
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Erdi ḫitāma emr-i ḫiṭābet 
Gitdi ḥarı̄̇me ol ehl-i ʿismet 

Tā ṣubḥ olunca etdi fiġānı 
Yaḳdı serāyı hem āsumānı 

Etdi ikinci menzilde rāḥat 
Bir nāme yazdı ṣāḥib-saʿādet 

150 Ḫaylı̄̇ ricāle gitdi bu nāme 
Ebnā-yı Hāşim gibi kirāma 

Taḥrı̄̇r olunmuş şu yolda fermān 
Budur me’āl-i fermān-ı ẕı̄̇-şān 

Ey ki resūle nisbet bulanlar 
Bu nisbet ile rifʿat bulanlar 

Etdim taṣarruf genc-i kemāle 
Oldum muvaffaḳ ḫvān-ı ḥelāle 

Bu nām ile etdim ben iʿlān 
Vaḳt-i teḳāżā geldi ey iḫvān 

155 Her kim ederse taʿcı̄̇le raġbet 
Kesb eyler elbet ḥāl-i saʿādet 

Her kim ederse te’ḫı̄̇r-i ḫidmet 
Olmaz benimle hem ḥāl-i ʿizzet 

Göçdi o yerden ol şānlı giryān 
Birçoḳ menāzil ḳaṭʿ etdi der-ān 

Ḥaḳ ile biziz Ḥaḳ bizdedir Ḥaḳ [53] 
Çıḳdıḳ ġazāya Ḥaḳ ile ancaḳ 

Etdi o maʿṣūm böyle nidāyı 
Ġam olmaz artıḳ görsek cefāyı 

160 Terk etdi ḥażret bu ḫoş ṭuraġı 
Tā Ḳatkatāne41 ḳurdı otaġı 

ʿİmāme tezyı̄̇n etdi serini 
Çekdi ḥużūra hep ʿaskerini 

Evvelce etdi vaʿẓ u naṣı̄̇ḥat 
Ṣoñra da etdi basṭ-ı ḥaḳı̄̇ḳat 

Maʿlūm ki ehl-i Kūfe mihendir  
Vālı̄̇si ḫaṣm-ı rāh-ı mübı̄̇ndir 

Olsun ki size bu emr maʿlūm 
Etdiler ibn-i ʿAḳı̄̇li maẓlūm 

165 Oldı şehı̄̇d-i tı̄̇ġ-ı muṣı̄̇bet 
Aña şefı̄̇ʿdir faḫrü’r-risālet 

Gösterdi şimdi ey ehl-i ḥikmet 
Mir’at-ı ḥikmet bir başḳa ṣūret 

 

41 Metinde قلقطانھ şeklinde yazılmıştır.  
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Naḳṣ etdi ʿahdi çün ehl-i Kūfe 
El atdı anlar ḳanlı süyūfa 

Ceyş-i Yezı̄̇diñ oldı berāber 
Eṭrāfımızı ṣardı serāser 

Bildim ki māniʿ oldı şehādet 
Baña müyesser olmadı nuṣret 

170 Düşdüm muṣı̄̇bet ṣaḥrāsına ben 
Girdim belānıñ deryāsına ben 

Seylāb-ı fitne kesdi mürūrum 
Girdāb-ı fitne kesdi ḥużūrum 

Hepsi öñümde bir sedd-i ḥā’il 
Geldi ẓuhūra bunca ġavā’il 

Size ʿumūmen ruḫṣatdır ʿasker 
Çekiñ selāmet ṣaḥrāsına ser 

Ḫayra delālet eyler iken ben 
Nāssa mażarrat mümkün mi benden 

175 Dediler anlar ey nūr-ı ʿizzet 
Ey māhitāb-ı rāh-ı ḥaḳı̄̇ḳat 

 

[Eser İçin Yazılan Takrizler] 

Der-saʿādet Bidāyet Maḥkemesi Ser-Müsṭantiḳi ʿAtūfetlü Feyżı̄̇ Beg Efendi 
Ḥażretlerinin (Meşhed-i Mihr-i Cemāl) Ḥaḳḳında Tanẓı̄̇m Buyurduḳları  Manẓūme-
i Taḳrı̄̇żiyedir42 

[feʿilātün feʿilātün feʿilün] 
[fāʿilātün      fāʿlün] 

Der olan şiʿr-i Ḥafı̄̇de āgāh 
Ḥüsn-i üslūbuna māşā’allāh 

İşte bu şiʿre denir siḥr-i ḥelāl 
Ḥüsn ü ʿaşḳa budur ʿālemde mis̱āl 

Lemʿa-pāş olduġıçün vech-i me’āl 
Dinse lāyıḳdır aña bedr-i kemāl 

Keşf ile ṭalʿat-i naẓmı fi’l-ḥāl 
Ne görürseñ dedim ey mihr-i cemāl 

Bir bir ebyātını etdim taḳṭı̄̇ʿ 
Mümtezic anda meʿānı̄̇ vü bedı̄̇ʿ 

Oḳunurken bu neşı̄̇de maḥzūn 
Ẕevḳ-i taʿbı̄̇ri olur neş’e-füzūn 

Eylemiş bir yere cemʿ-i eżdād 
Ṭarz-ı nev eylemiş el-ḥaḳ ı̄̇cād 

Mümteniʿ sözlere imkān bulmuş 
Es̱eri fażlına bürhān olmuş 

42 Bu takriz 31-32. ciltte bulunmaktadır.  
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Hepsi bir mıṣraʿ-ı berceste gibi 
Bu fezā ehline güldeste gibi 

Edip aḥvāl-i Ḥüseyni teẕkı̄̇r 
Vaḳʿa-i sūzı̄̇şi ḳılmış tefsı̄̇r 

Umarım rūz-ı cezāda bu es̱er 
ʿAfv-ı ʿiṣyāna eyler delālet 

Ḥıżr-ı tevfı̄̇ḳ-i Ḫudā dünyāda 
Ola yardımcısı hem ʿuḳbāda 

Olan evlād-ı resūle ʿāşıḳ 
Olamaz nār-ı cahı̄̇me lāyıḳ 

Bā-ḫuṣūṣ ḳavl-i ḥadı̄̇s̱-i esdaḳ 
Bu sözi etmede te’yı̄̇d el-ḥaḳ 

Bu sebebden ki cenāb-ı muḫtār 
Eyler elbette şefāʿat iẓhār 

Bā-ḫuṣūṣ ẕāt-ı Ḥüseyn-i maẓlūm 
Etmez ʿuşşāḳın emelden maḥrūm 

Levḥ-i taḳrı̄̇że yürütdüm ḳalemi 
Oḳuyup bu es̱er-i muḥteremi 

 

Girı̄̇d ve Cezāyir-i Baḥr-i Sefı̄̇d Vilāyet-i Celı̄̇leriyle Biġa Sancaġı Ḳapu Ketḫudāsı 
Saʿādetlü Şākir Efendi Ḥażretleriniñ (Meşhed-i Mihr-i Cemāl) Ḥaḳḳındaki 
Manẓūme-i Taḳrı̄̇żiyyeleridir43 

[feʿilātün feʿilātün feʿilün] 
[fāʿilātün         fāʿlün] 

Āferı̄̇n ṭabʿıña ey mı̄̇r-i Ḥafı̄̇d 
Ḳıldıñ āyı̄̇n-i enı̄̇ni tecdı̄̇d 

Vezne diḳḳat iderek bı̄̇-taḳṣı̄̇r 
Ḳāfiye-senc olaraḳ bı̄̇-tenḳı̄̇d 

Vaḳʿa-i kerb ü belāyı yazdıñ 
Eylediñ ḥubb-ı Ḥüseyni te’yı̄̇d 

Öyle bir vāḳıʿa-i bāḳıʿayı 
Etdi ibdāʿ-ı Yezı̄̇dāne Yezı̄̇d 

Oldı dūçār-ı ḫazān-ı fitene 
Ṣoldı zı̄̇bā gül-i gülzār-ı ümı̄̇d 

Zı̄̇b-i āġūş-ı Betūl-i Zehrā 
Zı̄̇ver-i dūş-ı ḳabūl-i Nāhı̄̇d  

Bārek Allāhu ʿalı̄̇m ü müteʿāl 
Ṣānek Allāhu teʿālā ü şehı̄̇d 

Es̱eriñ engile-i tāc-ı süḫan 
Yaʿnı̄̇ mānende-i neved ü nażı̄̇d 

 

43 Bu takriz 33-34. ciltte bulunmaktadır.  
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Gördi taḳdı̄̇re sezā bu es̱eri 
Okuyan diñleyen ehl-i tevḥı̄̇d 

Yazdı taḳrı̄̇żini kilk-i Şākir 
Bende-i südde-i ʿAbdülḥamı̄̇d 

Ḥabbeẕā ẕāt-ı Ferı̄̇dūn-ās̱ār 
Niʿmezā zı̄̇net-i bezm-i cemşı̄̇d 

Şevket ü ʿömri ola rūz-efzūn 
Devlet ü saṭveti ber-vefḳ-i mezı̄̇d 

 

Şūrā-yı Devlet-i Dāḫiliyye Dā’iresi Aʿżā-yı Kirāmından Merḥūm Vecı̄̇hı̄̇ Pāşā-zāde 
Şāʿir-i Şı̄̇rı̄̇n-Beyān Saʿādetlü ʿAzı̄̇z Beg Efendi Ḥażretleriniñ (Meşhed-i Mihr-i 
Cemāl) Ḥaḳḳında İnşād Buyurduḳları Taḳrı̄̇ż-i Belı̄̇ġleridir44 

[feʿilātün mefāʿilün feʿilün] 
[fāʿilātün                 faʿlün] 

Bārekallāh cenāb-ı mı̄̇r-i Ḥafı̄̇d 
Eyledi bu neşı̄̇deyi temhı̄̇d 

Kerbelā vaḳʿasın eder taṣvı̄̇r 
Ehl-i beytiñ felāketin tefsı̄̇r 

Şühedā rūḥın eyledi ḫoşnūd 
Ola şāfiʿ[i] Nebı̄̇ Rabb-i vedūd 

Ol edı̄̇b-i süḫanver ü dānā 
Bu neşı̄̇de ile eyledi ḥaḳḳā 

Edebiyyāta bir büyük ḫidmet 
Zihı̄̇ tevfı̄̇k-i Ḥaḳ zihı̄̇ ġayret 

Ne neşı̄̇de ne ʿibret-āverdir 
Böyle himmet kime müyesserdir 

Ṭarz-ı inşādı pek belı̄̇ġ ü selı̄̇s 
Şı̄̇ve-i naẓmı da ẓarı̄̇f ü nefı̄̇s 

Çarḫ-ı devvār egerçi fānı̄̇dir 
Ehl-i ās̱ār-ı nāmı bāḳı̄̇dir 

Dā’im olduḳça ʿarṣa-i pehnā 
Bu es̱er nāmını eder ibḳā 

Hem de destūrdur olur fi’l-ḥāl 
Es̱erinden mü’es̱s̱ir istidlāl 

Ben de tebrı̄̇k maʿrużunda ʿazı̄̇z 
Kilk-i taḳrı̄̇żi eyledim tehzı̄̇z 

 

 

 

 

44 Bu takriz 38. ciltte bulunmaktadır.  
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ʿAsākir-i Berriyye-i Şāhāne Mühendislerinden Vecı̄̇hı̄̇ Pāşā Ḥafı̄̇di Mülāzım Vecı̄̇hı̄̇ 
(Meşhed-i Mihr-i Cemāl) Ḥaḳḳında Bir Manẓūme-i Taḳrı̄̇żiyyedir45 

[fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün] 

ʿĀlem ey ebniye-i ʿibret-nümā-yı bı̄̇-vefā 
Kim verir her devriñe bir ṣūret-i dı̄̇ger ṣabā 

Ḫākiñe bir renk-i ḫūn düşmüş ki sūz-ı rü’yeti 
Ṣubḥı maḥşer gelse de olmaz naẓarlardan cüdā 

Ṣubḥ-dem bülbül fiġān eyler meger görmüş anı 
Kim felek taṣvı̄̇r eder maşrıḳda renk-i Kerbelā 

Aġlayan bülbül degil diller de olmuşdur hezār 
Her biri yer yer baṣup āh u efġān eyler saña 

ʿAndelı̄̇b-i ḫāme-i mı̄̇r-i Ḥafı̄̇d-i rāst-gū  
Oldı üstād-ı hezārān-ı gülistān-ı fenā 

Bir ṣabāḥa āh ile tefsı̄̇r-i mātem eyledi 
Etdi āhından teşekkül bir kitāb-ı bı̄̇-bahā 

Gördüğümde ṣūret-i tertı̄̇b u ḥüsn-i cemʿini 
Himmet-i te’lı̄̇fini tebrı̄̇ke etdim ictirā 

Bir kitāb-ı bı̄̇-bahādır dā’im olduḳça felek 
Yādigār olsun Vecı̄̇hı̄̇ ʿālem-i ʿibretde tā 

  

45 Bu takriz 42. ciltte bulunmaktadır.  
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[Malumat Gazetesi Görselleri] 

[31-32] 
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[33-34] 
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Summary 
Hz. Karbala, where Hussein was martyred, is one hundred kilometers from Baghdad and 

about seventy kilometers from Kufa, within the borders of present-day Iraq. Yazid, who became 
the Umayyad caliph after Muawiya's death, He asked Husayn and his entourage to pledge 
allegiance to him. However, Hz. On October 10, 680, after being left without water for three 
days with seventy-two people with him, he was martyred by the soldiers under the command of 
Yazid. This event has been one of the saddest events not only in the history of Islam but also in 
the history of humanity. A large number of Maktel-i Hüseyn has been written within the 
framework of the tradition of writing maktels in order to preserve the freshness of this event, 
which caused great social and political breaks in the Islamic geography, and to describe the 
sadness experienced. The works, which were written to describe the historical aspect of the 
event at the beginning, took on a literary identity with the increase of emotional expressions 
over time. A connection has been made between the words kerb and bela, which make up the 
word Karbala, and the event of Karbala, and the sadness of people and even jinn and angels 
over this event has been expressed with dramatic descriptions.  

Many works have been written about the Karbala incident in Arabic, Persian and Turkish 
literature. The works given in Arabic literature under the name of Maktelü'l-Hüseyn constituted 
the first examples of the genre. VII. the ghazal of Ebu’l-Esved Düelî (d. 688) is accepted as the 
first maktel example in the 19th century. The work of Hüseyin Vâiz Kâşifî (d. 1505) has been 
the most admired among the maktels written in Persian literature. The first maktel known in 
Turkish literature is the Maktel-i Hüseyn of Yûsuf-ı Meddâh (d. 15th century). Although Lamiî 
Çelebi's (d. 1532) work is considered more suitable for historical events, Fuzûlî's Hadîkatü's-
Süedâ has been the most admired example of this genre in our literature. This work of Fuzûlî is 
XVIII. It was written in verse by Darendeli Bekayi (died 1785) in the 16th century. In classical 
literature, there are many detached works in verse or prose that contain this sad event, and there 
are also poems written in different verse forms on the subject in divan and masnavis. One of 
them is Hafîd Efendi's work called Meşhed-i Mihr-i Cemâl, which he wrote in masnavi verse 
under the influence of Hadîkatü's-Süedâ.  

The poem, which was written in masnavi verse, was published gradually in the newspaper 
Malumat. As a result of the scanning, 175 couplets of the work were identified in the 31-32., 33-
34., 35-36., 38, 42, 46, and 53. issues of the newspaper. However, although the next issues of 
the newspaper were scanned, the remaining couplets of the work were not found. The 
incompleteness of the work may suggest the possibility that Hafîd Bey sent his work to the 
newspaper by writing it gradually, but gave up writing after the 175th couplet or had the sequel 
published in another newspaper. However, the fact that the poets who wrote a tribute to 
Meşhed-i Mihr-i Cemal openly express that they see the work as an independent book, weakens 
this possibility. In this case, while the work of Hafîd Efendi, which he completed and sent the 
newspaper, was published in serial form, it seems more likely that after the 175th couplet it was 
interrupted by a disposition of the poet or the newspaper, the reason for which we do not know, 
or that the rest of it was published elsewhere.  

It is understood that Hadîkatü's-Süedâ had a great influence on the copyright of the work, 
which did not contain any titles. Hafîd Bey, skipping the first chapters in Fuzûlî's work, went to 
Meşhed-i Mihr-i Cemâl. It started with the section in which Hussein's move to Karbala in 
Mecca was narrated. It has been seen that the study and Meşhed-i Mihr-i Cemâl is another work 
written in the same direction. In this study, the mentioned work of Hafîd Efendi was examined. 
In order to determine the work published by the poet in the Malumat magazine, all the issues of 
the newspaper were scanned and all the accessible sections were brought together to provide a 
whole. The effect of Hadîkatü's-Süedâ in the work, which was examined in terms of form and 
content, was revealed with examples from both works. At the end of the study, the transcript of 
Meşhed-i Mihr-i Cemâl is included with the transcripts written for the work. Thus, it is aimed to 
bring another work about the Karbala event into the literature. 
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