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SEYAHAT-NÂME TÜRÜNE FARKLI BİR ÖRNEK: FEVRÎ’NİN HAC 
SEYAHAT-NÂMESİ 

A Different Example of the Type of Travel Book Travel: Fevri’s the Pilgrimage Travel Book 

Yunus KAPLAN 

Öz: Fevrî, Hırvat asıllı bir devşirme iken Müslüman olarak iyi bir eğitim görüp zamanla sahip olduğu ilmî 
meziyetler ve şairlikteki kudretiyle 16. yüzyılda haklı bir şöhreti yakalamış önemli bir divan şairidir. Onun bu şöhreti 
yakalamasında, yazmış olduğu ilmî ve edebî eserlerin büyük bir rolü olmuştur. Bu eserler arasında 1546 yılında hac 
ibadeti vesilesiyle çıkmış olduğu yolculuğu ve bu esnada yaşayıp gördüklerinin bir kısmını anlattığı manzum-mensur 
karışık şekilde kaleme aldığı Hac Seyahat-nâmesi de bulunmaktadır. Diğer eserlerin gölgesinde kalan ve şimdiye 
kadar üzerinde pek durulmayan bu Hac Seyahat-nâmesi, hem şairin farklı bir edebî veçhesini yansıtması hem de 
yazmış olduğu eserler arasında farklı bir türe sahip olması bakımından ayrı bir öneme haizdir. Bu eser, aynı zamanda 
klasik Türk edebiyatında örnekleri sınırlı sayıda olan hac seyahat-nâmesi türünde olması hasebiyle de önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada şimdilik eldeki tek nüshasından hareketle Fevrî’nin Hac Seyahat-nâmesi’nin şekil ve 
muhteva özellikleri üzerinde birtakım değerlendirmelerde bulunularak eserin çeviri yazılı metnine yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, 16. yüzyıl, Fevrî, hac, seyahat-nâme 

Abstract: While Fevri was a devshirmeh of Croatian origin, he was one of the important Ottoman poets who 
received a great education as a Muslim and gained eligible reputation with his scholarly virtues and ability in being a 
poet in 16th century. The scholarly literary works that he wrote them became a great role for him to gain the 
reputation. Pilgrimage Travelbooks that he told the travel that he started out on the occassion of his duty of 
pilgrimage in 1546 and told a part of what he had and saw during the performance of the worship and he wrote in a 
mixed poetic-prose form is available among these works. His Pilgrimage Travelbooks which has been overshadowed 
of other works and has not been focused too much has a especial importance in terms that the poet reflected a 
different literary dialect and it has a different type among his works. Moreover, this work has an importance because 
it is in the type of pilgrimage itinerary that their samples are limited in the classic Turkish literature. In this research, 
a set of evaluations was made on the form and content features of Pilgrimage Travelbooks belonging to Fevri from 
the point of its available single copy and the work’s text in translated and written form was included.  

Keywords: Classical Turkish literature, 16th century, Fevrî, pilgrimage, travelbook 

Giriş 

İslam dininin inanç esasları ve buna bağlı temel kavramlar klasik Türk edebiyatının 
beslendiği ana damarlardan biri olmuştur. Hayat bulduğu Osmanlı toplumunun sahip olduğu 
maddi ve manevi hemen hemen her unsuru kendine malzeme olarak kullanan divan şairleri, bu 
toplumun benimsemiş olduğu İslam dinine ait unsurları da her fırsatta değerlendirme yoluna 
gitmişlerdir. Bu unsurlar içinde İslam’ın beş farzından biri olan hac da yer almaktadır. Hem 
bedenen icra edilmesi hem de yapılabilmesi için maddi güç gerektiren bu ibadetle ilgili terimler, 
hac vazifesini ifa etmiş veya etmemiş olsun birçok şair tarafından çeşitli vesilelerle şiirlerde 
kullanılmıştır. Hatta zamanla edebiyatımızda konusu doğrudan veya dolaylı olarak hac ibadeti 
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olan edebî türler dahi teşekkül etmiştir. Kâbe-nâme1, hac-nâme2, menzil-nâme3, menâsik-ı hac4 
ve hac seyahat-nâmeleri bu türler arasında yer alır. 

Bu çalışmada hac vazifesini yerine getirmek üzere yapılan yolculukta yaşanan 
tecrübelerin paylaşıldığı, hac güzergâhındaki yerleşim yerleri hakkında çeşitli bilgilerin verildiği 
ve yerine göre bu ibadetin rükünlerinin anlatıldığı Fevrî’nin manzum ve mensur karışık Hac 
Seyahat-nâmesi’nin tanıtımı yapılarak muhtevası hakkında birtakım değerlendirmelerde 
bulunulacaktır. 

1. Klasik Türk Edebiyatında Seyahat-nâmeler 

Arapça “gezmek, gezi” anlamındaki seyahat ve Farsça “nâme” kelimelerinden oluşan 
“gezi mektubu, gezi eseri” manasına gelen5 seyahat-nâmeler, edebî terim olarak çeşitli 
vesilelerle yapılan seyahatler dolayısıyla kaleme alınan eserler için kullanılan bir tabirdir. 

Osmanlı toplumunda savaş, memuriyet, iş bulma, sürgün, eğitim, irşad ve hac gibi 
vesilelerle seyahat edilmesine rağmen 19. yüzyıla kadar oldukça az sayıda seyahat-nâme kaleme 
alınmıştır. Bunun en önemli sebebi, genellikle kişilerin bu yolculuklara farklı yerleri görmek ve 
anlatmak gibi bir maksatla çıkmamış olmalarıdır. Ayrıca Osmanlı toplumunda yolculuğun 
özellikle tahsilli kesim için hayatın bir parçası sayılması, seyahatlerin aynı medeniyet ve devlet 
sınırları içinde yapılmış olması da bu anlayışı desteklemiştir. Buna karşılık Pîrî Reis ve Seydi 
Ali Reis gibi denizciler, Mâcuncu-zâde Mustafa ve Temeşvarlı Osman Ağa gibi esirler ise 
Osmanlı coğrafyası dışında geçen hayatlarını yazmışlardır.6 

Osmanlı ve İslam medeniyetinde yolculuk hâtıraları çoğunlukla hasbihal, sergüzeşt-nâme, 
gazavat-nâme, fetih-nâme, menzil-nâme, tarih, tezkire, esâret-nâme, sefâret-nâme ve takrir gibi 
diğer türler içinde yer bulabilmiştir. Dolayısıyla bu gibi eserler farklı özellikler taşımaktadır.7 

1.1. Yolculuğun Esas Alındığı Seyahat-nâmeler:  

Bu eserlerin yazılmasındaki maksat, gezip görülen yerleri ve yaşanılan farklılıkları 
okuyucuyla paylaşmanın yanı sıra; okuyucuyu eğlendirmek, meraklandırmak, 
heyecanlandırmak ve üslubun izin verdiği ölçüde bilgilendirmektir. Evliya Çelebi’nin Seyahat-
nâme’sinin bazı kısımları, bazı yönleriyle Murâdî’nin Gazavât-ı Hayreddin Paşa’sı, Seydi Ali 

1 Türk edebiyatında Kâbe hakkında kaleme alınan eserler genel olarak Kâbe-nâme adıyla anılır. Bu ismi taşıdığı 
bilinen ilk eser Akşehirli Abdurrahman Gubârî’nin Kâbe-nâme adlı mesnevisidir. Safi’nin 1131 / 1719 yılında 
yazdığı Kâbe-nâme adlı mesneviyle Ali b. Osman el-Ûşî ve Ebü’l-Fazl Muhammed es-Sincarî’nin aynı adı taşıyan 
eserleri de bu grupta yer almaktadır. Ayrıca menâsik-i hac ve menâzil-i hac türü eserlerde Kâbe ile ilgili manzum 
parçaların yer aldığı da görülmektedir. Gubârî’nin menâsik-i hac ve Kâbe’nin yapılışı ile ölçüleri hakkında bilgi 
veren mensur Mesâhat-nâme adlı kitaplarında Kâbe’ye dair bilgiler bulunmaktadır (Mustafa İsmet Uzun, “Kâbe”, 
TDV İslam Ansiklopedisi, C. 24, TDV Yay., İstanbul 2001, s. 23).  

2 Bu türde dikkatleri çeken en önemli eser, Neccar-zâde Rızâ’nın Hac-nâme adlı risalesidir. 7 kasideden oluşan 265 
beyitlik bir eserdir. Hepsi naat türünde şiirlerden oluşan bu eserin bu isimle adlandırılmasının sebebi muhtemelen 
şairin hac yolunda yahut mukaddes topraklarda iken yazmış olmasıdır (Ahmet Karataş, “Neccârzâde Şeyh Rızâ 
Efendi’nin Hacnâme’si”, Marmara Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 43, 2012/2, s. 189). 

3 Menzil-nâmeler, çeşitli vesilelerle çıkılan seyahatlerde kervanların konakladıkları mekânlar veya yerleşim yerleri 
hakkında manzum veya mensur olarak kaleme alınan eserlerdir. Klasik Türk edebiyatında bu türdeki eserlerin 
büyük çoğunluğu hac seyahati esnasında konaklanılan menziller üzerine yazılmış olsa da İstanbul-Halep veya 
İstanbul-Mora gibi farklı menziller için yazılmış olanlara da tesadüf edilmektedir (Yunus Kaplan, “Seyyid Yahyâ 
Vâkıf Efendi ve Halep Menzil-nâmesi”, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 6/2, 2020 s. 
214-17). 

4 Hacı olmak için Mekke’ye gidenlerin Kâbe ziyareti, Arafat'ta vakfeye durma, kurban kesme, ihram giyme, sa'y gibi 
yaptıkları ibadet rükünleri ile bunların yolunu, usulünü gösteren kitap (Devellioğlu 2011: 710) anlamına gelen 
menasik-i hac edebî terim olarak hacıların uyması gereken bu rükünler hakkında yazılmış olan eserlere denir. 
Gubârî (öl. 1566), Yusuf Sinaneddin bin Ya’kûb (öl. 1581), Nâlî Mehmed Efendi (öl. 1675) ve Kâmil’in (öl. 1894) 
yazmış olduğu eserler bu türün en meşhurlarıdır. 

5 Hüseyin Yazıcı, “Seyahat-nâme”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 37, TDV Yay., İstanbul 2009, s. 9. 
6 Menderes Coşkun, “Seyahat-nâme”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 37, TDV Yay., İstanbul 2009, s. 13. 
7 Menderes Coşkun, agm., s. 13. 
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Reis’in Mir’âtü’l-Memâlik’i, Temeşvarlı Osman Ağa’nın hatıraları ve Bayburtlu Zihnî’nin 
Hikâye-i Garîbe’si bu türde kaleme alınmış eserlerdir.8 

1.2. Esaret-nâmeler 

Osmanlıların farklı medeniyetler ile temaslarını sefaret-nâmelerden daha önce ifade eden 
eserlerdir. Bunların bazılarında müellif, hatıralarını yazma gerekçesini herkesin gidemeyeceği 
bir ülke ve medeniyette bulunma olarak göstermiştir. Mektup şeklinde kaleme alınmış olanlar 
dâhil çok az esir, yabancı bir ülkede başından geçenleri yazıya dökmüştür. Bazıları seyahat-
nâme niteliği taşıyan ve münşeat mecmualarında rastlanan bu mektupların yazılış sebepleri, ya 
müellifin içinde bulunduğu durumu dostlarına bildirmek istemesi ya da korsanlar tarafından 
kendisinden istenen fidyeyi memleketteki dostlarının yardımıyla temin ederek esaretten 
kurtulma arzusudur. Cem Sultan’ın ölümünden yirmi yıl sonra günlük tarzında yazılan Vâkı’ât-ı 
Sultân Cem’i, Macuncuzade Mustafa’nın Sergüzeşt-i Esîr-i Malta’sı, Yusuf Efendi’nin Makâle-i 
Zindancı Mahmud Kapudan Berâ-yı Feth ü Zafer-i Keştȋ-i Maltiz-i La’ȋn Duzâh-mekîn’i ve 
Temeşvarlı Osman Ağa’nın eserleri bu tarzdadır.9 

1.3. Sergüzeşt-nâme ve Hasbihâl Türünde Yazılan Manzum Seyahat-nâmeler 

Bu türdeki eserlerin önemli kısmında şairin amacı, hayatta ve özellikle gurbette çektiği 
sıkıntıları anlatmaktır. Sergüzeşt-nâme ve hasbihâl türünde yazılmış olan başlıca eserler 
şunlardır: Şeyhî’nin Har-nâme’si, Cemâlî’nin Der-Beyân-ı Meşakkat-i Sefer ü Zaruret ü 
Mülâzemet’i, İsmail Belîğ’in Sergüzeşt-nâme-i Fakîr-i be-Azîmet-i Tokat’ı, Mîr Rızâ-yı 
İstolçevi’nin Sergüzeşt-i Fakîr ü Hakîr-i Pür-Taksîr’i, Ahmed bin İbrahim Tokadî’nin Acâ’ib-
nâme-i Hindustân’ı, İzzet Molla’nın Mihnet Keşan’ı ve Bayburtlu Zihnî’nin Sergüzeşt-
nâme’sidir.10 

1.4. Sefâret-nâmeler 

Siyaset ve tarih ilmine katkıda bulunmak için yazılmış resmî seyahat-nâmelerdir. Türk 
edebiyatındaki ilk sefâret-nâme, 1665 yılında büyükelçi sıfatıyla Viyana’ya gönderilen Kara 
Mehmed Paşa tarafından kaleme alınmıştır. Son sefâret-nâme ise Abdürrezzâk Bâhir Efendi’nin 
1845’te Risâle-i Sagîre adıyla yazdığı Paris-Londra sefâret-nâmesidir. Sefâret-nâmelerin bir 
kısmı elçilerin maiyetinde bulunan bir edip veya şair tarafından bazen manzum olarak kaleme 
alınmıştır. Bu türün en meşhuru 1720 yılında Paris’e gönderilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in 
Fransa Sefâret-nâmesi’dir.11 Sefaret-nâme yazma geleneği 18. yüzyıldan itibaren yaygınlık 
kazanmış; özellikle Osmanlı Devleti’nin daha çok temasta bulunduğu Fransa, Rusya, Prusya 
(Almanya), Avusturya, İtalya, İspanya ve İran gibi devletlere gönderilen elçilerin yazdıkları bu 
ülkelerle ilgili ayrıntılı bilgiler içerir. 

1.5. Hac Seyahat-nâmeleri 

Arapça bir kelime olan hacc “Tartışarak yenmek, ikna etmek, bir şeyden feragat etmek, 
bir yerden gelmek, bir kimse ya da mahalle çok gidip gelmek”12; “İslam’ın beş şartından biri 
olan ve muayyen bir zamanda Mekke’deki Kâbe-i Şerîfe’yi ziyaret etmek üzere yola çıkma 
farizası, hacca gitme, hac görevini yapma”13 anlamına gelmektedir. 

İslam’da haccın maddi gücü yeten ve belli şartlara haiz tüm Müslümanlara farz kılınması 
ile birlikte bu ibadetin yerine getirilmesi için Müslüman devletler tarafından çeşitli tertibatlar 

8 Menderes Coşkun, Bosnalı Muhlis’in Manzum Seyahatnamesi Delîlü’l-Menâhil ve Mürşidü’l-Merâhil, Fakülte 
Kitabevi, Isparta 2007, s. 11. 

9 Menderes Coşkun, age., s. 13-16. 
10 Menderes Coşkun, age., s. 16-18. 
11 Menderes Coşkun, age., s. 27. 
12 Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık Yay., İstanbul 1995, s. 148. 
13 Ferit Devellioğlu, Ansiklopedik Osmanlıca-Türkçe Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara 2011, s. 350; Mehmet Kanar, 

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Say Yay., İstanbul 2009, s. 1137. 
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yapılmıştır. Hacca giden kimselerin kullanmaları için belirli yol güzergâhları ve bu yollar 
üzerinde hacıların konaklayıp faydalanabilecekleri menziller oluşturulmuştur.14 Bu yol 
güzergâhları ve menziller bölgeye hâkim olan siyasî otoriteler tarafından zaman ve iklim 
şartlarına göre değişiklik yapılarak kullanılmışlardır.15 

Her yıl muayyen dönemlerde hac kervanlarının düzenlenmesi ve bu süreçte bir devamlılık 
sağlanması, Hicaz’ın ilhakı ve Osmanlı sultanlarının “Hâdimü’l-Harameyn” unvanını 
almasından sonra, Osmanlı yönetimi açısından büyük bir önem kazanmıştır. Bu kervanlarla 
hacca gidenlerden bazıları, o dönemdeki ulaşım vasıtalarının taşıma kapasitesi ve iletim 
imkânlarının yetersizliği sebebi ile ortalama 8-9 ay süren yolculuklarını ve seyahatlerini tasvir 
eden eserler kaleme almışlardır. Bu eserlerde genellikle hacıların yol güzergâhları, konaklama 
ve oturak menzilleri tanıtılarak, hac yolculuğunun nasıl yapıldığına dair bilgilere yer verilir. 
Ayrıca menzillerde bulunan ziyaretgâh ve türbelerin isimleri verilerek menzilin dikkat çeken 
önemli özellikleri ile bölge hakkında anlatılan rivayetlerden de bahsedilir. Bunun yanında, bu 
eserleri kaleme alan hacılar bizzat başlarından geçen ve şahit oldukları olaylardan ziyade, 
geçtikleri ve gördükleri yerlerde hacıların ihtiyaç duyabileceği su ve diğer emtianın bulunup 
bulunmadığı hususunda da bilgiler sunarlar.16 

Bu eserler, İstanbul’dan Mekke’ye kadar uzanan çok geniş bir coğrafya ile ilgili dolaylı 
fakat önemli bilgiler vermekle birlikte aynı zamanda yazarlarının düşünce yapıları, inançları, 
eğitimleri ve dilleri hakkında dolaylı bilgiler de içermektedir.17 

Klasik Türk edebiyatında konu itibarıyla doğrudan veya dolaylı olarak hacdan bahseden 
menzil-nâmeler ve menâsiklar hac seyahat-nâmeleriyle iç içe geçmiş bir tür olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Menzil-nâmeler hac kervanlarının konakladıkları menziller, menâsik-nâmeler ise 
hac ibadetinin rükünleri hakkında bilgi veren eserlerdir. Ancak bu türlerde kaleme alınan 
eserlerin çoğunda, bu türlerin sahip olduğu temel özelliklerle birlikte seyahat-nâme özelliklerine 
de tesadüf edilmektedir. Hatta bazı eserler bu üç türe dâhil edilebilecek şekilde telif edilmiştir. 

Klasik Türk edebiyatında gerek tamamen seyahatname gerekse hem menzil-nâme hem de 
menâsik özelliği gösteren hac seyahat-nâmesi türünde kaleme alınan belli başlı eserler şunlardır: 

1.5.1. Ahmed Fakîh, Kitâbü Evsâf-ı Mesâcid-i Şerîfe: Osmanlı hac seyahat-nâmelerinin 
en eskisi kabul edilen eserde seyahat sırasında ziyaret edilen Kudüs, Medine ve Mekke olmak 
üzere üç kutsal şehir hakkındaki izlenim ve bilgilere yer verilmiştir.18  

1.5.2. Fevrî, Hac Seyahat-nâmesi: Eser hakkında aşağıda ayrıntılı bilgi verilecektir. 

1.5.3. Abdurrahman Hibrî, Menâsik-ı Mesâlik: Abdurrahman Hibrî (1604-1659)’nin 
kaleme aldığı eserde, 1632 yılında yaptığı hac seyahatinde gidiş ve dönüşteki yollar ve 
uğranılan yerler hakkında geniş bilgi verilmiş ve hac menâsiki bütün ayrıntılarıyla anlatılmıştır. 
Önce Edirne’den Şam’a kadar olan menziller hakkında bilgi verilmiş, ardından Şam’dan 
Antakya’ya kadar olan dönüş yolu anlatılmıştır. Daha sonra Şam’dan Mekke’ye kadar olan 
menziller sıralanarak seyahat esnasında İstanbul, Anadolu ve Hicaz’da meydana gelen olaylar; 
haccın nasıl yapılacağı, hac sırasında okunacak dualar ve sureler ile Peygamberin kabrinin 
ziyareti anlatılmıştır.19 

14 Suat Donuk, “Servet Mahlaslı Bir Şaire Mâl Edilen Manzum Bir Hac Seyahatnamesi”, Selçuk Ü. Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, S. 41, 2017, s. 53. 

15 İzzet Sak ve Cemal Çetin, “XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Hac Menzilleri”, Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, S. 19, 2005, s. 199-200. 

16 İzzet Sak ve Cemal Çetin, agm., s. 210. 
17 Menderes Coşkun, Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyn’i, Kültür 

Bakanlığı Yay., Ankara 2002, s. 3. 
18 Menderes Coşkun, age., s. 42. 
19 Sevim İlgürel, “Abdurrahman Hibrî'nin Menâsık-i Mesâlik'i”, İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü 

Dergisi, (6), 1975, s. 111-12. 
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1.5.4. Bosnalı Hacı Yusuf, Hac Seyahat-nâmesi: Hac farizasını yerine getirmek için 20 

Haziran 1615 tarihinde memleketi Zupon’dan yola çıkan Hacı Yusuf, karayoluyla önce 
İstanbul’a buradan da denizyoluyla Kahire’ye gelmiş; Süveyş’te tekrar gemi vasıtasıyla 
Kızıldeniz üzerinden Cidde’ye ve en son Mekke’ye ulaşmıştır. Hac görevini ifa ettikten sonra 
karayolu ile Kahire’ye, sonra gemiyle İskenderiye’den Selânik’e gelerek tekrar karayolu ile 
Üsküp ve Saraybosna’ya, buradan ise Duvno’ya ulaşarak yolculuğunu tamamlamıştır. Yazar bu 
seyahati esnasında konakladıkları yerler, uğradıkları mekânlar ve ziyaret ettikleri evliyalar ve 
bunların türbeleri hakkında bilgiler vermiştir. Hacı Yusuf, gördüğü yerler ve orada bulunan 
tarihi eserleri gerçekçi bir anlatımla kaydederek ayrıntılı tasvirler yapmıştır.20  

1.5.5. Hacı Ali Efendi, Tuhfetü’l-Huccâc: Hac seyahat-nâmesi olarak kaleme alınan 
eserde Hacı Ali Efendi, 1647-48 yılında gittiği hac yolculuğunu anlatmıştır. Eserde 
Üsküdar’dan kutsal topraklara uzanan hac yolu menzilleri, güzergâhtaki şehirler ile buralardaki 
evliyanın metfun bulunduğu ziyaretgâhlar konu edilmektedir. Üsküdar-Mina arasında geçilen 
belli başlı menzil ve şehirler hakkında sahip oldukları önem ve özelliklerine göre uzun ya da 
kısa bilgiler verilir. Ayrıca haccın farz, vacip, sünnet ve müstehapları belirtilmiş; ihrama girme 
kurallarına değinilmiş; hacca ve umreye nasıl niyet edileceği anlatılmıştır.21 

1.5.6. Nâbî, Tuhfetü’l-Harameyn: Nâbî’nin 1678-79 yıllarında Urfa, Şam, Kudüs ve 
Kahire üzerinden gerçekleştirdiği hac yolculuğunu manzum-mensur anlatan bir eserdir. Hac 
seyahat-nâmeleri içinde en meşhuru ve en edebîsi olan bu eserde Nâbî, resmî hac kervanına 
katılarak yolculuğunu daha güvenli yapmak yerine Kahire üzerinden daha tehlikeli ve uzun bir 
yolculuğu tercih etmiştir. Kartal, İzmit, Hersek ve İznik yoluyla Eskişehir’e ulaşan Nâbî; 
Akşehir, Ilgın, Lâdik, Konya, Ereğli, Adana, Payas ve Antakya üzerinden Halep’e varır ve bir 
müddet burada kalır. Buradan Hama, Humus üzerinden Şam’a gider. Kudüs ve Gazze üzerinden 
Kahire’ye ulaşan şair, bir müddet burada kaldıktan sonra Mısır hac kervanına katılarak 
Adiliyye, Birke, Tih Sahrası, Sina Dağı, Mısır Akabesi, Bedr-i Huneyn ve Râbiğ üzerinden 
Mekke’ye ulaşır. Nâbî, hac güzergâhındaki yerleşim yerlerinden ziyaret edilecek bir türbe, tarihî 
bir cami veya binası olanların tavsifini yapmış; eğer bunlar yoksa oranın tavsifini pek 
önemsememiştir.22  

1.5.7. Servet, Manzum Hac Seyahat-nâmesi: 17. yüzyılda veya öncesinde yaşadığı 
tahmin edilen Servet mahlaslı bir şair tarafından mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmıştır. 
Klasik mesnevi formunda olmayan eser, 135 beyit ile 9 dörtlük olmak üzere toplam 144 nazım 
biriminden müteşekkildir. Mesnevi kısmını oluşturan bölümler, üç farklı aruz kalıbıyla 
yazılmıştır. Manzum hac seyahat-nâmesi özelliği taşıyan eserde şair, Pendik’ten başlayarak 
Konya, Halep ve Şam güzergâhından Mekke’ye kadar olan konaklar ve buraların sahip olduğu 
bazı özellikler hakkında sade bir dil ve canlı bir üslupla bilgi vermiştir.23 

1.5.8. Kadrî, Menâzilü’t-Tarîk ilâ Beyti’llâhi’l-Atîk: 17. yüzyılda yaşamış olan Kadrî 
mahlaslı biri tarafından yazılan eser, rehber nitelikli mensur bir hac seyahat-nâmesi olup 
müstakbel hacılara faydalı bilgiler vermek amacıyla yazılmıştır. Sekiz bölümden oluşan eserde 
hacıların yolculuk esnasında nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında bilgi verilip tavsiyelerde 
bulunulmuş, Üsküdar-Şam-Medine ve Mekke güzergâhındaki menzillerin tasviri yapılmıştır. 
Konaklar arası mesafe, konakların durumu ve buralardaki kamuya ait binalar hakkında bilgiler 
veren Kadrî, bu anlatımlarda hem kendi izlenimlerine hem de yazılı ve sözlü kaynaklara 
başvurmuştur.24 

20 A. Rıza Özuygun-Şefika Yapıcı, “Bosnalı Hacı Yusuf Livnjak’ın Hac Seyahatnamesi”, Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Dergisi, S. I, 2014. s. 36-74 

21 Sadettin Baştürk, “Bir Hac Yolcusunun Gözünden İstanbul’dan Hicaz’a Osmanlı Şehirleri”, Journal of Human 
Sciences, (10)1, 2013, s. 148-161. 

22 Menderes Coşkun, age., s. 86-88. 
23 Suat Donuk, agm., s. 17-21. 
24 Menderes Coşkun, age., s. 24-26. 
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1.5.9. Nâtık, Tuhfetü’l-Harameyn: Edirneli Nâtık tarafından 1707 yılında kaleme 

alınmıştır. Mesnevi nazım şekli ve aruzun fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün kalıbıyla yazılan eser, 2789 
beyittir. Şair, 1706 yılında çıktığı hac yolculuğunu ve bu yolculuk esnasında ziyaret ettiği 
yerleri anlatmıştır. Eserinin ağırlık noktasını hac farizasının yerine getirilmesinin gerekliliği, 
Mekke ve Medine ile buralardaki kutsal mekânların tanıtımı, ziyaretçilerin buralarda nasıl 
davranıp neler yapmaları gerektiği oluşturur. Seyahatinde deniz yolunu kullanan Nâtık; Kahire-
Mekke arasındaki menzillerin havası, suyu ve toprağı gibi iklimsel özellikleri hakkında bilgi 
vermiş; kimi zaman da kendi başından geçen olayları veya gezdiği yerlerle ilgili kimi önemli 
olayları anlatmıştır.25 

1.5.10. Bosnalı Muhlis, Delîlü’l-Menâhil ve Mürşidü’l-Merâhil: Manzum bir hac 
seyahat-nâmesi olan eser, 18. yüzyıl şairlerinden Bosnalı Muhlis tarafından 1748-49 yılında 
çıkmış olduğu hac seferi için kaleme alınmıştır. 891 beyit tutarındaki eser, mefâ’îlün mefâ’îlün 
fe’ûlün vezniyle yazılmıştır. Eserin bu türdeki diğer eserlerden en büyük farkı, müellifinin 
İstanbul’dan Mısır’a kadarki yolculuğunda deniz yolunu kullanması ve bu güzergâhtaki 
menziller hakkında daha ayrıntılı bilgiler vermesidir. Menâzil tipi hac seyahat-nâmelerinden biri 
olan eserde Muhlis; Kahire ile Mekke arasındaki 30 menzilin tavsifini yapmıştır.26 

1.5.11. Cûdî, Merâhilü Mekke Mine’ş-Şâm: Cûdî mahlaslı bir şair tarafından 1756 
yılında, kaside nazım şekli ve aruz vezninin mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün kalıbıyla 
yazılmıştır. 278 beyit tutarındaki eserde, Şam’dan Mekke’ye kadar olan hacıların uğradığı 
konaklar sade bir dille anlatılmıştır.27 

1.5.12. Mehmed Edîb Bin Mehmed Derviş, Behcetü’l-Menâzil: Mehmed Edîb bin 
Mehmed Derviş tarafından mensur bir şekilde yazılan bu eserde, hacca gidecek kişilerin nelere 
dikkat etmeleri gerektiği anlatılmaktadır. 7 Eylül 1776 tarihinde Maltepe’den yola çıkan yazar, 
Kartal’dan itibaren İstanbul’dan Mekke’ye kadarki güzergâhta bulunan yerleşim yerlerini tek 
tek kaydederek bunlar hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Menzillerin bulunduğu yerleşim 
yerlerinde bulunan yapıların sayılarını veren yazar; iki menzil arasındaki mesafeleri ve 
aralarında bulunan yerleşim merkezlerinin adları ve özelliklerinden de söz etmiştir. Geçtiği 
yerlerin coğrafi özelliklerini, dağlarını, yaylalarını, ovalarını, ırmaklarını, körfezlerini ismen 
belirtirken bazılarında ise betimlemeler yapmıştır. Diğer yandan menzillerde bulunan su miktarı, 
bu yörelerde hangi meyvelerin yetiştirildiğini, bazı yörelerde yapılan el sanatlarından, evcil 
veya yabani hayvanlardan da bahsetmiştir.28 

1.5.13. Seyyid İbrahim Hanîf, Hâsıl-ı Hacc-ı Şerîf li-Menâzili’l-Harameyn: İbrahim 
Hanîf’in 1787-88 yılında yapmış olduğu hac yolculuğunu anlatan eser, manzum-mensur 
karışıktır. Konunun işlenişi bakımından rehber nitelikli diğer hac seyahat-nâmelerinden 
farklılıklar gösterir. Eser, hacıları neşelendirmek için hazırlanmış hikâye ve şiirlerle doludur. 
Menziller ve yolculukla ilgili bilgiler, bu birbirinden bağımsız hikâye ve şiirleri 
çerçevelemektedir.29 Üsküdar’dan yola çıkan Hanîf; Gebze, Eskişehir, Konya, Adana ve Şam 
hattı üzerinden son durak Medine ve Mekke’ye varmıştır. Anadolu’daki şehir ve kasabalar 
hakkında ayrıntılı bilgiler veren şair, Şam’dan sonraki yerlerin daha çok han ve kale isimlerini 
zikretmekle yetinmiştir.30 

25 İ. Hakkı Aksoyak, “Nâbî’nin Tuhfetü’l-Haremeyn’inin Edirneli Nâtık’ın Tuhfetü’l-Haremeyn’ine Etkisi: 
Hikâyeler, Gelenekler, İnanışlar…”, Milli Folklor, Yıl 24, S. 95, 2012, s. 10-14. 

26 Menderes Coşkun, Bosnalı…, s. 30-31. 
27 Fatih Koyuncu, Cûdî’nin Manzum Hac Seyahat-nâmesi, Littera Turca Journal of Turkish Language and 

Literature, Volume 3, Issue 1, 2017, s. 177-219. 
28 Serbülent Karadağ, Mehmed Edib Bin Mehmed Derviş’in “Behcet’ül Menazil” Adlı Eserinin Transkrip ve Tahlili, 

YLT, Hatay 2011, s. 48-49. 
29 Menderes Coşkun, Manzum…, s. 27. 
30 Nurhan Ramazanoğlu Özcan, Seyyid İbrahim Hanîf'in (ö. 1802) Hayatı, Eserleri ve Hâsıl-ı Hacc-ı Şerîf Li-

Menâzi'l-Harameyn Adlı Eserin İncelenmesi, YLT, Ankara 2011. 
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2. Fevrî’nin Hac Seyahat-nâmesi 

2.1. Fevrî’nin Hayatı 

Arnavutluk’a bağlı Draç’ta doğdu. Hırvat asıllı Hristiyan bir aileye mensuptu. Küçük 
yaşta İstanbul’a getirildi. Ferhad Paşa’nın kethüdası Pulad’ın ve sonra kardeşi Cafer 
Kethüda’nın himayesine girdi. Rumeli Beylerbeyi Lutfi Paşa’ya takdim edilen Ahmed 
Fevrî, Paşa’ya sunduğu “sûsen” redifli kaside ile hürriyetine kavuştu. Latîfî ve Hasan Çelebi’ye 
göre Lâmiî Çelebi’nin dedesi Nakkaş Ali Çelebi’nin, Gelibolulu Mustafa Âlî’ye göreyse 
İskender Çelebi’nin himayesinde yetişmiştir. 

Dönemin tanınmış bilginlerinden Dursun Efendi, Taşköprizâde Ahmed Efendi ve 
Arabzâde Abdülbâkî Efendi’den eğitim gören Fevrî; Bostan Çelebi’nin Bursa kadılığı sırasında 
ondan mülazım oldu. 952 / 1544 yılında yılından hacca gitti. 1547’de Edirne Anbar Kadı 
Medresesine müderris tayin edildi. 1548 yılında Edirne’ye gelen Şehzade Selim’e intisap etti. 
Ardından Hasköy’de Mahmud Paşa ve Vize medreselerinde müderrislik yaptı. Kanûnî’nin 1552 
yılında düzenlediği Nahcıvan seferine de katıldı ve bu sırada sunduğu kasidelerle şöhreti arttı. 
Sefer dönüşünde sırasıyla Bursa’da Kaplıca ve Hüdâvendigâr medreseleriyle İstanbul’da Atik 
Ali Paşa, Haseki Sultan Kariye (Hankâh), Haseki Sultan, Sultâniye ve Semâniye medreselerinde 
müderrislik yaptı. Ardından Şam kadısı ve orada Sultan Süleyman Medresesi müderrisi oldu. 
978 yılının Zilkade ayında (Nisan 1571) Şam’da vefat etti. Mezarı Şam’dadır. 

Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri bulunan ve devrin büyük âlimleri arasında gösterilen 
Fevrî’nin, mahlasına uygun olarak çok hızlı ve kolay bir şekilde şiir söyleyebildiği tezkirelerde 
zikredilir. Gelibolulu Âlî, şiirde atasözleri ve deyimleri kullanmada Necâtî’den sonra Fevrî’nin 
geldiğini söyler. Özellikle musammatları ile şöhret bulan Fevrî, devrine göre oldukça sade bir 
dil kullanmıştır. Riyâzî’ye göre Anadolu’da tahmis ve tesdîsi Fevrî meşhur etmiştir. Fevrî, 
manzum eserler dışında Türkçe ve Arapça mensur eserler de vermiştir. Nesirde devrin klasik 
üslubuna uygun olarak sanatlı ve secili bir tarza sahiptir. Aynı zamanda devrinin tanınmış 
hattatlarından da olan Fevrî, Şeyh Hamdullah’ın damadı ve öğrencisi Şükrullah Halîfe’den sülüs 
ve nesih meşk etmiştir. 

Eserleri: 

1. Dîvân: Beyit sayısı 3000’i bulan 50 kadar kaside, 710 gazel, 69 musammat, 41 kıta ve 
45 müfretle oldukça hacimli bir eserdir. 

2. Risâle fî İlmi’l-Hutût: Hat sanatına ve hattatlık mesleğine dair çeşitli bilgiler ihtiva 
eder. Müellifin Arapça yazılmış bir hat risalesi daha vardır. 

3. Kühl-i Dîde-i A’yân: Manzum kırk hadis tercümesi olup değişik konulara ait hadisler 
dörder mısralık kıtalar halinde Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıca kaleme aldığı bir kırk hadis 
tercümesi daha vardır. 

4. Ahlâk-ı Süleymânî: Kanûnî Sultan Süleyman’ın meziyet ve faziletlerine dair olan eser, 
Münşeât-ı Süleymânî olarak da bilinir. Secili bir üsluba sahip olan eserde Kanûnî’nin şiirleri 
açıklanarak onun dünya görüşü anlatılmıştır. 

5. Hac Seyahat-nâmesi: Eser hakkında aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

Fevrî’nin Tefsîru Sûreti’l-Mülk adlı bir risâlesiyle Risâle-i Kalemiyye ve Risâle-i Seyfiyye 
gibi bazı Arapça eserleri de vardır. Değişik kaynaklarda Dürerü’l-Hükkâm ile Gurerü’l-
Ahkâm’a ve Beyzâvî’nin Envârü’t-Tenzîl adlı tefsirine hâşiyeleri ile Miftâhu’l-Meânî adıyla 
kaleme aldığı bir Farsça-Türkçe lügatinin olduğu da zikredilmektedir.31 

31 Fevrî’nin hayatı ve eserleri hakkında birçok tezkire ve biyografik kaynakta bilgi bulunmaktadır. Bu bilgileri tekrar 
etmemek adına şairin hayatıyla ilgili derli toplu ve son çalışmalardan biri olması hasebiyle Mehmet Kalpaklı’nın 
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde şair hakkında yazdıklarını özetleyerek almayı tercih ettik. Daha geniş bilgi için 
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2.2. Hac Seyahat-nâmesi 

Fevrî’nin 652 / 1544 yılında hac yolculuğunu anlatmak için kaleme aldığı bu eseri, daha 
önce Menderes Coşkun Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahat-nâmeleri ve Nâbî’nin 
Tuhfetü’l-Harameyn’i adlı çalışmasında bilgi vererek ilim âlemine tanıtmıştır. Coşkun, ayrıca 
bu çalışmasında Flügel’in Fevrî’ye ait olduğunu söylediği32 Risâle-i Mekkiyye adlı eserle bu 
seyahat-nâmenin aynı eser olduğunu belirtmiştir. 33 

Fevrî’nin Hac Seyahat-nâme’si, Süleymaniye Kütüphanesi’nde çeşitli eserleri içinde 
barındıran bir yazmanın 16b-29b yapraklarında kayıtlıdır. Eserin başında “Risâle fi’l-Menâsik” 
yazmaktadır. Ancak başlık ile eserin muhtevası birbiriyle uyuşmamaktadır. Coşkun’un da ifade 
ettiği gibi34 bu başlık muhtemelen müellif tarafından değil de müstensih tarafından konmuş 
olmalıdır. Eser, kütüphane kayıtlarında da aynı başlıkla edebiyat tarihimizin önemli seyahat-
nâme türü eserlerinden biri olan Menâzirü’l-Avâlim’in yazarı Trabzonlu Âşık Mehmed’e 
atfedilmiştir. Eserin Âşık Mehmed’e atfedilmesinin sebebi, Âşık adının metin içinde sıkça 
geçmesi olmalıdır.  

Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ adlı tezkiresinde çok yakın arkadaşı olması hasebiyle 
Fevrî’nin hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler verir ve onun hac münasebetiyle çıkmış olduğu 
seyahatine de değinir. Burada anlatılanlara göre Âşık Çelebi, Fevrî’nin hacca gideceğini 
öğrenince kıt’a nazım şekliyle 22 beyitlik bir şiir yazar. Bu şiirde Fevrî’ye hitaben çıkacağı 
yolculuktan kazasız belasız sıhhat içinde geri dönmesi için temennide bulunur ve mağfirete nail 
olma ümidiyle orada yapacağı dualara kendisini de dâhil etmesini ister: 

Ka’be-i kûyına varup yüz urıcak anun 
Göricek pertevin ol mihr-i cihânârânun 
Halkaveş ol der-i mihrâbveşe yüz urıcak 
Vakfede sûz u güdâz ile niyâza turıcak 
Diyesin kahr ile mihnet-zede bir Âşık var 
Dürlü mihnetle felâket-zede bir âşıkvâr 
Bundan sonra Âşık Çelebi, Fevrî’nin hacdan dönüşte bir müjdeci vasıtasıyla kendisine bir 

mektup gönderdiğini ve bu mektubun hülasası olduğunu söyleyerek üzerinde çalıştığımız 
seyahat-nâmenin giriş bölümü olarak nitelendirilebilecek genişçe bir kısmı birkaç kelime farkı 
dışında aynen tezkiresine almıştır. 

Aşağıda muhteva özelliklerinde de değinileceği üzere Fevrî, seyahat-nâmesine uzunca bir 
Âşık Çelebi övgüsüyle başlamış ve yine eserin sonunda yirmi beyitlik bir mesneviyle onun 
övgüsünü yapmıştır. Şair; 

Bir úuluñ vardur İlÀhì kim adı èÁşıúdur 
RÀh-ı èaşúuñda senüñ àÀyet ile ãÀdıúdur 
Baña ıãmarladı úapuñda münÀcÀt-ı úalem 
Anuñ içün ùapuña keşf-i murÀdÀt-ı úalem 

diyerek başladığı bu şiirde hacca çıkmadan önce Âşık’ın kendisine dua etmesini istediğini 
belirterek Allah’tan ona merhamet etmesini diler. 

Fevrî’nin bu şekilde hem eserin başında hem de sonunda Âşık Çelebi’den ayrıntılı bir 
şekilde bahsetmesi ve Âşık Çelebi’nin hacca gitmeden önce kendisinden duada bulunmasını 

bkz. http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fevri-ahmed [Erişim Tarihi 15.04. 2020]. Şairin hayatı hakkında bilgi 
veren eserler ayrıca kaynakçaya eklenmiştir. 

32 Flügel, Gustav, Die Arabischen, Persischen und Türkischen Handschriften Geschichte der Arabischen Litteratur 
(Supplementband), 3 Cilt, Leiden, 1937-42.  

33 Menderes Coşkun, age., s. 46-49. 
34 Menderes Coşkun, age., s. 46. 
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istediğini söyleyerek onun bu talebini yerine getirdiğini açıkça belirtmesi, eserin yazılış 
amacının bu talebin yerine getirilmiş olduğunun muhatabına bildirilmek istenmesi olarak 
düşünülebilir. Kaldı ki Âşık Çelebi’nin de tezkiresinde Fevrî’nin hac dönüşü kendisine mektup 
yazdığını söyleyerek mektuptan uzunca bir bölüm paylaşması bu yöndeki iradi durumu teyit 
eder mahiyettedir.  

Bu durumda eldeki bu eserin Fevrî tarafından Âşık Çelebi’ye gönderilmiş, hac 
yolculuğundaki maceralarını özetlediği seyahat-nâme tarzında yazılmış bir mektup metni 
olduğunu söylemek de mümkün görünmektedir. 

2.2.1. Şekil Özellikleri 

Fevrî, Hac Seyahat-nâme’sini, manzum-mensur karışık olmak üzere kaleme almıştır. 
Eserdeki manzum bölümlerde gazel, mesnevi, kıt’a, terci-i bent ve matla / müfret olmak üzere 
farklı nazım şekillerini tercih etmiştir. Bu manzum bölümlerdeki toplam beyit sayısı 212’dir. 

2.2.2. Muhteva Özellikleri 

Seyahat-nâme’sine muhatabı Âşık Çelebi’yi överek başlayan Fevrî, bu amaçla manzum 
ve mensur olarak Âşık Çelebi’nin sahip olduğu vasıfları ayrıntılarıyla tavsif eder. Şaire göre Hz. 
Peygamber soyundan gelen Âşık Çelebi, akli ilimlerde Seyyid-i Sânî, naklî ilimlerde Sa’d-ı 
Taftazânî, nahiv ve sarf ilminde Sibeveyh, Ahfeş ve Ferrâ; mantıkta İbn-i Sînâ’dır. Mana ve 
beyanda Sehbân-ı Vâil, aruzda Halil, tefsirde Kâşânî ve Allâme, hadiste ise Müslim ve 
Buhârî’dir. İnşada Harîrî, gönül açıcı şiirleriyle de Ferezdak ve Carîrî’dir. Matematikte zamanın 
Öklidis’i, astronomide Batlamyus, tarihte Taberî ve İbn-i Hallikan, lügat ilminde Cevherî, dinî 
ilimlerde ise Ebu Hanife, Yafii, İmam Malik ve Şafii’dir. Âşık Çelebi hakkındaki övgü dolu bu 
ifadelerden sonra Fevrî, onun nazım ve nesirde sahip olduğu kabiliyetleri on beyitlik bir kıt’ayla 
ayrıca dile getirir. 

Âşık Çelebi’nin bu uzunca övgüsünden sonra şair, asıl konuya geçer. 952 yılının 
Rebiülevvel ayının 9. gününde (21 Mayıs 1545) gemiyle yola çıkar. Önce Gelibolu’ya, ardından 
Rodos üzerinden Mısır’a geçer. 31 günlük deniz ve kara yolculuğundan sonra Kâbe’ye ulaşır. 
Fevrî, bu seyahat esnasında yol güzergâhındaki yerleşim yerlerinde bulunan Yazıcızade 
Muhammed, Şeyh San’an ve Hazret-i Danyal gibi önemli kişilerin mezar ve türbelerini ziyaret 
etmekle kalmaz; aynı zamanda buralarda hayatta olan âlim ve fazıl kişileri de ziyaret halkasına 
dâhil eder. 

Aynı yılın Receb ayının 8. gününde (15 Eylül 1545) dua ve salavatlarla Mescid-i 
Haram’a girer. Şair, Beytullah’a karşı beslediği sevgiyi ve içinde bulunduğu his yoğunluğunu 
on beyitlik Kâbe redifli bir gazelle dile getirir. Aynı yılın Şevval ayının ortalarına kadar 
Mekke’de kalarak safa ve umre yapar. Buradaki vakitlerini ibadet ederek ve bazı ilim 
adamlarının sohbetlerine iştirak etmek suretiyle değerlendirir.  

Buradan Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek için Medine’ye gelen şair, bir ay sonraki 
Mısır ve Şam hacı kervanlarının gelişine kadarki zaman zarfında burada kalır. Kervanların 
gelmesiyle birlikte hac yapmak için kervanlara iştirak eder ve Mekke’ye gelir. Hac vazifesini ifa 
edip Zilhicce ayının 26’sına kadar tespih, dua, umre ve safa yaparak vaktini değerlendirir. 27 
Zilhicce 952 (1 Mart 1546) tarihinde tekrar Medine’ye gitmek üzere sefere çıkar. Şair buradan 
ayrılmış olmanın teessürünü beş bentlik bir terci-i bentle dile getirir. Medine güzergâhındaki 
menzillerde bulunan eserler ile Bedir ve Huneyn savaşlarında şehit düşenlerin kabirlerini ziyaret 
ederek 7 Muharrem 953 (10 Mart 1546) tarihinde sabah vakti Medine’ye ulaşır. Buraya vasıl 
olmanın mutluluğunu bir gazelle dile getirerek Peygamber Efendimizin mezarını ziyaret eder ve 
üç güne yakın burada vakit geçirir.  

10 Muharrem 953’te (13 Mart 1546) Şam kervanına katılarak dönüş için sefere çıkar. 
Tıpkı gelişte olduğu gibi dönüş yolculuğunda da güzergâhtaki ulu kişilerin makamları ziyaret 
edilerek Kudüs’e varılır. Hama ve Humus üzerinden Şam’a ulaşan Fevrî, Şam ve civarında 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 7, Sayı 19, Kasım 2020 / Volume 7, Issue 19, November 2020 

 
575



Yunus Kaplan                               Seyahat-nâme Türüne Farklı Bir Örnek: Fevrî’nin Hac Seyahat-nâmesi 
 

bulunan Veysel Karenî, Bilal-i Habeşî ve Muhyiddin Arabî gibi birçok âlim ve din büyüğünün 
kabirlerini ziyaret eder. 

Şair buradan sonra tekrar hac esnasında Arafat’ta vakfede şahit olduğu manzarayı 
resmetmeye başlar. Bu öyle bir manzaradır ki Allah’ın mağfiret ve merhametine muntazır olan 
müminler, Kâbe etrafını coşku ile doldurmuş, bütün dünya gailelerinden el çekmiş bir hâlde 
feryat ve figanlar içinde rablerine tazim içindedirler. Allah Allah ve lebbeyk nidaları adeta 
gökyüzünü inletmekte, yıldırım gürültülerini andıran bu sedalar Kahire’deki Ezher Camii’nde 
ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da yankılanmakla kalmayıp Sidretü’l-Münteha’ya erişmektedir.  

Fevrî, Kâbe’deki müminlerin içinde bulundukları hâllerin tasvirini tamamladıktan sonra 
ikişer beyitle dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman, vezirler, valiler, âlimler, fazıl kişiler, 
kadılar, şeyhler, salihler, fakirler, zahitler, ilim talebeleri, şairler ve zarifler için hayır duada 
bulunarak bu saydığı kişilerin emellerine nail olmaları için Allah’a niyazda bulunur. Daha sonra 
yirmi beyitlik bir mesneviyle Âşık Çelebi’nin övgüsünü yapar. Şair; 

Baña ıãmarladı úapuñda münÀcÀt-ı úalem 
Anuñ içün ùapuña keşf-i murÀdÀt-ı úalem 

diyerek Âşık Çelebi’nin hacca çıkmadan önce kendisinden dua ısmarladığını ifade ederek 
yapmış olduğu bu övgünün amacını da dile getirerek eserini tamamlar. 

2.2.3. Dil ve Üslup Özellikleri 

16. yüzyılın önde gelen şairleri arasında gösterilen Fevrî, sadece manzum metinler yazan 
bir sanatkâr olmamış aynı zamanda yazmış olduğu mensur eserlerle de temayüz etmesini 
bilmiştir. Şairin nesir alanındaki başarısını tescil eden eserlerden biri de manzum-mensur karışık 
tertip ettiği Hac Seyahat-nâmesi’dir. 

Fevrî, yolculuk izlenimlerini anlattığı seyahat-nâmesinde oldukça tumturaklı bir üslup 
kullanmıştır. Eserdeki nesir parçaları âlî üslubun bütün özelliklerini taşır. Şairin üslubu özellikle 
Arafat, Kâbe ve Ravza-i Mutahhara gibi kutsal mekânların tasvirinde ve Âşık Çelebi’nin 
övgüsünün yapıldığı manzum ve mensur bölümlerinde daha da sanatkârâne bir vaziyet alır. 
Manzum parçalar genel itibarıyla nesir bölümlerine göre daha sade ve anlaşılır bir dille kaleme 
alınmıştır.35 

Fevrî’nin dinî ilimlere ve Arapçaya olan vukufu hususunda kaynaklar fikir birliği 
içindedir. Özellikle yakın arkadaşı Âşık Çelebi onun bu özelliği üzerinde uzun uzadıya durur.36 
Şairin Seyahat-nâme’sinde kullandığı dil, kavram ve terimler dinî ilimlere ve Arapçaya vâkıf 
biri olduğunu fazlasıyla hissettirecek niteliktedir. Bilhassa olayların akışına, yaptığı tasvir ve 
açıklamalara mütenasip olarak iktibas yoluyla kullandığı otuz civarındaki ayet, hadis ve bazı 
Arapça kelam-ı kibarlar bunun en güzel delilidir. 

Aynı şekilde şair, serdettiği düşünce ve tasvirleri desteklemek amacıyla sıkça manzum 
metin kullanmayı tercih etmiştir. Manzum parçaların dikkatleri çeken en bariz özelliği, samimi 
bir edayla ve lirik bir tarzda tanzim edilmiş olmalarıdır. Yukarıda da zikredildiği gibi bu 
manzum parçalar mensur bölümlere göre daha sade bir dile sahiptir. 

3. Nüsha Tavsifi 

Fevrî’nin Hac Seyahat-nâme’si, Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa 
Koleksiyonu’nda 2828/3 arşiv numarasıyla “Risâle fi’l-Menâsik” başlığıyla kayıtlıdır. Büyük 
çoğunluğu dinî eserlerden oluşan bir risale mecmuasının 16b-29b sayfalarında yer alan eser, 

35 Menderes Coşkun, age., s. 49. 
36 Filiz Kılıç, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2018, e-kitap: 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/59036,asik-celebi-mesairus-suarapdf.pdf?0, [Erişim Tarihi: 01.02.2019]. s. 
531-33. 
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manzum-mensur karışık bir şekilde; her sayfada 19 satır hâlinde ve talik hatla kaleme alınmıştır. 
İstinsah tarihi ve müstensihi hakkında herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

4. Metin 

RisÀle fi’l-MenÀsik 

feèilÀtün feèilÀtün feèilün 
1. Ey gül-i ravża-i gülzÀr-ı neseb 

Semen-i bÀàçe-i fażl u edeb 

2. áonce-i gülbün-i bÀà-ı Nebevì 
Bülbül-i tÀze-gül-i Muãùafavì 

3. Lemèa-i şemèa-i envÀr-ı ÒudÀ 
Şuèle-i meşèale-i rÀh-ı HüdÀ 

4. èUmde-i zümre-i evlÀd-ı Nebì 
Zübde-i Àl-i Resÿl-i èArabì 

5. Der-i dürc-i yem-i ÀlÀy-ı Resÿl 
Dürr-i burc-ı dür-i zevcÀ-yı Betÿl 

6. Seyyid-i zümre-i sÀdÀt-ı ièôÀm 
Eşref-i ùÀéife-i Àl-i kirÀm 

7. Şemèa-i şehr-i maèÀrif-i èAlì 
Mıãraè-ı bÀb-ı èulÿm-ı Nebevì 

8. Nÿr-ı mihr-i felek-i úadr u şeref 
Dürr-i pÀk-i ãadef-i şÀh-ı Necef 

9. Úaùre-i şeb-nem-i bÀà-ı Úureşì 
Burc-ı èizzetde saèÀdet güneşi 

10. Server-i taòt-ı eúÀlìm-i süòan 
Òüsrev-i memleket ü naôm-ı Óasen 

11. èAlevì vü Úureşì Muùùalibì 
Seyyidì yaèni [ki] èÁşıú Çelebi 

12. Dür-i deryÀ-yı nübüvvet èÁşıú 
Mevc-i èummÀn-ı fütüvvet èÁşıú 

13. Kevkeb-i çarò-ı risÀlet sensin 
Úamer-i burc-ı siyÀdet sensin 

Ey óaúÀyıú-şinÀs-ı mesÀéil-i evrÀú-ı bì-şümÀr-ı meôÀhir-i úÀf u nÿn. V’ey deúÀéiú-güşÀ-yı 
resÀéil-i eùbÀú-ı zer-nigÀr-ı defÀtir-i çarò-ı bÿúalemÿn. Ey nÀôım-ı dürer-i àurer ü silk-i meèÀnì-i 
feròunde-meèÀnì ki lem yaùmiåhünne insün úablehüm velÀ cÀnnun37 andan bir beyÀndur. V’ey 
rÀúım-ı cevÀhir-i samù-ı beyÀn-ı rengìn tibyÀn ki keéennehünne’l-yÀúÿtu ve’l-mercÀn38 andan bir 
nişÀndur. Ey mübdiè-i bedÀyiè-i ezhÀr-ı besÀtìn-i feãÀóat ki rüsümÀt-ı úaùarÀt-ı emùÀr-ı àamÀm-ı 
aúlÀm-ı dürer-bÀrı ile ãaón-ı ravża-i gülşen-i inşÀ muóażżar u müzehher. Ve’y (17a) bÀàbÀn-ı 

37 “Onlara, önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.” Rahman Suresi, 74. ayet. 
38 “Onlar sanki yakut ve mercandır.” Rahman Suresi, 58. ayet. 
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gülistÀn-ı reyÀóìn-i belÀàat ki nefeóÀt-ı nesemÀt-ı esrÀr-ı kelÀm-ı pür-intiôÀm-ı èanber-niåÀrı ile 
bÀàçe-i şièr-i dil-güşÀ muèaùùar u münevverdür. Naôm: 

feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
1. Ey serìr-i kiyÀsetüñ şÀhı 

Vey sipihr-i dirÀyetüñ mÀhı 

2. Ey nihÀl-i riyÀż-ı èilm ü kemÀl 
V’ey hilÀl-i sipihr-i èizz ü celÀl 

3. Ey vaóìd-i zamÀn ferìd-i cihÀn 
Menbaè-ı fażl [ü] maèden-i èirfÀn 

4. FÀżıl u kÀmil ü vaóìb ü nesìb 
èÁlim ü èÀmil ü edìb ü erìb 

5. TaòtgÀh-ı siyÀdete sulùÀn 
Mülk-i fehm ü firÀsete òÀúÀn 

6. èİlm ü óikmet diyÀrı LoúmÀnì 
Fażl u rütbede Seyyid-i åÀnì 

7. FuãaóÀ òaylinüñ ser-efrÀzı 
BüleàÀnuñ emìr ü mümtÀzı 

8. Meclis-i ehl-i naôm-ı ÓassÀnì 
Maófel-i òayl-i neår-i sübóÀnì 

9. Maèden-i èilm-i ôÀhir ü bÀùın 
Künc-i èaúl u rivÀyete òÀzin 

10. Efêal-i dehr ü efãaó-ı fuãaóÀ 
Ekmel-i èaãr u eşèar-ı şuèarÀ 

11. äÿretiyle çü Yÿsuf-ı KenèÀn 
Sìret ile şebìh-i faòr-ı cihÀn 

Bugün sen ol cevÀn-ı nüktedÀn-ı õÿ-fünÿn u engüşt-nümÀ-yı fużalÀ-yı fuãaóÀ-yı 
gerdÿnsın ki èilm-i maèúÿlÀtda Seyyid-i åÀnì vü fehm-i menúÿlÀtda Saèd-ı TaftazÀnì èulÿm-ı 
naòv ü ãarfda RÀbiè-i Sìbeveyh ü Aófeş ü FerrÀ vü rüsÿm-ı muúÀlaùÀt-ı manùıúda åÀnì-i Ebì èAlì 
bin SìnÀ envÀè-ı óikemiyyÀtda muèallim-i åÀliå ü aãnÀf-ı ilÀhiyyÀtda üstÀd-ı muèallim-i evvel 
dinilse revÀ. ÁdÀb-ı maèÀnì vü beyÀnda SaóbÀn-ı VÀéil[ì] ve buóÿr-ı èarÿżda Òalìl-ÀsÀ baór-ı 
sÀéil óaúÀyıú-ı leùÀéif-i tefÀsìr-i şerìfede ÚÀşÀnì ve èAllÀmeden nişÀn ve deúÀéiú-i şerÀéif-i 
eóÀdìå-i (17b) münìfede Müslim ü BuòÀrì gibi ãaóióü’l-beyÀn. Rumÿz-ı maúÀmÀt-ı inşÀda 
Bedìèü’z-zamÀn u Óarìrì ve künÿz-ı òayÀlÀt-ı eşèÀr-ı dil-güşÀda cihÀnuñ FerezdÀk u Cerìrì. 
EşkÀl-i hendesiyyede Öúlìdìs-i rÿzigÀr u evżÀè-ı heyéeviyyede Baùlamyus-ı dÀr u diyÀr. 
ÓikÀyÀt-ı tevÀrìòde Ùaberì ve İbn ÒalliúÀn ve rivÀyÀt-ı luàÀtuñ úamusında Cevherì-i deverÀn. 
NaúliyyÀt-ı fürÿèda NuèmÀn u YÀfièì ve èaúliyyÀt -ı uãÿlde MÀlik ü ŞÀfièì. Ve sÀéir èulÿm u 
rusÿmda eger menåÿr eger manôÿmda naôm: 

feèilÀtün feèilÀtün feèilün 
1. Úalemüñ Òıżr u midÀduñ ôulemÀt 

KelimÀtuñ dükeli Àb-ı óayÀt 

2. èAúl-ı evvelsin ü sırra maórem 
Elüñ altında durur levó ü úalem 
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3. Manùıúuñ óikmet ile baór-ı revÀn 

Sözlerüñ cümle meèÀnì vü beyÀn 

4. Her óadìåi ki muóìù ola żamìr 
Bir kelÀmuñ úılur anı tefsìr 

5. NÀùıúuñ genc-i süòan miftÀóı 
èÁúilüñ genc-i ôalam miãbÀóı 

6. ÒÀmeñe n’ola disem İskender 
áarb ile şarúa degin óükm eyler 

7. Ya disem aña n’ola Õü’l-úarneyn 
Baór ile berre virür zìnet ü zeyn 

8. Ùabèuñuñ baórı maèÀnì pürdür 
Her sözüñ anuñ içün bir dürdür 

9. èİlm ile òalú-ı cihÀn faòr eyler 
Faòr ider õÀtuñ ile fażl u hüner 

10. Áb-ı èilm ile muòammer èÁşıú 
Nÿr-ı fażl ile münevver èÁşıú 

11. Kime kim ãanèat ise fażl-ı óasen 
Saña mìrÀådur eb [ü] cedden 

Belki sen ol èÁşıú-ı ãÀdıú-ı èÀlì-miúdÀr-ı pür-iftiòÀrsın ki şol mÀlik-i memÀlik-i maóabbet 
ü serdÀr-ı dÀr u diyÀr-ı meveddet. ŞÀh-ı óÀlet-baòş-ı efrÀd-ı èÀlemìn ve (18a) pÀdişÀh-ı salùanat-
rÀn-ı semÀvÀt u arżın naôm: 

mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün 
Maóabbet milketinüñ pÀdişÀhı 
SaèÀdet çaròınuñ feròunde mÀhı 

olup mecmÿè-ı èulviyyÀta óükm-i cihÀn-muùÀèın tÀbı nÀr-ı pür-şerÀrvÀr sÀrì ve èÀmme-i 
süfliyyÀta emr-i vÀcibü’l-ittibÀèı seyl-Àb-ı seóÀb-ı bahÀr-ı medÀr gibi cÀrìdür. Naôm: 

feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
1. RÀmdur óükmine zemìn ü zamÀn 

Mÿmdur emrine mekìn ü mekÀn 

2. Aña muótÀcdur àanì vü faúìr 
Aña tÀbiè dürür emìr ü esìr 

3. Anuñ ile ùurur bu sebè u cihÀr 
Leyse fi’d-dÀri àayruhu deyyÀr39 

sÿz-ı iştiyÀú-ı èÀşıúÀn-ı Dehlevì anuñ zebÀne-i pür-sÿzından bir èalev ve tÀb-ı iftirÀú-ı 
müşteúÀn-ı Pehlevì anuñ sÿz-ı dil-fürÿzından bir pertevdür. Naôm: 

feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
1. Úaysı Mecnÿn ider odur ammÀ 

Ara yirde bahÀnedür LeylÀ 

 

39 “Evde ev sahibinden başka kimse yoktur.” 
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2. VÀmıúa andan irmese vÀye 

Baúmaz idi èiõÀr-ı èAõrÀya 

3. Sÿz u şevú ile olmadın üstÀd 
CÀn-ı Şìrìni virmedi FerhÀd 

Külliyen besÀbiù-i müôÀhirüñ izdivÀcı anuñ rÀbıùasıyla ve cemìè-i mürekkebÀt-ı èanÀãıruñ 
imtizÀcı anuñ vÀsıùasıyla belki nüfÿs-ı mücerredenüñ ecsÀm-ı enÀma taèalluú ve vuãÿli anuñ 
bendiyle ve ervÀó-ı muúaddesenüñ esbÀó-ı òÀã u èÀma duòÿl ü óulÿli anuñ peyvendiyledür. 
Beyt: 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
Şeh-i zemìn ü zamÀndur ÒudÀ penÀhıdur 
Felek muùìè ü cihÀn òalúı òÀk-i rÀhıdur 

èÁşıúlaruñ şevú ü õevú-i maóabbet ile ibtihÀcı anuñ õÀtından ãudÿr ve maèşÿúlaruñ óüsn 
ü zìnet ü leùÀfetle revÀcı anuñ leùÀfet-i ãıfÀtından ôuhÿr bulduàı ecilden gÀh èuluvv-i şÀnına vü 
sümüvv-i mekÀnına maàrÿr olup beyt: (18b)  

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
Ben ol mihrem ki òurşìd-i cihÀn bir õerredür benden 
Ben ol bÀàam ki ÙÿbÀ şÀòı berg-i terredür benden 

diyü mütebaóóir ü mütebessim ü gÀh ahÀlì kevn ü mekÀna vü eèÀlì zemìn ü zamÀna fermÀnınuñ 
cereyÀnına mesrÿr olup beyt: 

mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
Menem ki Òüsrev ü Mecnÿn mekìn àulÀm-ı menet 
Menem ki Leylì vü Şìrìn esìr-i dÀm-ı menet 

beytiyle mütekellim ü müterennim olan sÀlÀr-ı nÀmdÀr-ı òıùù-gÿn u fesÀd u şehriyÀr-ı büzürgvÀr 
óayùa-i mebdeé ü meèÀd. Aènì sulùÀn-ı èaşú-ı pÀk ü ãadr-nişìn-i serìr-i eflÀkuñ úarìn-i úadìm ü 
hem-nişìn ü nedìmi belki bir vech ile refìú ü şefìú ve celìs ü enìsisin ki èilme’l-yaúìnden geçüp 
anuñla dÀéire-i óaúúa’l-yaúìne vÀãıl olup ve keåretden òalÀã olup óavze-i vaódete dÀòil olup õÀt-
ı şerìfi ve èunãur-ı laùìfi ile birlige baúup ve kemÀl-i ittióÀdda bir mertebeye baúup durursın ki 
beyt: 

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
Egerçi nÀm-ı èÁşıú ismine èaşúuñ muàÀyirdür 
Velì õÀt u ãıfÀta nÀôır olsañ ikisi birdür 

MaúÀmın bulup sen daòi anuñ cemìè aókÀm u evãÀf ile muttaãıf vücÿdın èÀrıżeyn-i 
òaùùìde farúuñuz bir elif olup ol daòi ekåer iótimÀl yÀ nihÀl-i cism-i nizÀr-ı èÁşıúdan dìde-i 
remed dìdelerde úalmış òayÀldür. VeyÀ èÀşıú-ı ãÀdıúuñ èaşú-ı pÀk ile birligine dÀl ola diyü vażè 
olınmış bir óÀldür. VeyÀ eåer-i dÿd-ı Àh-ı dil-i pür-vecd ü óÀl-i èÀşıúdan müteşemmil olmış bir 
timåÀldür. Ol cÀnibde aóvÀl bu minvÀl ü bu şikeste-bÀl ü òaste-óÀlde zebÀn-ı kefüñ delÀl ile ol 
õÀt-ı melek-òıãÀlüñ medó ü tavãìfin ve taósìn ü taèrìfin kemÀ yenbaèì40 edÀ eylemege mecÀl 
olmayup belki fì nefsü’l-emr emr-i muóÀl olduàı ecilden lisÀnü’l-óÀl enùaúu min lisÀni’l-maúÀl41 
diyüp tekellüf-i medó ü ıùrÀdan ve teèassüf-i şièr ü inşÀdan etúiyÀé-i ümmetì büreÀéü mine’t-
tekellüf42 muúteżÀsınca ferÀàat olunup bì-nihÀye edèiyye-i ùayyibe Resÿl-i nesìm-i Mekke (19a) 

40 “İcap ettiği gibi.” 
41 “Hâl sözü, dilin sözünden daha doğrudur.” 
42 “Ümmetimin takvalıları aşırıya gitmeden beridirler / uzaktırlar.” 
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vü ùayyibe ile ve eåniye-i vÀcibü’l-úabÿl baña ve ãabÀ-yı Medìne-i Resÿl ile ãalla’llÀhu èaleyhi 
vesellem ol óarem-i muòterem úıble-i ÀmÀl ü rükn-i muèaôôam Kaèbe-i iclÀle ki fi’l-óaúìúa 
feżÀ-yı ãaón-ı Kaèbe-i èulyÀ vü ãaórÀ-yı memÀlik-i Yeårib ü BaùóÀ gibi maùlab-ı aèlÀ-yı òÀã u 
èÀm u maúãad-ı aúãÀ-yı efÀżıl-ı enÀmdur. İtóÀf u ihdÀ úılınduúdan ãoñra inhÀ-i müsÀfir-i ùarìú-i 
ÓicÀz ve enbÀr-ı mücÀvir-i Kaèbe-i niyÀz maèrÿż-ı zÀyir-i òÀk-i pÀk-i óarìm-i óarem-i Nebevì ve 
merfÿè-ı nÀôır-ı meåvÀ-yı pür-nÿr-ı tÀbnÀk-i Muãùafavì budur ki eger luùf-ı èamìm ü kerem 
úavìm-i èÀmme-i dÀèìne taèmìm olunup bu maòlaã-ı faúìr ü duèÀ-gÿy-ı óaúìr cÀnibinden daòi 
istiòbÀr olunmaú cÀéiz ise bidÀyet-i icmÀl-i óÀl ve nihÀyet-i tafãìl-i mÀfi’l-bÀl budur ki bi-
óamdi’llÀhi ve’l-minne43 AllÀhu TeèÀlÀ celle ve èalÀnuñ èinÀyetiyle ve yÀrÀn-ı bÀ-ãafÀnuñ ãafÀ-
yı himmet-i èÀliyeleri berekÀtiyle sene 952 rebìèü’l-evvelinüñ 9 güninde maórÿse-i İstÀnbÿldan 
bismi’llÀhi mecrÀhÀ ve mürsÀhÀ diyüp rÀkib olduàumuz fülk-i felek-miåÀl ü cöng-i ÚÀf-
timåÀlüñ yolı Gelibolıya uàrayup müéellif-i kitÀb-ı Muóammediye olan Yazıcı-zÀdeyi vü 
Rodos-ı saèÀdet-meénÿsda vÀúıè olan şühedÀ-yı müéminìn ve àuzÀt-ı muvaóóidìni ve bender-i 
İskenderde maúarr-ı evliyÀ ve müstaúarr-ı aãfiyÀ merúad-i Şeyò äanèÀn-ı pür-óÀl ve meşhed-i 
Óażret-i DÀnyÀli èazm ü bilÀd-ı Reşìd ü Mıãriyyede olan èulemÀ-i dìn ü eéimme-i müctehidìn-
sìmÀ ÚırÀfa nÀm maúÀm-ı pür-iòtirÀmda ki mecmaè-ı aúùÀb u efrÀd u müctemiè-i kümmel ü 
ÀóÀddur Àsÿde olan İbn-i FÀriż ü enÀm-ı ŞÀfièì vü ãaóÀbe vü tÀbièìnden dìn-i İslÀmuñ muèìn ü 
nÀfièi olan eéimme-i dìn ü ecille-i ehl-i yaúìni ve şehr-i Süveysde mÀnend-i Üveys ü äahìb olan 
Şeyò áarìbì ve diyÀr-ı Ùÿrda ve sevÀóil-i baór-ı mescÿrda sÀèì (19b) YaóyÀyı vü merÀèın 
Óażret-i MÿsÀyı vü bilÀd-ı Úuãayr u Cidde vü Óaddede olan cemìè evliyÀ vü etúiyÀyı óattÀ åerÀ-
yı Óażret-i ÓavvÀyı vü meåvÀ-yı ümmü ümmühÀt-ı verÀyı ziyÀret ü diyÀr-ı mezbÿrede bi’l-fièl 
úayd-ı óayÀtda sÀkin ü dünyÀ-yı bì-åebÀtda mütemekkin olan efÀżıl u ahÀlì muvÀnesetiyle ve 
meşÀyiò ü mevÀlì muãÀóabetiyle istifÀde-i maèÀrif-i cemìle vü taóãìl ü tekmìl-i èavÀrif-i cezìle 
iderek müddet-i sefer-i baór u berr ü zamÀn-ı ùayy-ı ùarìú òavf u òaùr otuz bir gün olınca naôm: 

Fì-äıfat-ı Kaèbe 
feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1. Mevlid-i Óażret-i SulùÀn-ı rüsül 
Mesken-i server-i aãóÀb-ı sübül 

2. Menbit-i serv-i riyÀż-ı ceberÿt 
Menşeé-i gülbün-i bÀà-ı melekÿt 

3. Úıble-i şÀh u òalú-ı èÀlem 
Kaèbe-i rÀh-nümÀ-yı Ádem 

4. Maùlaè-ı mihr-i HirÀ-yı devrÀn 
Menbaè-ı çeşme-i èirfÀn-ı cihÀn 

5. Óarem-i muóterem-i SübóÀnì 
GülsitÀn-ı İrem-i insÀnì 

6. Meşèar-ı Óażret-i YezdÀn-ı úadìm 
Manôar-ı èayn-ı èinÀyÀù-ı kerìm 

7. Mehbiù-i pertev-i envÀr-ı ÒüdÀ 
Menzil-i mÀéide-i luùf u èaùÀ 

 

43 “Hamd ve minnet Allah'a mahsustur.” 
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8. ÒÀl-i ruòsÀre-i iúlìm-i cihÀn 

Noúùa-i dÀéire-i kevn ü mekÀn 

9. Merdüm-i dìde-i aèyÀn-ı vücÿd 
Naãb-ı èayn-ı naôar-ı ehl-i şühÿd 

10. Melceé-i ehl-i maèÀãì vü úuãÿr 
Meémen-i ùÀéife-i õenb ü fütÿr 

11. Maùlab u maúãad-ı aãóÀb-ı niyÀz 
Merciè-i èÀzim-i iúlìm-i ÓicÀz 

Aènì Mekke-i müşerrefe seróaddine beyt: 

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 
Ten libÀsın çıúarup èumre ãafÀdur diyü cÀn 
Kaèbe-i kÿyına èazm eyledi lebbeyk-künÀn 

Beytini vird-i zebÀn u naúl-i lisÀn idüp (20a) iórÀm-ı pÀk ü neşée-i müdÀme-i şevú ile 
feraónÀk naôm: 

feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
1. Merve óaúúı girüp ãafÀ buldum 

Dil-i bìmÀruma devÀ buldum 

2. Òaste idüm belÀ-yı hicr ile 
Vaãla irdüm o dem şifÀ buldum 

3. Altun itdüm işüm bi-óamdi’llÀh 
Cevher-i pÀk-i kìmyÀ buldum 

Sene-i mezbÿrenüñ mÀh-ı recebü’l-müreccebinüñ sekizinci gicesinde zamÀn-ı teõkìr ü 
temcìdde hezÀrÀn tesbìó ü taómìd ü tehlìl ü tevóìd birle Àyìn-i İslÀm u ùarìú-i muútedÀ-yı enÀm 
èaleyhi’ã-ãalavÀt ü ve’s-selÀm üzre bÀb-ı selÀmdan óarìm-i Beytü’l-óareme bi’smi’llÀhü’l-
melikü’l-èallÀmü ve’ã-ãalavÀt èalÀ efżalü’l-enÀm44 diyüp úadem-i ihtimÀm baãduúda nÀ-gÀh 
fetìl-i bisyÀr-ı tÀbdÀr arasından ve úanÀdìl-i encüm-şümÀr-ı pür-envÀr mÀverÀsından beyt-i şerìf-
i şeref-fezÀ vü òÀne-i münìf-i dil-güşÀ vü feraó-baòşÀ verÀ-yı óicÀb-ı seòÀbda pinhÀn olmış 
úurã-ı mÀh-tÀb-ı şeb-efrÿz-ı nÿr-efşÀn u libÀs-ı ôalÀm-ı leyle-i miskìn-fÀmda kendüye sÀyebÀn 
itmiş cirm-i ÀfitÀb rÿz-ı pìrÿz-ı dıraòşÀn gibi siyÀh cÀmesinüñ beúÀsından ve kisvet-i 
èanbersÀsınuñ mÀverÀsından pertev-i envÀr-ı hidÀyet ü lemeèÀt-ı işèa-i saèÀdet ile şÀriú ü bÀriú ü 
ôÀhir ü bÀhir olıcaú dìde-i èaúl-ı bÀrìk tÀrìk olup idrÀkden èÀciz ü úÀãır u dil-i lÀ-yaèúıl nice 
zamÀn müteóayyir ü müteèakkir ùurup baèd-ı zamÀn fi’l-cümle èaúl-ı vuhÿş yÀr u ser-mesken 
hüşyÀr olıcaú evvelÀ hezÀr sÿz u güdÀz u tażarruè u niyÀz ile òiùÀb-ı müsteùÀb idüp naôm: 

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 
1. Ey günehkÀrlara maúãad-ı AúãÀ Kaèbe 

Ey siyehkÀrlara maùlab-ı aèlÀ Kaèbe 

2. Ey úapuñ maùlaè-ı envÀr-ı ÒudÀ celle celÀl 
Òilèatuñ maàrib-i mihr-i felek-ÀrÀ Kaèbe 

3. Ey ãafÀ ùÀlibine menzil ü mesken úıble 
Ey güneh hÀribine melce vü meévÀ Kaèbe 

44 “Her şeyin sahibi ve her şeyi bilenin adıyla (başlarım), mahlukâtın en üstününe salat olsun.” 
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(20b) 
4. Menzil-i raómet-i Óaú mehbiù-i envÀr-ı ÒudÀ 

Óaremüñ feyż-dih-i mescid-i AúãÀ Kaèbe 

5. Aùlas-ı çarò senüñ cÀmeñe nisbet úara şÀl 
Ey siyeh-pÿş olan kisveti zìbÀ Kaèbe 

6. Saùóuñuñ şemsesi sÀye-fiken-i èarş-ı berìn 
Ferşüñüñ óoúúası eflÀkden aèlÀ Kaèbe 

7. Ey cihÀndan kesilüp zÀhid-i Óaú gibi çeken 
Òırúaya başını vü dÀmenine ya Kaèbe 

8. Òaste-dil işigüñe gelmege buldı şifÀ 
Ey cemÀlüñ dükeli derde müdÀvÀ Kaèbe 

9. Şol úadar úadr vire saña ÒudÀ kim ebedì 
Baş úoya işigüñe cennet-i èulyÀ Kaèbe 

10. İşigüñ tozına yüz sürmege geldi Fevrì 
Anı redd itme úabÿl eyle meded yÀ Kaèbe 

diyüp baède Àheste Àheste óayret ü àayretle iúdÀm u ihtimÀm idüp erkÀn u ÀdÀb èumre temÀm 
edÀ olmaàla èumre vü ãafÀ virüp dem-i mezbÿrdan evÀsıù-ı şevvÀle dek Mekke-i müşerrefede 
gÀh saèy ü gÀh ùavÀf [u] iètikÀf gÀh èibÀdet ü ùÀèat-i õü’l-celÀl ü gÀh muãÀóabet-i muvÀneset-i 
erbÀb-ı fażl u kemÀl ile iştiàÀl üzre olındı. Naôm: 

feèilÀtün feèilÀtün feèilün 
1. Baèdehu maózen-i gencìne-i dìn 

Maèden-i cevher-i esrÀr-ı yaúìn 

2. Ravża-i pÀk-i gül [ü] gülbün-i cÿd 
Gülşen-i nÀza gül-i bÀà-ı vücÿd 

3. Maùlaè-ı mihr-i HirÀ-yı åaúaleyn 
Maàrib-i mÀh-ı emÀn-ı kevneyn 

4. Mehbiù-i nÿr-ı serÀ-perde-i õÀt 
Menzil-i mihr-i tecellì-i ãıfÀt 

5. Menbaè-ı çeşme-i esrÀr-ı hüdÀ 
Meşèal-i pertev-i envÀr-ı ÒudÀ 

6. Meşhed-i mÀh-ı nübüvvet yaènì 
Merúad-i şÀh-ı fütüvvet yaènì 

7. Úulzüm-i dürr-i yetìm-i Nebevì 
Burc-ı dürrì-i rÿó-ı Muãùafavì 

8. Kÿy-ı gÿyÀ-yı rüéyet-i Rabbì 
Aènì meåvÀ-yı Nebiyy-i èArabì 

(21a) èaleyhi’ã-ãalÀtü ve’s-selÀm ki fi’l-óaúìúa mehbiù ü menzil-i mücerrede-i melÀéik ü mecmaè u 
maófel-i nüfÿs-ı muúaddese-i müttekiéìne45 èale’l-erÀéik belki meùÀf u mezÀr-ı eóÀd cemìè ins ü cÀn u 
merkez ü medÀr aúùÀb u efrÀd mecmÿè-ı kevn ü mekÀndur. ÓattÀ ay ve güneş felekler hep üstine dönerler 

45 “(Orada) koltuklara uzanırlar.” İnsân Suresi, 13. ayet. 
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ve baèż-ı èulemÀ-yı èiôÀm ü fużalÀ-yı kirÀm daòi inne ziyÀreti nebiyyinÀ èaleyhi’s-selÀm ü ve’ã-ãalavÀt 
min aèôami’l-úurubÀt ve erca’ù-ùÀèÀt ve ezke’l-èibÀdÀt46 diyü òiùÀb-ı ãavÀb-ı müsteùÀblarında taèbìr ü taúrìr 
ve baèż-ı aãóÀb-ı dìn ü eèÀlì erbÀb-ı yaúìn min efżali’l-müsteóabbÀt ve’l-mendÿb bel-yaúrubu min 
dereceti’l-vücÿb47 diyü ebvÀb-ı kitÀb miskìn-niúÀblarında taórìr ü tasùìr buyurmışlardur. Ve aòbÀr-ı 
saèÀdet-diåÀrda men zÀrenì baède memÀtì fekÀne zÀrenì fì óayÀtì48 vÀrid oldıàına binÀéen ziyÀre-i mezbÿra 
vaôìfe-i lÀzıme-i eéimme-i dìn ü ÀåÀr-ı hidÀyet-şièÀrda men zÀrenì vecibet lehÿ şefÀèatì49 mütevÀrid 
olduàına iètinÀé-i aóyÀnÀ ol cÀnibe müsÀferet úÀèide-i muúarrere ecille ehl-i yaúìn olmaàın kemìne-i 
dirìne daòi hengÀm-ı bÿm-ı maèlÿmda èidÀd-ı úavm-i merúÿmdan maósÿb u maèdÿd olmaú recÀsıyla 
èinÀn-ı èazìmet-i semend-i himmeti Medìne-i Münevvere ve Ravża-i Muùahhara semtine maãrÿf u maèùÿf 
úılup Àrzÿ-yı óuãÿl-i murÀdÀt u temennì úabÿl aãnÀf-ı óÀcÀt ile èazm-i sefer-i ôafer rehber eyledüm. El-
óamdu-li’llÀh eymen-i evúÀt u eşref-i sÀèat ve óüsn-i òÀlÀtda ziyÀret-i òÀk-i pÀk-i óarìm-i óarem-i 
muóterem seyyid-i enbiyÀ ve naôar-ı meåvÀ-yı tÀbnÀk ü cÿd-ı şerìf sened-i evliyÀ aènì Muóammed 
MuãùafÀ ãalla’lÀhu èaleyhim müyesser olup berÀ-yı miúdÀr-ı òÀk-nişìn-i rÀh-ı kÿy-ı óabìb ile èuzlet-güzìn-
i gÿşe-i óarem-i saèÀdet-i destgÀh olup tÀ óuccÀc-ı Mıãr u ŞÀm u revÀóil-i úavÀfil-i saèÀdet-fercÀm (21b) 
gelüp geçince eger rÿz-ı pür-nÿr eger şeb-i deycÿrdur. èAle’t-tevÀlì ve’t-tetÀyì ziyÀret-i ravża-i cennet-i 
behcet ü müşÀhede-i lemeèÀt-ı envÀr-ı óażret-i risÀlet idüp her anda gÿne gÿne õevú-i rÿóÀnì vü şarú-ı 
cÀvidÀnì vü saèÀdet-i dü-cihÀnı taóãìlinde olup evÀéil-i iúÀmetde ve ibtidÀ-yı evÀn-ı ziyÀretde südde-i 
felek-rifèat-ı óażret-i risÀletden ve ÀsitÀne-i èarş-menzilet-i òÀnedÀn-ı nübüvvetden ãalla’llÀhu èaleyh 
baède’l-istiòÀre ve’l-istişÀre óükm-i cihÀn-meùÀè-ı vÀfir vÀcibü’l-ittibÀèa úarìb işÀret-i perìşÀn ile bir nÀy-
şekkervÀr on bir yirden bend-i kemer-bend ile ÀrÀste vü bu naòl-i hidÀyet-şümÀr ÀåÀr her bendi on beş 
nihÀl-i dil-pesend ile pìrÀste úaãìdeyi çün èÀãìlere úalem-i zebÀn-ı derbÀn-ı úalemden levó-i beyÀn u 
ãaóìfe-i tibyÀna nÀzil oldı: 

feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
Ey Resÿl-i ÒudÀ-yı celle celÀl 
Vey benì müheyminü müteèÀl 

EvÀsıù-ı mücÀveretde ve eånÀé-i muúÀrenet ü muvÀnesetde mihmÀn-ı óarem-i muóterem ü 
muètekif-i mescid-i muèaôôam olmaàla mecÀz olduàumuz şeb çün úadr u leyle-i õÀtü’l-bedrüñ 
rÿz-ı pìrÿzında vü dem-i teneffüs-i ãabÀó-ı èÀlem-sÿzında bu terúìb-bend-i dil-pesendüñ evvel 
bendi vü õeylinden baèżı ebyÀt çün şehd ü úandı daòi Àb-ı óayÀtvÀr cÿybÀr-ı òÀme-i miskìn 
èimÀmeden beyÀż nÀme-i nÿrÀnì cÀmeye cereyÀn-ı viãÀl eyledi: 

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 
Kÿy-ı óabìbe bu gice mihmÀn olam gibi 
Hicr Àòir oldı vÀãıl-ı cÀnÀn olam gibi 

baède úÀfile-i ehl-i Medìne-i Nebì ile ãalla’llÀhu èaleyhi ve-sellem rıòlet ü rÀóile-i ùÀéife-i 
óarem-i Óażret-i Muóammed-i èArabì ile ãalla’llÀhu èaleyhi ve-sellem müsÀferet idüp defèa-i 
åÀniyede AllÀhu TeèÀlÀ celle ve èalÀnuñ èinÀyetiyle ve yÀrÀn-ı bÀ-ãafÀnuñ ãafÀ-yı himmetiyle 
naôm: (22a) 

feèilÀtün feèilÀtün feèilün 
1. SÀlik-i rÀh-ı óaúìúat oldum 

ÙÀlib-i mülk-i ùarìúat oldum 

46 “Muhakkak ki Peygamberi (s.a.v) ziyaret, (Allah’a yaklaştıran) en büyük amel, en çok istenen taat ve ün güzel 
ibadetlerdendir.” 

47 “En üstün müstehaplardan ve mendublardan, hatta vacib derecesine yakındır.” 
48 “Kim vefatımdan sonra beni ziyaret ederse hayatımda iken ziyaret etmiş gibi olur.” Hadis-i Şerif (Beyhakî). 
49 “Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu.” Hadis-i Şerif (Beyhakî). 
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2. CÀn u dilden idüben úaãd-ı niyÀz 

Eyledüm èazm-i reh-i mülk-i ÓicÀz 

3. Óaddine geldüm irüp mìúÀtuñ 
Nice óad úapusına cennÀtuñ 

4. èUmre iórÀm-ı ãafÀdur diyü cÀn 
èAzm-i óacc eyledi lebbeyk-künÀn 

5. Öpeyin diyü yemìnu’llÀhı 
äoyunup dökdi şièÀr-ı rÀhı 

6. Şükr kim oldı urup rÀha úadem 
Óarem-i òÀã-ı ÒudÀya maórem 

7. İdüp iblìs hevÀ ile mużÀf 
Saèy ile itdi gelüp beyti ùavÀf 

8. Maraż-ı cÀn u dile virmege em 
Eyledi nÿş şarÀb-ı Zemzem 

9. Eyleyüp Mervede saèy ile duèÀ 
ÓÀãıl itdi yine èömrine ãafÀ 

10. Şükr kim oldı olup pÀk-reviş 
èÁkifÀn-ı óarem-i Óaúúa biliş 

11. èÁúibet oldı maúÀmı èArafe 
Fetó olup lÀzıme-i men èaref 

12. Anda şevú ile münÀcÀt úılup 
èArż-ı envÀè-ı murÀdÀt úılup 

13. Ehl-i İslÀmuñ idüp mièrÀcın 
Giydi başına saèÀdet tÀcın 

14. Feyż ola tÀ ki aña raómet-i Óaú 
Ol gice Müzdelife oldı yataú 

15. İrgürüp irtesi gün meşèara rÀh 
Eyledi vÀúıf olup õikru’llÀh 

16. Anda taóãìl úılup maúãÿdı 
Anda tekmìl kılup maúsÿdı 

17. Eyleyüp dìvle rezm ü bì-kÀr 
Eyledi èazm-i MinÀ remy-i óicÀr 

18. Baède beyt-i ÒudÀya irdi 
Meémen-i úurb u rıżÀya irdi 

19. Kendüyi luùfa muúÀrin itdi 
Müfrid iken mütemettiè gitdi 

(22b) yaèni ùavÀf-ı Beytu’llÀhu’l-óarÀm ve ziyÀret-i óarem-i pür-iótirÀm u edÀ-yı erkÀn-ı 
menÀsik-i óaccu’l-İslÀm ile èumre ãafÀ virilmek müyesser oldı. Elóamdu-li’llÀhi TeèÀlÀ cemìèsi 
himmet-i aãóÀb-ı ãafÀ ile ve ãafÀ-yı naôar-ı erbÀb-ı vefÀ ile eyser óÀlÀt üzre müncerr oldı. Baède 
edÀé-i erkÀni’l-óacc u itmÀm-ı ÀdÀbu’l-óacc u ve’å-åecc şehr-i õi’l-óiccenüñ yigirmi altısına dek 
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yine kemÀkÀn-ı óarem-i mülk-i MennÀn u óarìm-i beyt-i mÀlik-i deyyÀn-ı õü’l-imtinÀnda gÀh 
èumre vü ãafÀ vü gÀh niyÀz-ı BÀrì vü gÀh meémen-i rıżÀda duèÀda gÀh tesbìó ü taómìd ü gÀh 
tehlìl ü temcìdde gÀh niyÀz-ı BÀrì vü gÀh girye vü zÀrìde cemÀhìr-i İslÀm u müşÀhìr-i enÀm ile 
kimi aàlar kimi iñler kimi feryÀd eyler tÀbiş-i şevú ile suzÀn u lehb-i üns-i õevú ile fürÿzÀn 
olmaú üzre idük. Şehr-i mezbÿruñ sÀbiè-i èişrìninde yevmü’l-iåneynindeki mevlid-i seyyidü’l-
mürselìndür. Naôm: 

feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
I 

1. ÓasretÀ óasretÀ ki derd-i dühÿr 
Ádemìde úomaz ãafÀ vü sürÿr 

2. FürúatÀ fürúatÀ ki gerdiş-i çarò 
Getürür Àdeme belÀ vü fütÿr 

3. MiónetÀ miónetÀ ki óìle ile 
Merdi maàrÿr ider bu dÀr-ı àurÿr 

4. El-fiàÀn el-fiàÀn ki ùÀliè-i bed 
Úomaz insÀnda şevú ü õevú ü óużÿr 

5. Hey dirìàÀ ki òak-i rÀh-ı firÀú 
Dìde-i cÀnı eyledi bì-nÿr 

6. HÀy derdÀ ki meyl-i nefs-i denì 
Beni luùf-ı ÒudÀdan eyledi dÿr 

7. Yaèni Mecnÿn mübtelÀ iken 
Sinn-i LeylÀdan eyledi mehcÿr 

8. El-vedÀè ey óarìm-i beyt-i ÒudÀ 
El-firÀú ey meùÀf-ı rÿó-efzÀ 

(23a) II 
1. SÀye-i beyt-i Óaúda òoş-dem iken 

Ehl-i Firdevs gibi òurrem iken 

2. äÿretÀ bÀb-ı Óaúda bende olup 
Maènide pÀdişÀh-ı bì-àam iken 

3. Bir av oàlanı gibi bì-pervÀ 
Óarem-i òÀã-ı Óaúúa maórem iken 

4. Yüzümüñ úarasıyçün aàlamada 
Óacerü’l-esved ile hem-dem iken 

5. Nièmetüm raómet ü yirüm cennet 
Şerbetüm Kevåer aènì Zemzem iken 

6. Eyü diyü hevÀ çıúardı beni 
BÀà-ı Firdevs içinden Àdem iken 

7. El-vedÀè ey óarìm-i beyt-i ÒudÀy 
El-firÀú ey meùÀf-ı rÿó-efzÀy 
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III 
1. Gerçi senden úażÀ ile gitdüm 

Emr-i Óaúúa rıżÀ ile gitdüm 

2. äanma kim bunda iòtiyÀrum ola 
Belki yüz biñ belÀ ile gitdüm 

3. Gitmedin geldi cevr-i devr-i felek 
Nice nice cefÀ ile gitdüm 

4. Áyinem ãÀf olup cemÀlüñden 
Óamdu-li’llÀh ãafÀ ile gitdüm 

5. İrişürsem peyÀmuñ irgüreyin 
Şevú-i nÿr-ı ÒudÀ ile gitdüm 

6. Yaèni Ùaybe ili ziyÀretine 
Fikret-i MuãùafÀ ile gitdüm 

7. Gelürin Óaú ãalarsa yine saña 
Şimdi ben ol hevÀ ile gitdüm 

8. El-vedÀè ey óarìm-i beyt-i ÒudÀy 
El-firÀú ey meùÀf-ı rÿó-efzÀy 

(23b) IV 
1. Hey dirìàÀ ki miónete düşdüm 

Vaãl işi oldı fürúate düşdüm 

2. Úanı èumre ãafÀ vü cÀna óużÿr 
Cümlesi gitdi óasrete düşdüm 

3. Raómete àarú idüm belÀ-yı firÀú 
CÀna dÀà urdı zaómete düşdüm 

4. Menzilüm sÀóil-i necÀt iken 
Yine deryÀ-yı óayrete düşdüm 

5. Baş açuú şÀh idüm işigüñde 
Bilmezem n’oldı nikbete düşdüm 

6. ÁsitÀnuñda devletüm var iken 
Zellet irişdi õillete düşdüm 

7. Vaùan olmış iken baña eşigüñ 
Felek ayırdı àurbete düşdüm 

8. El-vedÀè ey óarìm-i beyt-i ÒudÀy 
El-firÀú ey meùÀf-ı rÿó-efzÀy 

V 
1. Ey ÒudÀ òÀnesi èinÀyet úıl 

Áòiretde baña şefÀèat úıl 

2. Seni úıble idenleri küllì 
Ùamuya girmeden óimÀyet úıl 
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3. Müéminem lÀ ilÀhe illa’llÀh 

ÚÀżi olduúda Óaú şehÀdet úıl 

4. Hem Muóammed Resÿl-i ãÀdıúdur 
Óażretine sözüm rivÀyet úıl 

5. Seni varup ziyÀret itdigümi 
Fièlümi úavlümi óikÀyet úıl 

6. Ey naôargÀh-ı Óaú be-óaúú-ı ÒudÀ 
Fevrìnüñ úavline icÀbet úıl 

7. Gider oldı úapuñdan Àh iderek 
Sırr-ı Óaúsın aña hidÀyet úıl 

8. El-vedÀè ey óarìm-i beyt-i ÒudÀy 
El-firÀú ey meùÀf-ı rÿó-efzÀy 

(24a) diyüp rÿy-ı niyÀzı óażret-i bì-niyÀza ùutup  

mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 
YÀ Rab be-óaúú-ı Kaèbe ki seng-i bütÀn-ı óırã 
Der-zemzem-i èadem figen ez-úıblegÀh-ı mÀ 

diyü münÀcÀt u èarż-ı óÀcÀt iderek Àheste Àheste dil-i şikeste vü cism-i nÀ-tüvÀn ü cÀn-ı òaste ile 
girye vü zÀrì-künÀn èalÀ-úadri’ù-ùÀúat ü óasbe’l-imkÀn ber-vefú-i emr-i ãallÿ èaleyhi ve sellimÿ 
teslìmÀ50 şümÀr-ı aúùÀr-ı emùÀrdan firÀvÀn revÀyió-i ãalˇÀt-ı şÀéiúa ile geh şemme-i şemÀm-ı 
nükheti laòlaòa-i meşÀm-ı úudsiyÀn-ı melÀéik ü mÀdde-i ervÀó-ı sükkÀn-ı sebèa erÀéik olmaú 
elyaú ü bir ùabaú mebèÀdÀn AllÀhü ve melÀéiketehÿ yüãallÿne èale’n-nebiyy51 taèdÀd-ı emvÀc-ı 
bióÀrdan bì-kerÀn ferÀó dürÿd-ı selemÀt-ı lÀyıúa ile ùìb-i meóÀsin-i ãıfÀt-ı fÀéiúÀsından ibtidÀ-yı 
ãaón-ı sÀóat-ı èÀlem-i nÀsÿtdan tÀ intihÀ-yı mümtenièü’l-mesÀóa melekÿt muèaùùar olmaú 
muóaúúaúdur. Gül-geşt-i ravża-i rażiyye vü ziyÀret-i óaôìre sened-i evliyÀ vü seyyid-i enbiyÀ 
naôm: 

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
1. Muóammed kim ene efãaó52 cemÀlinden bir Àyetdür 

Ene efãaó maúÀli óÀl ü úÀlinden rivÀyetdür 

2. Muóammed kim beyÀż-ı èÀrıż u gìsÿ-yı miskìni 
äabÀó-ı èìd ü leyl-i úadr ikisinden óikÀyetdür 

3. Muóammed kim riyÀż-ı ravżasıyla òayl-i òuddÀmı 
Biri Firdevs-i aèlÀdur biri àılmÀn-ı cennetdür 

4. Muóammed kim livÀ-yı óamd anuñ nÀmına açıldı 
ÒudÀdan ãoñra Maómÿd ol durur nÀmı işÀretdür 

5. Muóammed kim şeh-i dünyÀ vü èuúbÀ didügüñ Fevrì 
Anuñ manôÿrı èabd-i kemterìninden èibÀretdür 

eylemek niyyetiyle èÀzim-i cÀnib-i Yeårib olup merÀóil ü menÀzilde vü meşÀriè ü menÀhilde 
vÀúiè olan eùvÀr ü ÀåÀr-ı õevi’l-iètibÀrı temÀşÀ vü seyrÀn ü teferrüc ü iõèÀn idüp ve àazve-i Bedr 

50 “Siz de ona salât edin, selâm edin.” Ahzab Suresi 56. ayet. 
51 “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salat ediyorlar.” Ahzab Suresi 56. ayet. 
52 “Ben en açık ve düzgün konuşanım.” Hadis-i Şerîf. 
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ü Óuneynde düşen ãaóÀbe-i güzìn ü úurb-ı VÀdì-i áazÀlda Àsÿde olan şühedÀ-i erbaèìni ziyÀret 
iderek sene 953 Muóarremü’l-óarÀmınuñ yedinci güninde (24b) dem-i ãabÀóda ve Àòir-i revÀóda 
beled-i muãÀbió-i ãabÀóat ü Medìne ãabÀó leùÀfetüñ sÿr-ı sürÿrından: 

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
1. Ne òoşdur kişinüñ yÀ Rab mekÀnı kÿy-ı yÀr olmaú 

ÒuãÿãÀ yÀr-ı maùlÿbı óabìb-i KirdigÀr olmaú 

2. Ne òoşdur maórem-i kÿy-ı óabìb olmaú kişi añsuz 
ÒuãÿãÀ kim óabìbi maórem-i perverdigÀr olmaú 

3. Ne òoşdur menzil-i maúãÿda ermek nÀgehÀn Àdem 
ÒuãÿãÀ menzili şehr-i şeh-i dÀr u diyÀr olmaú 

4. Ne òoşdur úapusında úulı olmaú şÀhınuñ bende 
ÒuãÿãÀ şÀhı serdÀr-ı diyÀr-ı bì-şümÀr olmaú 

5. Bi-óamdi’llÀh müyesser oldı ol sulùÀn kÿyınuñ 
Ayaàı altına òuddÀmınuñ Fevrì àubÀr olmaú 

diyüp dÀòil ü bir maúÀm-ı dil-güşÀ vü feraó-baòşÀda nÀzil olup ziyÀret-i Óażret-i seyyidü’l-
enÀm ü ùavÀf-ı ravża-i münevvere-i imÀm-ı kirÀm èaleyhi’ã-ãalˇÀtü ve’s-selÀm ile müşerref ü 
muàtenem olup ve üç güne dek ol óarem ve ol Àsitan-ı muèaôôamda gÀh secde-i şükr-i 
perverdigÀrla çihre vü cebìni Àlÿde-i òÀk ü gÀh tevbe ve istiàfÀrla miréÀt-i úalbi jeng-i günehden 
pÀk ü gÀh esrÀr-ı müşÀhede-i ravża-i cennet behişt ile cÀnı òandÀn ü feraónÀk ü gÀh iútibÀs-ı 
envÀr-ı merúad-i münevver-i Óażret-i RisÀlet ile şemè-i dili tÀbÀn ü tÀbnÀk idüp cemìè aóyÀn u 
aóyÀzda èuúbet-nümÀz u eånÀé-i niyÀzda yÀrÀn-ı süòan-sÀz u terÀne-perdÀzı daòi duèÀ kendü 
nefesiyle enbÀz idüp úıùèa: 

feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
1. Ey faãìó-i èArab belìà-i Úureyş 

Medóüñe çalışur bu ebkem ü lÀl 

2. BÀà-ı vaãfuñda belki bülbülveş 
Naètuñ ezber úılur hep aófel-maúÀl 

3. Belki pìr ü cevÀn-ı zümre-i dìn 
Medóüñ oúur hemìşe mÀh ile sÀl 

4. Óaú kerìm ü senüñ daòi luùfuñ 
Baór-ı raómet miåÀli mÀl-À-mÀl 

5. Úıl şefÀèat úamumuza luùf it 
Dimezem kim kemini gör birin al 

(25a) diyüp nÀle-i cÀn-güdÀz ü feryÀd u fiàÀn-ı pür-sÿz u sÀz üzre idük. Şehr-i mezbÿruñ onıncı 
güni ki yevmü’l-iåneyn idi. Menzil-i zÀéir-i felek-i çÀrümìn evc-i úubbe-i òażrÀ vü maófel-i 
óaùìb-i nÿrÀnì cÀmiè-i semÀvÀt u arżìn minber-i mescid-i AúãÀ-yı felek aèlÀ olmışdı. Ve 
òurÿşÀn-ı cÀmiè-i mecÀmiè-i èarşuñ feryÀd u fiàÀnı aúÀãì arż u semÀya ve müéeõõinÀn-ı 
cevÀmiè-i ãavÀmiè-i ferşüñ ãalÀ vü eõÀnı úaãÀrÀ-yı deyr-i dünyÀya intihÀ bulmış idi. Ve úÀèide-i 
maèrÿfa èÀdiye vü ùarìúa-i meélÿfa yevmiyeleri üzre ol ùavÀf ve ziyÀretin temÀm ü ber-duèÀ vü 
óuùbesi èibÀretin itmÀm idüp biri diyÀr-ı ZengibÀra rÀóil ü biri óażìż-i Maàrib-zemìn-i teng ü 
tÀra nÀzil olmaàa başlamışlardı. Ve sulùÀn-ı ÒÀver diyÀr-ı şarúdan óacca úaãd itmiş zÀéirdÀr 
gelüp ziyÀret-i Óażret-i Muóammed MuãùafÀ vü ùavÀf-ı úubbe-i ÒażrÀ ile iktisÀb-ı envÀr idüp 
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siyÀh-fÀm ôalÀm-ı maúÀm-ı Beytü’l-ÓarÀma niyyet ü pÀdişÀh-ı felek çÀrümìn cÀme-i siyÀh olan 
Beytu’llÀhuñ bÀb-ı şerìfinden çıúup ziyÀret-i sÀlÀr-ı Yeårib ü mÀlik ü serdÀr-ı ÀrÀżì-i maşrıú u 
maàribe èazm itmiş óÀcì-kirdÀr ziyÀret-i Óażret-i Nebì ùavÀf-ı Ravża-i Muóammed-i èArabì ile 
ãalla’llÀhu èaleyhi ve-sellem pür-nÿr u tÀbdÀr olup cÀnib-i ŞÀma èazìmet eylemişdi yaènì ki 
naôm: 

fÀèilÀtün mefÀèilün feèilün 
1. Vaúti ôuhruñ kemÀle irmişdi 

Mihr-i enver zevÀle irmişdi 

2. İdüp ol meh diyÀrını seyrÀn 
áarba èazm itmiş idi mihr-i cihÀn 

3. Virmek ile teb-i firÀú aña derd 
Ditreyüp olmış idi çihresi zerd 

Bu mihr-i felekden dÿr ol ÀsitÀne-i saèÀdetlü mehcÿr zavallu daòi duèÀ vü åenÀ dehÀnın 
açup ve zebÀnından nÀr-ı óasretler ãaçup hezÀrÀn sÿz u güdÀz ü ÀlÀf-ı tażarruè u niyÀz ile ol 
türÀb-ı südde-i (25b) èizzet iktisÀba ki iksìr-i saèÀdet-i dü-cihÀnì vü kìmyÀ-yı siyÀdet-i 
cÀvidÀnìdür. Bu rÿy-ı zerd ü zÀrı sürüp ve ol àubÀr-ı müşÀr óarìm-i maórem-i muóteremi ki 
kuól-ı cilÀ-yı dìde-i aèyÀn-ı vücÿd u tÿtiyÀ-yı remed-zÀ-yı èuyÿn-ı aãóÀb-ı şühÿddur. Bu dìde-i 
pür-derd-i eşkbÀruñ cÀrÿb-ı müjgÀnıyla süpürüp birin zer-i òÀliã-i temÀmü’l-èıyÀr gibi àill ü 
àışdan pÀk ü birin çeşme-i ÀfitÀb-ı pür-envÀr gibi àaym-i àışÀdeden òalÀã u rÿşen ü tÀbnÀk 
itdükden ãoñra envÀè-ı taèôìm ü tebcìl ü eãnÀf-ı tekrìm ü teclìl ile ol Òalìl-i mülk-i celìlüñ 
cenÀb-ı cemìl ü èutbe-i èarş-ı èadìlin şifÀh-ı meskenet ü teõellül ile taúbìl idüp: 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 
1. El-vedÀè ey ÀsitÀn-ı server-i dünyÀ vü dìn 

El-firÀú ey óÀk-i pÀk-i ãaón-ı Firdevs-i berìn 

2. El-vedÀè ey úıblegÀh-ı sÀkinÀn-ı ÀsumÀn 
El-firÀú ey secdegÀh-ı zümre-i rÿy-ı zemìn 

3. El-vedÀè ey ravża-i RıżvÀn gülistÀn-ı İrem 
El-firÀú ey sÀóat-ı gülzÀr-ı iúlìm-i yaúìn 

4. El-vedÀè ey èarãa-i sulùÀn-ı iúlìm-i hüdÀ 
El-firÀú ey cilvegÀh-ı raómeten li’l-èÀlemìn 

5. El-vedÀè ey bÀb-ı raómet vey der-i dÀrü’s-selÀm 
El-firÀú ey cÀy u óayy u mehbiù-i Rÿóu’l-emìn 

6. El-vedÀè ey şÀh-rÀh-ı şÀh-ı şÀhÀn-ı sübül 
El-firÀú ey türbetü iúdÀm-ı faòrü’l-mürselìn 

7. El-vedÀè ey maèden-i maúãÿd kÀn-ı kün-fekÀn 
El-firÀú ey menbaè-ı baór-ı hüdÀ-yı mühtedìn 

8. El-vedÀè ey maózen-i maùlÿb-ı künc-i küntü kenz 
El-firÀú ey úulzum-i dürr-i yetìm èaúl u dìn 

9. YÀ Resÿla’llÀh ne óaddümdür saña itmek vedÀè 
Áb u òÀküm hem-zebÀnum òoşdur olmaú mÀ ü ùìn 

10. Bir yüzi úara günÀh-Àlÿde mücrim bendeñem 
Eş-şefÀèa yÀ Resÿla’llÀh ü Rabbi’l-èÀlemìn 
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diyüp dil-i àamgìn ü dìde-i nemgìn birle müddet-i medìd ùayy-i menÀzil ü zemÀn baèìd-i úaùè-ı 
merÀóil idüp Àòir vüãÿl-ı dÀrü’s-selÀm aènì duòÿl-i memÀlik-i ŞÀm u muãÀóabet ü muúÀrinet 
èulemÀ-i èiôÀm (26a) ve fużalÀ-yı kirÀm ü ziyÀret-i müşÀhid-i cemÀhìr meşÀhìr-i ehl-i İslÀm ile 
ki cümleden èÀrif-i esrÀr-ı Nebì-i medenì Óażret-i Üveyse’l-Úarenìdür. Ve mürevvió-i Resÿl-i 
Úureşì BilÀl-i Óabeşì vü òÀtime velÀyet-i úÀéil-i eddebenì Rabbì Óażret-i Şeyò Muóyi’d-dìn-i 
èArabì ve bunlardan àayrı nice nice evliyÀ-i dìn ü enbiyÀ-i güzìn ü aãóÀb u etbÀè-ı seyyidi’l-
mürselìndür rıżvanu’llÀhi teèÀlÀ èaleyhim ecmaèìn. Ve baède ùavÀf-ı mesÀkin-i pìr-i KenèÀn 
èazm ü iètikÀf-ı künc-i beytü’l-aózÀn ve esrÀ-yı Mescid-i AúãÀ ve temÀşÀ-yı ãaóratu’llÀhu’ã-
ãammÀ. SeyrÀn-ı eùrÀf-ı Beytü’l-Maúdis ü devrÀn-ı eknÀf-ı cevÀnib-i arż-ı aúdes ziyÀret-i cenÀb-
ı Òalìlü’r-RaómÀn ve rüéyet-i ÀsitÀn-ı Kelìm-i İbn-i èİmrÀn èaleyhima’ã-ãalavÀtü ve’s-selÀm ve 
bunlara beñzer óadd u èaddden füzÿn u óaãr u èidÀddan efzÿn bìrÿn-ı mevÀżıè-ı müteberrike-i 
enbiyÀya vuãÿl ü mecÀmiè-i müteferriúa-i evliyÀya duòÿl ile müşerref olup óÀliyÀ òıdmet-i şerìf 
şeref-fezÀ-yı yÀrÀn ile ve òÀk-i pÀy-ı kìmyÀ-sÀy-ı òullÀn ile dil-i àamgìni mesrÿr u dìde-i 
àamgìni pür-nÿr úılmaú Àrzÿsıyla vilÀyet-i Rÿm u merzübÿm-ı saèÀdet-i mersÿm semtine 
èazìmet üzreyüz. ÒudÀ èalìm ü dÀnÀdur ki tÀ ibtidÀ-yı müşÀhede-i nÿr-ı sÀùıè-ı Beytu’llÀh u 
iftitÀó-ı meèÀnìye-i mihr-i lÀmiè-i óabìb-i İlÀhdan nihÀyet ÀdÀb-ı ziyÀret ü erkÀn-ı óacc u àÀyet-i 
aókÀm-ı ùavÀf u menÀsık-ı óacc u åecce dek belki evvel èazm-i sefer-i ôafer-i rehber ü ÀàÀz-ı 
óazm u cezm-i seyr ü güõer-i baór u berden tÀ Àòir müsÀferet ü mücÀveret-i Yeårib ü BaùóÀ vü 
müntehÀ-yı muèÀrinet ü mübÀèdet maúÀmÀt-ı sübóÀne’lleõì esrÀ bi-èabdihì leylan mine’l-
mescidi’l-óarÀmi ile’l-mescidi’l-AúãÀ53 belki mücÀvize óudÿd-ı Óumã u ÓamÀya dek ki anlar 
daòi aãóÀb u tÀbièìn ile ùolu ve enbiyÀ-i mürselìn ile memlÿdur. GÀh meõkÿr olan mecÀmiè-i 
ãavÀmiè-i èÀliye-i enbiyÀ-ı müteúaddimìn ü gÀh mesùÿr (26b) olan ãavÀmiè-i cevÀmiè-i 
müteèÀlìye-i evliyÀ vü şühedÀ-i müteaòòirìnde ve óaremeyn-i mükerremeyn ü beldeyn-i 
muèaôôameteynde gÀh cenÀb-ı bÀb-ı Beytu’llÀh u óarìm-i óarem-i èarş-ı iştibÀhdan her rükn ü 
maúÀmda taót-ı mìrÀb u mültezem ü rükn-i ehl-i şÀhide vü gÀh Ravża-i Münevvere sulùÀn-ı 
kÀéinÀt ve óużÿr-ı merúad-i muùahhar mefòar-i mevcÿdÀtda ve bunlardan mÀèadÀ bilÀd-ı úarada 
eger mesÀcid-i Nebevì ve muèÀbed-i Muãùafavìdür. Eger müşÀhid-i ãaóÀbe-i kirÀm ü merÀúid-i 
Àl ü evlÀd-ı èiôÀmdur. Eger maóÀfil-i mevÀlì vü ahÀlì dÀr u diyÀr u menÀzil-i ekÀrim ü eèÀlì 
úarìn ü emãÀrdur. Eger mecmaè-ı ãuleóÀ vü etúiyÀ vü müctemiè-i fuúarÀ vü àurebÀdur. Ve bi’l-
cümle cemìè meùÀf-ı icÀbet-i daèavÀt ü maùmaè-ı óuãÿl-i murÀdÀt olan mevÀżıè-ı müteberrike-i 
şerìfe ve ãavÀmiè-i müteferriúa-i münìfede siyemmÀ zamÀn-ı vaúfe vü münÀcÀt u ÀvÀn-ı èarż-ı 
óÀcÀt u hengÀm-ı óuãÿl-i murÀdÀtda zirve-i kühsÀr-ı raómet ü úulle-i mehbiù-i bereket dÀà-ı dil-i 
èÀşıú menÀl-i pertev-i envÀr-ı İlÀhì ile tÀbÀn u lemeèÀt-ı esrÀr-ı nÀ-mütenÀhì ile dıraòşÀn olan 
cebel-i èArafÀt ve eşref-i şevÀhik-i èÀliyÀn eùrÀfında olan feżÀ-yı bì-pÀyÀn u eknÀfında olan 
feyfÀ-yı bì-girÀnı ki èarż-ı àaraż èarż-şiken ehl-i dünyÀdan èarìż ü ùÿl-i emel-i muùavvel ùÀlib-i 
kìmyÀ vü sìmyÀdan ùavìl olup fikr-i èamìú ü òayÀl-i daúìú-i ehl-i tedúìú cevÀnibin müşÀhede ve 
taóúìú eylemekden bìrÿn u óÀl-i òaşyet-i memÀlik dìde-i remed-dìde-i àufle-i enÀma vü aóvÀl-i 
maèrifete óaúÀyıú-ı heyéetüñ úuvvet-i èÀúile-i cehle-i èavÀma buèdından efzÿndur. GÿyÀ cÀnib-i 
ibtidÀsı mesÀlik-i èavÀlim-i úademe muttaãıl u muúterin ü cevÀnib-i intihÀsı memÀlik-i muèÀlim-
i èademe müntehì vü mefrÿndur beyt: 

feèÿlün feèÿlün feèÿlün feèÿl 
Ne ùÿlına irmek müyesser ùarìú 
Ne èarżına irmek òayÀl-i daúìú 

53 “Kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir.” İsra 
Suresi, 1. ayet. 
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baór-ı bì-úaèr u (27a) bün ü gird-Àb-ı mühliketü’s-süfün gibi èadÀd-ı merÀtib-i aèdÀdan füzÿn 
úulzüm-i ervÀó-ı kümmel-i insÀn ü vÀfirÀ vü ãalÀó u sedÀd u ÀóÀd u żalÀl ü fesÀd úurÀ vü 
bilÀddan efzÿn deryÀ-yı eşbÀó ehl-i èirfÀn ile bir vech ile memlÿ vü mÀl-À-mÀl ü bir ùarìúle leb-
À-leb ü peymÀne-miåÀl iken ki tezÀóum-ı terÀkim-i emvÀc-ı bióÀr tebÀr-ı nisÀ vü ricÀlden ve 
teãÀdum-ı telÀùum-ı efvÀó-ı süyÿl-i òuyÿl ehl-i cimÀl ü biàÀldan ve terÀdüf-i teãÀdüf-i ÀhÀlì 
nümür-i òumur àazÀl-timåÀlden ve teúÀåüf-i teżÀèuf-i cÿy-bÀr-ı piyÀde vü süvÀr-ı pür-vecd ü 
óÀlden keştì-i zemìn yirinden úopup deryÀ-yı felege irüp baúayazmış. Ve fülk-i felek-berìn 
mekÀnından ãalınup mÀverÀ-yı èarşda úaraya atayazmış idi. Ve her ùarafdan selÀùìn-i zamÀn u 
òavÀúìn-i devrÀn ki òÀvÀriú-i èÀdÀt-ı úÀhire vü bevÀriú-i kerÀmÀt-ı bÀhire ile ôÀhir olup ôÀhiren 
dervìş-ãÿret ser-i pÀ-bürehne vü èuryÀn u maènìde pÀdişÀh-sìret òilèat-i kerÀmet ile mülebbes 
muútedÀ-yı zemìn ü zamÀn ki geh muúÀtele vü mücÀdele-i ceyş-i nefs ü hevÀya gelmiş ve fetó ü 
fütÿó-ı úalèa-i raómet-i ÒudÀya niyyet ü èazìmet eylemiş èazìzlerdür. Naôm: 

feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
1. Òarú-ı èÀdÀtdan idüp òırúa 

Terk-i dünyÀdan eylemişler tÀc 

2. TÀcdÀra yoú iótiyÀcları 
Taòt u tÀc ehli anlara muótÀc 

Dÿd-ı Àh-ı pür-şerÀrlarından siyÀh bayraúlu altun sancaúları vü muàber perçemlü tÿà-ı 
pür-fürÿàları sÿr-ı ÀsumÀnda açılmış ve seyl-Àb-ı eşk ü òÿn-Àb-ı sirişkden èasker ôafer rehberleri 
cÿşÀn u òurÿşÀn olup rÿy-ı zemìne ùaàılmış idi vü sìne-i bì-kìnelerinden żarb-ı müşt ü mıżrab-ı 
engüşt ile ùabl ü neúúÀreleri (27b) giryÀn u nÀlÀn u feryÀd u zÀr u nÀle-i bisyÀrlarından ãÿrnÀ vü 
nefìrleri pür-fiàÀn ü naèra-zenÀn olup sÀyir óuccÀc-ı pür-cÿş-ı bezm-i elest mestleriyle vü 
nÀciyÀn u pür-òurÿş òum-òÀne-i èaşú-ı bÀde-perestleriyle hem-ÀvÀz olup cÀn u göñülden ve 
derÿn-ı dilden aàız bir ve nÀle-i cihÀngìr idüp ve èaşú ile AllÀh AllÀh eyleyüp ãadÀ-yı lebbeyk ü 
nidÀ-yı saèdìk ile úubbe-i èarş-ı berìne vü eùrÀf u eknÀf-ı ÀsmÀn u zemìne bir mertebe velvele-i 
àarìbe vü demdeme-i raèd-ÀåÀr duèÀ vü óÀcÀt ü zemzeme-i ãÀèiúÀ-kirdÀr åenÀ vü münÀcÀtla 
revÀyÀ-yı deyr-i dünyÀya vü úaãÀrÀ-yı arż u semÀya bir dÀéire zelzele-i èacìbe vü kevkebe-i 
ãavt-ı tehlìl ü temcìd ü debdebe-i kÿs-ı tesbìó ü taómìdle kÿs-ı sevÀkin-i felek-i aèlÀya vü heves-
i SübóÀn-ı Sidretü’l-MüntehÀya bir veche àulàule-i mehìbe ãalmışlar idi ki cÀmiè-i Ezher-i semÀ 
vü mescid-i enver-i AúãÀ vü ãavmaèa-i çarò-ı berìn ü òÀnúÀh-ı rÿy-ı zemìnde òaùìb minber ü 
seccÀdesin maófel-i ferş-i imÀm Kaèbe-i úuds ü hümÀm Medìne-i üns-i òuùbe vü õikrin ve 
úırÀéat u fikrin yañılmış ve öñlerin óayret alup èaúılları ùaàılmış idi. Ve óikmet-i İlÀhì ve 
èinÀyet-i nÀ-mütenÀhì ile ol dem ki vaúfede olan ehl-i óÀcÀtuñ rabbenÀ teúabbe’l-minnÀ inneke 
ente’s-semìèü’l-èalìm54 nidÀsı basìù-i òÀkden zirve-i eflÀke peyvest ü aãóÀb-ı münÀcÀtuñ vetüb 
èaleynÀ inneke ente’t-tevvÀbü’r-rÀóìm55 ãadÀsı óażìż-i ferşden geçüp müsebbióÀn-ı evc-i èarşuñ 
taómìd ü temcìdi anuñ yanında pest olmışdı. Bir cÀnibden seóÀb-ı cevv-i ÀsumÀn (28a) ve 
hüve’lleõì yünezzilü’l-àayåe min baèdi mÀ-úanetÿ ve yenşuru raómeteh56 diyüp gürÿh-ı ehl-i 
ìmÀn gibi giryÀn u eşk-i nìrÀn gÿyÀ ki kelÀm-ı Óaúdan tercemÀn olup anı ucìbü’d-daèvetü’d-dÀèi 
iõÀ deèÀnì57 kelÀmıyla raùbu’l-lisÀn ü bir cÀnibden raèd-ı ãÀèiúa-girdÀr-ı felek-i devvÀr 

54 “Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin hakkıyla bilensin.” Bakara Suresi, 127. ayet. 
55 “Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.” Bakara Suresi, 128. ayet. 
56 “O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır.” Şûrâ Suresi, 28. ayet. 
57 “(Kim) bana dua ederse, dua edenin duasını kabul ederim.” Bakara Suresi, 186. ayet. 
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yüsebbióu’r-raèdü bi-óamdihì ve’l-melÀéiketü min òìfetihi58 diyüp zümre-i ehl-i ìúÀn gibi nÀlÀn 
ü naèra-zenÀn u èinÀbet-i MennÀn-ı õü’l-imtinÀnı èıyÀn idüp ve hüve’lleõì yaúbelü’t-tevbete èan 
èibÀdihì ve yaèfÿ èani’s-seyyiéÀti59 kelÀm-ı saèÀdet-encÀm ile èaõbu’l-beyÀn olmış idi ve bir 
cÀnibden ehl-i ictimÀèdan baèżì gözi açıúlar ıùtılÀè itdügi òayl-i melÀéike pür-vecd ü semÀè ki 
úavm-i evveli ecnióatün müåennÀ vü åelÀå ü rubÀè idi. Òÿn-Àb-ı eşk-i ehl-i İslÀmı ve seyl-Àb-ı 
sirişk-i òavÀã u èavÀmı Àb-ı revÀn u seyl-i revÀn gibi göricek zebÀn-ı óÀl ile baèżısı lÀ-teòÀfÿ 
velÀ taózenÿ60 inna’llÀhe àafÿru’r-raóìm61 ve baèżısı seyecèalu’llÀhu baède èusrin yüsrÀ62 
inna’llÀhe hüve’t-tevvÀbü’r-raóìm63 diyü müéminìne beşÀret-i dil-güşÀ vü işÀret-i feraó-fezÀ 
idüp giymişlerdi. Ve bi’l-cümle bunuñ gibi nice nice èalÀyim úabÿl-i óÀcÀt u ÀåÀr-ı isticÀbete 
deèavÀt ôuhÿr idüp leb ü dehÀn ehl-i eõkÀr ü çeşm-i giryÀn-ı uli’l-ebãÀr fe’l-yażóakÿ úalìlen 
ve’l-yebkÿ keåìran64 maènÀsı Àb-ı revÀn gibi tekrÀr eylemek üzre iken bir dem ve bir nefes 
òÀmÿş olmayup õimmetümüzde duèÀ-yı òayrı lÀzım olanları ferÀmÿş itmeyüp gÀh olurdı ki 
èumÿman èÀmme-i müéminìn ü cümle-i muvaóóidìn [ü] müslimìn içün naôm: 

feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
1. Zümre-i ehl-i dìne yÀ Rab 

MuãùafÀ óürmetine raómet úıl 

2. Dìn ü dünyÀların úılup maèmÿr 
èÁúıbet yirlerini cennet úıl 

(28b) ve gÀh olurdı ki òuãÿãan pÀdişÀh-ı mülk-i dìn ü ser-i sÀlÀr-ı ehl-i yaúìn Óażret-i SulùÀn 
SüleymÀn eyyeda’llÀhü TeèÀlÀ bi-naãrihì ilÀ Àòiri’z-zamÀn65 içün AllÀhümme hebli mülken lÀ-
yenbaàì li-eóadin [min] baèdih66 naôm: 

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
1. ÒudÀyÀ şeh SüleymÀnı yedi iúlìme mÀlik úıl 

Óabìbüñ MuãùafÀnuñ cÀdde-i şerèinde sÀlik úıl 

2. CihÀn ùurduúça taót-ı èizzet üzre kÀmrÀn olsun 
èAdÿ-yı dìn-i İslÀmı yed-i úahrında hÀlik úıl 

ve gÀh vüzerÀ-yı serìr-i salùanat u ümerÀ-yı eùrÀf-ı memleket içün 

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 
1. VüzerÀ vü ümerÀya kerem eyle yÀ Rab 

Luùf vir tÀ ki reèÀyÀya rièÀyet ideler 

2. FÀnì manãıbda èadÀletle beúÀ üzre olup 
Dünyeden Àòirete ehl-i saèÀdet gideler 

ve gÀh èulemÀ-yı dìn ü fużalÀ-yı ehl-i yaúìn içün naôm: 

 

58 “Gök gürlemesi O’na hamd ederek tespih eder. Melekler de O’nun korkusundan tespih ederler.” Ra’d Suresi 13. 
ayet. 

59 “O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir” Şûrâ Suresi, 25. ayet. 
60 “Korkmayın ve üzülmeyin.” Fussilet Suresi, 30. ayet. 
61 “Muhakkak ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Bakara Suresi, 192. ayet. 
62 “Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.” Talak Suresi, 7. ayet. 
63 “Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.” Bakara Suresi, 37. ayet. 
64 “Artık az gülsünler ve çok ağlasınlar.” Tevbe Suresi, 82. ayet. 
65 “Allahu Teala yardımıyla onu ahir zamana kadar destekler.” 
66 “(Ey Allahım), bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet!” Sad Suresi, 35. ayet. 
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mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
1. MevÀlìye óabìbüñ óaúúı’çün yÀ Rab èinÀyet úıl

Rumÿz-ı èilmüñi keşf eyle anlara hidÀyet úıl 

2. CihÀnda fièl ü úavlin cümlenüñ şerèa muvÀfıú it
ÚıyÀmetde kitÀb-ı óüsnüñe baúmaàa lÀyıú it

DügÀh úużÀt-ı memÀlik-i İslÀm ü óumÀt-ı mesÀlik-i ìtÀm-ı enÀm içün naôm: 
mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 

1. Óükmini ehl-i şerèüñ İlÀhì ãaóìó úıl
Óıfô eyle cümle anları mÀl-i yetìmden 

2. DünyÀda eyle her birinüñ rifèatin ziyÀd
äoñ demde ãaúla hevl-i èaõÀb-ı caóìmden

ve gÀh meşÀyiò ü èubbÀd u fuúarÀ vü zühhÀd içün naôm: 
feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1. äuleóÀnuñ fuúarÀnuñ yÀ Rab
Arturup faúr u fenÀsını müdÀm 

2. EvvelÀ keşf ü kerÀmÀt virüp
Áòir it yirlerini dÀr-ı selÀm

ve gÀh zümre-i muóaããılÀn-ı èulÿm-ı fırúa-i mükemmelÀn-ı rusÿm aènì ki ùÀlib-i mecd-i 
mülÀzım u sÿòte vü müsteèid úardaşlar içün naôm: (29a) 

feèilÀtün mefÀèilün feèilün 
1. Zümre-i ùÀlibìnüñ ey úÀdir

Eyle èilm ü èamellerini ziyÀd 

2. Cümlenüñ úıl èaúÀéidini ãaóìó
İrgürüp maúãadına rÿz-ı mièÀd

ve gÀh şuèarÀ vü ôurefÀ vü büleàÀ vü faãìóÀ yazanlar içün naôm: 
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1. ŞÀèire münşiye yÀ Rabb èinÀyet eyle
Ki úamu sözlerini naèt ya tevóìd ideler 

2. Bunda hezl ü hezeyÀndan ãaúınup dillerini
Cennetüñ vir k’ebedì õÀtuña taómìd ideler

ve gÀh aãóÀb-ı şevú ü erbÀb-ı õevú [ü] èÀşıúÀn-ı pÀk ü muóibbÀn-ı àamnÀk u hem-derdler içün 
mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 

1. ErbÀb-ı èaşúı úanùara-i pür-mecÀzdan
YÀ Rab geçür ãafÀ ile irgür óaúìúate 

2. DünyÀda Àb-ı èaşúuñ ile bula óayÀt
Áòir geçüp ãırÀtı úamu gire cennete

ve gÀh ùÀéifeteyn-i Àòireteyn ü úıbleteyn-i müteéaòòireteynden taèyìn ü taòãìã ve icmÀlen 
meõkÿrken tanãìã idüp naôm: 

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 
1. Bir úuluñ vardur İlÀhì kim adı èÁşıúdur

RÀh-ı èaşúuñda senüñ àÀyet ile ãÀdıúdur 
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2. Baña ıãmarladı úapuñda münÀcÀt-ı úalem
Anuñ içün ùapuña keşf-i murÀdÀt-ı úalem

3. ÚÀdirÀ hicr ile miónet-zede bir èÀşıúdur
Dürlü miónetle felÀket-zede bir èÀşıúdur

4. èAşúdur vÀye aña èaşú durur ser-mÀye
èAşúdur èaşú Àteşidür tÀ geleli dünyÀya

5. Fenn-i èaşúuñda bu gün mÀhir ü fÀyıú olmış
èAşúı bulmış sevecek èaşúa o èÀşıú [olmış]

6. Kendüye devlet-i cÀvìd ile himmet ider
MuãùafÀ Àline daèvÀ-yı èubÿdiyyet ider

7. Õerreden gerçi cihÀn içre vücÿdı kemdür
Pertev-i mihrüñe ümmìdi velì muókemdür

8. Beşeriyyetdür egerçi günehi õilleti çoú
Kerem ü èafvuña hìç şÀéibe şübhesi yoú

9. Dimezem óükm idüp elbet kereme lÀyıúdur
Raómet eyle aña yÀ Rabb hele èÀşıúdur
(29b)

10. YÀ İlÀhì kerem ü luùfuña àÀyet yoúdur
Baór-ı iósÀnuña miúdÀr u nihÀyet yoúdur

11. Anı bir vech ile eyle keremüñ baórına àarú
Ki bata gide aña cümleten ez-pÀ tÀ farú

12. NÀmı èÁşıúdur eyÀ raómeti çoú raómet umar
Sevdigüñden daòi bu úıããada çoú şefúat umar

13. Dünyede úıl anı yÀ Rabb şeh-i èÀlem-i èaşú
Ser-te-ser aña musaóóar úıla bu èÀlemi èaşú

14. ŞÀh úıl èÀşıúu’l-èaşú ilinüñ sancaàın
èArş-ı aèlÀda úura èaşúuñ ile otaàın

15. Áòiretde anı èaşú ehline serdÀr eyle
Server-i maóşere yÀ Rabb èalemdÀr eyle

16. èAşú sancaàını tÀ ol çeke ol günde revÀn
Ser-i èalem gib’ola Àl idügi anda èıyÀn

17. Diyeler èÁşıúa virilmiş o sancaú Óaúdan
Fevrìyi daòi İlÀhì úopar ol sancaúdan

18. Cümle aãóÀba vü aóbÀba daòi yÀ Rabbì
Sen kerem eyle şefìè ola benì èArabì

19. Óażret-i Aómed-i MuòtÀr óaúiyçün yÀ Rab
Reh-i èaşúuñdaki aòbÀr óaúiyçün yÀ Rab

20. Yarlıàanmaú var ise úavl-i duèÀsıyla úul
Ben yüzi úara úuluñ eyle duèÀsın úabÿl
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diyüp ve buña beñzer hezÀrÀn hezÀr edèiye-i devlet-i cÀvidÀnì vü eåniye-i saèÀdet-i dü-cihÀnì ile 
raùbu’l-lisÀn ü èaõbü’l-lisÀn olmaúdan bir laóôa òÀlì degül idük. Ve inşÀéallÀh şimdengirü daòi 
mÀdÀm ki èÀlem-i óayÀtda sÀkin ü dünyÀ-yı bì-åebÀtda mümkin olavuz ol õÀt-ı melek-ãıfÀt içün 
bunuñ emåÀli ve èadÀt-ı ãÀlióÀt-ı ãalavÀt-ı maèrÿża-i evúÀt gibi üzerimüze lÀzımu’l-edÀ vü 
vÀcibü’l-úażÀ olup ve yÀrÀn-ı ãafÀ ve òullÀn-ı vefÀya taèmìm daòi taãmìm olınmışdur müyesser-
bÀdÀ bÀúì ve’s-selÀm ke’l-evveli bi’l-itmÀm ve’l-ekmel. Vaúfe burda temÀm olsun bizi bilenlere 
peyÀm olsun ãaà olursaú buluşmadur maúãÿd biz ölürsek size selÀm olsun 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 
ÙÀéif-i beyt-i ÒudÀ vü zÀéir-i bÀb-ı Resÿl 
Fevrì yaènì òÀk-i rÀh-ı Àl ü aãóÀb-ı Resÿl  
Sonuç 

Seyahat-nâmeler, klasik Türk edebiyatında dış dünyaya açılan ve sosyal çevreyi yansıtan 
edebî türlerden biridir. Manzum, mensur veya manzum-mensur şekillerde karşımıza çıkan bu 
tür, seyahatin yapıldığı coğrafyaya ve amaca göre kendi içinde sınıflandırılmaktadır. Hac 
ibadetini yapmak üzere çıkılan seyahatler esnasında yaşanan tecrübeleri ve gezip görülen yerler 
hakkında izlenimleri konu alan hac seyahat-nâmeleri de bunlardan biridir. 

Klasik edebiyatta 15. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıla kadar birçok hac seyahat-nâmesi 
kaleme alınmıştır. Bunlardan biri de 16. yüzyılın velut şairlerinden biri olan Fevrî tarafından 
manzum-mensur karışık şekilde telif edilen ve bu çalışmada da hakkında çeşitli 
değerlendirmelerin yapıldığı hac seyahat-nâmesidir. 

Fevrî, bu eserinde 1544 yılında çıkmış olduğu hac yolculuğunu konu edinmiştir. 
Meşâ’irü’ş-Şuarâ’sında da dile getirdiği üzere Fevrî’nin hacca gideceğini öğrenen Âşık Çelebi, 
bu kutsal topraklardan yapılan duaların kabul edileceği inancından hareketle ondan kendisine de 
dua etmesini ister. Muhtemelen vermiş olduğu sözü yerine getirdiğini edebî bir metinle kayıt 
altına almışçasına uzunca bir Âşık Çelebi övgüsüyle eserine başlayan Fevrî, yine eser sonunda 
ona duada bulunarak eserini bitirir. Nitekim Âşık Çelebi hacca çıkmadan önceki talebinin yerine 
getirildiğine dair Fevrî’nin hac dönüşü kendisine bir mektup gönderdiğini söyleyerek 
memnuniyetini belirtmek için bu mektuptan uzunca bir bölümünü tezkiresine aynen 
kaydetmiştir. Bu durum eldeki bu hac seyahatnamesinin, aynı zamanda mektup tarzında 
yazıldığının da bir işaretidir. 

Eserini oldukça sanatkârane bir tarzda kaleme alan şair, âdeta bu alandaki maharetini 
sergilemek istercesine ağır bir dil kullanmıştır. Şairin dili özellikle Arafat, Kâbe ve Ravza-i 
Mutahhara gibi kutsal mekânların tasvirinde ve Âşık Çelebi’nin övgüsünün yapıldığı manzum 
ve mensur bölümlerinde daha da ağırlaşır. Şair, Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü bir 
dilin yanında anlatmış olduğu düşünceleri destekler mahiyette iktibas yoluyla sıkça ayet, hadis 
ve kelam-ı kibar tarzında Arapça özlü cümlelere de yer vermiştir. Eserde, yolculukta 
yaşanılanlardan çok; izlenimler ve bu izlenimler esnasındaki ruhî helecanlar resmedilmiştir. 
Yani şair, olay ve mekân tasvirlerinden çok kutsal topraklarda olmanın iç dünyasında 
oluşturduğu vecd hâlini terennüm etmiştir. 

Sonuç olarak şimdilik elde tek yazma nüshası bulunan bu Hac Seyahat-nâme’si, hem 
Fevrî gibi 16. yüzyılın önde gelen şairlerinden birine ait olması hem de temsil ettiği edebî türün 
sıradışı örneklerinden biri olması bakımından edebiyat tarihi numunelerimiz arasında ayrı bir 
öneme haizdir. 
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Summary 
While Fevri was a devshirmeh of Croatian origin, he was one of the important Ottoman 

poets who received a great education as a Muslim and gained eligible reputation with his 
scholarly virtues and ability in being a poet in 16th century. The scholarly literary works that he 
wrote them became a great role for him to gain the reputation. Pilgrimage Travelbooks that he 
told the travel that he started out on the occassion of his duty of pilgrimage in 1546 and told a 
part of what he had and saw during the performance of the worship and he wrote in a mixed 
poetic-prose form is available among these works.  

His work which has been overshadowed of other works and has not been focused too 
much has a especial importance in terms that the poet reflected a different literary dialect and it 
has a different type among his works. Moreover, this work has an importance because it is in the 
type of pilgrimage itinerary that their samples are limited in the classic Turkish literature.  

Fevrî took his pilgrimage journey in 1544 as a subject of this work. As it is stated in 
Meşâ'irü'ş-Şuarâ, Aşık Chelebi learns that Fevrî will go on pilgrimage and asks him to pray for 
him as well, based on the belief that the prayers made from these holy lands will be accepted. 
Fevrî started his work with long praise of Âşık Chelebi, as if recording with a literary text that 
he probably fulfilled his promise, and finished his work by praying to him at the end of the 
work. As a matter of fact, Aşık Çelebi recorded along part of this letter exactly in his biography 
in order to express his satisfaction by saying that Fevri sent him a letter on his return from the 
pilgrimage stating that his request before he went on the pilgrimage was fulfilled. This is a sign 
that this pilgrimage booklet is also written in letter style. 

The poet, who wrote his work in a very artistic style, used a heavy language as if he 
wanted to exhibit his skill in this field. The language of the poet becomes heavier especially in 
the description of sacred places such as Arafat, Kaaba and Ravza-i Mutahhara and in the poetic 
and prose parts where Âşık Çelebi is praised. The poet frequently included Arabic concise 
sentences in the style of verses, hadiths, and polite words, in a way that supports the thoughts he 
expresses in addition to a language loaded with Arabic and Persian words and compositions. In 
the work, more than what happened during the journey; impressions and spiritual flippers during 
these impressions are depicted. In other words, the poet chanted the state of ecstasy he created 
in his inner world of being in the holy land rather than depicting events and places. 

In this research, a set of evaluations was made on the form and content features of 
Pilgrimage Travelbooks belonging to Fevri from the point of its available single copy and the 
work’s text in translated and written form was included. 
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