Şair Ziya Paşa’nın , Mür Ali ’ye (ks) yazdığı manzum mektuplar
Nazım-ı Amasya mutasarrıfı iken illet-i nasuver ile ber keşte hal olmağla
Sıvas’ta postnişin-i irşad olan Nur Ali (ks) tarafından Varid olan name tekribi
ile ıllet-i mezkure kesb-i hıffet ü zeval itmekle yazılan cevapnamedir.
Benim ey nuru çeşm-i iftiharım
Medetkarım ,enisim , gamkisarım
Surur-ı hatırım şevk-i derunum
Ferahbahşi dilzar-ı zebunum
Siphr-i feyz u aşkın aftabı
Kemalat-ı ilahinin kitabı
Füruğ-ı zata mahzardır cemalin
Kemalat-ı hüdadandır kemalin
Utandırırsan nola hüsnünle mahı
Ayan vechinde envar-ı ilahi
Harim-i barigah-ı kurb-i haksın
Sana merd-i hüda dense ehaksın
Değil merd-i hüda belki hüdasın
Ki esrar-ı hüdaya aşinasın
Bilirsin ey tabib-i mihribanım
Neler çekti bu cism-i natuvanım
Azizim hemnişinim oldu zillet
Civanlıkta beni pir etti illet
Maraz, sıhhattan etti şöyle teb’ıd
Etıbbadan , devadan kestim ümid
Değildim muktedir bir iltifata
Bakardım dürbin ile hayata
Vücudum za’f ile döndü hilale
İşim kaldı Cenab-ı layezale
Figan ü zar idi her ruz-i garım
Bu hal üzre geçerdi ruzgarım
İnayetnameniz kim vasıl oldu
Gönülde bin meserret hasıl oldu
Dahi açmazdan evvel kitabı
Bu resme eyledim ana hitabı
Didim , ey nüsha-i tehkik u ırfan
Nüvid-i yar ve te’vid-i dil u can
Sen ol cananın ittin destini bus
Heman ben kaldım ancak zar u me’yus
Hased ey name-i ferhunde tali’
Sana oldu nigah-ı yar vaki’
Deyub bu nazmı hem gözyaşı saçtım
Biraz fikr ettim ahir mihrin açtım
Ne gördüm , bir kitab-ı meani
Lisanül gaybdır her bir beyanı
Sufuf-i varidat olmuş suturu
Mezayası ider vala şuuru
Celi her nüktesinde bin hakaik
Ayan her cümlesinde bin dekaik
Zeban-ı alem –i irfan, zebanı

Beyan-ı feyzü rabbani, beyanı
Yazılmış bir nice bahsi hakikat
Ki her harfi değer bin kere dikkat
Bakıp ol nüshaya tekrar tekrar
Teselli buldu her lahza dil-i zar
Nigah ettikçe ben nakş-ı kitaba
Medar-ı hıffet oldu iztıraba
Vücud-ı natüvane geldi kudret
Göründü veche-i asar-ı sıhhat
Tağayyür geldi sıhhatle mizaca
Mudara kalmadı tıbba , ilaca
Surur ve behcetim gelmez beyana
Yeniden gelmişim güya cihana
Bunun şükründe aczim gerci zahir
İşim ancak hülus üzre duadır
Vücudun görmeye hacet ilaca
Tabib ol ehl-i derd ü ihtiyaca
Safa üzre geçe ömr ü zamanın
Bula feyz-i müebbet hanedanın
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Amasya’dan yazılmış diğer bir mektup
Ey Nur Ali vü nur-ı ‘ali
Mecmua-yı cümle-i meali
Hilal-ı dekayık-ı hakayık
Keşşaf-ı hakayık-ı dekayık
Meş’alkeş-i şahrah-ı tahkik
Padaş-ı tarik , Hızr-ı tevfik
Dana-yı bevatın u zevahir
Derya-yı muhıyt-ı alem-i sırr
Mir’at-ı cihannüma-yı irfan
Hurşid-i sipehr-i feyz ü ihsan
Seccade nişin –i feyz ü irşad
Ferdül ferd, Kürve-i efrad
Ey mürşid-i kamil-i İlahi
Yok fazl u kemaline tenahi
Derd-i dile nüsha-yı şifasın

Alemde bir ayet-i Hüdasın
Bername-i dilnevazın aldım
Ahbar-ı hayatsazın aldım
Mefumu vefa meali ihsan
Mazmunu kerem, mefadi irfan
Her harfi müzil-i çirk-i alam
Her lafzı delil-i şevk u aram
Ol şevk ile dil cihana sığmaz
Dilşadlığım beyana sığmaz
Keyfiyet-i mana –i müşahed
Verdi dil zare zevk-i bihad
Hakka ki garibdir bu rü’ya
Encamını ide hayr Mevla
Rai, mer’i , müra’i birdir
Rü’yet amma acib sırdır
Bu bahiste gerci kavl çoktur
Tahkikine ihtimal yoktur
Tevhidde çünki ğayet olmaz
Bir dairede nihayet olmaz
Men’ eylecekti gördüm eşğal
Yazdım bu bir iki satırı derhal
Ey hasreti bağrımı iden hun
Taksirimi eyle afve mekrun
Kıl münkiri feyzin ile iskat
Ol mahzarı cümle-i kemalat
ğurre, Zilkade 1281
(Nazif, Süleyman.,’Külliyat-ı Ziya Paşa’, İstanbul, 1924)

