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ÖN SÖZ 

Mecmualar, toplumun çeşitli kesimlerinden farklı konuların bir araya 

getirildiği her sınıftan insanın katkı sunduğu eserlerdir. Şiir mecmuaları günümüzde 

karşılığı antolojiye denk gelen yazma eserlerdir. Klasik Türk edebiyatımızın menbası 

halinde olan bu el yazmaları, edebiyat araştırmacılarının başvurdukları kaynaklar 

arasında yer almaktadır.  

  Mecmualar muhtevasını derleyicisinin bireysel zevk ve kültür anlayışına göre 

oluşturur. Bununla birlikte dönemin, estetik ve edebî beğenilerini de bizlere sunar. 

Asırlara göre beğenilen şairlerin şiirlerini tespit etmekte de araştırmacılara kolaylık 

sağlar. Mecmualar, kültür tarihi açısından  farklı disiplinler arası çalışmalara da imkan 

verir.  

  Son yıllarda konunun önemine binaen bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır. İlk 

kez 2011 yılında Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL tarafından “Mecmua: Osmanlı 

Edebiyatının Kırkambarı” sempozyumunda MESTAP bildiri olarak bilim dünyasına 

tanıtılmıştır. Görülen kabul ve değerlendirmeler neticesinde edebiyat tarihimizin 

havuzu oluşturulmaya başlanmıştır. 2011 yılından itibaren bu proje kapsamında 

yüksek lisans ve doktora çalışmaları yıllara göre hızla artış göstermiştir. Bu konu ile 

ilgili değerlendirmelerimizi “Giriş” bölümü “Şiir Mecmuaları” başlığı altında sayısal 

veriler ile de detaylandıracağız. 

 Çalıştığımız şiir mecmuası, Milli Kütüphane’de 26 HK 1060/1 numara ile 

kayıtlıdır. Giriş bölümünde mecmua kelimesi ve şiir mecmualarının önemi üzerinde 

durulmuştur. İnceleme kısmında mecmuanın tavsifi, mürettibi, tertip şekli, şairlerin 

yaşadığı yüzyıllar, şiirlerin nazım biçimleri, aruz kalıpları tablo ve grafiklerle ayrıntılı 

biçimde gösterilmiştir. İkinci bölümde, metnin içeriğindeki 247 şiirin transkripsiyonlu 

çevirisine, üçüncü bölümde MESTAP tablosuna yer verilmiştir. Son kısımda ise 

nüshanın tıpkıbasımı çalışmaya ilave edilmiştir. 

 Yüksek lisans döneminde kendilerini gıyaben sonrasında ise üniversitemize 

teşrifleriyle şahsen tanıdığım, ilminin sonsuz hazinesinden elim el verdiğince 

nasiplenmeye çalıştığım, birlikte yaptığımız çalışmalarda şahsıma ilmî bir bakış açısı 

kazandıran, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, süreç içerisinde yanlışlarımı sabırla 

düzelten, bu meşakkatli yolculukta bana kılavuzluk eden değerli hocam Sayın Prof. 

Dr. M. Fatih KÖKSAL’a sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunarım.  

 Çalışmamda Farsça metinlerin okunması ve anlamlandırılmasında kıymetli 

yardımlarını esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Mehmet KANAR’a ayrıca teşekkürlerimi 

arz ederim. Bu süreçte çalışmamın her safhasında yanımda olan değerli desteklerini 

esirgemeyen sevgili eşim ve gözümün nuru çocuklarıma da teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Haziran, 2021                      Fatma DİREKLİ
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ÖZET 

MİLLİ KÜTÜPHANE 26 HK 1060/1 NUMARADA KAYITLI ŞİİR 

MECMUASININ METNİ VE MECMUALARIN SİSTEMATİK TASNİFİ 

PROJESİ’NE (MESTAP) GÖRE TASNİFİ 

 Mecmua, Arapça “cemʿ” (جمع) kökünden türemiş olup anlamca “bir araya 

getirilmiş, derlenen, cem olunmuş” manalarını taşır. Edebiyat terimi olarak ise, 

“Nazım veya nesir niteliğindeki aynı ya da farklı konulara sahip bir ve birden fazla 

farklı şairlere ait, derleme halinde yazılmış olan yazma eserlerin bir düzen içinde veya 

düzensiz bir şekilde bir araya getirilmiş olan eserler bütünü” şeklinde 

tanımlanmaktadır.    

  Bazı mecmua derleyicilerin kendileri de şair olup şiirler yazmaktadırlar. Ayrıca 

beğenilen şair veya şairlerin eserlerini bu yazmalarda toplayarak kimi zaman 

divanlarda bulunmayan şiirlerin ve keşfedilmemiş şairlerin de ortaya çıkmasına vesile 

olmaktadırlar. Şiir yazma özelliği olmayan derleyicilerinde beğendikleri şairlerin 

eserlerini, tutmuş oldukları yazmalarda bulundurarak edebiyat tarihimize yeni katkılar 

sunmaya devam etmektedirler.  

Çalışmamızın başlığı Milli Kütüphane 26 Hk 1060/1 Numarada kayıtlı Şiir 

Mecmuasının Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’ne (MESTAP) göre 

tasnifidir. 

Tezimizin, “Giriş” bölümünde “mecmua” teriminin tanımı ve edebiyat 

tarihimizdeki önemi, sonrasında ise Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi 

(MESTAP) hakkında bilgiler  verilmiştir.  

Çalışmamızın “Birinci Bölüm”ünde ise; çoğunluğu XVI. yüzyılda yer alan 

şairler ve şiir sayıları, nazım şekilleri, aruz kalıpları, MESTAP projesi ile ilgili yapılan  

çalışmaların yıllara göre dağılımı ve oranları ayrıntılı biçimde gösterilmiştir. “İkinci 

Bölüm”de “Metin” başlığı altında mecmuanın transkripsiyonlu metnine yer 

verilmiştir. Şiirlerin yayınlanan divanlarla karşılaştırılması yapılmış ve nüsha farkları 

(divanlardaki şekiller) aparatta gösterilmiştir. Çalışmamızın sonunda ise MESTAP 

tablosuna yer verilmiştir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Mecmua, Şiir, MESTAP. 
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ABSTRACT 

  NATIONAL LIBRARY TEXT OF POETRY JOURNAL REGISTERED AT 

26 HK 1060/1 AND ITS CLASSIFICATION ACCORDING TO THE 

SYSYEMATIC CLASSIFICATION OF POETRY MAGAZINES PROJECT 

(MESTAP) 

 

Mecmua is derived from the Arabic root "cemʿ" (جمع) and means "brought 

together, compiled, made". As the term of literature, it is defined as "the whole of the 

manuscripts written in compilation, which are written in a compilation or irregularly 

gathered together with the same or different subjects in the quality of verse or prose". 

Some magazine compilers are also poets and write poems. In addition, by 

collecting the works of admired poets or poets in these manuscripts, they sometimes 

lead to the emergence of poems and undiscovered poets that are not found in divans. 

They continue to make new contributions to our literary history by keeping the works 

of poets they like in their manuscripts, in their compilers who do not have the ability 

to write poetry. 

The title of our study is the Text of the Poetry Journal registered in the National 

Library 26 Hk 1060/1 and its classification according to the Systematic Classification 

of Journals Project (MESTAP). 

  In the "Introduction" section of our thesis, information is given about the 

Systematic Classification of Magazines Project (MESTAP) after its definition and its 

importance in our history of literatüre. 

  In the "First Part" of our study; the majority of  century XVI. The poets and 

their number of poems, verse forms, prosody patterns, the distribution and proportions 

of the studies carried out on the MESTAP project by years are shown in detail. In the 

"Second Chapter", the transcripted text of the journal is given under the title of "Text". 

The poems were compared with the published divans and the copy differences (shapes 

in the divans) were shown in the apparatus. At the end of our study, the MESTAP table 

is included. 

 

 

Keywords: Classical Turkish Literature, Magazine, Poetry, MESTAP 
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GİRİŞ: ŞİİR MECMUALARI VE MECMUALARIN SİSTEMATİK TASNİFİ 

PROJESİ’NE (MESTAP) DAİR 

 

  Arapça “cemʿ” (جمع) kökünden türemiş olup, mecmûʿ kelimesinin müennesi 

olan mecmû’a sözlükte, “toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzîm edilmiş şeylerin 

hepsi; seçilmiş yazılardan meydana getirilen yazma kitap, dergi, risâle” olarak 

tanımlanmıştır (Devellioğlu, 689). Sözcüğün çoğulu ise mecâmîʿ’dir. 

“Kütüphanecilik literatüründe mecmuanın karşılığı ‘derleme’dir” (Köksal, Tenkit ve 

Teori 133). 

“Mecmualar, genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli şekil ve 

hacimlerdeki dinî, din dışı nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplardır: 

Mecmûatü’l-ehâdîs, mecmûa-i fetâvâ, mecmûa-i ed’iye, mecmûatü’r-resâil, 

mecmûa-i eş’âr, mecmûa-i tevârîh, mecmûa-i fevâid gibi” (Uzun, 265). “Şiir 

mecmuaları, herhangi bir nazım türü veya nazım şekli birliği / müşterekliği 

aranmaksızın derlenmiş manzum metinlerden oluşan toplamalara şiir mecmuası 

diyoruz. Belli bir nazım şekli veya türünden eserlerin toplandığı mecmualar da esas 

itibarıyla şiir mecmuasıdır ama bunlar çoğunlukla Mecmua-i nuût, mecmûa-i kasâid, 

mecmûa-i ilâhiyat… gibi o nazım şekli veya türünün adıyla anılır. Bu eserler, 

kütüphanelerde “Şiir Mecmuası” adı altında kayıtlı olabileceği gibi genellikle 

Mecmû’a-i eş’âr veya Mecmû’atü’l-eş’âr olarak kayıtlıdır. XIX. yy. sonları veya 

XX. yy. başlarında, bir defterde toplanmış şiirlerin kütüphanelerde “şiir defteri” 

olarak kaydedildiği görülür. Esas olarak bunlar da elbette  şiir mecmuasıdır ve öyle 

kabul edilmelidir” (Köksal, Tenkit ve Teori 134).  

“Mecmualar, divan sahibi olmayan veya divanı ele geçmeyen, tezkirelerde 

adına rastlanmayan şairlerin tanınmasına ve de unutulmamasına imkân sağlamakla 

birlikte şairlerin divanlarında yer almayan şiirlerini içermesi bakımından da 

önemlidir” (Kesik, 338). 

Şiir mecmuasını derleyen mürettip, hem kendi dönemi hakkında hem de 

kendisinden önceki şairlerin dönemleri hakkında ipuçları verir.  
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“Şairler, şiirlerinin mecmualara kaydedilip okunmasını şairliklerinin bir 

ölçüsü olarak görmüş; şiirlerinin başkaları tarafından beğenilmesiyle övünmüşlerdir. 

Bunu da çeşitli şiirlerinde dile getirmişlerdir. Necâtî Bey, şiirlerinin beğenilip şevk 

ile mecmualara yazılmasını ister. Böyle yapılırsa mecmuanın her bir varağı yelpaze 

olacaktır: 

Şi’rimi mecmualarda yazasız şevk ile siz 

Tâ kim ola her varak aşk oduna bir bâd-biz  

             (Necâtî G 476/1)” (Kurnaz-Çeltik, 33-34). 

“Âhî, dostluk mecmuasında veya dostların mecmuasında adı yazılırsa, adının 

kıyamete kadar devlet kitabında kalacağına inanır: 

Nâme-i devletde Âhî yâd ola tâ haşra dek 

Dostluk mecmuasında adımız ger yazıla   

         (Âhî G 9/4)” (Kurnaz-Çeltik, 33-34). 

Mecmualarda derleyici kendi bilgi ve edebî kültürüne veya beğenisine göre 

Türkçe şiirlerle birlikte Farsça ve Arapça şiirlere de yer verebilir. Bunun yanı sıra 

sayfaya ya da derkenarlara çeşitli tarih kayıtları, tılsımlar, dualar vb. gibi kendilerine 

göre önemli buldukları farklı konularda da kayıt bulundurabilirler.  

“Şiir mecmuaları, toplumun çeşitli kesimlerine mensup şiir severlerin rağbet 

ettikleri şairleri ve şiirlerini ihtiva ederler. Onların muhteviyatı, bir şairin kendi 

döneminde ve sonraki zamanlarda ne kadar okuyucu bulduğunu gösterir” (Aydemir, 

148).  

Mecmualar kendi içlerinde farklı alanlarda da eserler barındırabilir. Agâh 

Sırrı Levend, mecmuaları şu şekilde sınıflandırmıştır. 

a. “Nazire mecmuaları, 

b. Antoloji niteliğindeki seçme şiir mecmuaları, 
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c. Türlü konularda risalelerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan 

mecmualar, 

d. Aynı konudaki eserleri içine alan mecmualar; tababet, ilahiyat gibi, 

e. Tanınmış kişilerce hazırlanmış, yararlı bilgileri, fıkraları ve özel 

mektupları kapsayan mecmualar” (166-167). 

 

Günay Kut tarafından yapılan sınıflandırma ise şu şekildedir; 

a. “Nazire mecmuaları, 

b. Seçme şiir mecmuaları, (Mecmûa-i eş’âr, mecmûa-i devâvin) 

c. Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşan 

mecmualar, 

(mecmûa-i edviyye, mecmûa-i tevârih, mecmûa-i mu’ammeyât, 

mecmûa-i münşe’ât) 

d. Karışık, yani manzûm ve mensûr veya farklı dillerle yazılmış 

parçalardan oluşan mecmualar, 

e. Tanınmış kişilerce veya derleyeni belli kişilerce hazırlanmış 

mecmualar” (170) şeklinde gruplamak mümkündür.    

 

  Mecmualar dışında “farklı türden eserlerin bir araya toplandığı mecmua 

dışında kitaplar da vardır. Bunlara “cönk, sefîne, kırkambar, keşkül, külliyât” gibi 

adlar verilmektedir” (Köksal, Tenkit ve Teori 137). “Sefîne; Arapça gemi demektir. 

Farsçası keştî, Türkçesi cönkdür. Edebiyatımızda (sefîne-cönk) sözleri şiir mecmuası 

not defteri; keştî de kadeh manasına mecaz olarak kullanılmıştır” (Onay, 363). “Şekli 

bakımından ‘sığır dili, dana dili’ gibi adlar da verilen cönk, genel olarak halk/saz 

şairlerinin şiirlerinin bir araya toplandığı uzunlamasına açılan mecmualar olarak 

bilinse de aslında bu tarif bütün cönkleri kapsamaz. Zira pek çok cönkte Divan 

şairlerinin şiirleri de yer almaktadır” (Köksal, Tenkit ve Teori 137).  

Edebiyat araştırmacılarının, sıklıkla karşılaştığı önemli sorunlardan birisi de 

mecmualarda olup Divan nüshalarına alınmayan veya bu nüshalarda bulunmayan 

şiirlerdir. Yaşar Aydemir, bu durumun olası nedenlerini şu şekilde sıralamıştır:  
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a. “Divan neşirlerinde yer almadığı halde mecmualarda bulunan bir şiir, 

metin tenkiti yapılan çalışmalarda görülemeyen nüshalardan 

kaynaklanmış olabilir. 

b. Şair, divanını tertip ettikten sonra şiir yazmış, yazdığı bu şiir tertip 

ettiği divan nüshasına girmemiş olabilir. Ömrü vefa etmediği ya da 

başka sebeplerle tekrar tertibe girişemediği için bu şiir dışarıda 

kalmıştır. 

c. Divan şiiri büyük oranda meşk etme,egzersiz yapma üzerine 

kuruludur. Meşk edilen bu şiir bir anlamda karalamadır ve şair 

divanına girmesini istememiş olabilir. 

d. Şair, meşk ettiği çalışmalrın hepsini değil en güzelini divan tertibine 

almak istemiş olabilir. Bazı çift matlalı gazel örnekleri buna delil 

teşkil edebilir. 

e. Şair, bazı şiirlerini estetik açıdan yetersiz gördüğü veya çalışmasını 

tamamlama noktasında eksik kaldığını düşündüğü için divan tertibine 

almamış olabilir. 

f. Şair, divanını kendisi tertip etmemiş, sonradan bir başkası tarafından 

tertip edilmiş, böylelikle bazı şiirleri tertip dışında kalmış olabilir. 

g. Bazı şiirlerin müsveddeleri ölümünden sonra yayılmış olabilir. 

h. Bazı şairlerin, özellikle çok okunan şiirlerinin dilden dile dolaşması 

sonucu, bir anlamda miri malı olarak görülen ve zamanla aslından 

uzaklaşan ikinci bir manzume olarak ortaya çıkmış olabilir. 

i. Özellikle mesaj yüklü tasavvufi şiirler, çoğunlukla müridin eğitimi 

amaçlı kullanmasından dolayı şifahi kültürde yer etmiş, arkasından da 

yazıya geçirilmiş olabilir. 

j. Kimi şiirler, bazı şairlerin, çoğunlukla da mutasavvıf şairlerin 

şiirlerine ilaveler yapılması, hatta Ahmed Yesevî’nin hikmetlerinde 

olduğu gibi onun adına şiirler söylenmesi sonucu tertibe girmemiş 

olabilir. 

k. Bir başka önemli husus da mecmua tertip eden kişiden 

kaynaklanabilir. Mecmuayı tertip eden kişi profesyonel olabileceği 

gibi amatörce bu işle uğraşıyor da olabilir. Bu durum beraberinde 
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birtakım yanlışları da getirir. Bir şaire ait şiiri başkasına ait göstermek 

gibi” (Aydemir, 132-133). 

M. Fatih Köksal, mecmuaların önemini ve edebiyatımıza sunduğu katkılarını 

ise, aşağıdaki maddelerle şu şekilde açıklamıştır:  

i. “Kaynaklarda adı geçmeyen, unutulmuş şairlerin şiirlerine 

mecmualarda rastlamak mümkündür. 

ii. Bilinen şairlerin bilinmeyen / divanlarında bulunmayan şiirlerine 

rastlamak mümkündür. 

iii. Şairlerin divanlarındaki şiirlerinin farklı şekillerine (fazla veya eksik 

beyitler, nüsha farkları vs.) tesadüf edebiliriz. 

iv. Mecmualar arasında bilinmeyen, varlığı bilindiği hâlde nüshası tespit 

edilemeyen eserlerle de karşılaşılır. Özellikle kırk hadis, mi’raciye, 

yüz hadis, mevlid, şehrengiz, biladiye, hasb-i hâl, kimi mektup ve 

münşeâta dair risaleler vb. fazla uzun olmayan türlerin çoğu bu 

mecmuaların arasında gizlidir. 

v. Bilinmeyen veya kullanılmayan nazım şekilleri, bilinen nazım 

şekillerinin örneği görülmeyen kafiye tipleri, farklı bend yapıları; yeni 

türler, edebiyatımızda kullanımına rastlamadığımız aruz kalıpları vb. 

örneklerle de mecmualarda karşılaşabiliriz. 

vi. Mecmualarda, zaman zaman şairlerin hayatıyla ilgili önemli bilgileri 

de yakalama imkânı vardır. Bu, ölüm tarihi bilinmeyen bir şairin 

ölümü için düşülmüş bir tarih manzumesi şeklinde olabileceği gibi, 

araştırmacılar için çok önemli olabilecek derkenara düşülmüş bir bilgi 

notu veya şiir başlığı şeklinde de olabilir. 

vii. Bazı şiir mecmualarında, başka şairlerin de şiirleri bulunmakla 

beraber, özellikle bir şairin şiirlerinin yoğun olduğu görülür. 

Derleyenin şair olduğu bir şiir mecmuası edebiyat tarihi araştırmalrına 

katkısı bakımından kuşkusuz daha kıymetli sayılır. 

viii. Mecmualar, -bir kısmı kendisi de şair olan- şiir sevenr kişiler 

tarafından tertip edilen eserlerdir. Bu itibarla derleyeni belli kişiler 

tarafından toplanan mecmualarda o şahsın / şairin zevklerini fark 
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ederken, dönemin genel beğenisiyle ilgili önemli ipuçları da yakalamk 

mümkündür. Bir şairin o dönem mecmualarında çok şiirinin 

bulunması o devirde çok beğenildiğini, keza nazım şekillerinin 

sıklığından o nazım şeklinin gördüğü rağbeti, çok kullanılan aruz 

kalıpları ve kafiye yapıları devrin aruz ve zevkini bize bildiren önemli 

işaretlerdir. 

ix. Şiir mecmualarında genel olarak dönemin zevklerini, edebî 

tercihlerini vs. anlamak kabil olduğu gibi ferdî temayüllerin de izini 

sürmek mümkündür. Nazire mecmuası olmasa da kimi mecmualarda 

nazire şiirler bulunduğundan şairler arasındaki etkileşimi, teselsül 

bağlarını takip etmek de mümkün olur. 

x. Mecmualar dışındaki eserlerin fevayid ve vikaye yapraklarında  da 

zaman zaman rastlamak mümkünse de özellikle mecmualarda çok sık 

rastladığımız edebiyat dışı kimi konular da ayrıca ele alınması 

gereken önemli noktalardır. Şöyle ki hemen her mecmuanın boş 

kalmış sayfalarında, yazılı sayfaların derkenarlarında çeşitli dualar, 

otlarla ilâç yapım tarifleri, tılsım, vefk, reml, tefe’’ül gibi gizli ilimler 

(havâs) denilen itikatlara dair notlar, tarih kıt’aları, müstakil matla’ ve 

müfredler, bazı münşeat örnekleri, kimi resmî kayıtların örnekleri 

çokça rastlanan -asıl mecmua konusuyla ilgisi olmayan- kayıtlardır. 

Bütün bunlar edebiyat araştırmacıları kadar hatta onlardan da fazla 

sosyoloji, tarih (özellikle kültür tarihi), kültürel antropoloji, dinler 

tarih, halkbilim gibi farklı bilim dallarından kişilerin de ilgi alanlarına 

giren çok önemli ama ihmal edilmiş bilgi kırıntılarından. Bunları 

bileşkesi Türk milletinin kültür kodlarını ortaya koyacaktır. Bütün 

mecmuaların bir de bu gözle ele alınması çok çok önemlidir. 

xi. Bütün bunlarla beraber, özelde şiir mecmualarının, genelde de bütün 

mecmuaların yukaıda sayılan fayda ve önemleri tek tek ve birbirinden 

bağımsız olarak incelendiğinde çok fazla bir anlam ifade etmezler. 

Meselâ Bâkî’nin divanında bulunmayan şiirlerini inceleyecek olsak 

bir tek mecmuayı taramamız ne ifade eder? Yahut bir mecmuada falan 

şairin şu kadar filan şairin bu kadar şiirinin bulunmasının bir anlamı 
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var mıdır? Bu olsa olsa bize o derleyicinin şiir zevkini yansıtan bir 

işareti verir. Ama aynı dönemde derlenmiş yüzlerce mecmuanın 

taranmasından ortaya çıkacak manzara devrin müşterek anlayış ve 

zevkini ortaya dökecektir (Köksal, Tenkit ve Teori 138-141). 

  K. Ali Gıynaş, 2011 yılında “Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar 

Bibliyografyası” (245-260) isimli makalesiyle, bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili 

bilim dünyasına bir tanıtımda bulunmuştur. Aşağıda söz konusu makale ve  Zeynep 

Süngü’nün “Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Yeni Çalışmalar Bibliyografyası ve 

MESTAP” (917-1056) adlı makalesinin yayımından 17 Mayıs 2021 tarihine kadar 

sonuçlananları da içine alan MESTAP konulu tezlerin  yıllara göre dağılımı tablo ve 

Şekil-1’de  gösterilmiştir.  

Yıllar 

Yüksek 

Lisans 

Tezleri 

 

Doktora 

Tezleri 
Toplam 

MESTAP 

Tablosu 

Olan 

Tezler 

Benzeri 

Tablo 

Bulunan 

Tezler 

Tablosu 

Olmayan 

YL 

Tezleri 

2001/2010 21 - 21 - 2 19 

2011 21 2 23  3 20 

2012 9 - 9 - - 9 

2013 29 2 31 2 4 25 

2014 24 1 25 1 9 15 

2015 27 1 28 4 15 9 

2016 24 2 26 4 9 13 

2017 42 - 42 18 10 14 

2018 55 3 58 29 15 14 

2019 108 - 108 55 11 42 

2020 23 1 24 17 - 7 

2021 3 - 3 3 - - 

Toplam 386 12 398 133 78 187 

Tablo- 1: Yıllara göre mecmua çalışmaları ve MESTAP 
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Şekil- 1: Yıllara göre şiir mecmuası çalışmalarının yüzdelik dilimleri 

 

Şüphesiz ki bu rakamlar ilerleyen zamanlarda daha da hızlı bir artış 

gösterecektir. Burada devam eden çalışmalara yer vermedik. Mevcut tez çalışmaları 

üzerinden bir tablo ve sayı grafiği oluşturulmuştur.  
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BÖLÜM I: MİLLİ KÜTÜPHANE 26 HK 1060/1 NUMARADA KAYITLI 
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I.1.  26 HK 1060/1 NUMARALI MECMUANIN TANITIMI 

I.1.1. Nüsha Tavsifi* 

 Ankara Milli Kütüphane, Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu’nda 26 

Hk 1060/1 numarada Mecmû’a-i Eş’âr adıyla kayıtlıdır. Bizim çalışmamıza konu olan 

kısım 1b-55a yaprakları arasındadır. 

Mecmuanın dış ölçüleri 195x120, iç ölçüleri muhteliftir. Cilt; salbekli, şemseli, 

bordo renkli, meşin sırtlı ve kenarları kahverengi meşinle onarılmış mukavvadır. İki 

sütun hâlinde, satır sayıları değişkendir. Bölüm başları ile şair isimleri yer yer sürh 

bazen de siyah mürekkep, talik ve nesih yazı karakterleriyle yazılmıştır. Mürettip, 

genellikle yazı karakterlerinde talik hat kullanmışsa da bazı yapraklardaki beyit ve 

şiirlerde bu yazı stilinin değiştiği görülmektedir. 1b, 3a, 4b, 52b’nin nesih hat; 46b, 

52b, 53a varaklarının divanî kırması ve 55a’daki bazı beyitlerin bozuk rık’a hat ile 

yazıldığı görülmüştür.  

Mürettip, sayfa takibini “reddâdeler” vasıtasıyla yapmış; ancak bazı 

yapraklarda bu takip bulunmamaktadır ya da mecmuanın alt kısımları, fotoğraflama 

esnasında mecmuayı açık tutmak maksadıyla kullanılan cetvelin altında kalmıştır. 

Yaprak kopukluğundan veya kopukluklarından dolayı şiirlerin yarım kaldığı tespit 

edilmiştir. Reddâdede yazılan kelime ile nüsha başında bulunan kelimeler bazı 

yerlerde birbirini tutmamaktadır. 4b-5a, 8b-9a ve 42b-43a’daki yapraklarda  bu şekilde 

olduğu görülmüştür. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı mecmua, tarafımızdan yeniden 

numaralandırılmıştır. Yazı harekesiz olup, çoğu yaprakların derkenarlarında da şiirler 

mevcuttur.  

Mecmuanın, mürettibi (derleyeni) ve tertip tarihi belli değildir. Böyle olmakla 

birlikte mecmuada yazılan “tarih” beyitleri bize mecmuanın derlendiği yıllar hakkında 

bilgiler vermektedir. Bu konu ile ilgili değerlendirmelerimiz aşağıda alt başlıklarda 

örneklerle gösterilecektir.   

 

 

* https://dijitalkutuphane.mkutup.gov.tr/tr/manuscripts/page/manuscriptbooks [Erişim: 09.02.2021]. 



11 

 

Mecmuanın başı (1b): 

Dest-gīrim olıcaḳ ol şeh-i ṣāḥib-keremüm 

Ṣaḥn-ı ṣaḥrā-yı belāġatde güşāde ʿalemüm 

Sonu (55a): 

Ṣabra ṭaḳat ḳalmadı dergāh-ı ʿizzetden cüdā 

Nice bir baḳa ıraḳdan dīde-i encüm-mis̱āl 

Mecmuada şiirleri bulunan tespit edilen şairlerin, yayımlanmış divanları varsa 

taranmıştır. Böylelikle bu şairlerin divanlarında yer almayan şiirlerinin tespiti 

amaçlanmıştır. Çalıştığımız şiir mecmuasının bulunduğu nüshanın diğer bölümlerinde 

ise, 55b-70b arası Kastamonulu mutasavvıf, şair Ömer Fuâdî’nin Attar’ın “Mantıku’t-

Tayr” adlı eserinden ilhamla yazdığı “Bülbüliyye”si yer almaktadır. 71a-129b’de 

Yahyâ Bey’in “Şâh u Gedâ” isimli mesnevîsi ve 130a’da “Gazel-i Recâ’î” başlıklı bir 

bir şiir vardır.  

I.1.2. Mecmuanın Derlendiği Döneme Dair Çıkarımlar 

Mecmuanın mürettibi ve tertip tarihi belli değildir. Ancak mecmuadaki 

düşürülen bazı tarih manzumelerinden ve adı geçen şairlerden dönem ile ilgili 

çıkarımlarda bulunabiliriz.  

Mürettibin mecmuası ile ilgili tespitte bulunmaya çalıştığımız, aşağıda 

örneklerini inceleyeceğimiz 16b ile 45b’de olan farklı tarih manzumeleri XVI. yy. 

sonlarını göstermektedir. Manzumeler şu şekildedir:   

Selīm’üm ʿadl ü dād it kim saña bizden bu ter tārīḫ 

 Bilürsin ḳalmadı bāḳī cihān mülki Süleymān’a 

Sene 1001 (1592/1593) (16b) 
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Sâ’î’nin tarih manzumesi de XVI. yy. sonlarını göstermektedir. Tarih beyti şu 

şekildedir: 

Didi tārīḫini Sāʾī-i dāʿī 

ʿAdū-yı dīn ṣınup fetḥ oldı Yanıḳ  

Sene 1001 (1592/1593)1 (45b) 

 Böyle olmakla birlikte, mecmuada 28b ve 35b yapraklarında Sultân IV. 

Murâd’a ait bir gazelin iki beyti (Ekinci, C. I., 2018: 348) ve bu gazelin Tab’î mahlaslı 

şair tarafından yapılan tahmisi bulunmaktadır. Aynı dönem içinde birden fazla Tab’î 

mahlaslı şair olduğu için hangisi olduğunu belirleyemedik. Lakin IV. Murâd’ın 1640 

yılında vefat ettiği kayıtlıdır (Yılmazer, 2006: 177-183). Mecmuada ağırlıklı olarak 

XVI. yy. şairleri bulunup, XVII. yy. şairlerinin olmadığı görülmüştür. Divan sahibi 

sultân şairleri ve yaptığımız mecmua taramalarında da bu gazeli tespit edemedik.  

Gazel, Ekinci’nin “Vekâyiʿuʾl- Fuzalâ Şeyhî’nin Şakâʾîk Zeyli Şeyhî Mehmed 

Efendi” eserinde bulunmaktadır. Bu duruma ihtiyatla yaklaşıp değerlendirmelerimiz 

sonucunda eldeki verilere dayanarak mecmuanın en geç XVII. yüzyılın ortalarına 

doğru derlendiği çıkarımında bulunduk.  

 “Bir mecmuada toplanan muhtelif şairlerin eserleri, bir devrin edebiyat 

zeminini teşkil eder” (Tarlan, 122-123). Mürettip, nazire mecmuası olmadığı halde 

mecmuasında nazirelere de yer vermiştir. Aşağıda örnekleri ile detaylandıracağımız 

nazirelere burada birkaç örnek vermek gerekirse; Âgehî’nin divan edebiyatına 

denizcilik terimlerini kazandırdığı çeşitli şairler tarafından da tahmis veya naziresi 

yazılan ünlü “Keştî” kasidesine çağdaşı Derûnî’nin yazmış olduğu nazire, ayrıca  

mecmuada bulunan diğer birkaç nazire başlıkları ise, Nazire-i ʿAklî, Nazire-i Kâmî, 

“incinmez” redifli Bâkî ve Rûhî’nin nazireleri vd. sıralayabiliriz.   

I.1.3. Mecmuanın Tertip ve İçerik Hususiyetleri 

 

 

1 Tarih manzumesinin ebced hesabı 1002 çıkmaktadır. 
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Mecmuanın çalışmamıza esas olan bölümü 55 varaktan ibarettir. Eser, gazel,  

kaside, kıt’a, matla, mesnevi, muhammes, müfred, müsebba, müseddes, nazire, nazm, 

tahmis, tesdis, tercî-i bend, terkîb-i bend, şarkı ve müstakil mısralardan oluşmuştur. 

Derleyicinin, mecmuasında belli bir düzenleme içerisinde bulunmadığı 

görülmektedir. Ancak aynı konuyu ele alan şairlerin şiirlerini ve nazire ile ilgili olan 

şiirleri ardı ardına yazmıştır.  

“Nazire mecmuaları, edebiyat tarihimizin aydınlatılmasındaki katkıları 

dolayısıyla son derece önemli eserlerdir. Çeşitli dönemlerde rağbet gören şairlerin ve 

şiirlerinin kimler üzerinde ne derece etkili oldukları, şairler arasındaki teselsül bağları 

devir şairlerinin şiir anlayışları, eğilimleri, zevkleri, işledikleri konular, kelime 

kadroları, kafiye, redif ve vezin tercihleri gibi önemli bilgilerin çoğuna, nazire 

mecmualarını inceleyip değerlendirerek ulaşabiliriz” (Köksal, Edirneli Nazmî Mecma 

‘u’n-Nezâ’ir 4).  

Mürettibin, nazire mecmuası olmamasına rağmen mecmuasında nazirelere de 

yer verdiğini belirtmiştik. Aşağıda birkaç örneğini göstereceğimiz; “17b ve 18a’da 

farklı şairlerin “nazire” başlığı olmamasına rağmen birbirine nazire olduğunu 

düşündüğümüz “açmazdan” redifli matla beyitlerinde de böyle bir durum söz 

konusudur” (Kırlı, 856-871). 

 

Gūşe-i ebrūsını zīr-i niḳāb-ı nāzdan 

Gösterüp ol meh vefālar eyledi açmazdan  (Mis̱ālī) (17b)    

 

  Dersin oḳurken ḳapar gāhī kitābı nāzdan 

Ezber eyler şīve bābın ol perī  açmazdan  (Ahdī) (17b) 

 

  Ḳapuyı dīvār idüp  erbāb-ı ʿaşḳa nāzdan 

Kendüyi bir gūşe ile gösterür açmazdan  (Garāmī) (17b) 
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  Ḥoḳḳa-i laʿli tebessüm itdi ṣanmañ nāzdan 

Dürr-i dendānın baña seyr itdürür açmazdan  (Ṣafāyī) (18a) 

 

Ellerin dilber yüzine ṭutdı şerm ü  nāzdan 

ʿĀşıḳa bu vech ile yüz gösterür açmazdan   (Bāḳī) (18a) 

Mecmuada bulunan diğer nazire örnekleri olarak; 9a’daki Âgehî’nin “Keştî” 

kasidesine çağdaşı Derûnî’nin yazdığı nazire, 14b’deki Muhibbî’nin “olsa” redifli 

gazeline Bâkî’nin naziresi, 17b’deki Dervîş isimli şairin “bir bir” redifli gazeline 

Kâmî’nin naziresi, 28b’deki Sultân Murâd’ın “sarmaşur” kafiyeli gazeline Derviş 

Aga’nın naziresi, 28b’deki “incinmez” redifli gazele Bâkî ve Rûhî’nin nazireleri, 

29b’deki “çın seher” redifli Bezmî’nin gazeline Vahdetî’nin naziresi, 31a’daki 

Kânî’nin gazeline Beytî’nin naziresi, 39a’daki Hulkî’nin gazeline yine çağdaşı 

Aklî’nin naziresini gösterebiliriz.  

Mecmuada, nazirelerin yanı sıra şairlerin birbirlerine ithafen yazmış oldukları 

şiirler de mevcuttur. Söz gelimi 24b’deki II. Selîm ile kâtibi Celal Beg’in birbirlerine 

ithafen yazdıkları “kalur mı” redifli gazeline, II. Selîm’in “kalmaz” redifli “Cevâb-ı 

Selîmî” adıyla yazmış olduğu gazel yer almaktadır. Mecmuada, nasihat-öğüt içerikli 

mesnevi ve musammatların da varlığı tespitlerimizden bazılarıdır. Ayrıca mecmuada, 

Şemsî’nin “Muharremiyye”si, Âlî Şîrî’nin Osmân Paşa için yazdığı “medhiye”si de 

yer almaktadır. 30a’da bir “Hicv”; 31b, 46b ve 53a’da müstehcen içerikli müseddes ve 

gazeller de bulunmaktadır. 43a’da ise, iki adet şarkı vardır. Eserde müfred, nazm, 

mısra ve kıt’alar sayfa düzeninde bulunmakla beraber derkenarlara da yazılmıştır. 

Mürettip, mecmuasında Farsça şiirlere de yer vermiştir. 8 şaire ait, 7 gazel, 4 

matla, 2 nazm, 1 müfred, 1 rubâi vezni ile yazılmış matla yer almaktadır. Bunlar; 

Fuzûlî’nin 1 gazeli, Şemsî-i Bagdâdî’nin 4 gazeli, Şâkirî’nin 1 gazeli, Şemsî-i 

Tebrîzî’nin 1 gazeli, Hakanî’nin 1 nazm ve 1 rubâi vezni ile yazılmış matlaı, Hilâlî’nin 

3 matla ve 1 müfredi; Sadî-i Şîrâzî’nin 1 matlaı ve Osmân’ın 1 nazmı bulunmaktadır. 

Ayrıca şairleri belli olmayan 1 müfred, 1 lügaz ve Sadî-i Şirâzî’ye nazire olarak başlık 

atılmış 1 matla beyti bulunmaktadır.  
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Mürettibin bazı nazım şekillerinin ve şairlerin isimlendirilmesi konusunda 

karışıklıklar yaptığı görülmüştür. 4a’da Hilâlî yerine  “Helâk Şod Ki”2,  41b ve 42a’da 

Şâh Nimetullah-ı Velî yerine “Şemsî Tebrîzî”,  Üsküplü İshâk Çelebi yerine “Adlî” 

başlıklarını atarak yanlışlıklarda bulunmuştur. Ayrıca musammatların 

isimlendirilmesinde de tutarlı bir yol izlemediği ve çoğu kez nazım biçimlerini 

birbirine karıştırdığı tespit edilmiştir. 15b’de müseddes yerine tesdis; 23a’da müseddes 

yerine tahmis;  26a’da  muhammes yerine tahmis; 37b’de tahmis yerine tesdis vd. 

birbirinin yerlerine isimlendirilmiş olarak önümüze çıkmaktadır. 

  Mürettip, mecmuasında yukarıda örneklerini verdiğimiz 5 adet tarih 

manzumesine de yer vermiştir. Bunlar; 15b’de Sokollu Mehmet Paşa’nın vefatına 

düşürülen H. 987 (1579-80) tarihli manzumedir. Paşa’nın yazılı kaynaklarda bu tarihte 

vefat ettiği kayıtlıdır (Afyoncu, 2009: 354-357). Mecmuada, 16b’de aynı başlıkla 

yazılmış nasihat içerikli bir tarih manzumesi de bulunmaktadır H. 1001 (1592 1593). 

19a’da Kaptan Ali Paşa’nın vefatına Sihrî’nin düşmüş olduğu tarih H. 961 (1553-54), 

45b’de Vücûdî’nin Sinan Paşa’nın Avusturya Budin seferi için düşürdüğü tarih H. 

1000 (M.1591-92), ve  yine aynı yaprakta bulunan Sâ’î’nin Yanıkkale’nin fethi için 

yazmış olduğu tarihi bir manzumesi de mevcuttur H. 1002 (1593-94). 

I.1.4. Mecmuanın İmlâ Özellikleri 

“Halk diliyle yazılmış veya bilgisi yetersiz müstensihlerin elinden çıkmış 

yazma nüshalarda pek çok kelime ve ekin yanlış yazılması sıklıkla karşılaşılan 

durumlardır. Bu durumlarda yine anlam en iyi kılavuz olacaktır. Bu karışıklık en çok 

nazal n (ڭ) ve nun (ن) harflerinin birbirlerinin  yerine kullanımında olmaktadır” 

(Köksal, Tenkit ve Teori 178).  

  Çalışmamızda en sık karşılaştığımız husus bu olmuştur. Mecmuada pek çok 

şiirde nokta kullanılmaması dolayısıyla okuma noktasında büyük zorluklarla 

karşılaştık. Derleyicinin, aşağıdaki Tablo-2’de örnekleri olan kelime ve kelime 

 

 

2 Nüshada böyle yazmakla birlikte sayfadaki diğer üç beytin Hilâlî’ye ait olmasına nazaran bu başlığın 

da Hilâlî olması gerektiği çıkarımında bulunulmuştur. 
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gruplarının, yazımları ile ilgili detaylandırdığımız imlâ hususlarını birkaç görsel 

ögeyle de göstermeyi uygun bulduk. Örneğin mürettip, 35a’da “metāʿ-ı  vaṣlına” 

tamlamasını belirtme hâli eki ile “metāʿı vaṣlına” biçiminde; 17a’da “yed-i ḳudret” 

tamlamasını belirtme hâli eki ile “yedi ḳudret” biçiminde; 17a’da “ġoncayı” biçiminde 

yazılması gereken kelimeyi de hemzeli olarak “ġonca’i” şeklinde yazmıştır. 

Mürettip, metinde kimi yerlerde vezni, imlâya ciddi oranda yansıtmıştır. 

29b’deki 124 nolu gazelde, “ārzū” kelimesi “ārizū” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Derleyicinin metinde bu kelimeyi böyle yazmasının sebebi; “ār” hecesindeki meddi, 

işaretle imlâda göstermek istemesidir. Yine 24a’da 90 nolu müseddeste mürettip, “nite 

kim” kelimesini vezne uyarlamak için “nitâ kim” okunacak şekilde yazmıştır. 

 

 

“ārzū” 

 

“varduġınca” 

 

“ehl-i ḥāl” 

 

“üns” 

 

“yed-i ḳudret” 

 

“gözümüz” 

 

“şerḥalar” 

 

“ḫūn-rīz” 

 

“sirişk” 

 

“metāʿ-ı  vaṣlına” 

 

“ġoncayı” 

 

“iḫtiyārlıġda” 

Tablo- 2: Kelime ve kelime gruplarının imlâ yanlışlıklarına birkaç örnek 

 

I.1.5. Mecmuada Bulunan Şairler ve Nazım Şekilleri 

  Mecmuada tespit edilen 109 farklı şairin şiir sayıları ile nazım şekilleri 

aşağıdaki Tablo-3’te gösterilmiştir. Ayrıca tespit edilemeyen şairlerin, şiir sayıları ile 

birlikte nazım şekillerine göre dağılımına da tablonun en sonunda yer verilmiştir.  
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Çalıştığımız mecmuada, toplam 247 şiir mevcuttur. 987 beyit, 254 bend ve 1 

mısra tutarındaki bu şiirlerin nazım şekillerine göre dökümü ise ileride Tablo-6’da  

sunulmuştur. 

  Mecmuada yer alan şairler ve şiir sayıları nazım şekilleriyle birlikte şöyledir:  

Sıra Şair Mahlası Nazım Şekli Şiir Sayısı 

1 Âgehî 
Kaside 1 

Matla 1 

2 Ahdî Matla 1 

3 Aklî Gazel 1 

4 Âlî Efendî Gazel 3 

5 Âlî Şîrî Müseddes 1 

6 Atâ’î Müseddes 1 

7 Âzerî Müseddes 1 

8 Azmî Gazel 2 

9 Bâkî 

Kaside 3 

Gazel 3 

Muhammes 1 

Kıt’a 1 

Matla 2 

10 Behiştî 
Gazel 2 

Muhammes 1 

11 Beytî Gazel 2 

12 Bezmî Gazel 1 

13 Celâl Beg Gazel 1 

14 Cinânî Müseddes 1 

15 Derûnî Kaside 1 

16 Dervîş Gazel 2 

17 Dervîş Aga Gazel 1 

18 Ehemmî Gazel 1 
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19 Emrî Çelebî 
Kaside 1 

Gazel 2 

20 Fazlî 
Gazel 1 

Tahmis 1 

21 Fenâyî Gazel 1 

22 Fevrî Gazel 2 

23 Figânî 
Kaside 2 

Gazel 2 

24 Fikrî Gazel 1 

25 Fuzûlî Gazel 13 

26 Fünûnî Müseddes 1 

27 Furûgî Matla 1 

28 Garâmî Matla 1 

29 Gazalî Birâder Tercî-i Bend 1 

30 Gedâyî Gazel 1 

31 Gınâyî Gazel 1 

32 Gubârî Gazel 1 

33 Hâdî-i Bagdâdî Gazel 1 

34 Hakanî 

Müseddes 1 

Nazm 1 

Matla 1 

35 Hâkî Gazel 1 

36 Hâşimî Matla 1 

37 Hâverî Gazel 1 

38 Hayâlî 
Gazel 3 

Tahmis 2 

39 Hayretî Gazel 2 

40 Hilâlî 
Matla 3 

Müfred 1 

41 Hilmî 
Gazel 1 

Matla 1 
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42 Hilmî-i Bagdâdî Matla 3 

43 Hisârî Kaside 1 

44 Hulkî Gazel 1 

45 İshâk Gazel 1 

46 Kabûlî Gazel 2 

47 Kadrî Muhammes 1 

48 Kalenderî Müseddes 2 

49 Kâmî Gazel 1 

50 Kânî Gazel 1 

51 Karcı-zâde Gazel 1 

52 Kâtibî Gazel 1 

53 Kemâl Pâşâ-zâde Tahmis 1 

54 Kudsî Tahmis 1 

55 Lâmi’î Müseddes 1 

56 Lebîbî Müseddes 1 

57 Makâlî 
Gazel 1 

Matla 1 

58 Mânî Müseddes 1 

59 Meylî Müseddes 1 

60 Misâlî Matla 1 

61 Muhibbî Gazel 3 

62 Muhyî Gazel 1 

63 Murâd Gazel 1 

64 Murâdî (III. Murâd) 
Gazel 1 

Muhammes 1 

65 Murâdî (IV. Murâd)* Gazel 1 

66 Müslimî Gazel 2 

67 Necâtî 
Gazel 3 

Matla 1 

 

 

* Sultân IV. Murâd 
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68 Nev’î 
Muhammes 1 

Gazel 2 

69 Nüvîdî Gazel 1 

70 Osmân Nazm 1 

71 Rahîmî-zâde Matla 1 

72 Rahmî 

14’lü Musammat 1 

15’li Musammat 1 

Gazel 1 

73 Ref’î Matla 1 

74 Rûhî Gazel 1 

75 Rûhî-i Bagdâdî 
Gazel 1 

Matla 1 

76 Sabâyî Müsebba 1 

77 Sabrî Müseddes 1 

78 Saʿdî-i Şîrâzî Matla 1 

79 Safâyî Matla 1 

80 Sâ’î Kıt’a 1 

81 Selîmî (II. Selîm) Gazel 1 

82 Selmân Gazel 1 

83 Sıdkî Tercî-i Bend 1 

84 Sırrî Müseddes 1 

85 Sihrî Kıt’a 1 

86 

 
Sipâhî 

Müseddes 1 

Tahmis 3 

87 Su’udî  Müseddes 1 

88 Şâkirî Gazel 1 

89 Şem’î 
Tahmis 1 

Gazel 2 

90 Şemsî Gazel 1 

91 Şemsî-i Bagdâdî Gazel 4 

92 Şemsî-i Tebrîzî Gazel 1 
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93 Şücâ’î Gazel 1 

94 Şükrî Kıta 1 

95 Tab’î 
Tahmis 1 

Gazel 2 

96 Tâhir Gazel 1 

97 Tîgî Müseddes 1 

98 Ubeydî Gazel 2 

99 Ulvî 

Müsebba 1 

Muhammes 1 

Gazel 8 

100 Ümîdî Gazel 1 

101 Vahdetî 
Tahmis 1 

Gazel 1 

102 Vahdetî-i Bagdâdî Gazel 1 

103 Vahyî Tahmis 1 

104 Vâlihî Müseddes 1 

105 Vefâ’î Müseddes 1 

106 Vücûdî Kıt’a 1 

107 Yahyâ 

Gazel 2 

Tercî-i Bend 1 

Muhammes 1 

Mesnevi 1 

108 Yetîmî Tahmis 1 

109 Zâtî 
Kıt’a 1 

Matla 1 

 Şairi Belli Olmayanlar 

Matlalar 13 

Kıt’a 12 

Müfred 8 

Nazm 4 

Müseddes 2 
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Terkîb-i Bend 2* 

Gazel 2 

Mesnevi 2 

Kıt’a-i Kebire 1 

Tercî-i Bend 1 

Mısra 1 

 Toplam  247 

 Tablo- 3: Mecmuadaki şairler ve şiir sayıları ile  nazım biçimleri 

   

 

  Mecmuada en çok şiiri bulunan şair, 13 şiir ile Fuzûlî’dir. Onu, 10 şiir ile ʿUlvî 

ve Bâkî takip etmektedir. Yahyâ Beg ve Hayâlî’nin 5, Şemsî-i Bagdâdî, Sipâhî ve 

Figânî’nin de 4 şiiri mecmuada yer almaktadır.  

I.1.6. Mecmuada Bulunan Şairlerin Yaşadıkları Yüzyıllar 

Mecmualar; divanlarda, tezkirelerde veya diğer kaynaklarda adı geçmeyen, 

şiiri bulunmayan şairleri ve onlara ait şiirleri barındırdığı için edebiyat ve kültür 

tarihimiz açısından son derece önemli eserlerdir. 

 Mecmuada tespit edilen 109 şairin genel olarak XVI. yüzyılda yaşadıkları 

görülmüştür. En erken XIII. yüzyıl, en geç XVII. yüzyıla ait şair ve şiirleri 

bulunmaktadır. Şairlerin yaşadıkları yüzyıllar ile ilgili bilgiler Türk Edebiyatı İsimler 

Sözlüğü’nden faydalanılarak çalışılmıştır.3 

Mürettip, eserinde tespit edilen 109 şairden; “Dervîşî-Dervîş Aga, Hilmî-

Hilmî-i Bagdâdî, Murâd-Murâdî, Rûhî-Rûhî-i Bagdâdî, Vahdetî-Vahdetî-i Bagdâdî” 

benzer mahlasları olan şairlerde ayırt edici bir özellik bulundurmadığından (?) işareti 

 

 

* 48b’deki terkîb-i bendin, ilk dört beyti vardır. Aynı terkîb-i bendin tamamı 49b’de bulunmaktadır.  
3 http://teis.yesevi.edu.tr 
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olarak belirtilmiştir. “Beytî, Ehemmî, Karcı-zâde, Osmân, Su’ûdî, ve Şücâ’î” gibi 

şairlerin ise, ulaşabildiğimiz kaynaklarda isimlerine rastlanamamıştır. 

 

      Yüzyıl Şair Sayısı 

  XIII. yüzyıl 2 

XV. yüzyıl 6 

XVI. yüzyıl 85 

XVII. yüzyıl 1 

Yaşadığı yüzyıl tespit edilemeyen 15 

Toplam 109 

Tablo- 4: Mecmuadaki şairlerin yüzyıllara göre dağılımı 

 

 

Mecmuada yer alan şairlerin yaşadıkları yüzyıllar şu şekildedir:  

 

Sıra Şairin Mahlası Yaşadığı Yüzyıl 

1 Âgehî 16. yy 

2 Ahdî 16. yy 

3 Aklî 16. yy 

4 Âlî Efendî 16. yy 

5 Âlî Şîrî 16. yy 

6 Atâ’î 16.yy 

7 Âzerî 16. yy 

8 Azmî 16. yy 

9 Bâkî 16. yy 

10 Behiştî 16. yy 

11 Beytî (?) 

12 Bezmî 16. yy 
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13 Celal Beg 16. yy 

14 Cinânî 16. yy 

15 Derûnî 16. yy 

16 Dervîşî (?) 

17 Dervîş Aga (?) 

18 Ehemmî (?) 

19 Emrî 16. yy 

20 Fazlî 16. yy 

21 Fenâyî 16. yy 

22 Fevrî 16. yy 

23 Figânî 16. yy 

24 Fikrî 16. yy 

25 Fuzûlî 16.yy 

26 Fünûnî 16. yy 

27 Furûgî 16. yy 

28 Garâmî 16. yy 

29 Gazalî Birâder 16. yy 

30 Gedâyî 16. yy 

31 Gınâyî 16. yy 

32 Gubârî 16. yy 

33 Hâdî-i Bagdâdî (?) 

34 
Hakanî 16. yy 

35 Hâkî 16. yy 

36 Hâşimî 15. yy 

37 
Hâverî 16. yy 

38 Hayâlî 16. yy 

39 Hayretî 16. yy 

40 Hilâlî 16. yy 

41 Hilmî 16. yy 

42 Hilmî-i Bagdâdî (?) 

43 Hisârî 15. yy 
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44 Hulkî 16. yy 

45 İshâk 16. yy 

46 Kabûlî 16. yy 

47 Kadrî 16. yy 

48 Kalenderî 16. yy 

49 Kâmî 16. yy 

50 Kânî 16. yy 

51 Karcı-zâde (?) 

52 Kâtibî 16. yy 

53 Kemâl Pâşâ-zâde 16. yy 

54 Kudsî 16. yy 

55 Lâmi’î 16. yy 

56 Lebîbî 16. yy 

57 Makâlî 16. yy 

58 Mânî 16. yy 

59 Meylî 16. yy 

60 Misâlî 16. yy 

61 Muhibbî 16. yy 

62 Muhyî 16. yy 

63 Murâd 16. yy 

64 Murâdî (III. Murâd) 16. yy 

65 Murâdî (IV. Murâd)* 17. yy 

66 Müslimî 16. yy 

67 Necâtî 15. yy 

68 Nev’î 16. yy 

69 Nüvîdî 16. yy 

70 Osmân (?) 

71 Rahîmî-zâde (?) 

72 Rahmî 16. yy 

 

 

* Sultân IV. Murâd 
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73 Ref’î 16. yy 

74 Rûhî 16. yy 

75 Rûhî-i Bagdâdî 16. yy 

76 Sabâyî 15. yy 

77 Sabrî (?) 

78 Sa’dî-i Şîrâzî 13. yy 

79 Safâyî 16. yy  (?) 

80 Sâ’î 16. yy 

81 Selîmî (II. Selîm) 16. yy 

82 Selmân 16. yy 

83 Sıdkî 16. yy 

84 Sırrî 16. yy 

85 Sihrî 16. yy 

86 Şükrî 16. yy 

87 Sipâhî 16. yy 

88 Su’ûdî  (?) 

89 Şâkirî 16. yy 

90 Şem’î 16. yy 

91 
Şemsî 16. yy 

92 Şemsî-i Bagdâdî 16. yy 

93 Şemsî-i Tebrîzî 13. yy 

94 Şücâ’î (?) 

95 Tab’î (?) 

96 
Tâhir (?) 

97 Tîgî 16. yy 

98 Ubeydî 16. yy 

99 Ulvî 16. yy 

100 Ümîdî 16. yy 

101 Vahdetî 16. yy 

102 Vahdetî-i Bagdâdî (?) 

103 Vahyî 15. yy 
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104 Vâlihî 16. yy 

105 Vefâ’î 15. yy 

106 Vücûdî 16. yy 

107 Yahyâ 16. yy 

108 Yetîmî 16. yy 

109 Zâtî 16. yy 

 Tablo- 5: Mecmuadaki şairlerin yaşadıkları yüzyıllar 

 

I.1.7. Mecmuada Kullanılan Nazım Şekilleri 

Mecmuada bulunan toplam 247 şiir, 16 farklı nazım şekli ile yazılmıştır. Nazım 

şekillerini incelediğimizde en çok gazelin kullanıldığını belirtebiliriz. Söz konusu eser, 

112 gazel, 37 matla, 21 müseddes, 18 kıt’a, 13 tahmis, 9 kaside, 9 müfred, 7 

muhammes, 6 nazm, 4 tercî-i bend, 3 mesnevi, 2 (14’lü ve 15’li) musammat, 2 

müsebba, 1 kıt’a-i kebîre, 2 terkîb-i bend ve 1 mısradan oluşmaktadır.  

Mürettip, mecmuasında çok sayıda musammata da yer vermiştir. Nazım şekli; 

müseddes, tahmis, tesdis vb. olan şiirlerin yanı sıra sık kullanılmayan tercî-i bendle 

karıştırılan on dörder ve on beşer mısralardan oluşan şiirlerle de karşılaştık. 12a ve 

34b’de “Tercî-i Rahmi ve Tercî-i Bend” şeklinde başlık verilen musammatların kafiye 

düzenleri tercî-i bend olmadığından bu şiirlerin nazım şeklini “on dörtlü ve on beşli 

musammat” olarak adlandırdık. Bu nazım şeklini hem metinde hem de “MESTAP 

Tablosu”nda gösterdik.   

En az kullanılan nazım biçimleriyle yazılmış şiirler ile 1 adet mısra, “Diğer” 

başlığı altında yüzdelik değerleri aşağıdaki grafik tablosunda gösterilmiştir. 

Sıra Nazım Şekli Adet 

1 Gazel 112 

2 Matla 37 

3 Müseddes 21 

4 Kıt’a 18 
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Tablo- 6: Mecmuada kullanılan nazım şekilleri 

 

 

Şekil- 2: Şiirlerin nazım şekillerine göre yüzdelik dağılımları 

45%

15%

9%

5%

7%

4%
4%

11%

Gazel

Matla

Müseddes

Tahmis

Kıta

Kaside

Müfred

Diğer

5 Tahmis 13 

6 Kaside 9 

7 Müfred 9 

8 Muhammes 7 

9 Nazm 6 

10 Tercî-i Bend 4 

11 Mesnevi 3 

12 Musammat (14’lü ve 15’li) 2 

13 Müsebba 2 

14 Terkîb-i Bend 2 

15 Kıt’a-i Kebire 1 

16 Mısra 1 

 Toplam 247 
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I.1.8. Mecmuada Kullanılan Aruz Kalıpları 

 Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere mecmuada en çok kullanılan üç aruz kalıbı 

sırasıyla, fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün, mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

ve fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün’dür. Toplamda on yedi farklı aruz kalıbı 

kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda sayı verileri belirtilmiştir. Grafikte ise, mecmuadaki 

aruz kalıplarının yüzdelik dilimleri gösterilmiştir. Sayıca az olan 20 adet şiirin aruz 

kalıpları ise “Diğer” bölümüne birlikte değerlendirilmiştir. 

 

Sıra Aruz Kalıbı Adet 

1 fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 60 

2 mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 53 

3 fe’ilâtün fe’ilâtün  fe’ilâtün fe’ilün 34 

4 mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 31 

5 mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 16 

6 mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 15 

7 fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 10 

8 mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 8 

9 fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 4 

10 mef’ûlü fâ’ilâtün mef’ûlü fâ’ilâtün 3 

11 fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 3 

12 mef’ûlü mefâ’îlün mef’ûlü mefâ’îlün 2 

13 müfte’ilün mefâ’ilün müfte’ilün mefâ’ilün 2 

14 müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün 3 

15 müstef’ilâtün müstef’ilâtün 1 

16 mef’ûlü mefâ’ilün mefâ’îlü fe’ûl (Rubai) 1 

17 müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün 1 

 Toplam 247 

 

Tablo- 7: Mecmuada kullanılan aruz kalıpları 
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Şekil- 3: Mecmuadaki kullanılan aruz kalıplarının yüzdelik dilimleri 

 

I.1.9. Mecmuanın Muhteva Özellikleri 

 Mecmuanın içeriğinde, XVI. yüzyıl şairleri başta olmak üzere XIII., XV. ve  

XVII. yüzyıllar arasında yaşamış, tespit edilen 109 şairin ve tespit edemediğimiz 

şairlerin şiirleriyle birlikte 247 şiir yer almaktadır. Toplam 987 beyit, 254 bend ve 1 

mısra bulunmaktadır. 

Çalışmamıza konu olan bölüm 1b-55a arasıdır. Eserde, derleyicinin aynı 

konular ve şairlerle kalmayıp döneminin öncesi ve bulunduğu zamanın şair ve 

şiirlerine yer verdiğini ve  eser seçkisini geniş tuttuğunu belirtebiliriz. En fazla tercih 
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11%

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün

mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün

fe’ilâtün me'fâilün fe’ilün Diğer
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edilen nazım şeklinin gazel olduğu görülmektedir. Mecmuada gazellerin yanı sıra 

musammatlara da sıklıkla yer verildiği gözlenmiştir.  

Ayrıca tespit edilen şairlerin, divanlarında bulunmayan şiirler de mevcuttur. 

Osmanlı sultân şairlerinden III. Murâd’ın 1 gazeli ve 1 muhammesi; Şeyhülislâm 

Kemâl Paşazâde’nin 1 tahmisi; Mânî’nin 1 müseddesi; Bâkî’nin ve Necâtî’nin 

matlaları; Zâtî’nin 1 matlaı ve 1 kıt’ası; Emrî ve Figânî’nin beyitleri, şairlerin 

divanlarında bulunmamaktadır. Bu hususlar metnin dipnotlarında ve “MESTAP 

Tablosu”nda gösterilmiştir.  

Söz konusu mecmuada önemli bulduğumuz bir diğer özellik ise; mecmuada 

gazel, nazm ve müseddes nazım şekillerinde şiirleri bulunan “Beytî, Ehemmî, Karcı-

zâde, Osmân, Su’ûdî ve Şücâ’î” gibi şairlerin ulaşabildiğimiz yazılı biyografik ve 

internet  kaynaklarında isimlerine rastlanmamış olmasıdır. Bu özelliklerin mecmuanın 

önem ve değerini artırdığını kaydedebiliriz. 

 

I.2.  METNİN KURULUŞUNDA İZLENEN YÖNTEM 

1. Metinde her şiire ve şiirin her beytine sıra numarası verilmiştir. Bendler halinde 

yazılan musammatlarda ise her bende roma rakamı verilmiştir. 

2. Mecmuadaki şiirlerin sıralanmasında değişikliğe gidilmeden nüshada mevcut 

sıralamaya uyulmuştur.  

3. Yıldız dipnotu ile şiirlerin mecmuada yer aldığı sayfa numarası dipnotta (1b, 

2a, 2b) biçiminde gösterilmiştir. 

4. Mecmuada divanları bulunan şairlerin gösteriminde Fuzûlî Divanı “FD” gibi 

baş harfleri alınmıştır. Aynı harfle başlayan şair adlarında ise; Figânî “FİGD” 

gibi kısaltmalar listesinde tamamının görülebileceği kısaltmalar kullanılmıştır. 

5. Arapça ayet ve hadisler tırnak işareti ile vurgulanmış, Türkçe anlamları ise 

dipnotlarda verilmiştir.  

6. Farsça beyitler Lâtin harfleri ile transkribe edilip Türkçe anlamlarıyla 

dipnotlarda gösterilmiştir. 
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7. Şiir başlıkları büyük harfler ile yazılmıştır. Başlığı olmayan şiirlerde köşeli 

ayraç içinde şairin mahlası gösterilmiştir. Mürettibin, yanlış başlık 

yazımlarında metne sadık kalınmış, ancak hemen altına doğrusu köşeli [  ] 

ayraç içinde şairin mahlası ile şiirin nazım şekli “Tesdis” [Müseddes-i 

Hakanî]” gibi birlikte yazılmıştır. 

8. Şairlerin mahlasları metin içinde koyu ve italik yazı karakteri ile gösterilmiştir. 

9. Nüshada okunamayan kelimeler (…) şeklinde gösterilip aparatta fotoğrafları 

ile belirtilmiştir. Okunup anlamlandırılamayan kelimeler ise (?) şeklinde 

gösterilmiştir.  

10. Metin tamiri yaptığımız kelimeler ve ekler köşeli ayraç [ ] içinde gösterilmiştir. 

11. Mecmuada yer yer yaprak kopuklukları vardır. Ayrıca fotoğraflama esnasında 

mecmuanın alt kısımları mecmuayı açık tutmak maksadıyla kullanılan cetvelin 

altında kalmıştır. Bu yüzden bazı yerler de okunamaz durumdadır. Bu kısımlar 

şairlerin varsa divanından aktarılarak köşeli ayraç içinde verilmiştir. Söz 

konusu okunamayan bölümlerde de yine […] biçiminde gösterilmiştir. Bir 

karışıklığa yol açmamak adına bu durumlar aparatta gerekli notlar ile 

belirtilmiştir. 

12. Nüshada fazla yazılmış ibareler iki ok arasında “Gözler<in>üñ  ḫūn-rīzlik 

fennini taḥṣīl eylemiş” şeklinde gösterilmiştir. 

13. Vezin gereği yapılan ses türemeleri ayraç içerisinde “tur(u)ş” gibi 

gösterilmiştir. 

14. Ünlü ulamalarında kalıplaşmış olan n’ola, n’ider, k’ola vb. gibi kelimeler 

mecmuada bu kelimeler bitişik yazılmışsa nüshadaki imlaya sadık kalınmıştır. 

Ancak ayrı kelimeler olarak yazılmışsa kelime alt çizgiyle “ki_ola, ne_ola” 

şeklinde gösterilmiştir. Vezin gereği yapılan ünlü ulamalarında, nüshaya sadık 

kalınarak “eşkimde_olalı” alt çizgi ile yazılmıştır. 

15. Hemzeli kelimelerin yazımında “māʾil, sāʾil, ḳāʾil/māyil, sāyil, ḳāyil” gibi 

nüshadaki imlâya uyulmuştur. 

16. Zihaflı ünlüler; “ecelden ḫālī ṣanma” örneğinde olduğu gibi eğik karakterde 

dizilmiştir.  

17. Vezin kusurları aparatlarda belirtilmiştir. 
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18. Vezinle ilgili diğer hususlarda M. Fatih Köksal’ın “Metin Neşrinde Vezinle 

İlgili Problemler, Bazı Tespit ve Teklifler” başlıklı makalesindeki (2009: 63-

86) önerilerine uyulmaya çalışılmıştır. 

19. Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların yazımında İsmail Ünver’in “Çeviri 

Yazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler” (1993: 51-90) başlıklı makalesindeki 

önerilerine uyulmaya çalışılmıştır. 

20. Farsçadaki vâv-ı ma’dûleler “ ˇ ” şeklinde gösterilmiştir. 

21. Metin neşrinde klasik transkripsiyon sistemi uygulanmıştır.    
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BÖLÜM II: METİN
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MİLLİ KÜTÜPHANE 26 HK 1060/1 NUMARALI MECMUANIN 

TRNSKRİPSİYONLU METNİ
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-1- 

ĠAZEL-İ [FİKRĪ]* 

 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

 1 Dest-gīrim olıcaḳ ol şeh-i ṣāḥib-keremüm 

  Ṣaḥn-ı ṣaḥrā-yı belāġatde güşāde ʿalemüm 

 

 2 Çekdi leşker dil ü ser merkez-i ʿaşḳda görinür 

  Dikdi sancaḳ depesinde ser-i naẓma ḳalemüm 

 

 3 Ḳudret-i bāġ-ı leṭāfetde biten bir güline 

  Neşʾe-i bülbül-i cān ṣubḥa degin cūş naġamum 

 

 4 Çün ulūhiyyetinüñ mā-ṣadaḳınca dil ü cān 

  Mis̱li yoḳ mesnedimüñ ṭāʾif-i beytüʾl-ḥaremüm 

 

 5 Ḳayd-ı esfālle gezer bülbül-i (?)4 dünyāda benüm 

  Ne elüm var ne dilüm var ne ġamum ne elemüm 

 

6 Bu fenā manṣıbı ser-menzile yoḳ meslekümüz  

Ancaḳ endişem olan ʿaşḳ-ı dem-i ġonca-femüm 

 

7 Fikriyā fānī beḳā ẕerre degül ʿaynumuza 

Dest-gīrüm olıcaḳ ol şeh-i kān-ı keremüm 

 

 

 

* 1b 

4  
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-2- 

[BĀḲĪ]* 

 

müfte’ilün mefâ’ilün müfte’ilün mefâ’ilün 

 1 Gūş senüñ ḫaberlerüñ almaġa olsa çāremüz 

Kāş ḳulaġumuz ḳadar eyleyelerdi pāremüz  

 

2  Çeşm-i sitāre gibi biz alçaġa nāẓır olmazuz 

Himmetümüz bülenddür ḳaddüñedür neẓāremüz 

 

3  Nevbet-i iştihārumuz bām-ı felekde çalınur 

Ġulġule ṣaldı ʿāleme velvele-i neḳāremüz 

 

4  Dilde ḫırāş-ı ḫār-ı ġam dīdede eşk dem-be-dem 

ʿArż olınur cenābuña gizlümüz āşikāremüz 

 

5 Dāġ-ı siyāh-ı sīnemüz örtile mevc-i eşk ile 

Bir gün ola ki Bāḳiyā görmeye kimse ḳaramuz 

 

-3- 

ʿOS̱MĀN* 

 

  fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

1 Geh siyeh kerd çeşm-i yār merā 

Geh siyeh kerd rūzigār merā5 

  

 

 

* 1b BD: 224-225. 
* 2a 
5 Bazen sevgilinin gözü beni kara etti. Bazen zaman benim bahtımı kara etti. 
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2 Mīkonem girye tā ṣabā ne-bered 

  Ez ser-i kūy-ı ū ġubār-ı merā6 

   

-4- 

ŞEMSĪ[-İ] BAĠDĀDĪ* 

 

  mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

1 Ez naẓm devāndīm beher sūy raḳam rā 

Bī-ceng giriftīm ʿArab rā vü ʿAcem rā7 

 

 2 Ān rūz siyeh-kārī-yi mā rā heme dīdend 

  Kez āh-i ciger dil siyeh efrāḫt ʿalem rā8 

   

 3 Ḫordīm şarāb ez kef-i rindān-i ḫarābāt 

  Īn rüteb-yi ʿālī nebuved meşreb-i Cem rā9 

 

 4 Meşnev soḫen-i ġam-zedegān rā ki nebāşed 

  Ber ḫāṭır-i ḫurrem reh-i efsāneī ġam rā10 

 

 5 Şemsī netevāned ki koned vaṣf-ı ḫaṭ-ı tu 

  Ger zanki zebān ṣad koned ez şovḳ ḳalem rā11 

   

 

 

6 Saba yeline ağlıyorum (yalvarıyorum). Benim tozumu sevgilinin sokağından savurup götürmesin. 
* 2b 
7 Nazımla koşturduk her yana rakamı. Savaşmadan aldık hem Arab’ı hem Acem’i. 
8 O gün herkes gördü nasıl kırıp döktüğümüzü. Gönül ciğer kanıyla açtı kara sancakları. 
9 Harabat rintlerinin elinden içtik şarabı. Cem meşrebinin bile olmaz böyle yüksek rütbesi. 
10 Dinleme sakın gam vurgunlarının sözünü, zira kutlu hatırda gamın olmaz efsaneye giden yolu. 
11 Ayva tüylerinin özelliğini nasıl anlatabilir Şemsî? Tüylerinin şevkiyle dilinden çıkarsa yüz kalemi. 
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-5- 

VE LEHŪ 

[ŞEMSĪ-İ BAĠDĀDĪ]* 

 

mef’ûlü fâ’ilâtün mef’ûlü fâ’ilâtün 

 1 Sūy-i şikestegān bīn ey seng-dil Ḥudā rā 

  Meşken be seng-i şūḫī peymāne-yi vefā rā12 

 

 2 Der bār-gāh-ı devlet mīkon be ʿaşḳ ḫidmet 

  K’āncā zi ehl-i ḳısmet şāhī resed gedā rā13 

 

 3 Raḥmi be nā-murādī kez tū resed bedādī 

  Çun nīst īʿtimādī īn yek du dem bekā rā14 

 

4 Ānān ki mest-i durdend, pey ber rumūz bordend 

  Āhir be mā sipurdend cām-ı cihānnumā rā15  

 

 5 Burḳaʿ zi rūy-i raḫşān tā ber keşīd cānān 

  Rāzi ki būd pinhān Şemsī şod āşikārā16 

   

-6- 

VE LEHŪ 

 

 

* 2b 
12 Taş gönüllüm! Kırılanları gör Allah aşkına! Vefâ kadehini kırma şuhluk taşıyla Allah aşkına! 
13 Devlet otağında hizmet edegör aşkla. Dağıtanlardan şahlık verilir yoksula orada. 
14 Bir adaletle merhamet gelir senden bir muratsıza. Çünkü güvenilmez bu bir iki nefeslik kalıcılığa. 
15 Tortulu şarapla sarhoş olanlar anladılar işin sırrını. Sonunda bize emanet ettiler dünyayı gösteren 

kadehi. 
16 Şemsî! Parlak yüzünden çekince canan peçeyi. Gizli kalan o sır var ya, açığa çıktı. 
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[ŞEMSĪ-İ BAĠDĀDĪ]* 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

1 Cān ṭufeyl-i ʿaşḳ mīsāzīm cānānī kocāst 

  Bendegān-i kişver-i ʿaşḳīm sulṭānī kocāst17 

 

 2 Sīne mecrūh u ciger ṣad pāre vu dil ġark-ı ḫūn 

  Derdhā pehlū-yi hem dārīm dermānī kocāst18 

 

 3 Dil zi bīmārīst maḥzūn kū ṭabīb-i çāresāz   

  Cān zi tenhāyīst pur-ḫūn mūnis-i cānī kocāst19 

 

 4 Sūḫtem der hicr u eknūn z’āh-i dūd ālūd-i dil 

  Rūzigārem tīre şod ḫurşīd-i tābānī kocāst20 

   

 5 Çāk zed ṣad cā girībān-ı gulī ber ṭarf-i bāġ 

  Hemcū çāk-i sīne-yi Şemsī girībānī kocāst21 

 

-7- 

VE LEHŪ 

[ŞEMSĪ-İ BAĠDĀDĪ]* 

 

 

* 3a 
17 Canı aşkın sığıntısı yapıyoruz; o canan nerede? Aşk ülkesinin kullarıyız; o sultan nerede? 
18 Göğüs yaralı, ciğer yüz parça, gönül kan içinde. Dertlerimiz yan yana dizilmiş, o derman nerede? 
19 Gönül hastalıktan mahzundur; çare bulan tabip nerede? Can yalnızlıktan kan ağlıyor; o can dostu 

nerede? 
20 Yandım ayrılık içinde, şimdi gönlümün dumanlı ahından. Günlerim karardı; o parlak güneş nerede? 
21 Yüz yerinden yırttı bir gülün yakasını bahçede. Tıpkı Şemsî’nin göğüs yırtığı gibi. O yaka nerede? 
* 3a 
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fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Derd u dermān her du pīş-i dilber-i ʿatṭār hest 

  Telḫ u şīrīn her çi ḫāhī der dukān-i yār hest22 

  

2 Nükhet-i tār-i ser-i zülfeş cihān pur ʿıtr sāḫt 

Kāfirem in būy eger der nāfe-yi tātār hest23  

 

 3 Ḫūbrū rā şekl-i maʿnī bāyed u ḥüsn-i kemāl 

  Verne çeşm u ḫāl u ḫaṭ der sūret-i dīvār hest24 

   

 4 Yek ramaḳ der cāst gūyīdeş henūz ez derd-i tu 

  Dūst rā ger zanki meyl-i porsiş-i bīmār hest25 

   

 5 Çend Şemsī mīḫ u rūşī her gulī rā ṣad hezār 

Bulbul-i destān serā mis̱l-i tu der gulzār hest26 

 

-8- 

HĀDĪ-İ BAĠDĀDĪ* 

 

  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

 

 

22 Dert ile derman; ikisi de attar dilberde var. Acı, tatlı, ne istersen, yârin dükkanında var. 
23 Zülüf telinin ucundaki koku ıtırlandırdı dünyayı. Tatar ceylanının nafesinde varsa bu koku, kafirim. 
24 Güzel yüzlüde olmalı mana şekli ile olgunluk güzelliği. Yoksa göz, ben, ayva tüyü duvardaki resimde 

de var. 
25 Söyleyin dosta. Bir nefeslik canı kaldı hâlâ. Hastasının halini sormaya bir meyli varsa . 
26 Şemsî! Daha ne kadar coşacaksın? Gül bahçesinde. Her gülün senin gibi yüz bin şakıyan bülbülü var. 
* 3a Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
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 1 Sāḳī ayaġı al ele nūş it ḥicābı ḳo 

Cām-ı cihān-nümāya mey-i laʿl-i nābı ḳo  

 

2  Bir elde iki nesne ṭutulsun mu zāhidā 

  Elden kitābı ḳo ya bu mülk-i ḫarābı ḳo 

   

3 Ol ḥüsn (…)27 naẓīrüñ olur mı naẓīri gör 

Levh-i żamīre naḳş-ı meh ü āfitābı ḳo 

 

4 Ferdāya ṣaldı vaʿde ḥūn-ı dil-i bahā (…) 

  Cāy-ı beyāna olmasun ey dil (…)28 ḳo 

   

 5 Hādī ṣaḳın firāḳa mübeddel olur viṣāl 

   Bī-tāblıḳ zamānı degül (…)29  [ḳo] 

 

-9- 

ḪAḲANĪ* 

     

  müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün 

 

 

27  

28  

29  
* 3b 
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 1 Merd küdām ān ki negüft u bi kerd 

  Ān ki bi güft u bi koned nīm merd30 

   

 2 Ān ki negüft ne konend zen buved 

  Kem zi-zen ān kes ki bigüfti ne kerd31 

   

 

-10- 

ḤİLMĪ-İ BAĠDĀDĪ* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

Kesdi dün bir naʿl ol meh sīne-i sū[zānuma] 

Ṣanki naʿl-i siḥr idi āteş bıraḳdı cānuma 

 

 

-11- 

VE LEHŪ  

[ḤİLMĪ-İ BAĠDĀDĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

Cilve itdüñ ġālibā cennetde sen ey sīm-ber 

Kim başın dikmiş yere ṭūbā daḫı ḫaclet çeker  

 

 

 

30 Adam odur ki söylemez yapar. Yarım adamsa söyleyip yapar. 
31 Hem söylemeyip hem yapmayan kadındır. Kadından bir eksik olan söyleyip yapmayandır. 
* 3b 
* 3b 
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-12- 

[MÜFRED]* 

 

mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

Sen çek küregin firḳate-i fürḳatüñ ey dil  

Biz iskele-i vuṣlat-ı dil-dāre yanaşduḳ 

   

-13- 

RAḤĪMĪ-ZĀDE* 

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

Ṣanmañ firāḳ-ı yār-ıla göñlüm belādadur 

Ümmīd-i vaṣl ile gice gündüz ṣafādadur 

 

-14- 

ḤİLMĪ* 

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

Fikr-i ḫayāl-ı yār-ıla göñlüm ṣafādadur 

Ẕevḳ-i viṣāle ṭālib olanlar belādadur 

   

-15- 

 

 

* 3b 
* 3b 
* 3b 
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HELĀK ŞOD Kİ*32 

 

    mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

  Ḳārūn helāk şod ki çihil ḫāne genc dāşt 

  Nūşīrevān nemord ki nām-ı nikū gozāşt33 

   

-16- 

HİLĀLĪ* 

 

mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

Derūn-i çeşm-i pur āb u dil-i pur āteş-i men 

Çigūne cāyı giriftī eger ne’ī cādū34  

   

-17- 

LEHŪ 

[HİLĀLĪ]* 

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

Deryā dilīm u dīde-yi mā maʿden-i dur-est 

Ger dest-i mā tehīst velī çeşm-i mā pur-est35 

 

 

 

* 4a 
32 Nüshada böyle yazmakla birlikte sayfadaki diğer üç beytin Hilâlî’ye ait olmasına nazaran bu başlığın 

da Hilâlî olması gerekir.  
33 Kırk oda dolusu hazinesi vardı ama Kârûn öldü gitti. Nûşîrevân ölmedi ama; geriye iyi ad bıraktı. 
* 4a 
34 Sen bir büyücü değilsen, nasıl oldu da yer ettin yaşlı gözlerimde, ateşli gönlümde? 
* 4a 
35 Gönlümüz deniz, gözümüz inci madenidir. Elimiz boş olsa da gözümüz doludur. 
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HİLĀLĪ* 

 

mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

Zi sūz-i sīne kebābem zi seyl-i dīde ḫarābem 

Tū şemʿ-i bezm-i kesāni vü men der āteş u ābem36 

 

-19- 

ḤİLMĪ-İ BAĠDĀDĪ* 

 

mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

Biz mey-kedeyüz zāhid olan mescide gitsün 

Her kimse birer ḥāl ile maḳṣūduna yitsün 

  

-20- 

[MÜFRED]* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

Merā himmet bulend u dest kūtāh 

Çi būdī cāy-ı himmet dest būdī37 

 

 

-21- 

 

 

* 4a 
36 Gönül yangınıyla kebabım; gözyaşı seliyle harabım. Sen bazılarının meclis mumusun, ben ateş ile su 

içindeyim. 
* 4a 
* 4a 
37 Bende himmet uzun ama elim kısa; yetişmez. Ne olurdu sanki himmet yerine elim olsaydı! 
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ḪAḲANĪ* 

 

mef’ûlü mefâ’ilün mefâ’îlü fe’ûl 

Maʿmūre-yi dil be ʿilm ārāste bih 

Matmūre-yi ten be köhne pīrāste bih38  

 

-22- 

Ḳaṣīde fī menḳıbet-i ʿAlī raḍiya’l-lāhu ʿanh* 

Ez Mevlānā Fużūlī 

[ĠAZEL] 

 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

1 Menem uftāde ço pergār be-ser-gerdānī 

 Muttaṣıl ez ḥarekāt-ı felek ço kānī39 

 

2 Gāh der vādī-yi idbār zi bī-ikbālī 

  Gāh der bādiye-yi hicr zi bī-sāmānī40 

 

3 Gāh der kūy-ı belā bāʿalem-i rusvāyī  

  Gāh der gūşe-yi miḥnet beġam-i pinhānī41  

   

 4 Baḫt rā bā elem sābıḳa-yı bed ʿahdīst 

  Çerḫ rā bā dilem endīşe-yi nā-fermānī42 

 

 

* 4a 
38 Gönül denilen mamur evin ilimle donanması iyi. Beden denilen mezarın eskilerle süslenmesi iyi. 
* 4b Başlıkta “Ḳaṣīde fī menḳıbet-i ʿAlī raḍiya’l-lāhu ʿanh” yazmaktadır. Gazeldir. 
39 Benim düşkün âşık. Baş aşağı döndürdüğün pergel gibiyim. Feleğin hareketleri yüzünden halden hale 

giren maden gibiyim. 
40 İkbalim yok diye bazen talihsizlik vadisindeyim. Düzenim yok diye bazen ayrılık çölündeyim. 
41 Bazen rüsvalık sancağı elimde, bela sokağındayım. Bazen gizlilik gamından mihnetler köşesindeyim. 
42 Bahtımın elemle yaptığı kötü ahit sabıkası var. Çarkıfeleğin gönlüme karşı itaatsizlik düşüncesi var. 
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 5 Dīde der girye çu ebrest merā vu ġalaṭem 

Ebr rā nīst ço çeşm-i ter-i men giryānī43 

 

6 Merdum-i dīde-yi men ḫūn-i ciger ḫorde besī 

Ki serāmed şode der şīve-yi eşkef şānī44 

  

7 Muddetī behr-i yaḳīn pey-i kesbʿirfān 

  ʿOmr kerdem telef ez ġāyet bī-ʿirfānī45  

 

 8 Ço guşūdem be yaḳīn dīde-yi dāniş dīdem 

  Īn metāʿīst ki dāred heme cā erzānī46  

   

 9 Bākī-yi ʿomr ber īnem ki konem behr-i meʿāş 

  ʿOmr ṣarf-i ṭaleb-i maʿrifet-i nā-dānī 47  

     

10 Ḥāliyā ez es̱eri tīre dilān rutbe-yi men 

  Pest u pester zi cemādī şode vu ḥeyvānī48 

   

 11 Ẕāt-ı ḳudsī-yi merā mertebe vu menzil būd 

  Bīşr ez melekī bīşter ez insānī49 

 

 

 

43 Ağlarken gözlerim bulutu andırır. Yok, yok bulutun benim yaşlı gözlerim gibi ağladığı yok. 
44 Ne çok ciğer kanı içti şu gözbebeklerim. Gözyaşı saçmakta önde gelir oldu gözlerim. 
45 Bir süredir bilgili olayım diye irfan edinmek için. İrfansızlığım yüzünden ömrümü heder ettim. 
46 Bilgi için açtım ilim gözümü, ne göreyim? Her yerde ucuza verilen bir meta imiş gördüğüm. 
47 Verdim kararımı; yaşamak için kalan ömrümü. Bilgisizliği öğrenme talebiyle geçireyim. 
48 Benim rütbem gönlü karalar yüzünden şimdi. Taştan topraktan, hayvandan aşağıda kaldı. 
49 Benim kutsal zatımın bir mertebesi, menzili vardı. Meleklikten, insanlıktan ilerde, üstün bir zattı. 



49 
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FUŻŪLĪ* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 “Ḳad enāreʾl-ʿışḳu liʾl-ʿuşşāḳi minḥāceʾl-hüdā”50 

  Sālik-i rāh-ı ḥaḳīḳat ʿaşḳa  eyler iḳtidā 

   

 2 ʿAşḳdur ol neşʾe-i kāmil ki51 andandur müdām 

  Meyde teşvīr-i ḥarāret neyde teʾs̱īr-i ṣadā 

   

 3 Vādī-i vaḥdet ḥaḳīḳatde maḳām-ı ʿaşḳdur 

  Kim müşaḫḫaṣ olmaz ol vādīde sulṭāndan gedā 

   

 4 Eylemez ḥalvet-sarāy-ı sırr-ı vaḥdet maḥremi 

  ʿĀşıḳı maʿşūḳdan maʿşūḳı ʿāşıḳdan cüdā 

   

 5 Ey ki ehl-i ʿaşḳa söylersen melāmet terkin id<er> 

  Söyle kim  mümkin midür taġyīr-i taḳdīr-i Ḫudā  

  

 6 ʿAşḳ kilki çekdi ḫaṭ ḥarf-ı52 vücūd-ı ʿāşıḳa 

  Kim ola s̱ābit Ḥaḳ is̱bātında<n> nefy-i māʿadā 

 

 

* 5a FD: 125. 
50 Ali Şir Nevâi’nin; 

 “Aşrakat min aksi şemsü’l-ke’si envārü’l-hüdā 

  Yār aksin meyde kör dip cāmdın çıktı sadā” matlalı gazeline Fuzûlî, nazire şeklinde cevap 

yazmıştır (Yavuz, 2013: 405).  
51 ki: kim, FD. 
52 ḥarf-ı: levh-i, FD. 



50 

 

 

 7 Ey Fużūlī intihāsuz ẕevḳ bulduñ ʿaşḳdan 

  Böyledür her iş ki Ḥaḳ adıyla ḳılsañ ibtidā 
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[FUŻŪLĪ]* 

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

 1 Yā men iḥāṭa “ʿilmükeʾl- eşyāʾe küllehā”53  

  Ne “ibtidā” saña mutaṣavver ne 54“intihā”  

 

 2 Kim virse cān yoluñda bulur ḫāḳ olup müdām55 

 

   Gūyā ki ḫāk-i rāhuñadur naḳd-i cān behā 

 

 3 Sensen ḳılan meẓāhir-i ümmīd [ü] bīm56 idüp 

  Mūsā’nı genc[i] ʿilm57 ʿaṣāsını ejdehā 

 

4 Senden bulupdur Aḥmed-i Mürsel maḳām-ı ḳurb 

  Taḥsīn-i “Yā” vü “Sīn” ile teşrīf-i “Ṭā”58 vü “Hā”  

  

 5 Yaʿḳūb’da nişāne-i şevḳuñ ġam u elem 

 

 

* 5a FD: 126. 
53 “O, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır” (Tâhâ 20/98). 
54 “O, ilk ve sondur” (Hadid 57/3).  
55 ḫāḳ olup müdām: ḫāk-i maḳdemüñ, FD. 
56 ümmīd [ü] bīm: ümmīd-i bīm, FD. 
57 genc[i] ‘ilm: ʿilm genci, FD.  
58 Tâhâ ve Yâsîn kelimeleri, anlamları kesin olarak bilinmemekle beraber, Kur’ân’da iki surenin adları 

ve aynı zamanda birer ayettir(Tarlan, 1985: 22). 
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  Yūsuf’da neşʾe-i naẓaruñ behcet ü behā 

 

 6 Bulmazdı ḳahruñ açmasa ḫān-ı siyāsetüñ 

  “Hel min mezīd”59 loḳmasına dūzaḫ iştihā 

 

 7 Yā Rab belā-yı <vü> ḳayda Fużūlī esīrdür 

  Ol bī-dili bu dām-ı küdūretden it rehā 

 

-25- 

[FUŻŪLĪ]* 

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün  

  1 Yā Rab hemīşe luṭfuñı it60 reh-nümā baña 

Gösterme ol ṭarīḳi ki gitmez61 saña baña 

 

 2 Ḳaṭʿ eyle āşināluġum andan ki ġayrdur 

  Ancaḳ öz āşinālaruñ it āşinā baña 

  

3 Bir yolda62 s̱ābit it ḳadem-i iʿtibārumı  

  Kim rehber-i şerīʿat ola muḳtedā baña 

   

 4 Yoḳ bende bir ʿamel saña şāyeste āh eger 

  Aʿmālüme göre vire ʿadlüñ cezā baña 

 

 

59 “Yok mu daha” (Kaf Suresi 50/30).  
* 5b FD: 127. 
60 it: ḳıl, FD. 
61 gitmez: yetmez, FD.  
62 yolda: yirde, FD. 
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 5 Ḫavf [ü] ḫaṭāda muntaẓarum63 var ümīd kim 

  Luṭfuñ vire beşāret-i ʿafv [u] ʿaṭā64 baña 

   

 6 Men bilmezem baña geregin sen ḥakīmsen 

   Menʿ eyle virme her ne gerekmez saña65 baña 

   

 7 Oldur baña murād ki oldur saña murād 

  Ḥāşā ki senden özge ola müddeʿā baña 

   

 8 Ḥabs-ı belāda66 ḳoma Fużūlī-ṣıfat esīr 

  Yā Rab hidāyet eyle ṭarīḳ-i fenā baña 
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[FUŻŪLĪ]* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Zihī ẕātuñ nihān u ol nihāndan mā-sivā peydā 

  Biḥār-ı ṣunʿuña emvāc peydā ḳaʿr nā-peydā  

 

2 Bülend ü pest-i ʿālem şāhid-i feyż-i vücūduñdur 

Degül bī-hūde olmaḳ yoġ iken arż u semā peydā 

 

 

63 muntaẓarum: mużṭaribem, FD. 
64 ʿafv [u] ʿaṭā: ʿafv-i ḫaṭā, FD. 
65 saña: maña, FD. 
66 belāda: hevāda, FD. 
* 6a FD: 128. 
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 3 Kemāl-i ḳudretin67 iẓhār-ı ḥikmet68 ḳılmaġa itmiş 

  Ġubār-ı tīreden āyīne-i gītī-nümā peydā 

   

 4 Dem-ā-dem ʿaks olur69 mirʾāt-ı ʿālem ḳahr u luṭfuñdan 

  Anuñçūn geh küdūret ẓāhir eyler geh ṣafā peydā 

   

 5 Gehī ṭopraġa eyler ḥikmetüñ biñ meh-liḳā pinhān 

  Gehī ṣunʿuñ ḳılur ṭopraḳdan biñ meh-liḳā peydā 

   

 6 Cihān ehline tā esrār-ı ʿilmüñ ḳalmaya maḫfī 

  Ḳılupdur ḥikmetüñ küffār içinde enbiyā peydā 

   

 7 Nişān-ı şefḳa[tü]ñdür kim olur iẓhār-ı ḥamdüñçūn 

  Fużūlī tīre ṭabʿından kelām-ı cān-fezā peydā 

   

-27- 

[FUŻŪLĪ]* 

 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

 1 “Aşraḳat min felekiʾl-behceti şemsen ü behā 

  Meleʾeʾl-ʿālemu nūren ü sürūren el-behā”70 

 

 

67 ḳudretin: ḥikmetüñ, FD. 
68 ḥikmet: ḳudret, FD. 
69 olur: alur, FD. 
* 6a FD: 129.  
70 Güzellik gögünde bir güneş doğdu. Âlem nūrla, sevinçle ve güzellikle doldu. 
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2 Çıḳdı  bir gün ki żiyāsında temāmī-i rüsül 

  Oldı maḥv öyle71 ki ḫurşīd şuʿāʿında Sühā 

   

 3 Oldı bāzār-ı cihān revnaḳı bir dürr-i yetīm  

  Ki degül iki cihān ḥāṣılı o72 dürre behā 

   

 4 Rütbe-i ḥikmet-i miʿrāc-ı kemāline göre 

  Ḥukemā fırḳa-ı dūn felsefe cemʿ-i süfehā 

   

5 Münhī-i maʿrifeti ḥāl diliyle dāyim 

  Ḳılur ehl-i Ḥaḳ’a esrār-ı ḥaḳāyıḳ73 inhā 

  

6 Nice taḳrīr ideyin vaṣfını bir74 şāhuñ kim  

  Aña vaṣṣāf ola “Yāsīn” ü muʿarrif “Ṭāhā”  

  

7 Ey Fużūlī reh-i şerʿini dut ol rāh-berüñ 

   Bu ṭarīḳ-ile ṭalāletden özüñ eyle rehā 

 

-28- 

[FUŻŪLĪ]* 

 

 

 

71 öyle: eyle, FD. 
72 o: ol, FD. 
73 ḥaḳāyıḳ: hakikat, FD. 
74 bir: ol, FD. 
* 6b FD: 130. 
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   fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

  1 Ey olup bürhān Miʿrāc-ı75 ulüvv-i şān saña 

    Yire gökden indi76 istiḳbāl idüp77 Furḳān saña 

   

2 Ḥīn-i daʿvā-yı nübüvvet müddeʿiler78 ümmete79 

  Cāhil iken il kemāl-ı80 ʿilm bes81 bürhān saña 

  

3 Kilk-i ḥükmüñ çekdi ḥarf-i sāyir-i edyāna ḫaṭ 

Ḥükm is̱bāt itdi nefy-i sāyir-i edyān saña 

  

4 Bāḳī-i  muʿciz ne ḥācet dīn-i ḥaḳ is̱bātına  

   ʿĀlem içre muʿciz-i bāḳī sır-ı82 Ḳurʾān83 saña  

    

5 Sensen ol ḫātim ki refʿ itmiş tamāmı84 ḥākimi 

  Ḫātem-i ḥükm-i risālet tapşurup (?)85 devrān saña 

 

6 Ol ḳadar ẕevḳ-i şefāʿat cevher-i ẕātuñda var 

  Kim gelür ʿarż-ı ḫaṭā maʿnīde bir iḥsān saña 

   

 

 

75 bürhān Miʿrāc-ı: Miʿrāc-ı bürhān-ı, FD. 
76 gökden indi: inmiş gökden, FD. 
77 idüp: içün, FD. 
78 müddeʿiler: müddeī, FD. 
79 ümmete: ilzāmına, FD. 
80 kemāl: senüñ, FD. 
81 ʿilm bes: ilmüñ yeter, FD. 
82 sır-ı: yeter, FD. 
83 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

  Vaṣf-ı Cibrīl-i emīn itmiş kabūl-i ḫidmetüñ  

  Sırr-ı Ḥaḳ keşfine anuñla yetüb ferman saña 
84 tamāmı: cemīʿ-i, FD. 

85  
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7 Māh-ı nevdür yoḫsa sen itdükde86 seyr-i āsumān 

  Ḳaldırup barmaḳ getürmiş āsumān īmān saña 

   

 8 Yā Nebī luṭfuñ Fużūlī’den kem itme ol zamān 

  Kim olur teslīm miftāḥ-ı der-i ġufrān saña 

   

-29- 

[FUŻŪLĪ]* 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Kār-ger düşmez ḫadeng-i ṭaʿne-i düşmen baña 

  Kes̱ret-i peykānuñ itmişdür demürden ten baña  

  

 2 Eyminem seng-i melāmetden ki alup çevremi 

  Oldı zencīr-i cünūn bir ḳalʿa-i āhen baña 

   

 3 Andanam rüsvā ki seyl-āb-ı sirişküm çāk ider 

  Zaḫm-ı tīġüñ ḳanı geydürdükçe pīrāhen baña 

   

 4 Dem-be-dem şemʿi cemālüñden münevver olmasa 

  Ey gözüm nūrı gerekmez dīde-i rūşen baña 

   

 5 Hīç meskende ḳarārum yoḳ durur ol ẕevḳden 

  Kim ḳaçan ḫāk-i ser-i kūyuñ olur87 mesken baña 

 

 

86 itdükde: kıldukda, FD. 
* 7a FD: 135. 
87 olur: ola, FD. 
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 6 Başda bir serv-i semen-ber vaṣlınuñ sevdāsı var 

  Sūd ḳılmaz bāġ-bān neẓẓāre-i gülşen baña 

 

 7 Ey Fużūlī odlara yansun bisāṭ-ı salṭanat 

  Yegdür andan Ḥaḳ bilür bir gūşe-i gül-ḫen baña 
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[FUŻŪLĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün  

1 Ey melek-sīmā ki senden özge ḥayrāndur saña 

  Ḥaḳ bilür insān degül88 her kim ki insāndur saña 

   

 2 Virmeyen cānın saña bulmaz ḥayāt-ı cāvidān 

  Zinde-i cāvīd aña dirler ki ḳurbāndur saña 

  

 3 ʿĀlemi pervāne-i şemʿ-i cemālüñ ḳıldı ʿaşḳ 

   Cān-ı ʿālemsen fidā her lāḥẓa bīñ cāndur saña 

  

 4 ʿĀşıḳa şevḳuñla cān virmek iñen müşkil degül 

  Çün [Mesīḥ-i] vaḳtsen cān virmek āsāndur saña 

 

 5 Çıḳma yārum giceler aġyār ṭaʿnından ṣaḳın 

  Sen meh-i evc-i melāḥatsen bu noḳṣandur saña  

 

 

* 7a FD: 145. 
88 degül: dimez, FD. 
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 6 Pādişāhum ẓulm idüp ʿāşıḳ seni ẓālim dimiş 

  Ḫūb-rūlardan89 yaman gelmez bu bühtāndur saña 

  

 7 Ey Fużūlī ḫūb-rūlardan teġāfüldür yaman 

  Ger cefā hem gelse anlardan ki90 iḥsāndur saña 

   

-31- 

[FUŻŪLĪ]* 

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün   

 1 Cām içre mey ki dāire ṣalmış ḥabāb aña 

  Āyīnedür ki ʿaks ṣalur āfitāb aña 

   

2 Zāhid suʾāl iderse ki meyden nedür murād 

  Bizde ṣafādur anda küdūret cevāb aña 

   

 3 Ḳan yaş döküp yanunda döner āteşüñ kebāb 

 

   Maʿşūḳa beñzer āteş ü ʿāşıḳ kebāb [aña] 

 

 4 Eyler göñülde eşk ḫaṭuñ ẕevḳini91 füzūn 

  Otdan çıḳar buḫār ṣaçılduḳça āb aña 

   

 5 Çeşmüñ marīżi oldı göñül laʿlden em it 

  Renc-i ḫumāra düşdi devādur şarāb aña 

 

 

89 Ḫūb-rūlardan: Ḫūb olanlardan, FD. 
90 ki: bir, FD. 
* 7b FD: 132.  
91 ẕevkini: şevkini, FD. 
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6 Teklīf-i cennet eyleme kūyuñda göñlüme 

  Çūn cennet ehlidür ne virürseñ ʿaẕāb aña 

  

 7 Mesdūddur Fużūli’ye meyḫāneler yolı 

Yā Rab hidāyet eyle ṭarīḳ-i fenā92 aña 
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[FUŻŪLĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Dūstum ʿālem senüñçün olsalar93 düşmen baña 

  Ġam degül zīrā yetersen dūst ancaḳ sen baña 

 

2 ʿAşḳa ṣaldum ben beni pend almayup bir dūstdan 

  Hīç düşmen eylemez anı ki itdüm ben baña 

 

3 Vaṣl ḳadrīn bilmedüm hicrān94 belāsın çekmedin 

  Ẓulmet-i hicr itdi çoḳ mübhem95 işi āsān96 baña 

   

 4 Cān ü ten olduḳça benden derd ü ġam97 eksük degül 

  Çıḳsa cān ḫāk olsa ten ne cān gerek ne ten baña 

   

 

 

92 fenā: s̱avāb, FD. 
* 8a FD: 136. 
93 olsalar: ger olur, FD. 
94 hicrān: firḳat, FD. 
95 mübhem: ṭārik, FD. 
96 āsān: rūşen, FD.  
97 ġam: dāġ, FD. 
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5 Dūd [ü] aḫkerdür baña serv ile gül ey bāġ-bān  

  N’eylerem ben gülşeni gülşen saña kül-ḫen baña 

   

 6 Ġamze tīġin çekdi ol meh olma ġāfil ey göñül 

  Kim muḳarrerdür bugün ölmek saña şīven baña  

  

 7 Ey Fużūlī çıḳdı cān çıḳmam ṭarīḳ-i ʿaşḳdan 

  Reh-güzār-ı ehl-i ʿaşḳ içre98 ideñ99 medfen baña  

 

-33- 

[FUŻŪLĪ]* 

 

mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

1 Kemāl-i ḥüsn virüpdür şarāb-ı nāb saña 

 

 Saña ḥelāldür ey muġ-beçe şarāb saña 

 

 2 Seni melek göreli yazmaz oldı ʿaşḳ[ı] günāh 

  Velī yazıldı bu yüzden besī s̱evāb saña 

   

 3 Lebüñ suʾāline virmez cevāb ʿuşşāḳuñ 

  Suʾāl olursa bu senden nedür cevāb saña 

 

4 Cezā güninde ṣorılmaz ḫaṭālar eyledügüñ 

  Yeter fiġān-ile ben virdigüm ʿaẕāb saña 

 

 

 

98 içre: üzre, FD.  
99 iden: ḳıluñ, FD. 
* 8a FD: 142. 
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5 Beni ḳarārum ile ḳoymaz olduñ ey gerdūn 

 

   Yiridür āhum-ıla virsem inḳilāb saña 

  

 

 6 Şuāʿ-ı100 cevher-i tīġinden umma raḥm101 ey dil 

  Ṣa[ġı]nma ṣu vire ey teşne [ol] serāb saña 

    

 7 Fużūlī başuña ol serv sāye ṣaldı bugün 

   ʿUlüvv-i himmet102 ile yetmez āfitāb saña 

 

-34- 

[FUŻŪLĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Riştedür cismüm ki devr-i çarḫ virmiş tāb aña 

  Merdüm-i çeşmüm düzer her dem dür-i sīr-āb aña 

 

 2 Sāye-i zülfüñ şebistānındadur şemʿ-i ruḫuñ 

  Nice yetsün ḳadr ile ḫurşīd-i ʿālem-tāb aña 

  

 3 Dürd-i mey tek ġarḳa-i ḫūn-ābe virdüm103 göñlümi 

Gör ne geldi başına n’itdi şarāb-ı nāb aña 

 

 

100 Şuāʿ-ı: Ṣafā-yı, FD. 
101 raḥm: kām, FD. 
102 himmet: rifʿat, FD. 
* 8b FD: 133. 
103 virdüm: gördüm, FD. 
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 4 Ḳāmet-i ḫam birle bir ehl-i kerāmetdür ḳaşuñ 

  Ṭaş olur104 elbette gör105 baş egmese106 miḥrāb107 aña 

 

 5 Çeşmüni ehl-i naẓar ḳaydına108 taʿyīn eyleyen 

 

   Nāz [u]109 ġamzeñden müheyyā eylemiş esbāb aña 

 

 6 Terlemiş ruḫsār ile ḫūblar açarlar göñlümi 

Gör ne gülşendür ki āteşden virürler āb110 aña111 

   

 

-35- 

[ĀGEHĪ]* 112 

 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

1 ʿAşḳ deryāsına ṣalduñsa göñül zevraḳını 

 

   Bulımazsın bu yaḳalarda dilā sen113 mesken 

   

 

 

104 olur: olubdur, FD. 
105 elbette gör: gūyyā, FD. 
106 egmese: egmemiş, FD. 
107 Dîvân’da beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur:  

      Derd dürdidür ṣafā-baḫş-i harīf-i bezm-i ʿışk  

         Sāḳiyā çoḫ itme teklīf-i şarāb-i nāb aña 
108 ḳaydına, ḳaṣdına, FD. 
109 Nāz [u]: Tīr-i, FD. 
110 āb: tāb, nüsha. 
111 Bu beyitten sonra nüshada sayfa sonu “silk” diye belirtilmiş olup, nüshanın başında yoktur. Yarım 

kalan gazel Dîvân’da şu şekildedir: 

  Silk-i ehl-i ḥāle çekmiş zāhidi eşk-i riyā  

   Mis kimi kim sīm ḳadrin bildürür sīm-āb aña 

 

   Ey Fużūlī kalmamış ġavġā-yı Mecnūn’dan es̱er  

  Ġālibā efsāne-i Leylī getürmüş ḫāb aña 
* 9a Tietze, 2010: 114-116.  
112 Mecmuanın nüsha başı “Fuzûlî”ye ait olup nüshanın bu kısmında kopukluk(lar) bulunmaktadır. 

Mecmua “Âgehî”ye ait olan kaside ile devam etmektedir.  
113 Bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur:  

   Rūzgāruñ ḳarışıḳ oldı hazer eyle dilā  

   Üstine aldurasın tira mola mayna seren 
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 2 Ḫūblar forṣa ḳaçup saña kenār olmaz[-ı]sa  

  Olma anlardan alarġa bir iki gün ḳatlan 

   

3 Baḥr-i ʿaşḳ içre olan ʿāşıḳa pend ey zāhid 

  Ḳaradan ālet oñarmaḳ gibidür giñ yaḳadan  

  

4 Götür ırġalyayı olma paçariz ey aġyār 

  Yāri ben baḥr kenārında kenār eyler-iken  

 

5 Ey göñül nice yatarsın bu limān-i tende 

  Himmetüñ lengerin al mevsimidür aç yelken 

 

6 Himmetüñ göncügin elden ṣalıvirme zinhār 

  Keştī-i ṣabruñı ṣaḳla alavand olmaḳdan 

  

7 Ḳorṣan-ı114 ḥāṣılı dünyādan alarġa olı-gör 

  Bu ḫayırsuz adada ṭurma dilā iso115 seren 

  

8 Alamarġa_ile yüri yoġ-ısa yel yelkende 

  Çünkiʿāşıḳ olımazsın hele bārī yelten 

 9 İtmek istersen eġer bāġ-ı cinānda manca 

  ʿAmel ü zühd ḳumanyasını vāfir yükle 

 

 

114 korsan-ı : korsan ol, Tietze, 2010. 
115 Bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

   Rüzgārun pupa olmaz ise avlamaġ-ıla  

   Yüri deryā üzerinde bir iki gün oyalan 
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10 Ḳulzum-i ʿaşḳa sefer eylemegi ʿazm eyle 

  Rūzigār ola116 yüri tente fora sök yelken 

  

11 Orsa varsañ varamazsın117 poça gitsen gird-āb 

  Nice ḳullansañ atar ḳaraya bu keştīyi ten 

 

12 Olmadın lenger-i ten baḥr-i fenāya fonda 

  Pupa ālāt-ıla cān ḳālyasını118 ḳullan 

  

13 Yā İlāhī bizi gird-āb-ı hevādan ḳurtar 

  Bize yol vir varalum bir ilimana irken 

  

14 Ey dirīġā bizi ġāfil[l]e zebūn itdi hevā 

  Geldi çatdı demir üstünde yatarken düşmen 

  

 15 Olsa deryā ḳumı miḳdārı ḳayurmaz derdüñ 

Sāʿati var geçer ey Āgehī ṣabr it ḳatlan 

 

16 Kelimātum dür-i deryā-yı ḥakīḳat añlar 

   Baḥr-ı maʿnāda şināverlik iden ehl-i119 süḫan 

   

-36- 

 

 

116 ola: oldı, Tietze, 2010. 
117 varamazsın: çıkamazsın, Tietze, 2010. 
118 kalyasını: kalyeta, Tietze, 2010. 
119 Bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

   Bu havālar seni girdāb-i fenāya düşürür  

   Ne ḳadar olur iseñ bahr-i şerefde ḳorsan 
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NAẒĪRE-İ [DERŪNĪ]*  

 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

1 Kim ki deryā-yı ḥaḳīḳatde olursa ḳapudan 

  Ḥażret-i Nūḥ-ı neci120
 gibi gerek ol121 ḳorṣan  

 

2 Ḳıbleden dögdi esüp bād-ı nesīm-i ḳudret 

Başladı itdi temevvüc yine deryā-yı çemen 

 

3 Bir birin122 yelken açup çıḳdı nesīm-i123 ezhār  

Ṣanki deryā-yı muḥīṭ124 oldı feżā-yı gülşen 

 

4 Çaldı silistre ṣūr urdı meger İsrāfīl 

  Bād-bān-ı komiye didi gemiyi kullan 

 

5 Ḳaddine ṭaḳdı ayaġına çenāruñ cūlar 

  Sebze-zār-ı çemeni ḳursa gemi ṣandı gören 

 

 

6 Çekdi tīġin çeḳüben ġāzī ṭonanmacı gibi125 

  Dil getürdi naẓarı şāha bahar-ı126 sūsen 

 

7 Ele alup başını gitdi çenārı gördüm 

 

 

* 9b Yüksel, 2018: 167-169. 
120 Nūḥ-ı neci: Nūḥ-ı Nebi, Yüksel, 2018. 
121 gerek ol: gerekdür, Yüksel, 2018. 
122 Bir birin: Yer yerin, Yüksel, 2018. 
123 nesīm-i: açıldı, Yüksel, 2018. 
124 muḥīt: sefīd, Yüksel, 2018. 
125 Karşılaştırma yaptığımız tezde bu mısra bulunmamaktadır. 
126 sūsen: susun, Yüksel, 2018. 
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  Ḳorḳarum bād-ı ḫazānı getür[e] yapraḳdan 

 

8 Māh altunlu fener dehr ḳapudan gemisi 

  Yā meger ṭaḳdı meh-i nev aña bir ḫūb dümen 

 

9 Bir deñizdür ṣanasın māh ile ṭobṭoludur 

Ḳaşlaruñ fikri ḫayāliyle bu çeşm-i rūşen  

 

10 Ṣulanur iki ḳadırġa gibidür iki gözüm 

  Ḳoydu müjgānı127 kürek buldı ṣanasın ilimān 

 

11 Göñlüni bir güzele ver irişegör128 lebine  

  Gel demür ḳo demidür129 aç gözüñi yaʿni ṣūlan (?)130  

 

12 Baḥr-ı eşkümde ḫayırsuz adadur çeşm-i figār131 

  Ḳalʿa-i tende şehā132 oldı yaşum burc-ı133 beden 

  

 13 Dūd-ı āhım başım üzre göricek ṣandılar134 

  Beni bu ḳalʿa-i gerdūna tob itdi başdan 

 

 

127 Ḳoydu müjgânı: Ḳalyetāmızı, Yüksel, 2018. 
128 gör: kor, Yüksel, 2018. 
129 demidür: dimedin, Yüksel, 2018. 

130  
131 çeşm-i figār: cism-figār, Yüksel, 2018. 
132 şehā: başım, Yüksel, 2018. 
133 yaşum burc-ı beden: şaha burc u beden, Yüksel, 2018. 
134 ṣandılar: ṣandı meġer, Yüksel, 2018. 
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14 Aldı öksüzini135 bir ḫarti ṣūratlı maryol 

  Nice demdür ki göñül volta136 urur giñ137 yaḳadan 

  

15 Poça git bir pāre138 dünyādan alarġa olıgör 

  Şāyed ola ki dögündü buladırken139 depren 

  

16 Cunda140 hapażlama gösterdi raḳībā141 ḳıldı142 

  Bize yanaşıbilürseñ palamar vir143 ḳıçdan 

  

17  Ölelüm ölmeden öñdin idelüm yaʿnī ḥużūr 

  Yatalum manḳalı manḳada gözedüp144 düşmen 

 

18 Dile ʿirfān ḳumanyasını istif idegör 

  Açmadın keştī-i tābūtu kefen sök145 yelken 

 

19 Dāmenüñ çek cihāndan bu kürek146 gibi elün 

   İskele al beri gel ol bezm-i sancaḳdan147 

 

 

 

135 öksüzini: añsuz beni, Yüksel, 2018. 
136 volta: olta, Yüksel, 2018. 
137 giñ: gen, Yüksel, 2018. 
138 pāre: yere, Yüksel, 2018. 
139 buladırken: bula öñgin, Yüksel, 2018.  
140 Cunda: Tut ki, Yüksel, 2018. 
141 raḳībā: ıraḳda, Yüksel, 2018. 
142 ḳıldı: kaldıñ, Yüksel, 2018. 
143 Bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

 Furtuna ṭutdı raķībi esicek bād-ı ecel     

  Tende ṭutdı yatur üstinde olan ṣanma kefen 
144 gözedüp düşmen: dimedin vardiyan, Yüksel, 2018. 
145 kefen sök: kefenden, Yüksel, 2018. 
146 bu kürek: yu yüzün, Yüksel, 2018. 
147 Bu mısranın vezni kusurludur. 
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20 Baḥr-i fürḳatde dögündi bulup oturmışduḳ 

  Ḫaṭṭ-ı dilber bize Ḫıżr oldı irişdi148 ḳaradan 

  

21 Didüm ey dūst beni ṣaldı ġamuñ gird-āba 

  Sözüm işitdi zifoz didi raḳīb-i düşmen  

  

22 Bizi avlatma begüm geh orsa149 geh poça gidüp150 

  Çekdirüp fürḳatüñi bizden ıraġ olma151 iñen 

   

23 Bizi ṣalıntıya bıraḳdı hevā-yı ḳaddüñ 

  Ḳaraya atdı ġam-ı zülfüñ-ile keştī-i ten 

  

24 Ehl-i tecrīd gerek152 kişi levendāne gerek 

  Olamaz153 kūşe aña manḳa gibi cā-yı vaṭan 

 

25 Ġurbete bād-ı ṣabā gibi egerçi gitdüñ 

  Ey Derūnī hele yārānı ḳodun ṣaġ154 u esen 

  

-37- 

MÜSEDDES-İ ʿULVĪ* 

 

 

148 oldı irişdi: irdi yetişdi, Yüksel, 2018. 
149 orsa: poça, Yüksel, 2018. 
150 poça gidüp: orsa varup,Yüksel, 2018.  
151 olma inen: oldun sen, Yüksel, 2018.  
152 gerek: oluban, Yüksel, 2018. 
153 Olamaz: Ola her kūşe, Yüksel, 2018. 
154 ṣaġ u esen: ṣaġ olsun, Yüksel, 2018. 
* 10a UD: 303-304. 
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    [MUḪAMMES-İ ʿULVĪ]155 

I 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  ʿAlī Pāşā-yı deryā-dil ṣuṣamış gibi ḳanına 

  Şehādet şerbetini ṣundılar rūḥ-ı revānına 

  Ḳoyıldı āteş-i ṭūp-ı ʿadūya ḳıydı cānına 

  Ṭayānūr şimdi aʿdā gerçi tīġ-i ḫūn-feşānına 

  Öginsün düşmen öginsün eger ḳalursa yanına 

II 

  Ne deñlü ġāret itse leşker-i156 düşmen ṭonanmayı  

  Hücūm-ı seyl-i bārān ṣanma taġyīr ide deryāyı 

  Ṭayanmasun bu tārāca unutmasun bu yaġmāyı 

  Ṭutalum yanına ṭaḳmış gider birkaç ḳadırḳayı 

  Öginsün düşmen öginsün eger ḳalursa yanına 

III 

  Dil-āverlik idüp gerçi serinden geçdi ol server  

  Hemān dünyāda ṣaġ olsun şehen-şāh-ı ẓafer-rehber 

  Cünūd-ı müslimine ġālib oldum ṣanmasun kāfer 

  Egerçi ḳıldı ġāret niçe şemşīr ü niçe server157 

  Ög[insün düşmen] ögin[sün eger ḳalursa yanına]  

 

IV 

 

  Ḥużūr-ı Ḥaḳḳa varmış ḫoş saʿādetdür şehādetle 

 

 

155 Nüshada başlıkta “Müseddes-i ʿUlvî” yazıyorsa da bu bir muhammes-i mütekerrirdir. 
156 leşker: asker, UD. 
157 server: ḫançer, UD. 
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  Ḥuṣūṣā bu ġazādan cān vire158 ʿāşıḳ ṣadāḳatle 

  Maḥabbet bādesin nūş idelüm cām-ı şecāʿatle 

  Ḳızıl elmayı almaġ isterüz dest-i hidayetle 

  Öginsü[n düşmen] öginsü[n eger ḳalursa yanına] 

 

V 

  Ḳażā çevgānına ṭūp oldı gerçi niçe ser şimdi 

  Ḥabāb-ı ḫūn-ı eşküm gibi deryād[a] yüzer şimdi 

  Lisān-ı ḥāl ile dirler ʿadūya nīzeler159 şimdi 

  Ne ġam yaġmālanursa kīse kīse sīm ü zer şimdi 

  Öginsün [düşmen] ögi[nsün eger ḳalursa yanına] 

VI 

   Yazılsun ʿāleme aḥkām-ı sulṭān-ı cihān-ārā160 

  ʿAsākir cemʿ olup olsun ṭonanma_ıla pür-deryā 

Ne deñlü leşkerin161 yanına dirse ʿUlviyā aʿdā 

Ḫudā’dan isterem162 [kim] cünd-i İslām eyleye yaġmā 

  Öginsün [düşmen] ögi[nsün] eger ḳa[lursa] yanına 

 

-38- 

TAḪMĪS-İ VAḤDETĪ ĠAZEL-İ BĀKĪ* 

I 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

 

 

158 bu ġazādan cān vire: bu ġazāda cān viren, UD. 
159 nīzeler: yazalar, UD. 
160 cihān-ārā: cihāna edā, UD. 
161 leşkerin: askerin, UD. 
162 isterem: dilerüm, UD. 
* 10b BD: 294-295. 
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  Hamdülillāh ki dilā maẓhar-ı fehm-i rāyem 

  Evc-i rıfʿatde hümā gibi semā-sīmāyem 

  Ḳāf-ı ḳudretde bugün sākī-i bī-pervāyem 

  N’ola dehr içre nişānum yoġ-ısa ʿAnḳā’yem 

  Ne ʿaceb seyl gibi çaġlamasam deryāyem 

II 

  Benüm ol āyine-i ḳudret-i ẕāt-ı yektā 

  Benüm ol vākıf- ı esrār-ı rumūz-ı esmā 

  Benüm ol maẓhar-ı envār-ı ilāhī aʿlā 

  Göze göstermez ise ṭañ mı beni her ednā 

  Ki naẓar farḳ idecek mertebede aʿlāyem 

III 

  Mū-be-mū ẕātumı tebdīl ideli Ḳurʾān’a   

  İrmişüm mertebe-i besmele-i Raḥmān’a  

  Rū-be-rū nāẓırum envār-ı ruḫ-ı cānāna 

  İltifāt eylemezem ẕerre ḳadar nā-dāna 

  Āsumān-ı hünere mihr-i cihān-ārāyem 

IV 

  Gösterelden yüzini baña kelām-ı maʿnā 

  Ḳılca gelmez gözüme ḳīl-i maḳāl-i cühelā 

  Bürünüp şāl [u] ʿabāyı idüben terk-i ḳabā 

  Sūretā gerçi gedā şeklin urındum ammā 

  Mesned-i memleket-i maʿrifete Dārā’yem 

V 

  Vaḥdetī ṣuret-i şekl-i beşer-i ekremde 

  Gelmişem aḥsen-i taḳvīme dem-i Ādem’de 
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İbn-i Meryem geçünüp vāsıṭa-ı ḥātemde 

Bākiyā dīn-i Muḥammed ḥaḳı_içün ʿālemde 

Dem-i cān-baḫş ile naẓm içre bugün ʿĪsā’yem 

 

-39- 

TESDĪS-İ VĀLİHĪ* 

[MÜSEDDES-İ VĀLİHĪ]163 

I 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  Nice bir sīnede derd-i ġam-ı ʿaşḳuñ nihān olsun 

   Nice bir fāş-ı esrār-ı nihānum[a] ʿayān olsun 

   Nice bir fürḳatüñde gözlerümden ḳan revān olsun 

   Nice bir vādī-i ġamda işüm āh u fiġān olsun 

   Nice bir ʿāleme aḥvāl-ı ʿaşḳum dāsitān olsun 

   Beni öldür vücūdumdan ne nām u ne nişān olsun 

II 

  Dür-i164 dendānuñ ey dilber senüñ dürr-i ʿAden’den yeg 

  Ṣaçuñ sünbül yüzüñ gül ḳāmetüñ serv-i çemenden yeg 

  Cihān bāġında yoḳ sen lāle-ruḫ ġonca-dehenden yeg 

  Muḥaṣṣal görmedim ey verd-i raʿnā hīç senden yeg 

  Egerçi bir belā-keş ʿāşıḳuñ var ise benden yeg 

  Beni öldür vücūdum[dan ne nām u ne nişān olsun] 

III 

  Serīr-i şāh-ı ḥüsnüñ şāhısın ey şāh-ı ḫūbānum 

 

 

*  11a 
163 Nüshada başlıkta “Tesdis-i Vâlihî” yazıyorsa da bu bir mütekerrir müseddestir. 
164 Bu kelimede vezin gereği ilk tefilede “Tahfif” yapılmıştır.   
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  Ḳuluñ ḳurbānuñ olmaġ-ıladur ʿālemde ʿunvānum 

  Revān olsun benüm rūh-ı revānum yoluña cānum 

  Dem-ā-dem ḥasretüñle ḳanlu aġlar çeşm-i giryānum 

  Mürüvvet kānısın iḥsān idüp raḥm eyle sulṭānum 

  Beni öldür vücūdum[dan ne nām u ne nişān olsun] 

IV 

  Giriftār-ı kemend-i kākül-i dil-dār olupdur dil 

  Enīs-i nāle vü feryād u āh [u] zār olupdur dil 

  Ḫarīk-i āteş-i cevr ü cefāya yār olupdur dil 

  Begüm āyīne gibi ʿāşıḳa dīdār olupdur dil 

  Elüm irmez viṣāl-ı dilbere nā-çār olupdur dil 

  Beni öldür vücūdum[dan ne nām u ne nişān] ol[sun] 

V 

  İdersin bendeñe çoḳ cevr idüp aġyār[-ı]la ʿālem 

  Gözinden Vālihī her dem aḳıdur nem yirine dem 

Geçüpdür ey kemān-ebrū anuñ cānına tīr-i ġam  

  Dem-ā-dem ḫāṭırına cānib-i Ḥaḳ’dan olup merhem 

  Okur bu mıṣraʿı feryād [u] efġān eyleyüp her dem 

  Beni öldür vücūdumdan ne nām u ne nişān olsun 
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[TAḤMĪS-İ] ḲUDSĪ GŪYED [ĠAZEL-İ ḤAYRETĪ]* 

I 

 

 

 

* 11b HAD: 133. 
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mef’ûlü mefâ’îlün mef’ûlü mefâ’îlün 

  Gülzār-ı ezel içre bir bülbül idüm cānā 

  Bir ġonca-ı dil görsem ġulġule idüm cānā 

  Çūn rūz-ı ezelden ben bir bedel idüm cānā 

  Ne āteş ü ne āb u bād u165 gil idüm cānā 

  Sen serv-i hevā-baḫşa ben māyil idüm cānā 

II 

  Dil rūz-ı ezel içre yārı idi ṭanbūruñ 

  İçerdi alup cāmın öper[di] lebin ḥūruñ 

  ʿAḳlını mey-i vaḥdet almış-ıdı mey-ḫˇōruñ 

  ʿĀlemde henūz adı añılmadı166 engūruñ 

  Meyḫāne-i167 vaḥdetde ben ḳanẕil idüm cānā  

III 

  Bilinmez-idi aṣlā gerdiş ne idi gerdūn 

  Añılmaz[-ı]dı ʿālem ü denānīr-i Hārūn168  

  Ḳanda_idi Süleymān İskender ü Eflāṭūn 

  Leylī’ye henūz169 Mecnūn ol[ma]mış[-i]di meftūn   

  Ben vādī-i ḥayretde lā-yaʿḳıl idüm cānā 

IV 

  Dīvāne idüm öldüm yoġ idi baña tedbīr 

  Ḫüsrev ne idi Şīrīn olmamış idi taṣvīr 

  Kūh-ı ġamı kesmişdüm ḳomamış [i]düm bir yer 

 

 

165 ne āb u bād: bād ü ne āb, HAD.  
166 añılmadı: yād olmadın, HAD. 
167 Meyḫāne-i: Hum-hāne-i, HAD.  
168 Bu mısranın vezni: “mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün“ olarak yazılmıştır. 
169 henūz: daḫı, HAD. 
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  Daḫı gili Ferhād’uñ olmamış idi taḫmīr170 

  Men rāh-ı meşaḳḳatde pā-der-gil idüm cānā171 

V 

  Ḳudsī n’ola pāk olan su gibi revān aḳsa 

  Yüz ursa işigüñe her dem yüzüñe baḳsa 

  Cān bunı umar cān u dil ḫidmetüñe çıḳsa 

  ʿAşḳ eyledi āvāre ben Ḥayretī’yi yoḳsa  

  Her ḫidmete cān-ıla müstaʿcil idüm cānā 

 

-41- 

ẔĀTĪ* 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

 1 İki ḳat oldı vücūdum kolarum ḳıt ḳaldı        

  Meleküʾl-mevt selāmını egildüm aldum 

 

2 Ṣanmasuz kim ḳocaluḳ bükdi belin Ẕātī’nüñ 

Naḳd-i ʿömrīni yitürmiş egilüp anı (…)172  

 

-42- 

 

 

170 taḫmīr: taʿmīr, nüsha. 
171 Dîvân’da gazelin sıralaması şu şekildedir: 1. 4. 2. 3. ve 5. Beyitlerdir.  
*12a Nüshada “Zâtî” olarak başlık atılan bu şiir derkenara yazılmıştır. Şiir Dîvân’da bulunmamaktadır. 
172 Mecmuanın kenarı buradan kesilmiş olduğu için bundan sonrası nüshada yoktur. 
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TERCĪʿ-İ RAḤMĪ*  

   [ON DÖRTLÜ MUSAMMAT]173 

I 

mef’ûlü mefâ’îlün mef’ûlü mefâ’îlün 

  Ey dil nice bir dehrüñ derdin çekesin muḥkem 

Bu bār-ı girān itdi ḳaddüñi sipihrüñ ḫam 

  Yād eyleyeyin gūş it bir ḥādis̱e-i muʿẓam 

   Bu ḳıṣṣa beyānında oldı nice dil ebkem 

  Bir gevher-i yektādan ḫalḳ oldı ḳamu ʿālem 

Cehl ile kimi cāhil ʿilm ile kimi aʿlem 

  Vaṣl-[ı]la biri174 şādān hicr-ile biri pür-ġam 

Kimisi gedā olmış kimisi şeh-i Ekrem 

  Ġafletle naẓar ḳılma aç gözüñi gel bir dem  

  Bu mesʾele baḥsinde ʿāḳıllar olur ebkem175 

  Bu bezm- i ṭarab-sāza geh geh oluban ḫurrem176 

Tācını idüp kec-rev ʿayş eyler idi her dem177  

  Cem cāmını nūş itdi sürdi niçe dem Rüstem 

  Bu bezm girü bāḳī ʿālem girü178 bu ʿālem 

II 

 

 

* 12a RD: 96-98. 
173 Nüshada; “Tercîʿ-i Rahmî” olarak başlık yazıyorsa da ilk bendde mısralar birbiriyle kafiyelidir. İlk 

bendin son iki mısrası bend sonlarında vasıta beyti olarak aynen tekrarlanmıştır. Vasıta ile ilk bend 

kafiyeli olduğundan dolayı bu şiir tercî-i bend değil, “mütekerrir ondörtlü”dür. (Cemal Kurnaz, ve Halil 

Çeltik, Divan Şiiri Şekil Bilgisi. (Ankara: Kurgan, 2013)  363. 
174 biri: kimi, RD. 
175 ebkem: mülzem, RD. 
176 ḫurrem: maḥrem, RD. 
177 her dem: hürrem, RD. 
178 girü: yine, RD. 
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  Īcād idicek vācib bu ʿālem-i imkânı 

   Bir gevher-i pāk itdi māhiyyet-i insānı 

   Derc eyledi ḳalbinde gencīne-yi pinhānı 

Nefs ejderidür anuñ her laḥẓa nigeh-bānı 

  Dil-kişverinüñ oldı179 her biri birer ḫanı 

  İllā n’idelüm ʿālem olmasa eger fāni 

  ʿAyyār-ı felek kapdı tāc-ı ser-i ḫaḳanı 

    Nūş itmedi İskender ser-çeşme-yi ḥayvānı 

   Soñ demde180 yele virdi evreng-i Süleymān’ı 

   Geşt itmege ʿazm itdüm nāgeh181 gülistānı 

  Bu beyti oḳur gördüm bülbül idüp efġānı 

Gūş eyleyicek her gül182 çāk itdi girībānı 

  Cem cāmını nūş [itdi sürdi niçe dem] Rüstem 

  Bu bezm girü [bāḳī ʿālem girü183 bu ʿālem]  

III 

  Cellād-ı felek her dem ger çekse dilā şemşīr 

  Ṭut gerden-i teslīmüñ yoḳ ġayrı daḫı tedbīr 

  Ne yazdı ise başa bir bir getürür taḳdīr 

Ger nīk [ü] eger beddür olmaya ḳażā taġyīr 

  Bir yañada<n> ḫār-ı ġam oldı baña dāmen-gīr 

  Ālām-ı ser-encāmum seyrān idicek bir pīr 

 

 

179 oldı: olmış, RD. 
180 demde: ucı, RD. 
181 nāgeh: etraf-ı, RD. 
182 her gül: güller, RD. 
183 girü: yine, RD. 
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  Bir cām sunup ḳıldı sözüm diline184 teʾs̱īr  

  Ṣan āb-ı ḥayāt-ile ḳılmışlar185 anı taʿmīr186 

  Vaṣfında ḫıred ʿāciz diller idemez taḳrīr187 

  Oldı dil-i vīrānum anuñla o dem taḫmīr188 

  Ol cām-ı ṣafā-baḥşuñ eṭrāfına bī-taḳṣīr 

  Bu beyt-i dil-āvīzi ḳılmışlar idi taḥrīr 

  Cem cāmı[nı] nūş itdi [sürdi nice dem] Rüstem 

Bu bezm girü bāḳī [ʿālem girü189 bu ʿālem] 

IV 

  Seyrān ideyin dirseñ bir ḫūb ser-i Dārā’yı 

  Var deşt-i fenā içre gör lāle-i ḥamrāyı 

  Dünyāya kıyās itseñ ger ḳısmet-i ġayyāyı190 

  Seyr eyle müs̱elles̱den eşkāl-ı zevāyāyı 

   Bir ṣāḳī-i mehveşden nūş it yüri ṣaḥbāyı 

  Dūş kūy-ı ḫarābāta ol ʿāşıḳ-ı rüsvāyī 

  Rūḥānī naẓar eyle görseñ ruḫ-ı zībāyı 

  Ṣūret[d]e yüri ḳalma fehm eyle bu maʿnāyı 

  Bu pendi işitdikde ol dem dil-i şeydāyī 

  ʿAzm itdi ḫarābāta191 geşt eyledi her cāyı192 

   Bu beyti oḳur gördüm baġrını delüp nāyı 

 

 

184 sözüm diline: sūz-ı dilime, RD. 
185 ḳılmışlar: kıldı, RD. 
186 taʿmīr: tahmīr, RD. 
187 taḳrīr: taʿbīr, RD. 
188 taḫmīr: taʿmīr, RD. 
189 girü: yine, RD. 
190 ḳısmet-i ġayyāyı: füshat-i ʿukbāyı, RD. 
191ʿAzm itdi ḫarābāta: Mey-hāneye ʿazm itdi, RD.  
192 Dîvân’da, bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

   Bir encümene irdüm gördüm niçe dānāyı 

    Her biri tutar elde cām-ı tarab-efzāyı 
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Şevḳ ile semāʿ itdi193 ol dem nice Mevlāyī194 

  Cem cāmını [nūş] itdi [sürdi niçe dem] Rüstem 

  [Bu bezm girü bāḳī ʿālem girü195 bu ʿālem] 

V 

  Raḥmī n’ola ṭāliʿden eylerse şikāyetler 

  Çekdi bu feleklerden çoḳ dürlü felāketler 

  Nā-ehle müyesserdür çoḳ196 dürlü saʿādetler 

  Dānā-dil ü kāmiller çekmekde melāmetler 

  ʿĀkil ola dīvāne fikr olsa bu ḥāletler 

  Nā-dāna neden bilsem āyā bu riʿāyetler 

  Bir gün beni ḫāk eyler āḫir bu ḳasāvetler 

  Her ehrimenüñ197 varur ayaġına devletler  

  Cān ile perī-rūlar eyler nice ḫidmetler 

  Var ise ḳıyāmetden oldı bu ʿalāmetler 

  Ẕevḳ ile sürūr ile itdi nice ʿişretler 

  Dünyā gibi ʿuḳbāda bulsun yine198 rāḥatlar 

  Cem cāmı[nı nūş] itdi [sürdi niçe dem] Rüstem 

Bu bezm girü bāḳī ʿālem [girü199 bu ʿālem]  

 

-43- 

[MÜSEDDES-İ MEYLĪ]* 

 

 

193 itdi: eyler, RD. 
194 Mevlāyī: Mollāyī, RD. 
195 girü: yine, RD. 
196 çoḳ: her, RD. 
197 Her ehrimenün: Sifle olanun, RD. 
198 bulsun yine: sürsün niçe, RD. 
199 girü: yine, RD. 
* 13a 
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I 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Ḳıymet ü ḳadrini iʿlā idüp eks̱er dūnuñ 

  Muḳteżāsınca olur çarḫ-ı sitem-ger dūnuñ 

  Zīr-i destinde olup ehl-i hünerler dūnuñ 

  Başını dehr ider eflāke berāber dūnuñ 

  Göge irişdi başı rifʿat-[i]le her dūnuñ 

  Ḥaḳ budur ki ḳatı alçaḳlıġı var gerdūnun  

II 

  Her demüñ kārı niyāz ehrimenüñ nāz oldı 

  Ḫalḳ arasında erāẕil ḳatı mümtāz oldı 

  Cühelā manṣıb-ı (…)200 ser-efrāz oldı 

  Dehr-i dūn-perveri gör kim nice nā-sāz oldı 

  Göge irişdi [başı rifʿat-ile her] dūnuñ 

  [Ḥaḳ budur ki ḳatı alçaḳlıġı var gerdūnuñ] 

III 

  Kāmil olan bulımaz giymege köhne şālı 

  Cāhilüñ ṭurma füzūn olmada mülk [ü] mālı 

  Ne ʿacebdür gör e bu dehr-i denīnüñ ḥāli 

  Sifle-ṭabʿ olanuñ eyler ṭabaḳātın ʿālī 

  Göge irişdi [başı rifʿat-ile her] dūnuñ 

  [Ḥaḳ budur ki ḳatı alçaḳlıġı var gerdūnuñ] 

IV 

 

 

200  
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  ʿĀdeti dehr-i denīnüñ ne-ʿaceb olmışdur 

  Merd-i dānā olan içinde ġarīb olmışdur 

  ʿAyş u ʿişret dil-i nā-dāna naṣīb olmışdur 

  Ḫāke yek-sān olıcaḳ vaḳt-i ġarīb olmışdur  

  Göge ir[işdi başı rifʿat-ile her] dūnuñ 

  [Ḥaḳ budur ki ḳatı alçaḳlıġı var gerdūnuñ] 

V 

  Erẕel-i nās ider ehl-i dil olanlara nāz 

  Cāh-ile cāhile ḳudret virür eyler mümtāz 

  Ḳanda bir dūn u denī var ise olur dem-sāz 

  Ḫayli alçaḳ ḳaçar oldı felek-i sifle-nüvāz 

   Göge ir[işdi başı rifʿat-ile her] dūnuñ 

  [Ḥaḳ budur ki ḳatı alçaḳlıġı var gerdūnuñ] 

VI 

  Ḫāṭır-ı ehl-i naẓar eks̱er ġamıyla muġberdür201 

  Manṣıb u cāh-ile feleke (?)202 muḥasserdür203 

  Yanlarında fuḳarā Meylī gibi aṣġardur 

  Dehr-i dūnuñ hele bu vaṣfı ʿaceb kemterdür 

  Göge irişdi başı rifʿat-[i]le her dūnuñ 

[Ḥaḳ budur ki] ḳatı alçaḳlıġı var gerdūnuñ 

 

 

 

201 Bu mısranın vezni kusurludur.  

202  
203 Bu mısranın vezni kusurludur. 
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-44- 

ĠAZEL-İ ḤAYRETĪ* 

     

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Cihān ḫalḳını hep bendeñ bu fānī mülki yurduñ ṭut 

  Geçüp ʿizzet serīrinde saʿādetle oturduñ ṭut 

    

2 İdüp ḳavs-ı ḳuzaḥ gibi dü-tā ḳaddini aʿdānuñ 

Çeküp Rüstem kemānını bugün şīrāne ḳurduñ ṭut  

 

 3 Düşüp ḥayret feżāsına idüp bī-hūde nālişler 

Bülend āvāz ile yazıda şehbāzuñ oḳurduñ ṭut 

 

4 Ṣınup peymānuñ āḫir çün dökilür cürʿa-veş ḳanuñ 

Ne aṣṣıdur ki [ol]204 dāyim ṣafā bezminde sürdüñ ṭut 

 

5 Elinden rūzigār-ı bī-vefānuñ205 ḳurtuluş yoḳdur 

Hezārān pençe-i pūlādı bir luʿb[-ı]la burduñ ṭut 

 

6 Sürüp cümle murādātı çıḳar meydān-ı ḫāṭırdan 

   Cihān içre206 murād atını207 yıllar ile208 sürdüñ ṭut 

 

 

 

*  13b HAD: 147-148. 
204 aṣṣıdur ki [ol]: aṣṣı devrüñi, HAD.  
205 bī-vefānuñ: zūrkāruñ, HAD. 
206 içre: içinde, HAD. 
207 murād atını: yıllarla, HAD. 
208 yıllar ile: murād atını, HAD. 
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7 Vücūduñ meskenet yolında209 gel ey Ḥayretī ḫāk it 

Hevā_ıla nice yıl yel gibi yeldüñ yöpürdüñ ṭut 

 

-45- 

ḪAYĀLĪ* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

1 Cihān-ārā cihān içindedür ārāyı bilmezler 

  Şu210 māhīler ki deryā içredür deryāyı bilmezler 

   

2 Şafaḳ-gūn ḳan içinde dāġ[ı]mı211 seyr itse ʿāşıḳlar 

  Güneşde ẕerre görmezler felekde ay[ı] bilmezler212 

    

 3 Ḫamīde ḳadlerine rişte-i eşki ṭaḳup bunlar 

  Atarlar tīr-i maḳṣūdı nedendür yayı bilmezler 

  

 4 Ḫarābāt ehline dūzāḫ ʿaẕābın añma ey zāhid 

   Ki anlar213 ibn-i vaḳt oldı ġam-ı ferdāyı [bilmezler]214 

 

 5 Ḫayālī faḳr şalına çekenler cism-i ʿuryānı 

Anuñ <i>le faḫr iderler aṭlas u dibāyı bilmezler 

 

 

 

209 yolında: yolına, HAD. 
* 14a HD: 125-126. 
210 Şu: O, HD. 
211 dāġ[ı]mı: dāġını, HD. 
212 Dîvân’da üçüncü beyittir. 
213 anlar: bunlar, HD. 
214 Dîvân’da ikinci beyittir. 
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-46- 

FİĠĀNĪ* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

1 Kilk-i215 ḳudretiyle yazdı naḳş-bend-i Ḳāf [u] Nūn216 

  Ḥüsn ü ḫulḳ[-ı]la seni ser-defteri “mā yesṭurūn”217 

 

 2 Sākin olaldan maḥalleñde raḳīb-i nā-sezā 

  Reşk idüpdür cān u dil “yā leyte ḳavmi yaʿlemūn”218  

   

3 “Len tenālūʾl-birre ḥattā tunfiḳū”219 dirsen220 revā 

Baş u cān terk idelüm “külli ledeynā muḥḍarūn”221  

   

 4 ʿĀşıḳ-ı ṣādıḳ benem ʿaşḳuñ yolunda rāstī 

  Ṣıdḳ-ı daʿvāma delīl “innā le naḥnü ṣādıḳūn”222 

 

5 Bu Fiġānī çeşm-i ḫūn-rīz-i belā-āmīz iken 

 

 

* 14a FİGD: 95. 
215 Kilk-i: Ḫāme-i, FİGD. 
216 Allah’ın yaratma gücünü ve süratini “kün: ol!” emrini anlatan dinî-tasavvufî terim.  
217 “Nûn. Kaleme ve (yazanların) onunla yazdıklarına andolsun ki sen -rabbinin lutfu sayesinde asla deli 

değilsin.” (Kalem 68/1-2).  
218  “Ona, ‘Cennete gir’ denildi. ‘Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan 

eylediğini keşke kavmim bilseydi!’ dedi.” (Yâsîn 36/26). 
219  “Len tenālūʾl-birre ḥattā tunfiḳū”: “Len tenālūl birre ḥattā tunfiḳū”, nüsha.  “Allah yolunda 

sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” 

(Âlî İmrân 3/92). 
220 dirsen: dirsem, FİGD. 
221 “Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek” (Yâsîn 36/32).  
222 innā le naḥnü ṣādıḳūn: innā lenaḥnüʾṣ-ṣādıḳūn, FİGD. Burada geçen Arapça ibare; Kur’ān’da ayet 

olarak “innā le ṣādıḳūn” şeklinde geçmektedir. Şair “innā le naḥnü ṣadıḳūn” derken; (Şüphesiz doğru 

söylüyoruz) kendisinin gerçek aşık olduğunu belirtmek için söylemiştir.  
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Eyledi teslīm-i cān “innā ileyhi rāciʿūn”223 

 

-47- 

MUḤİBBĪ* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün  

 1 Serīr-i mülk-i ḥüsn üzre seni her kim224 emīr itdi 

  Beni zencīr-i ʿaşḳuñla ḳapuñda bir esīr itdi 

   

 2 Ḳomazsam ṭañ mıdur bir dem ʿasā-yı āhı ben elden 

  Civān idüm ġam-ı ʿaşḳuñ çekelden beni pīr itdi 

   

 3 Egerçi sīne ṣadrında ḳarār itmedi müjgānuñ 

  Velī geçdükde ey225 ḳaşı kemān ḳalbümde yir itdi 

   

 4 Yolıñda merdüm-i çeşmüm düketdi gevher-i eşki 

  Dirīġā ḳalmadı ḳudret226 beni yavlaḳ faḳīr itdi 

    

 5 Meger bād-ı ṣabā irdi Muḥibbī zülf-i dil-dāra 

  Dimāġın ṣubḥ-dem dehrüñ yine müşg-i ʿabīr itdi 

   

-48- 

 

 

223 “Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, ‘Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz’ 

derler” (Bakara 2/156). 
* 14b MD, C. II: 1694. 
224 her kim: ol ki, MD. 
225 geçdükde ey: geçdükçe ol, MD. 
226 ḳudret: varı, MD. 
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VE LEHŪ 

[MUḤİBBĪ]* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  1 Zümürrüd naṭʿı döşense zemīne nev-bahār olsa 

Gülistān seyrine varsam bile ancaḳ nigār olsa 

  

 2 Aḳup cūlar yüzin sürse dem-ā-dem serv ayaġına 

  Açılsa her taraf güller ḳamu [ḳuş]lar hezār olsa 

   

 3 Neşād esbābını cümle müheyyā itseler bir bir 

  Gehī nūş eylesem bāde gehī būse-kenār olsa 

   

 4 Disem dil derdini bir bir oturup ṣaḥn-ı gülşende 

  Derūn-ı dilde her ne var [açılsa] āşikār olsa 

   

5 Muḳarrer tevbeyi ṣırdım227 Muḥibbī nūş idüp cāmı 

  Şu göñlümden geçen gibi baña bir gül-ʿiẕār olsa 

   

-49- 

BĀḲĪ* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün  

 1 Açılsa ġonca mānend-i leb-i laʿl-i nigār olsa 

 

 

* 14b MD, C. II: 1556. 
227 ṣırdım: ṣırdı, MD. 
* 14b BD: 380. 
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  Ṣaçılsa ḫurde-i pīrūze ṣaḥrā sebze-zār olsa 

 

2 Getürsem pendi[ni] bir bir yerine cümle228 sāḳīnüñ229 

  Bahār olsa nigār olsa şarāb-ı ḫoş-güvār olsa  

 

 3 Elinden sāḳī-i dehrüñ ne ḳanlar yutduġum görseñ 

  Açılsa lāle-veş dāġ-ı nihānum āşikār olsa  

 

 4 N’olur bī-raḥm u sengīn-dil cefā-cū230 tünd ü ser-keşden 

  Göñüller iñlese şūḫ olsa dilber şīve-kār olsa   

   

5 Piyāle dolsa231 ey Bāḳī yine gül devrini görsek  

Kenār-ı cūda ʿayş itdükde232 dilber der-kenār olsa  

 

-50- 

ḪĀVERĪ* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

1 Seni gözler dü çeşm-i ḫūn-feşānum nice demlerle 

  Gel ey nūr-ı baṣar merdümlik it [demler] ḳademlerle233  

   

 2 Ḳad ü zülf ü dehānuñ ḥayreti234 lām eyledi ḳaddüm 

 

 

228 sāḳīnüñ kelimesi üzerine bir de “vāʿiẓüñ” kelimesi yazılmıştır. 
229 cümle sāḳīnüñ: vāʿiẓ-i şehrüñ, BD. 
230 cefā-cū: cefā-hū, BD. 
231 dolsa: dönse, BD. 
232 itdükde: itdükçe, BD. 
* 15a Solmaz, 2018: 145. 
233 Ahdî Tezkiresi’nde sıralama şu şekildedir: 1. 3. 4. 2. ve 5 beyitlerdir, Solmaz, 2018. 
234 ḥayreti: ḥasreti, Solmaz, 2018. 



88 

 

  Ḫudā bilür benüm ṣaġ olacaġum bu elemlerle 

   

 3 ʿAceb nice yazıldı başuma bu ḳara yazılar  

  Benüm ḫod miḥnet ü derdüm yazılmaya ḳalemlerle 

   

 4 Hevā-yı ḳadd ü zülfüñle ölürsem āh idüp cānā 

  Mezārumdan ṭuram maḥşerde ʿAbbāsī ʿalemlerle 

   

 5 Nice zünnār-ı ʿaşḳa Ḫāverī bil235 baġlamayam kim 

Der [ü] dīvār-ı deyr-i dil pür olupdur236 ṣanemlerle 

 

-51- 

MUḤİBBĪ* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Naḳd-i cān-ıla kim aldı laʿl-i cānānı dürüst  

  Şübhesüz aradı buldı derde dermānı dürüst  

   

 2 Her ki ʿāşıḳdur bilür ʿālemde237 derdüñ238 ḳıymetin239 

  Virseler virmez ḳamu Īrān’ı Tūrān’ı240 dürüst  

   

 3 Pertev-i ḥüsnüñle cānā dil münevver eyleyen 

 

 

235 bil: bel, Solmaz, 2018. 
236 olupdur: olmışdur, Solmaz, 2018. 
* 15a MD, C. I: 250. 
237 ʿālemde: elbette, MD. 
238 derdüñ: ʿışḳuñ, MD. 
239 ḳıymetin: ḳadrini, MD. 
240 Īrān’ı Tūrān’ı: Īrān u Tūrān’ı, MD. 
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  Bir naẓar baḳmaz göze241 ḫurşīd-i raḫşānı dürüst 

   

 4 Şuʿle virdi metn-i ḥüsnüñde senüñ Nūr āyeti  

  Geldi ḫaṭṭuñ yazdı tefsīr eyledi anı dürüst 

   

 5 Görmedi gülşende bir gül ʿārıż-ı dilber gibi 

   Bu Muḥibbī aradı cümle gülistānı dürüst 

   

-52- 

ŞEMSĪ* 

 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

 1 Yine ey mihr-i cihān māh-ı Muḥarrem geldi 

  Sīneler çāk idelüm ḳan dökicek dem geldi 

  

 2 Keselüm şerḥ[a]ları tende yaḳup dāġları 

  Kerbelāda yine derd ehline mātem geldi  

   

 3 Bir ayaḳ baṣmaġıçün meykede-i dünyāda 

  Nice Key-ḫusrev ü Dārā nice Cem geldi   

 

 4 Rūz-ı vaṣluñda firāḳuñ elemiyle cānā 

  Dil-i pür-derdüme şād yerine ġam geldi 

   

 

 

241 göze: göre, MD. 
*15a 
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  5 Şemsiyā dīdelerüm mātem-i hicrānında 

  Şol-ḳadar aġladı kim yaş yerine dem geldi 

   

-53- 

BEHİŞTĪ* 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Mübtelā-yı derd ü ġam bulsam melālüm söylerem 

  Ehl-i ḥāle rast gelsem ḥasb-ı ḥālüm söylerem 

    

 2 Ḳande bir dīvāne bulsam eylerüm ʿarż-ı cünūn 

  Hem demüm ehl-i kemāl olsa kemālüm söylerem 

 

 3 Ger şikār ahvālün añsa cemʿ olup ṣayyād<at>lar 

  Ṣayda ḳābil olmayan vaḥşī ġazālum söylerem 

    

 4 İtmesün mi ol güneş benden felekde ʿār kim  

  Bulduġum yerde [hemān] başlar zevālüm söylerem 

 

5 Ey Behiştī ḥiṣṣe-dār olsun diyü erbāb-ı ʿaşḳ 

  Ḳıṣṣa-ḫˇān olup raḳīb[-i]le ḳıtālum söylerem 

   

-54- 

TĀRĪḪ* 

 

 

 

* 15b BEHD: 294-295. 
* 15b  
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fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

1 Rıḥlet itdi bu cihāndan ḳuṭb-ı vüzerā242 

Ravża-i cennet ide yerini Ḥaḳ keyfe-yeşā 

 

 2 Ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi çāk eyleyüben sīnesini 

  Ḳana ġarḳ itdi şehādet ḳılıcı vaḳt-i ʿişā 

   

 3 Hātif-i ġayb didi işidicek tārīḫini 

  Ḥükm-i Ḥaḳḳ ile şehīd oldı Meḥemmed Pāşā 

  Sene 987 (M.1579-1580) 

      

-55- 

TESDĪS-İ SİPĀHĪ* 

[MÜSEDDES-İ SİPĀHĪ]243 

I 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  ʿAḳl ile yār olamazsañ aña ey sevdāyī 

  Yüri ol mey-kede-i ʿaşḳa düşüp rüsvāyī 

  Deyr- i ʿālemde sevüp bir ṣanem-i tersāyı 

  Ḳoma bir laḥẓa elüñden mey-i rūḥ-efzāyı 

  ʿAyş u nūş eyle bugün añma ġam-ı ferdāyı 

  Saña ıṣmarlamadılar bu yalan dünyāyı 

II 

 

 

242 Bu mısranın vezni kusurludur. 
* 15b 
243 Başlıkta “Tesdîs-i Sipâhî” yazıyorsa da bu şiir mütekerrir müseddestir. 
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  Bend-i ġamdan olayın dirsen eger āzāde 

  Ol geçen demlere dem dime getürme yāda 

  Virmeden dest-i ecel ḫırmen-i ʿömrüñ bāda 

  Demidür furṣatı fevt eyleme ey üftāde  

  ʿAyş u nūş [eyle bugün añma ġam-ı] ferdāyı 

  Saña ıṣmar[lamadılar bu yalan] dünyāyı 

III 

  ʿÖmrüñi żāyiʿ idüp yoḳ yire itme emek 

  Saña cāy olsa aña rıfʿat-ile evc-i felek   

   (…)244-veş ḫāk-ile yek-sān olacaḳsın giderek 

  ʿĀḳıbet çünki yerüñ zīr-i zemīn olsa gerek 

  ʿAyş u nūş eyle [bugün añma ġam-ı] ferdāyı 

  Saña [ıṣmarlamadılar bu yalan dünyāyı] 

IV 

  Geçdi hengām-ı şitā irdi çü eyyam-ı bahār 

  Var kenār ile bu deyr-i ṣaneme lāle-ʿiẕār 

  Bir dem ayaḳ yürüme bezm-i fenāda zinhār 

  Ḳoma elden ayaġı ʿārif-iseñ leyl ü nehār 

  ʿAyş u nūş eyle bugün [añma ġam-ı] ferdāyı 

  [Saña ıṣmar]lama[dılar] bu ya[lan dünyāyı] 

V 

  Dūş ḫarābāta Sipāhī gibi mehcūr olıgör 

  Sākin meykede-i ḫāne-i ḫammār olıgör 

 

 

244   
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  Añla keyfiyyetimüz vāḳıf-ı esrār olıgör 

  Zāhidā bāde-i engūr ile evkār olıgör 

  ʿAyş u nūş eyle [bu]gün [añma ġam-ı] ferdāyı 

Saña ıṣmarlamadılar bu yalan dünyāyı 

 

-56- 

ḪĀKĪ* 

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün  

 1 Bezm-i belāda ney gibi nālān olan göñül 

  Def gibi dögünüp işi efġān olan göñül 

 

 2 Āşüftesi olup bugün ol ṣaçı Leylā’nın 

  Mecnūn gibi bu ʿāleme destān olan gönül 

   

 3 Tennūr-ı ġama döne döne germ olup bugün  

  ʿAşḳ āteşine şevḳ ile büryān olan göñül 

 

 4 Her gün ṭarīk-i derd [ü] belānuñ müsāfiri 

  Her gice tekye-i ġama mihmān olan göñül 

   

5 Ḫākī gedāyı bir şeh-i ḥüsne ḳul eyleyüp 

  Derd ü belā serīrine sulṭān olan göñül 

    

-57- 

 

 

* 16a 
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ʿUBEYDĪ* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Bu fānī evde ṭāḳ-ı günbed-i gerdānı n’eylersin 

  Yerin zīr-i zemīn olur bülend eyvānı n’eylersin 

   

 2 ʿAdem mülkine bir gün yaluñuz gitseñ gerek şāhum  

  Öñüñce şimdi ḳullar yür[iy]üp ʿunvānı n’eylersin 

   

 3  Olursın ġayret-i aḳrān ile ey ṭālib-i manṣıb 

  Ye ʿuḳbāda merātib ḳaṭʿ iden yārānı n’eyler[sin] 

 

 4 Yumazsa āb-ı raḥmet ehl-i cürmüñ cürmini yā Rabb 

  Ya bu bī-ḥadd [u] bī-pāyān olan der-bānı n’eylersin 

   

 5 ʿUbeydī ḫāne-i tenden ʿurūc-ı beyt-i maʿmūre 

  Deli olma yüri bu menzil-i vīrānı n’eylersin 

   

-58- 

NAṢĪḤAT* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Cihān-ı bī-beḳādan rūḥ-ı pāki rıḥlet itdükde 

  Dimiş Sulṭān Süleymān pend idüp oġlu Selīm Ḫan’a  

 

2 Ṣaḳın maġrūr olup bu devlet-i dünyāya aldanma  

  Ne Efrīdūn’a ḳalmışdır ne ḫod Sām u Nerīmān’a 

 

 

* 16a 
* 16b 
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3 Selīm’üm ʿadl ü dād it kim saña bizden bu ter tārīḫ 

  Bilürsin ḳalmadı bāḳī cihān mülki Süleymān’a 

  Sene 1001 (M.1592-1593) 

   

-59- 

SELMĀN* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Görenler Çīn ü Māçīn’i ṣaçıñ misk-i Hoten dirler 

  Temāmet gūş idenler hep sözüñ dürr-i ʿAden dirler 

   

 2 Beni Yaʿḳūb-veş nālān iderse ġam degül devrān 

  Kimi aġlar kimi iñler buña Beytüʾl-ḥazen dirler  

   

 3 Nice merdüm belā-keşler doġurmışdur zen-i dünyā 

  Erenler māderi dehre anuñ-çūn pīre-zen dirler 

   

 4 Baña cevr ü cefā itdi deyü aʿdāya incinme 

  Mes̱eldir bu cihān içre bulur āḫir iden dirler 

    

 5 Ġam u miḥnet çeken ancaḳ seni ẓann itme ey Selmān 

  Çeker dünyā ġamın herkes buna dāruʾl-miḥen dirler 

   

-60- 

ḪAYĀLĪ* 

 

mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

 

 

* 16b 
* 16b HD: 363. 



96 

 

 1 Gülşende dönüp ʿāşıḳ-ı bī-bāke benefşe 

  Dil-dāra baḳup secde ider ḫāke benefşe 

   

2 Miftāḥ ile bāb-ı çemenüñ ḳuflünü açup 

  Beẕl245 itdi ṣaçar [cür]ʿasın eflāke benefşe 

 

 3 Terk it güli ʿāşıḳ baña yār ol deyü her dem  

  Urur çeñeyi bülbül-i ġam-nāke benefşe 

  

 4 Didüm ki gedāya yaraşur tīḥ-ser 246 (?)247 ejder248 

  Baş egdi sücūd itdi bu idrāke benefşe  

  

5 Billāhi Ḫayālī gibi şāhum nice beñzer 

Yelken ṭoruda bir yaḳası çāke benefşe 

 

-61- 

VE LEHŪ 

[ḪAYĀLĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün  

 1 Jālelerdür eşk-i çeşm-i ḫūn-feşānı bülbülüñ 

 Berg-i güldür penbe-i dāġ-ı nihānı bülbülüñ 

 

2 Beñzedi ḳanlu gözi ḫāk ister içre aḫkere 

 Yanalı odlara cism-i nā-tüvānı bülbülüñ  

 

 

245 Beẕl: Bezm, HD. 
246 tīḥ-ser (?):  sīh-ser, HD. 

247  
248 ejder: olmak, HD. 
* 17a HD: 247. 
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  3 Ġoncayı ḳan ṭutdı eglerken ṣabūḥı bāġda 

 Aldı ḳanın nīşter oldı zebānı bülbülüñ 

   

4 Aḫker-i sūzān-veş249 her beyża-i alī aña 

 Olalı tennūr-ı miḥnet āşiyānı bülbülüñ  

 

5 Ger ḳulaġınca iderlerse gülüñ her pāresin 

Ey Ḫayālī gūşına girmez fiġānı bülbülüñ 

   

-62- 

MÜSEDDES* 

[TAḪMĪS-İ SİPĀHĪ ĠAZEL-İ YAḤYĀ]250 

I 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün       

  Baḳdurup şefḳat[-i]le ol gözi ʿayyārı baña 

 Merḥamet itdürüp ol ġamze-i mekkārī baña 

 Ser-fürū ḳaldırup ol ṭurra-ı ṭarrārı baña 

 Ġarażum bu ki muṣāḥib idinem yārı baña 

 Vay eger ḳılmaz ise Ḥażret-i Ḥaḳ yārī baña251 

II 

 Bildirüñ ḥāl-ı dil-i zārumı ol māh tamām 

 Eyleñüz derd-i derūnumı hele yāre ġulām 

 Eylemezse ne söz ol ġonca-dehen feth-i kelām 

 Elimüzden ne gelür virmez ise yolda selām 

 

 

249 sūzān-veş: sūzān imiş, HD. 
* 17a YD: 285-286. 
250 Nüshada başlıkta “Müseddes” yazıyorsa da bu şiir bir tahmistir. 
251 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

 Ġayrı maḥbūblaruñ leẕẕet-i güftārından  

 Ḫōş gelür sevdügümüñ şive-i reftārı baña 
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 Baḳmadan geçmesün ol şāh-ı cihān bārī baña 

III 

Yed-i ḳudret ki ezel ḫākimi taḫmīr itmiş 

Nāzenīnler ġamında göñlüm evin yer itmiş252  

 ʿÖmrüm olduḳça işüm nāle-i şeb-gīr itmiş 

 Minnetuʾl-lāhu teʿālā [ya] ki taḳdīr itmiş 

 Şīveyi253 nāzı saña nāle ile zārı baña 

IV 

 Baḥr-ı eşkimde_olalı keştī-i ten müstaġraḳ 

 Görinür iki cihān anda baña bir zevraḳ 

 Bād-ı ġam ḳulzüm-i ʿaşḳ içre muḫālif olıcaḳ 

 Umarım254 ʿālemde255 raḥmet yelini esdüre Ḥaḳ 

 Māyil ide bugün ol serv-i hevā-dārı baña256 

V 

  Kaʿbe yüzi olalı ḳıble-i erbāb-ı ṣafā 

 Farż olup oldı ser-i kūy-ı maʿīdelere cā 

 Yüz sürüp işigine hem-çü Sipāhī-i gedā 

 Secde eyler göricek ol güneşi ey Yaḥyā 

 Öykinüp yollarınuñ sāye-i dīvārı baña 

 

-63- 

DERVĪŞ* 

 

 

252 Mısranın vezni kusurludur. 
253 Şīveyi: Şīve vü, YD.  
254 Umarım: Umarın, YD. 
255 ʿālemde: ʿāleme, YD.  
256 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

 Dem ola ṭāliʿümüz ṭāliʿ ola ey Yaḥyā 

 Sebeb-i şefḳāt-i yār eyleye eşʿārı baña. 
* 17b 
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mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün  

1 Gice her rāzı kim bülbül beyān itdi dilā bir bir 

 Varup gūş-ı güle ḳonmış seḥer bād-ı ṣabā bir bir 

   

2 Esīr oldı cefā vü cevrine bir şūḫ-ı bī-raḥmüñ 

 Baña itdiklerin buldı hele ol bī-vefā bir bir 

 

3 Segān-ı yār ile bir mi ṣayarsın kendiñi ey dil 

 Olur mı ehl-i faḳr-ıla cihān içre ekābir bir  

 

4 Hemān zaḫmum gibi bir oñmaduḳ ben ḳaldum ʿālemde  

  Ṭabībüm ġayrılar ḳapuñda buldı hep devā bir bir 

 

 5 Ayaġıñ tozı gibi görmedim kuḥl-i cevahir ben 

Gözümden geçdi gerçi tūtiyā kuḥl [ü] cilā bir bir 

 

 6 Ne aʿlā ḳurtarur dest-i ecelden cānı ne ednā 

  Budur pend-i fenādan hep geçer şāh u gedā bir bir 

 

 7 Gehī nem aḳıdur çeşmüm ġam-ı hicrüñde gāhī dem  

  Efendi ḫāk-i pāye ʿarż olundı mācerā bir bir 

   

 8 Belā-yı ʿaşḳa ṣabr itmek ʿaceb müşkildür ey Dervīş 

Ne deñlü cüst ü cū itseñ bulunmaz biñde ṣābır bir 
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-64- 

NAẒĪRE[-İ KĀMĪ]* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün  

1 Ne mümkindür ki ol yāre idem ḥālüm edā bir bir 

 Meger aḥvālümi ʿarẓ eyleyebile ṣabā bir bir 

  

2 Seni görsem ḥuẓūr-ı Ḥaḳ’da dāmānuñ ṭutup cānā 

 Baña itdüklerüñ hep añdururam ben saña bir bir 

  

3 O şeh meydān-ı ʿaşḳ içre nişāne eyleyüp sīnem 

Dem-ā-dem tīr-i müjgānın atar benden yaña bir bir 

 

4 Sen ol yek-dāne gevhersin ki evvel āferīnişde 

  İki ḫalḳ itmedi mis̱lüñ inan şāhum Ḫudā bir bir 

 

 5 Ḫayāl-i vaṣf-ı dendānıyla yārüñ rişte-i naẓma 

Meʿānī dürlerin  naẓm itseñ ey Kāmī revā bir bir  

 

-65- 

MAṬLAʿLAR  

[REFʿĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

Gerçi açmadı ḳapu dilber raḳībe nāzdan 

Baña bir mihr itdi maʿnīde yine açmazdan 

 

 

 

* 17b Nazîre derkenara yazılmıştır. 
* 17b Vural, 2014: 157. 
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-66- 

[MAṬLAʿ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

Geh açarsın sīneñi gāhī ḳaparsın nāzdan 

Gösterürsin sīne-i sīmīnüñi açmazdan 

 

-67- 

[MİS̱ĀLĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

Gūşe-i ebrūsını zīr-i niḳāb-ı nāzdan 

Gösterüp ol meh vefālar eyledi açmazdan 

 

-68- 

[AHDĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

Dersin oḳurken ḳapar gāhī kitābı nāzdan 

Ezber eyler şīve bābın ol perī257 açmazdan  

 

-69- 

[ĠARĀMĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 

 

* 17b 
* 17b Kaplan, 2020: 149. 
* 17b Vural, 2014: 157. 
257 ol perī: varısa, Vural, 2014: 157. 
* 17b Erdoğan, 2004: 104. 



102 

 

Ḳapuyı dīvār idüp258 erbāb-ı ʿaşḳa nāzdan 

Kendüyi bir gūşe ile gösterür açmazdan  

 

-70- 

[NECĀTĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

  Dügmeler ṣanmañ anı gördükçe gögsin nāzdan 

Sīnesin seyr itdürür ol her yaña259 açmazdan  

 

-71- 

[ṢAFĀYĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

Ḥoḳḳa-i laʿli tebessüm itdi ṣanmañ nāzdan 

Dürr-i dendānın baña seyr itdürür açmazdan 

 

-72- 

[ĀGEHĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

Gāh açıldı ġonca ki dürdi yüzini nāzdan 

ʿArż-ı dīdār eyledi yaʿnī bülbüle açmazdan260   

 

-73- 

 

 

258 idüp: ider, Erdoğan, 2004: 104. 
* 18a Matla Dîvân’da bulunmamaktadır. Vural, 2014: 158. 
259 her yaña: meh baña, Vural, 2014: 158. 
* 18a Üstüner, 2014: 213. 
* 18a Üstüner, 2014: 213. 
260 Bu mısranın vezni kusurludur. 
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[BĀḲĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

Ellerin dilber yüzine ṭutdı şerm ü261 nāzdan 

ʿĀşıḳa bu vech ile yüz gösterür açmazdan 

 

-74- 

[ẔĀTĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

Çeşm-i ḫūn-rīzin gören ḫancer ṭakınmış nāzdan 

Ḳatl-i ʿuşşāḳ itmek içün262 ol perī açmazdan 

 

-75- 

[MAṬLAʿ ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

Beydaḳ-ı ḫāl-ı ruḫun ṣanmañ ki örte nāzdan  

Māt ider fiʾl-ḥāl o şeh ey dil meni açmaz[dan]  

 

-76- 

[RŪḤĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

           Geh çıḳarur geh giyer destārın ol şeh263 nāzdan 

 

 

* 18a BD: 451. 
261 Şerm ü: ṣanman, BD. 
* 18a Matla Dîvân’da bulunmamaktadır. Üstüner, 2014: 213. 
262 içün: ister, Üstüner, 2014: 213. 
* 18a 
* 18a Ak, 2001: 876. 
263 şeh: meh, Ak, 2001: 876 
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  Kākülin seyr itdürür ʿāşıḳlara264 açmazdan 

  

 

-77- 

TAḪMĪS[-İ YETĪMĪ ĠAZEL-İ NECĀTĪ]*  

I 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün  

 Ḥüsnüñ żiyāsı ʿāşıḳa ey dil-rübā yeter 

 Laʿlüñ ṣafāsı cānuma her dem ġıdā yeter  

 Ḫāl-i ruḫuñ bu sīneye dāġ-ı cefā yeter  

 Dil kişverine zülf-i siyāhuñ belā yeter 

 Yıḳmaġa bu vilāyeti ol ejdehā yeter 

II 

 İzüñ ġubārı başıma ger olsa idi tāc 

  Olmaz idi bu cümle ḫalḳ ortasında ac 

 Muʿtād olalı derde devā istemez mizāc 

  Bimār-ı ʿaşḳa şerbet[-i]le olınmaz265 ʿilāc 

  Var ey ṭabīb ḳo beni derdüm baña yeter266 

III 

  Geldüm bu fānī ʿāleme hīç sürmedüm safā 

  Çekdüm belā vü derd-ile biñ dürlü cefā 

  Dilber yolında bildigim oldı ḳamu hebā 

  Ey çarḫ sen de yār gibi olma bī-vefā  

   Zīrā bu deñlü ʿāleme bir bī-vefā yeter 

 

 

264 ʿāşıḳlara: ʿuşşākına, Ak, 2001: 876. 
* 18a ND: P.108.    
265 olınmaz: eyleme, ND.  
266 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

    Cānuma geçdi ġamzeñe hey di teraḥḥum it 

    Oldı ġaraẓ cefa ise ey ḳaşı ya yeter 
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IV 

  Aġyāra yār oluban eyā ḳaşları kemān 

  Atma yabāna oḳ gibi gögsüñ gerüp hemān 

  Hicr āteşine yaḳalı bu çarḫ-ı bī-amān 

  Geh yaş gelür gözümden [ü] geh yaş yirine ḳan  

  Derd-i derūn[ı] bilmege bu mācerā yeter 267 

V 

  Kimse Yetīmī dünyede bī-ʿīzzet olmasun 

  ʿĀlem içinde maġlūb-ı bī-ḥürmet olmasun 

  Aç ol cihānda minnet[-i]le niʿmet olmasun 

  Tek yirde gökde ẕerre ḳadar minnet olmasun 

  Örtü döşek Necātiʾye [bir] būriyā yeter  

   

-78- 

[MÜSEDDES-İ VEFĀʾĪ]* 

I 

  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün   

   Gerdūn ki bir ḥaḳīḳati yoḳ bī-vefā imiş 

  Ṣanmañ siz anı dār-ı sürūr-ı beḳā imiş 

  Çün kim göñül bu dehr-i denī bī-bekā imiş 

  Dil baġlamaḳ cihāna kişi ḫod ḫaṭā imiş  

  Dünyā maḳām-ı ḥasret [ü] derd [ü] belā imiş 

  Miḥnet ocaġı ġam odı mātem-serā imiş  

 

 

267 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyitler mecmuada yoktur: 

  Çoklar semend-i nāz binüb yeldürür velī 

  Meydān-ı ḥüsn içinde bulunmaz saña yeter 

 

  Laʿlüñ ḫayāl ile dile zülfün sitemleri 

  Ger bal eger belā ise ey dil-rübā yeter 
* 18b 
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II 

  Bir dem gülerse yüzine [kim] kişinüñ cihān 

  Yıllarla aġladur aña ol yaş yerine ḳan 

  Ḳılmaz vefā kimesneye bu çarḫ-ı bī-amān 

  Kimdür bu dehr-i dūna gelüp gitdi şād-mān 

  Dünyā [maḳām-ı] ḥasret [ü derd ü belā imiş 

  Miḥnet ocaġı ġam odı mātem-serā imiş] 

III 

  Bir dem ki dehr göstere vuṣlat ṣafāsını 

  Yıllarla çekdürür saña fürḳat belāsını 

  Görmiş degül kimesne bu dehrüñ vefāsını 

  Görüp dimiş bu cihānıñ bilenler fenāsını268 

  Dünyā [ma]ḳām[-ı ḥasret ü derd ü belā imiş 

  Miḥnet ocaġı ġam odı mātem-serā imiş] 

IV 

  Aldanma ey göñül bu cihānuñ ġurūrına 

  Anuñ ṭayanma bir iki günlük sürūrına 

  ʿĀḳıl virür mi ḳalbini dünyā ḥużūrına 

  Bildüñ ki dünyā kendünedür yā ḥużūrına 

 Dünyā maḳām-ı [ḥasret ü derd ü belā imiş 

  Miḥnet ocaġı ġam odı mātem-serā imiş] 

V 

  Yoḳdur beḳāsı çünki cihānuñ gelür gider  

  ʿĀḳıl olan cihāna göñül baġlayup n’ider 

 Hey ġāfil aç gözüñ[i] bu gerdūna ḳıl naẓar 

  Ey dünyādan Vefāʾī-i zā[r]dan ṣoran ḫaber 

   Dünyā maḳām-ı ḥasret ü derd ü belā imiş 

 

 

268 Bu mısranın vezni kusurludur. 
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Miḥnet ocaġı ġam odı mātem[-serā imiş] 

 

-79- 

TĀRĪḪ-İ ḲAPUDAN ʿALĪ PĀŞĀ* 

 

  fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

 1 Virür āḫir fenāya fülk-i teni 

  Nūḫ daḫı olur ise keştībān 

   

 2 Her ḳaçan dem çeke neheng-i ecel 

  Ḳaṭrece gelmeye aña ʿummān 

   

 3 Yūsuf-ı s̱ānī idi aḥbāba 

  Görinürdi ʿadū gözine sinān  

   

 4 Sihriyā gel duʿā-yı ḫayr idelim 

  Rūḥ-ı pākini şād ide Raḥmān 

   

 5 Hātif-i ġayb didi tārīḫin 

  Ṭaldı raḥmet deñizine ḳapudān 

  Sene 961 (M.1553-1554) 

   

-80- 

TERCĪʿ-İ BEND[-İ ṢIDḲĪ]* 

I 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 

 

* 19a 
* 19a 
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  Ġurūr itme tekebbürden berī ol añla insānı 

  Ḥaḳāretle naẓar ḳılma görüp mūr-ı Süleymān’ı 

  Bu dünyānuñ beḳāsı yoḳ bilürseñ ʿāḳıbet fānī 

  Dutalum kim ser-ā-ser ʿālemüñ olduñ idi ḫānı 

  Ḳanı Dārā vü İskender ḳanı faġfūr269 [u] ḫaḳanı 

  Güm itdi Zāl-ı dünyā Rüstem ü Sām u Nerīmān’ı 

  Ṣavurdı yile virdi nice evreng-i Süleymān’ı 

  Ṣaḳın tīġ-i ecelden ḫālī ṣanma sen bu meydānı 

Ḳanı Ḍaḥḥāk ü Cem Nūşīrevān ü Erdüvān ḳanı 

  Bozuldı cümlesiniñ ʿibret al maḥvoldı dīvānı 

  Tekebbürlük Ḫudā’ya yaraşur sen nesl-i ādemsin 

  Ne deñlü şādımān olsañ cihānda menbaʿ-ı ġamsın 

II 

  Görinen ādemīler ṣūretā gerçi ki insāndur 

  Naẓar ḳıl cān göziyle ekseri maʿnīde ḥayvāndur 

  Bu remzi fehm idenler şöyle bil kim ehl-i ʿirfāndur 

  Ne bilsün gūş ḳılmaz sözlerüm anlar ki nā-dāndur 

  Cihānda şimdi kāmiller yitür ḫāk-ile yek-sāndur 

  Sürer her cāhil ü nā-dān ṣafā vü ẕevḳi şādāndur 

  Kimi nālān kimi ḫandān kimi derd ile giryāndur 

  Kimi esrār-ı ġafletde yatur sermest [ü] ḥayrāndur 

  Kimi<si> kerrūbīler270 gibi ṣanur kendüyi insāndur 271 

  Sürer ḫarca (?) anı bir gün ecel zīrā ki devrāndur 

  Tekebbürlük Ḫudā’ya yaraşur[sen nesl-i ādemsin 

  [Ne deñlü şādımān olsañ cihānda menbaʿ-ı ġamsın] 

 

 

269  

270  
271 Bu mısranın vezni kusurludur. 



109 

 

III 

  Zamānuñda olursuñ devlet ile ger şeh-i ʿālem 

  İñende ġırre olma bir iki gün [sen] olup ḫurrem 

  Beḳāsı yoḳ bilürseñ ʿāḳıbet var āḫiretde ġam 

  Ecel cāmını nūş itdi sürerken cām-ı dāyim Cem  

  Yaturlar bī-nişān ḫāk içre nice Ḫusrev [ü] Rüstem  

  Cihānda bir iki gün şād olursuñ āḥiri mātem 

  Ḳo meyli ḫidmet-i dehre soñında ṣulanur dirsem (?)272 

  Kimi güldürse bir ḳaç gün ider çeşmin yine pür-nem 

  Fenāsını añup aġlar cihānuñ her seḥer şeb-nem 

  Göñül virmez aña meyl eylemez ʿāḳıl olan ādem 

  Tekebbürlük Ḫudā’ya [yaraşur sen nesl-i ādemsin 

  Ne deñlü şādımān olsañ cihānda menbaʿ-ı ġamsın] 

IV 

  Nedür bu şevket ü bu ṭumṭurāḳ ey ṭālib-i dünyā 

  Cihān bir tīcāndır (?)273 bir naẓarda görinür zībā 

  Soñında zehr-i ġam nūş itdürür yoḳ ḳurtuluş aṣlā 

  Ṭutalım kim yemişsin bir iki gün şekker ü ḥelvā 

  Nice Behrām-ı Gūr’ı eyledi gūr içre nā-peydā 

  Yatur zīr-i zemīn içre nice biñ Sencer [ü] Dārā 

  ʿAbā-pūş ol gider benlik hevāsın ḳılma istiġnā 

  Ecel geldükde bir gün dime sen āh eyleyüp ḥayfā 

  Zamānuñda olursuñ naṭʿı yoḳ şāh-ı cihān-ārā 

   Zebān-ı ḥāl[-i]le söyler bu remzi añlasañ eşyā 

  Tekebbürlük Ḫudā’ya [yaraşur sen nesl-i ādemsin 

  Ne deñlü şādımān olsañ cihānda menbaʿ-ı ġamsın] 

 

 

272  

273  
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V 

  Seversüñ şöhret-i dünyāyı şimdi gerçi ey ġāfil 

  Soñ[ın]da zehr-i ġam nūş itdürür āḫir ecel müşkil 

  Libāsuñ bir kefen şāhum saña tābūt olur maḥmil 

  Gider benlik hevāsın cān u dilden eyleyüp zāyil 

  Hevā-yı nefsi terk it olma dünyā semtine māyil 

  Bu remzi fehm iden añlar cihān içre olan ġāfil 

  Bilürseñ ḳurtuluş yoḳ zīr-i ḫāk olur saña menzil 

  N’idersin manṣıb-ı dehri sözüm ṭut olma lā-yaʿḳıl 

  Bu dünyā-yı denīye aldanur mı Ṣıdḳıyā kāmil 

  Baña pend ü naṣīḥat ḳıldı gūş itdüm bir ehl-i dil 

  Tekebbürlük Ḫudā’ya yaraşur sen nesl-i ādemsin 

  Ne deñlü şādımān olsañ cihānda menbaʿ-ı ġamsın 

   

-81- 

[TAḪMĪS-İ] SİPĀHĪ [ĠAZEL-İ LAṬĪFĪ]* 

I 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  Münevver ḳıldı āfāḳı yüzüñ ey meh żiyālıḳdan 

  Yaraşur sidre ḳaddüñe dem ursa müntehālıḳdan 

  Ferāġat eylemiş ṣandum seni ben bī-vefālıḳdan  

  Gözüm yaşını baḥr itdüñ fürāḳuñla cüdālıḳdan 

  Senüñle ḳanı a ẓālim ṣu sızmazdı aralıḳdan 

II 

  Niyāz itmek düşer dāyim gül-i raʿnāya bülbülden 

  Niyāz itdükçe nāz itmek gerekdür bülbüle gülden  

  Beni sen ṣu gibi ey serv aḳıtduñ cān[-ı]la dilden 

 

 

* 20a 
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  Çevirdüñ yüzüñi āḫir alınca göñlümi benden  

Ġaraz bu mıydı ey dilber bizümle aşinālıḳdan 

 

                                                      III 

  Cihān içre saña beñzer ḳanı bir dilber-i raʿnā 

  Ḫaṭ-ı reyḫān [u] ʿanber-bū yüzi gül ḳāmeti bālā 

  Ḳamer-ṣūret güneş-ṭalʿat perī-peyker melek-sīmā 

  Bugün mülk-i melāḥatde bulınmaz ḥüsnüñe hem-tā 

   Virilmişdür saña şāhum güzellik ṣuʿn-ı Ḫālıḳ’dan 

IV 

  Nigārā dest-i hicrüñle dem-ā-dem çāk olup yaḳa 

  Revā mı āteş-i hicrüñ beni kül eyleyüp yaḳa 

  Teraḥḥum itmeyesin sen gözümden ḳanlu yaş aḳa 

  Ḳatı maʿẕūr olup ḥüsne iñen cevr itme ʿuşşāḳa 

  Ġurūr ile nice şehler düşüpdür pādişā<h>lıḳdan 

V 

  Sipāhī ġoncalar içre görüp sen verd-i ḫandānı 

  Göñül virdi n’ola bülbül gibi eylerse efġānı 

  Gözimüñ yaşı ḳan oldı demidür ḳılsañ iḥsānı 

  Laṭīfī yoluña cānā virürdi ṣıdḳ[-ı]la cānı 

   Aña raḥm eyleyüp geçsüñ meded bu bī-vefālıḳdan 

 

-82- 

TAḪMĪS-İ ḪAYĀLĪ [ĠAZEL-İ ẔĀTĪ]* 

I 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 

 

* 20a HD: 114., ZD, C. I: 406. 
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  Cānuña āteş urur bir mihr-i raḫşānuñ mı var 

  Sīnede dāġ-ı ġamuñdan nār-ı sūzānuñ mı var 

  Ṣubḥ-dem274 şebnem dökersin275 çeşm-i giryānuñ mı var  

  N’olduñ iñlersin felek hercāyī cānānuñ mı var 

  Her maḳāmı276 seyr ider277 bir māh-ı tābānuñ mı var 

II 

  Esmez iken āb u ḫākuñ üzre hergiz bād-ı serd 

  Çekmez iken bülbülüñ ġoncañdan ālām-ile derd 

  Zīnet eylerken seni geh lāle gāhī278 sürḫ-verd 

  Beñzüñi ey būstān faṣl-ı ḫazān mı itdi zerd 

  Yoḫsa başı ṭaşra bir serv-i ḫırāmānuñ mı var  

III 

  Gül güler gülşende saña aġlamaḳ oldı279 naṣīb 

  Ġoncaña yoḫsa raḳīb-i ḫār mı oldı ḳarīb 

  Derde mi düşdüñ ki dermān idemez aña ṭabīb 

  Aġlayup efġān280 idersiñ derdle281 ey ʿandelīb 

  Ḫārla hem-sāye olmış verd-i ḫandānuñ mı var 

IV 

  Mürde iḥyā itdügiçün282 yāra ben ʿĪsā didüm 

  Yoḳdur ey Ḫıżr-ı Sikender-leb saña hem-tā didüm 

  Yoluma cān terkin urmazsıñ283 didi ḥāşā didüm 

 

 

274 Ṣubḥ-dem: Ṣubḥa dek, HD. 
275 dökersin: döker bir, HD. 
276 Her maḳāmı: Seyr ider, ZD. 
277 seyr ider: her menzili, ZD. 
278 gāhī: gibi, HD. 
279 oldı: olmuş, HD. 
280 efġān: feryād, ZD.  
281 derdle: her nefes, ZD. 
282 itdügiçün: ḳılduġı_içün, HD. 
283 urmazsıñ: itmezsin, HD. 
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  Yoluña cānum fedā284 itsem gerek cānā didüm 

  Yüzüme biñ ḥışmla baḳdı didi cānuñ mı var 

V 

  Ey Ḫayālī ʿaşḳa ḳul olalı sulṭānsın yine  

  Yaʿnī bir ḥūr[ī]-veşüñ ḥüsnüne ḥayrānsın yine 

  Bir melek ṣūretlünüñ derdiyle nālānsın yine 

  Zülf-i dilber gibi ey Ẕātī perīşānsın yine 

  Cevri bī-ḥad yoḫsa bir yār-ı perīşānuñ mı var  

   

-83- 

VE LEHŪ* 

[MUḪAMMES-İ ḲADRĪ]285 

I 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

  Dehr-i denī ki benzedi bir kār-ḫāneye 

  Ne bendeye ḳalur bu ne şāh-ı yegāneye 

  Aldanma ṭıfl-ı zīrek ol ey dil fesāneye 

  Devrān ne sāz ṭutarsa sen ol o terāneye 

  Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye 

II 

  Derd [ü] belā zebānımı lāl eylemek neden  

  Ey dil cihānda fikr-i muḥāl eylemek neden  

  Ben mūrı pāy-māl-i melāl eylemek neden 

  Nā-dānlar ile ceng ü cidāl eylemek neden 

  Gördüñ zamāne uymadı [sen uy zamāneye] 

 

 

284 fedā: revān, ZD. 
* 20b 
285 Nüshada başlıkta “Ve Lehû” yazıyorsada bir önceki şairlere ait olmayıp bir muhammestir. 
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III 

  Deryā-yı fikre düşme göñül bir kenāre gel 

  Çün başa her ne yazsa gelür kātib-i eẕel 

  Bu çarḫ-ı tīz-kār ile lāzım degül cedel 

 Kesmedigüñ eli öpegör bu durur mes̱el 

  Gördüñ zamāne [uymadı sen uy zamāneye] 

IV 

  Dil virme ey dil iñen bu ʿizz ü nāza gel 

  Ṭaʿn itme āh-ı ʿāşıḳ-ı āteş-güẕāra gel  

  Ger iḥtirām iderse felek iḥtirāza gel 

  Devrān çü nāza başladı sen de niyāza [gel] 

  Gördüñ [zamāne] uymadı [sen uy zamāneye] 

V 

  Ey dil hevā-yı nefse egil ittiḥādı ḳo 

  ʿÖmrüñ esāsı ṣudur aña iʿtimādı ḳo 

  Ḳadrī bu rūzigāra mürīd ol murādı ḳo 

  Devrān çü böyledür göçe görme ʿinādı ḳo 

  Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye 

   

-84- 

ʿULVĪ* 

I 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

  Ḥasret-i ebrūñ[-i]le ḳaddüm kemān olsun yine  

  Ḳalb-i düşmen atduġum tīre nişān olsun yine 

  Künc-i fürḳatde işüm āh u fiġān olsun yine 

 

 

* 21a UD: 271-273. 
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  Āteş-i āhumla ʿālem pür-duḫān olsun yine 

  Şemʿ-i ḫurşīd ol duḫān içre nihān olsun [yine] 

  Ḫaddüñe dil virdigüm günden ʿayān olsun yine  

  Rāz-ı mihrüñ cümle ḫalḳa dāsitān olsun yine  

II 

  İşügüñde bir gice feryād u zār itsem gerek 

  Zülfüñüñ geçdügi bendi āşikār itsem gerek 

  İḫtiyār [u]ʿakl u ṣabrı tārımār itsem gerek 

  Eşkümüñ gevherlerin bir bir nis̱ār itsem gerek 

  Dīde ḳanından zemīni lāle-zār itsem gerek 

  Dūd-ı286 āhumla zemīni287 pür-duḫān288 itsem gerek 

  Āsitānuñ ḫāki reşk-i āsumān olsun yine  

III 

  Ḳaṣr-ı cān yandı kül oldı sīne-i sūzān ile  

Keştī-i dil ġarḳa vardı dīde-i giryān ile  

  Geçdi ʿömrüm gülmedüm hīç vuṣlat-ı cānān ile  

  Ḫurrem olmadum dirīġā ol gül-i ḫandān ile  

  Çünki ġam zerd itdi çihrem derd-i bī-dermān ile  

  Pārelensün cism-i zerdüm ḫancer-i [hic]rān ile 

  Bāġ-ı ʿömrüm ser-te-ser berg-i ḫazān olsun yine 

IV 

  ʿĀşıḳ-ı dil-ḫasteñ oldum cāna kār itdi elem 

  Maḥremümdür derd ü fürḳat hem-demümdür derd ü ġam289 

  Fikr-i laʿlüñle görindi gözüme rāh-ı ʿadem 

 

 

286 Dūd: Nār, UD. 
287 zemīni: cihānı, UD. 
288 duḫān: şerār, UD. 
289  Maḥremümdür derd ü fürḳat hem-demümdür derd ü ġam: Hem-demümdür çeşm-i pür-nem 

maḥremümdür zecr ü ġam, UD. 
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  Baş açuḳ yalın ayaḳ ʿazm eyleyüp290 ey ġonca-fem 

  Pāyuma ṭoḳundı līkin zaḥmet-i ḫār-ı sitem 

  Ḳaṣr-ı cāna çıḳmaḳ ol zaḥmet-i āhumdur291 benüm292 

  Üstüḫˇānum ayaḳ ayaḳ ner[d]übān olsun yine 

V 

  ʿUlviyā sulṭān-ı ʿaşḳa bende-i fermān olup 

  İḫtiyār itdüm nemed-pūş olmaġı293 ʿuryān olup 

  Gerçi gezdüm gūşe gūşe ʿālemi sulṭān294 olup 

  Ḳayd-ı miḥnetden ḫalāṣ olmadı dil ḫandān olup 

  Aġlasun göz merdümi derdini döḳsün ḳan olup 

  Çeşm-i pür-ḫūn295 bezm-i ġamda296 sāġar-ı mercān olup 

  Eşk-i gül-gūnum şarāb-ı erġuvān olsun yine  

    

-85- 

TERCĪʿ-İ [BEND]* 

I 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Nice bir şām u seher kāruñ ola  

  Cürm ü ʿisyān güneh [ü] sehv [ü] ḫaṭā 

Nice bir meykedede ʿayş [u] ṭarab 

Ḳanı mescid[d]e ʿibādāt-ı Ḫudā 

Nice bir fikr-i ḫayāl-ı ruḫ-ı yār 

  Ḳanı endīşe-i dīdār-ı Ḫudā 

Nice bir ḫˇāceñe ḳul olmayuban 

 

 

290 eyleyüp: eyledüm, UD. 
291 zaḥmet-i āhumdur: zaḥmet çün ahumdur, UD. 
292 benüm: bu dem, UD. 
293 İḫtiyār itdüm nemed-pūş olmaġı: Cübbe vü destārdan çekdüm elüm, UD. 
294 sulṭān: mihmān, UD. 
295 Çeşm-i pür-ḫūn: Bezm-i ġamda, UD. 
296 bezm-i ġamda: çeşm-i pür-ḫūn, UD. 
* 21b 
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  Olasın ġaflet[-i]le ʿabd-ı hevā 

  Nice bir zülf-i nigāruñ hevesi 

  Ḳanı ol bīm-i celāl-i Mevlā 

 Ġāfil olma be göñül āgāh ol 

  Geç hevādan gele ʿabdullāh ol 

II 

  Ḥaḳḳuñ emrinde ḳomayup yere baş 

  Gözedürsin ruḫ [u] zülf ü göz [ü] ḳaş 

  Deyr-veş naḳşla pürsün līkin  

  Yādıña gelmez olupdur naḳḳāş 

  Bulmadur nefse zebūn olmışken 

  İdesin iller-ile ceng ü ṣavaş 

  Nūr-ı ṭāʿatda ibā eylersin  

  Dilemez şems nitekim297 ḫuffāş  

 Seni ġafletde ḳomış bī-çāre 

  Nefs-i emmāre ile ʿaḳl-ı maʿāş 

Ġāfil olma[ be göñül āgāh ol 

Geç hevādan gele ʿabdullāh ol]  

III 

  Gele ʿālemde beni ḫōr itme 

  Maraż [u] cürmle rencūr itme 

  Sen seni Kaʿbe iken ḳılma ḫarāb 

  Nefsiñüñ beytini maʿmūr itme 

  Luṭfla ḥālime baḳ bir meded it 

  Ḳahr-ı Ḥaḳla beni maḳhūr itme 

  Gözlerüm ġayriye itdirme naẓar 

  Cānımuñ dīdesini kūr itme 

 

 

297  
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 Düşürüp ġaflet[-i]le her hevese 

  Der-i Ḥaḳ’dan beni sen dūr itme 

  Ġāfil olma [be] göñül [āgāh ol 

  Geç hevādan gele ʿabdullāh ol] 

IV 

 Nice bir ḫırṣla ḫandān olasın 

 Vaḳt ola derd-ile nālān olasın 

  “Men ʿaref”298 ʿilmine vāṣıl olıgör 

  Nice bir cāhil ü nā-dān olasın 

 Yol mıdur ḳavl-i elest[i] unudup 

 Durmayup ʿahdüñe yalan olasın 

 Sen bu āmāl-ile bu cünbüş[-i]le  

  Ḥāşe lillāh ki müselmān olasın 

  Ġaflet itme sözümi gūş idegör 

  Bir zamān ola peşīmān olasın 

  Ġāfil olma [be göñül āgāh ol 

  Geç hevādan gele ʿabdullāh ol] 

V 

  Saña şimden girü ʿizzet iderüm   

  Bir yeni ḫāne-i ʿuzlet iderüm  

  Geydürüp başuña tāc-ı ʿaşḳı  

  Ben seni şāh-ı maḥabbet iderüm 

  Senüñ[-i]le iderüm bugün el-bir 

  Pīr-i ehl-i Ḥaḳ’a ḫidmet iderüm 

  Hem ġarīb ile seni hem-dem idüp 

  Sālik-i rāh-ı ḥaḳīḳat iderüm 

  Ḫˇāb-ı ġafletden uyan ey miskīn 

  Gözüñ aç saña naṣīḥat iderüm 

 

 

298 Kendini bilen Rabbini bilir. 
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  Ġāfil olma [be] göñül āg[āh ol 

Geç hevādan gele ʿabdullāh ol ]  

  

-86- 

MÜSEDDES-İ [SUʿŪDĪ] DİGER* 

I 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  Nice bir sīm ü zer sevdāsı ey dil sende mużmerdür 

  Egerçi bāʿis̱-i devlet cihānda sīm[-i]le zerdür 

  Erenlerden yüri bir himmet iste saña rehberdür 

  Ki anlar bir naẓarda behre-mend itmek muḳarrerdür 

  Şu kim yanında anuñ sīm ü zer ḫāke ber-ā-berdür 

 Olaruñ ʿayn-ı inẓārı hemān iksīr-i ekber[dür] 

II 

 Dilā merdānlar olmaz bu fānī devlete muḥtāc 

 Nigāh itmez ḳurula ḫar-geh-i gerdūna taḫt-ı ʿāc 

 Fenāsın añlayup dehrüñ cihān mülkin ider tārāc 

 Odur şeh kim cenāb-ı ḥażrete her dem ider miʿrāc 

 Sen aña dime server kim anuñ ola başında tāc 

 Ser-ile tācını terk eyleyenler bil ki serverdür 

III 

 Cihānuñ varı yoġından muʿarrā oldı anlar kim 

            İrüp enfās-ı Rūḥullāh’a iḥyā oldı anlar kim 

 Görüp envār-ı vechullāhı bīnā oldı anlar kim 

 Çeküp el ṭārīk-i dünyā vü ʿuḳbā oldı [anlar kim] 

 İki ʿālem niʿamından müberrā oldı anlar kim  

 Fuʾādınuñ sırācında Ḫudā’nuñ sırrı aẓherdur  

 

 

* 22b 
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IV 

 Be ṣūfī saña mı ḳaldı cihānda vażʿ-ı nā-maʿḳūl 

 Bilürseñ kimse ḥālünden degildür kimse ḫod mesʾūl 

 Ḳo semt-i ṭaʿnı Ḥaḳ ḳatında dirseñ olasın maḳbūl 

 Nice bir ehl-i ḥālüñ ḥāli yanuñda ola medḫūl  

 Gel ey zāhid ḳoġıl ṭaʿnı yüri ol ḥālüñi meşġūl 

 Kim itmez rāhını ol kim hidāyet aña rehberdür 

V 

Suʿūdī ʿāleme virse ʿaceb mi luṭf-ı şeh revnaḳ 

 Ḳanı bir şāh-ı cihān ki Ḫudā luṭfuna müstaġraḳ 

 Şu deñlü eylemiş ol ẕāta feyż-i ḳadir-i muṭlaḳ 

 Yine oldur fünūn-ı ʿaşḳı ḥall ü keşf iden ancaḳ 

 Berāt-ı ders-i ʿaşḳı kimse taʿlīm idemez el-ḥaḳ 

 Żamīrinde kitāb-ı ʿaşḳ anuñ her demde ezberdür 

 

-87- 

MÜSEDDES-İ [TĪĠĪ]* 

I 

  mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

  Meylüm benüm ol ġamzesi mekkāre mi olsun  

  Yā ol müjesi ḳātil-i ġaddāre mi olsun 

  Yā ol ṣaçı miskīn [ü] siyeh-kāre mi olsun 

  Ṣad-çāk tenüm derd-ile bī-çāre mi olsun  

  Her dilber içün sīnede biñ yāre mi olsun 

  N’itsün dil-i sevdā-zede biñ pāre mi olsun  

II 

 

 

* 23a 
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  Bir şerḥa çeküp sīneme her ġamzesi ḳattāl 

  Eyler dil-i pür-ḫūnumı almaḳda nice āl 

  Cism ise pür-efkār [u] dil-i zār ise meyyāl 

  Bilmem dil-i meyyāl ile  āḫir nic’olur299 ḥāl 

  Her dilber içün [sīnede biñ yāre mi olsun 

   N’itsün dil-i sevdā-zede biñ pāre mi olsun] 

III 

  Gülzār-ı melāḥatde kimi serv-i ser-efrāz 

  Gül gibi kimi bülbül-i dem-sāze ḫoş-āvāz 

  Nergis gibi dāyim kiminüñ ġamzesi ġammāz 

  Veʾl-ḥāṣılı her birisi bir vech-ile mümtāz 

  Her dilber içün [sīnede biñ yāre mi olsun 

  N’itsün dil-i sevdā-zede biñ pāre mi olsun] 

IV 

  Ḫāl-i ruḫu yaḳdı kiminüñ cānuma yüz dāġ 

  Ṣaldı ser-i zülfi kiminüñ gerdenüme bāġ 

  Mecnūn gibi itdi kimisi meskenümi dāġ 

  Şemşīr-i müjeyle ḳomayup bir yirümi ṣaġ 

  Her dilber içün [sīnede biñ yāre mi olsun 

  N’itsün dil-i sevdā-zede biñ pāre mi olsun] 

V 

  ʿĀlemde ʿaceb miḥnet imiş derd-i maḥabbet 

  Bu derde düşen bulmaz imiş hīç selāmet 

  Bir dilber ile dil idemez çünki ḳanāʿat 

  Tīġī  bu hevādan kesilüp eyle ferāġat 

  Her dilber içün sīnede biñ yāre mi olsun 

 

 

299 nic’olur: niçe olur, nüsha. 
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N’itsün dil-i sevdā-zede biñ pāre mi olsun   

 

-88- 

TAḪMĪS* 

[MÜSEDDES-İ ḪAḲANĪ]300 

I 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Saña taḳlīd idenüñ mū-yı miyānı ḳurusun 

  Lebüñe öykünenüñ laʿl-ise ḳanı ḳurusun  

 Vechüñe beñzer-ise  ṣūret-i Mānī ḳurusun 

  Ḳāmetüñsüz çemenüñ serv-i revānı ḳurusun 

  Ḳaṣd-ı ẕemm eyleyenüñ saña dehānı ḳurusun 

  Nükte-i hicvüñ iden berg-i zebānı ḳurusun 

II 

  Tekye-i mihrüñüñ ey māh göñül abdālı dur[ur]  

  Göñül ol kūyuñ efendi yine meyyāli dur[ur] 

  Kişver-i cān-ı ġama ʿaşḳıñ ise vālī dur[ur] 

  Her ne kim naḳl olınur düşmenüñ aḳvāli dur[ur] 

  Saña ey serv-i sehī müstemir-i ʿālī dur[ur] 

    Kem naẓar eyleyenüñ çeşme-i cānı ḳurusuñ 

III 

  Bilmeyüp ḳıymetini sen gül-i nāzük-bedenüñ  

  Dāmenüñden elem-i ʿālem ile el çe[k]enüñ 

  Ḥüsn-i aḫlāḳuñı medḥ eyler iken ḳadḥ idenüñ 

  Seni dilden çıkarup ġayrı civānı sevenüñ 

  Resm-i ebrūñı koyup safḥa-i ʿālemde senüñ 

 

 

* 23a 
300 Nüshada başlıkta “Tahmîs” yazıyorsa da bu şiir bir müseddestir.  
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  Āh [u] māhum yazanuñ kilk-i benānı ḳurusun 

IV 

 Ne revādur bu ki sünbüller-ile her gülbün 

 Zülf [ü] ruḫsārıña taḳlīd ider olmış dün ü gün 

 Gül eliyle (?) (…)301 çemene Bārī görsün 

 Mülzem olsun semen [ü] ṣerv [ü] ṣanevber yürüsün 

 Rūz u şeb ḳamet-i şimşādıña öykündigi_içün 

 Bāġ-ı dehrüñ göreyüm naḫl-ı revānı ḳurusun 

V 

 Ṣanemā ḫancer-i hicrüñ ḳılalı sīnemi ḫūn 

 Bezm-i miḥnetde muḥāl oldı baña ṣabr u sükūn 

 Ḳıldı hicrüñ elemi birle sirişküm gülgūn 

 Ölmedin dīde-i Ḫaḳanī dolup dil pür-hūn 

 Cürʿa-ı cām-ı lebüñ ʿāşıḳ-ı dil-ḫasteye ṣun 

 Dūstum düşmenüñ ol reşkle ḳanı ḳurusun 

 

-89- 

TAḪMĪS-İ ŞEMʿĪ* 

I 

 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Rāżıyam her ne ḳılursa302 baña serv-i semenüm 

  Tīġ-i303 cevri ile ṣad-pāre ḳılursa304 bedenüm 

  Rūz [u] şeb zülf ü ruḫuñ fikri iken her suḫanüm 

 

 

301  
* 23b Anhegger, 2012: 496. 
302 ḳılursa: iderse, Anhegger, 2012. 
303 Tīġ-i: Dest-i, Anhegger, 2012. 
304 ḳılursa: ḳılarsa, Anhegger, 2012. 
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  ʿĀr idermiş beni öldürmege ol sīm-tenüm 

  Varayın yalvarayın boynuma ṭaḳup kefenüm305 

II 

  Rāh-ı ʿaşḳında o māhuñ yüzimi ḫāk ideyün 

  Cehd idüp menzīlümi gün gibi eflāk ideyün  

  Zehr-i hicrini daḫı ṣabr ile tiryāk ideyün 

  Ḥulle-i cennet olursa çekeyin çāk ideyün  

  Dem-i vuṣlatda baña ḥāyil olur pirehenüm 

III 

  Uymasaydı o melek dīv-raḳībüñ sözine  

  ʿĀdet itmezdi daḫı cevr ü cefāyı özine 

  Baḳmayaldan birine (?) zār u nizāruñ yüzine 

  Ṭoymaya girsem aña306 mūr-ı żaʿīfüñ gözine 

   Ey Süleymān-ı zamān şöyle żaʿīf307 oldı tenüm 

IV 

  Gele ben ḫaste-i hicrüñ[-i]le tiz-dār eyle 

  Ey ṭabībüm demidür raḥm idüp tīmār eyle308 

  Güzelim dār-ı fenāda bir eyü kār eyle  

  Gel309 beni zülf-i dil-āvīzüñe ber-dār eyle 

  Çekeyüm pādişāhum kendi elümle resenüm310  

 

 

 

305 Şemʿî’nin gazelini tahmis eden şair bu bendde; Şemʿî’ye ait olan gazelin bir değil iki beytini birden 

kullanmıştır. Sadece bir mısra ilâve etmiştir.  
306 aña: eger, Anhegger, 2012. 
307 żaʿīf: ḥayāl, Anhegger, 2012. 
308 Bu mısranın vezni kusurludur. 
309 Gel: Tek, Anhegger, 2012. 
310 Bu beyitten sonraki şu beyitler mecmuada yoktur: 

 Gözlerüm yaşı gibi düşdi gözümden bu cihān 

 Yārdan ġayrı görünmez gözüme kimse benüm 

  

  Yumaġa cām-i maḥabbetle vücūdumdan  elüm 

  Yaraşur ay u güneş olsa gümüşden legenüm 
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V 

  Düşeliden berü ol yārla mihr-i felege311 

  Reh-i ʿaşḳında baña şevḳile geldi meleke  

  Derd ü ġam daḫı beni niceye dek (?)312 çeke 

 Şemʿī’yem gūşe-i meyḫāneyi virmem felege313 

  Gülşen-i bāġ-ı314 cināndan baña yegdür vaṭanum 

 

-90- 

MÜSEDDES-İ FÜNŪNĪ* 

I 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  ʿAdālet bir muraṣṣaʿ tāc iken başuñda ḫaḳanī 

  Mürüvvet bir yegāne ḫilʿat iken saña sulṭānī  

  Neden ben mūrı pā-bend eylemek bend-ile zindānı 

  Sebebsüz itmesün devrüñde kimse315 āh [u] efġānı 

  Vekīl-i şeh Süleymān’sın meded İskender-i s̱ānī 

  Mürüvvet ḳıl ḫalāṣ eyle ḳafesden ṭūṭī-i cānı 

II 

  Ḳul olan ʿācizüñ dāyim işi sehv [ü] ḫaṭālardur 

  Nite kim beglerüñ ʿādetleri luṭf u ʿaṭālardur 

  Felekden gördigüm derd [ü] ġam [u] gāhī cefālardur 

 

 

311 mihr-i felege: mihr ü felege, nüsha. 

312   
313 Şemʿi’yem gūşe-i meyḫāneyi virmem felege: Şemʿi’yem künc-i ġamuñ virmezem ey meh felege, 

Anhegger, 2012. 
314 bāġ-ı: kūy-ı, Anhegger, 2012. 
* 24a 
315 Bu mısrada “taḳdim-tehir” yapılmıştır. 
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  Diriġā er (…)316 n’eyleyüm bī-ḥad eẕālardur 

  Vekīl-i şeh Süleymān’sın [meded İskender-i s̱ānī 

  Mürüvvet ḳıl ḫalāṣ eyle ḳafesden ṭūṭī-i cānı] 

III 

  Ser-i bī-devletümde bir belādan ġayrı nesnem yoḳ 

    Dil-i pür-ıżṭırabumda cefādan ġayrı nesnem yoḳ 

  Muḥammed ümmetiyüm Muṣṭafa’dan ġayrı nesnem yoḳ  

  Faḳīrem ḫażretüñe bir duʿādan ġayrı nesnem yoḳ 

 Vekīl-i şeh Süleymān’sın meded İskender-i s̱ānī 

  Mürüvvet ḳıl ḫalāṣ [eyle ḳafesden ṭūṭī-i cānı] 

IV 

  Beni luṭf it rehā ḳıl Ādem ü Havvā içün olsun 

  Leṭāfetle göge ʿazm eyleyen ʿĪsā içün olsun 

  ʿAṣāsın ejder iden Ḫażret-i Mūsā içün olsun 

  Cihānı yoġ-iken var eyleyen Mevlā içün [olsun] 

  Vekīl-i şeh Süleymān’sın [meded İskender-i s̱ānī 

  Mürüvvet ḳıl ḫalāṣ eyle ḳafesden ṭūṭī-i cānı] 

V 

  Dil-i vīrānumı devletlü sulṭānum gel ābād it 

  Yıḳıḳ göñlimü yap tekrār Beytullāh’ı bünyād it 

  Kerem ḳıl az günāha çoḳ ʿuḳūbet eyleme dād it 

  Fünūnī derd-mendiñ göñlini nā-şād iken şād it 

  Vekīl-i şeh Süleymān’sın [meded] İskender-i [s̱ānī] 

  Mürüvvet ḳıl ḫalāṣ eyle [ḳafesden ṭūṭī-i cānı] 

 

 

 

316  
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-91- 

Cevabdır                 CELĀL BEG* 

      

  mef’ûlü fâ’ilâtün mef’ûlü fâ’ilâtün 

 1 Bu çeşm-i ḫūn-feşānum giryān olur ḳalur mı 

  Seyl-i sirişki āḫir ʿummān olur ḳalur mı  

 

 2 Artık ḫarābe göñlüm mānend-i mülk-i dünyā 

  Maʿmūr olur mı yoḫsa vīrān olur ḳalur mı  

 

 3 Yıllardurur ki göñlüm kendüye gelmemişdür 

  Bī-çāre tā ḳıyāmet ḥayrān olur ḳalur mı 

   

 4 Olmaz degüldür āḫir şerḥ-i ḫuṭūṭ u vechüñ  

  Teʾvīl-i sırr-ı Ḳurʾān pinhān olur ḳalur mı  

   

 5 Olmadı dil Celālī cāh-ı belādan āzād 

  Bī-kes olan esīr-i zindān olur ḳalur mı 
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 CEVĀB-I SELĪMĪ*  

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Çü baʿdeʾl-“ʿusri yüsrā”317dur göziñ giryān olup ḳalmaz 

  Güher ġavvāṣı baḥr-ı318 şiddet-i ʿummān olup ḳalmaz 

 

 

* 24b 
* 24b SD: 52.  
317 Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var 

(İnşirāh 94/5-6). 
318 baḥr-ı: ġarḳ-ı, SD. 
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 2 Ḳadümi mülk-i ʿālemde yıḳan çünkim olur maʿmūr319 

  Daḫı aʿlā olur ʿādetdür ol320 vīrān olup [ḳalmaz] 

   

 3 Budur keyfiyyeti her ġuṣṣanuñ mülk-i321 cihān içre 

  Sürūra yetişür322 herkes ebed323 ḥayrān olup ḳalmaz 

   

 4 Felek mir’ātı dāyim bu324 küdūretden ṣafā bulmaz  

  Velī dāyim seḥāb içre güneş pinhān olup ḳalmaz  

 

 5 Selīmī çāh-ı ġamdan cevr-i ḥussād[-ı]la325 Yūsuf-veş 

  Göñül bil ki326 esīr-i miḥnet-i zindān olup ḳalmaz 
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[ÙAŞLICALI] YAḤYĀ* 

 

mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

 1 Yoluñda virmez isem baş u cānı gösgötüri 

Benümle ḳorḳut efendi cihānı gösgötüri 

 

2 Maḥabbet aña derüm327 kim añılsa nām-ı ḥabīb 

  Unutdura saña kevn ü mekānı gösgötüri328 

 

 

319 maʿmūr: miʿmār, SD. 
320 ʿādetdür ol: iʿmār ile, SD. 
321 mülk-i: bezm-i, SD. 
322 yetişür: irişür, SD. 
323 herkes ebed: her ekl iden, SD. 
324 dāyim bu: her dāʾim, SD. 
325 ḥussād[-ı]la: iḫvān ile, SD. 
326 ki: kim, SD. 
* 25a YD: 566-567. 
327 derüm: dirin, YD. 
328 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

   İki cihanda murādum nigārdur ancaḳ 

    Gözüme hīç görünmez ḳalanı gösgötüri 
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3 Ne deñlü ise göz açup yumuncayadur mes̱elā 

Cihānda ʿāşıḳa vuṣlat zamānı gösgötüri 

 

4 Örümcek aġına ṣaymaz ziyāde ʿāşıḳ olan 

Yoluñda329  ḥayme-i heft-āsumānı gösgötüri330 

 

5 Getürmek olur[-i]di ḳāli ḥāle331 ey Yaḥyā  

 Ṣıġaydı ẓarf-ı ḥurūfa maʿāni gösgötüri 
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ʿULVĪ* 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün  

 1 Bizümle kūy-ı cānāna gelen gelsün giden gitsün 

  Ṣalā erbāb-ı ʿirfāna gelen gelsün giden gitsü 

 

2 ʿAdem mülkine maḥmil baġladum ben gitdüm ey ʿāşıḳ  

 Cemāl-i yāri seyrāna gelen gelsün giden gitsün 

   

 3 Kimi332 mescide gelsün333 kimi[si]334 meyḫāneye girsün335 

  Var ey dil söyle yārāna gelen gelsün giden gitsün  

 

 

 

329 Yoluñda: Ḳapuñda, YD. 
330 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

    Ġamuñla şād olana bir durur firāḳ u viṣāl 

    Çeker anuñ gibi bār-ı girānı gösgötüri 
331 ḳāli ḥāle: ḳāle ḫāli, YD. 
* 25a UD: 647. 
332 Kimi: Kimisi, UD. 
333 gelsün: varsun, UD. 
334 kimi[si]: kimi, UD. 
335 girsün: gitsün, UD. 
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 4 Cinānı añma vāʿiẓ kūy-ı cānān336 var iken şimdi 

  Hele evvel bu meydāna gelen gelsün giden gitsün 

     

 5 Bizüm ġam-ḫānemüz yārān içün337 bir tekyedür338 ʿUlvī 

Gider teklīf  rindāna gelen gelsün giden gitsün 

 

-95- 

TESDĪS* 

[MÜSEDDES-İ LEBĪBĪ]339 

I 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 Şitā hengāmı geçdi şimdi nevbet nev-bahāruñdur 

 Olupdur yemyeşil seḥer ile ʿālem kenāruñdur 

 Ṣalan deryā-yı ʿaşḳa çünki ol māhı şikāruñdur 

 Tevekkül ber-Ḫudā eyle oñarmaḳ Ḳirdigāruñdur 

 Vücūduñ rūz [u] şeb ṣal baḥr-ı ʿaşḳa rūzigāruñdur 

 Ḫudā’nuñdur oñarmaḳ ṣanma ey dil rūzigāruñdur 

II 

  Bu gülzār-ı fenāda bir sehī-ḳamet ele girmez 

 Bu yolda virmeyince başuñı devlet ele girmez 

 Ġanīmet bil bu devri mevsim-i vuṣlat ele girmez 

 Gözüñ aç dem bu demdür bīnde [bir] fırṣat ele girmez 

 Vücūduñ rūz [u] şeb ṣal [baḥr-ı ʿaşḳa rūzigāruñdur 

 Ḫudā’nuñdur oñarmaḳ ṣanma ey dil rūzigāruñdur] 

 

 

336 cānān: dilber, UD. 
337 yārān içün: bir tekyedür, UD. 
338 bir tekyedür: yārān içün, UD. 
* 25a. 
339 Nüshada başlıkta “Tesdis” yazıyorsa da bu bir mütekerrir müseddestir. 
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III 

  Açıldı gül gibi gül-zār-ı ʿālem sebze-zār oldı 

 Ṣalındı serv-kadler seyr-i bāġa der-kenār oldı 

 Nevāya başladı bülbül çemende sad-hezār oldı 

 Hevālar īʿtidāl üzre muvāfıḳ rūzigār [oldı] 

Vücūduñ rūz [u] şeb ṣal [baḥr-ı ʿaşḳa rūzigāruñdur 

 Ḫudā’nuñdur oñarmaḳ ṣanma ey dil rūzigāruñdur] 

IV 

 Bugün meydān-ı ʿaşḳ içre hüner-verlik idem dirseñ 

 Başuñ ortaya ḳoyup yaʿnī ser-verlik idem dirseñ 

 Bu çarḫ-ı pīre-zende ben de bir erlik idem dirseñ 

 Bu deryā-yı ḥaḳīḳatde s̱enā-verlik idem dirseñ 

 Vücūduñ rūz [u] şeb ṣal [baḥr-ı ʿaşḳa rūzigāruñdur 

  Ḫudā’nuñdur oñarmaḳ ṣanma ey dil rūzigāruñdur] 

V 

 Lebībī  gūşe-i fürḳatde işüñ oldı vā-veylā 

 Ḫayāl-i kākül-i dilberle düşdi başuña sevdā 

Güzeller zevraḳ-ı ṣaḥbā-y-ıla çekdirmede tenhā 

 Nice bir āh idesiñ giñ yaḳada vālih [ü] şeydā 

 Vücūduñ rūz [u] şeb ṣal baḥr-ı ʿaşḳa rūzigāruñdur 

 Ḫudā’nuñdur oñarmaḳ ṣanma ey [dil rūzigāruñdur] 
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[GAZEL-İ ĠUBĀRĪ]* 

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

1 Çeşmüm ki sīm-i eşküme ʿayn-ı ḫazīnedür 

 

 

* 25b 
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Güyā ṭılısm-ı ābile ḳonmış defīnedür 

 

 2 Seylāb-ı eşküm içre dü çeşmüm bi-ʿaynihī 

  Deryāya ġarḳ olup yatur iki sefīnedür 

 

3 Deşt-i belāda leylī-i zülfüñ esīrinüñ 

  Mecnūn ise biri peri daḫı kemīnedür 

 

4 Ben şāh-ı ʿaşḳam eşk-i siyeh derd ü gam vezīr 

  Āḥum livā vü kūs fiġān ṭabl sīnedür 

   

 5 Miskīn Ġubāri gerçi ḥaḳīḳat-i hū ider 

  Ḫākī-nihāddur yine meyli zemīnedür  
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DER-MAḲĀM-I NEVĀ340 

[ḲAṢĪDE-İ BĀḲĪ]*  

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

1 Ḥüsnüñ güliyle bāġ-ı cihān gülşen-i İrem 

  Her sū hezār bülbül [ü] ṣad gūne dāstān 

 

 2 Der-gāh-ı Ḥaḳḳa yüz ṭutalum ber-mezīd ola 

 

 

340 Bâkî’ye ait olan kasidenin iki beyti derkenara yazılmıştır. “Ḳaṣīde Berāy-ı Sulṭān Süleymān Ḥān 

ʿaleyhiʾr-raḥmetü veʾl-ġufrān” 38 ve 39. Beyitleridir. 
* 25b BD: 6. 
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  Cāh [u] celāl-i salṭanat [u] şāh-ı kām-rān341  
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TAḪMĪS-İ BĀḲĪ* 

[MUḪAMMES-İ BĀḲĪ]342 

I 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  Ne hengām-ı ṣafā-yı ʿişret-i mey343 gibi bir dem var  

  Ne sāz-ı muṭrib-āsā cān-fezāy-ı mürde-i ġam var  

  Ne mānend-i ḫayāl-i yār bezm-i dilde maḥrem var  

  Ne cām-ı bāde-i gül-gūna beñzer yār-ı hem-dem var 

  Ne ṣadr-ı gūşe-i meyḫāne gibi cāy-ı ḫurrem var  

II 

  Leb-i mey-gūn-ı sāḳī bāde_ile344 cūş eyleyüp ey dil 

  Ciger-ḫūn-ābesün demdür olursam nūş idüp ḳanẕil  

  Gerekmez ʿaḳla yār olmaḳ ḫarābāt ehli velḥāṣıl 

  Beni ʿayb eyleme dāʿim olursam mest-i lā-yaʿḳıl 

  Ki bī-hūş olmasam āsūde ḳılmaz bende bir ġam var 

III 

  Beni ol ḳaşı ya ger atmasa yābāna tīr-āsā 

  Kesilmezdüm yanından bir naẓar ḫancer gibi ḳaṭʿā 

  Dem-i fürḳat degüldür ḳavl-i muḫtār-ı ulül-ārā 

  Ġam-ı hicrānda ḥālet var dimişler ehl-i derd amma 

  Mülāyim dilber-i şūḫuñ dem-i vaṣlında ʿālem var 

 

 

341 şāh-ı kām-rān: baht-ı cāvidān, BD. 
* 26a BD: 100-101. 
342 Nüshada başlıkta “Tahmîs-i Bâkî” yazıyorsa da bu bir  muhammestir. 
343 mey: mül, BD. 
344 bāde_ile: yādına, BD. 
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IV 

  Görem diyü seni aʿyān-ı erbāb-ı naẓar bir gün 345 

  Ḳapuñdan ḥalḳa-i der gibi gitmez çeşm-i ter bir gün346 

  Ṭolanur peyk-i āhum kūyuñı şām u seher her gün  

  Ruḫuñ bāġın raḳīb-i dīv-sīret seyr ider her gün  

  Yüzüñi göremez yıllarca ammā bunda ādem var 

V 

  Ṣıyup seng-i ḥavādis̱ yine cām-ı bezm-i ʿuşşāḳı  

  Elin çekse ḳadeh ṣunmaḳdan erbāb-ı dile sāḳī 

  Perīşān olsa cümle defter-i eşʿāruñ evrāḳı 

   Ṣafā-yı ṣafvet-i ṭabʿuñ yiter eglence ey Bāḳī 

   Bi-ḥamdillāh ne ġam yirsün elüñde sāġar-ı Cem var 

   

-99- 

NECĀTĪ* 347 

   

  mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

 1 Daḫi cevre peşīmān olmaduñ mı  

  Be hey kāfir müselmān olmaduñ mı348 

   

 2 Vefādan349 menʿ  idermişsin ḥabībi 

  Be hey ṣūfī sen oġlan olmaduñ mı 

   

 

 

345 bir gün: her gün, BD. 
346 bir gün: her gün, BD. 
* 26a ND: P.594.  
347 Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
348 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

  Elā ey devlet-i dünyāya ṭālib 

  Düşüñde hīç sulṭān olmaduñ mu 
349 Vefādan: Cefādan, ND. 
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 3 Benüm-çün350 yoluña ölmez dimişsin 

  Bugün billāhi yalan olmaduñ mı 

   

 4 Nice kez ey beden seng-i cefādan 

  Yıḳılmaduñ mı vīrān olmaduñ mı 

   

 5 Ġurūr itme cihānuñ ʿizzetüne  

  Necātī düşde351 sulṭān olmaduñ mı352 
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DĪGER*  

[TAḪMĪS-İ SİPĀHĪ ĠAZEL-İ YAḤYĀ] 

I 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Baḳdurup şefḳa[t]-ile ol gözi ʿayyārı baña  

  Merḥamet itdürüp ol ġamze-i mekkārī baña  

  Ser-fürū ḳaldırup ol ṭurra-ı ṭarrārı baña  

Ġarażum bu ki muṣāḥib idinem yārı baña 

Vay eger ḳılmaz ise Ḥażret-i Ḥaḳ yārī baña 

II 

  Bildirüñ ḥāl-i dil-i zārımı ol māha tamām 

  Eyleñüz derd-i derūnum benüm ol yāre iʿlām353 

 

 

 

350 Benüm-çün: Beni yolumda, ND. 
351 Necātī düşde: Düşünde hīç, ND.   
352 Dîvân’da mahlas beyti şu şekilde geçmektedir: 

     Necātī vaṣf-ı ḥüsnin ideli sen 

     Bugün şiʿr içre Ḥassān olmaduñ mı 
* 26a 
353 Nüshanın bu kısmında sayfa kopuklukları bulunmaktadır. Bu tahmisin tamamı 17a’ da mevcuttur. 
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[TAḪMĪS-İ ḪAYĀLĪ ĠAZEL-İ MUḤİBBĪ]* 

I 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

  ʿĀfiyetden çeksün el yār-ı vefādar isteyen 

  Kūy-ı ʿaşḳa gelmesün nāmūs ile ʿār isteyen  

  Sīnesin pür-dāġ ider bir lāle ruḫsār isteyen  

  Ḳan yudarsa ġam degül laʿl-ı leb-i yār isteyen 

  Cān virür bu yolda bir zülf-i siyeh-kār isteyen 

II 

  Kaʿbe-i maḳṣūda her354 kim irgürür saʿy ile yol  

  Cānını ḳurbān ider olur355 ḥayātından melūl 

  Naġme-i ʿuşşāḳa āheng idemez her bī-uṣūl 

  Terk idüp zühd [ü] ṣalāḥı ḳılmışam zülfüñ ḳabūl 

  Rūz-ı maḥşer[de]  benem ey dūst zünnār isteyen356 

III 

  Yār[a] ḳalmaz ḫāṭırı olduġına āvāre dil 

Yanduġına ṣabr ider pervāne357 virmez358 nāra dil 

  Ḳanlu dāġum gibi boyandı ḳızıl ḳanlara dil 

  Ḳāniʿ olmaz kūyuña vaṣluñ diler bī-çāre dil 

  Hīçe ṣatdı359 cenneti ʿaşḳ-ıla dīdār isteyen 

IV 

 

 

* 26b HD: 78-79.; MD, C.II: 1345. 
354 her: ol, HD. 
355 ider olur: verir olmaz, HD. 
356 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

   Ruḫları yādına cānā neyçün efġān ideler 

  Yok-durur bir sencileyin bülbül-i zār isteyen 
357 pervāne: pervānedür, HD. 
358 virmez: her, HD. 
359 ṣatdı: almaz, MD. 
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  ʿAşḳ-ı bāḳī cāndadur cān cismüm içre ʿāfiyet360 

  Teşne iseñ ḳanumı nūş eyle ṣıḥḥā ʿāfiyet 

  Cevher-i pāk-i maḥabbetden361 fenādur ḫāṣıyet 

  Ḥāṣıl eyler derd [ü] miḥnet ʿālem içre ʿāḳıbet362  

  Naḳd-i ʿömri363 ṣarf364 ider yār-ı vefādār isteyen 

V 

  Ġam nedīmüñdür  Ḫayālī ḳalbüñi mesrūr ṭut 

  Ẓāhirüñ vīrāne eyle bāṭınuñ maʿmūr ṭut 

  Ṣalsa pertev cismüñe nār-ı maḥabbet nūr ṭut 

  Bī-vefā yāruñ Muḥibbī cevrini maèẕūr ṭut 

   Yārsuz ḳalur cihānda ʿaybsuz yār isteyen 
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ʿULVĪ*  

 

mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

1 Gözler ḳamaşur ṭalʿat-ı cānāna baḳılmaz 

Rūşen bu ki ḫurşīd-i dıraḫşāna baḳılmaz 

 

2 Gördükçe365 düşer ḫāṭıruma miḥnet-i Yūsuf  

  Ḥaḳḳā bu ki ol çāh-ı zeneḫdāna baḳılmaz366 

 

 3 Aldanma nuḳūş-ı sūver-i deyr-i cihāna  

 

 

360 ʿāfiyet: ʿāriyet, HD. 
361 maḥabbetden: maḥabbetde, HD. 
362 Ḥāṣıl eyler derd [ü] miḥnet ʿālem içre ʿāḳıbet: Ḥāṣılı bu ḫırmen içre derd ü miḥnet ʿāḳıbet, MD. 
363 ʿömri:ʿömrin, MD. 
364 ṣarf: ḫarc, MD. 
* 26b UD: 478. 
365 Gördükçe: Görince, UD. 
366 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

       Seyl-āb-ı sirişkümle gelür ādeme dehşet 

        Ṭūġyān idicek cūşīş-i ʿummāna baḳılmaz 
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  Nīsyān getürür ṣūret-i bī-cāna baḳılmaz 

 

 4 Sulṭān-ı ḫūbān367 meclisidür meclis-i cānān368 

  Ādāb budur bunda  ki yābāna [ba]ḳılmaz 

   

 5 Bir ḳaṣr-ı muʿallāya cülūs itdi o meh369 kim 

  Yanında o ḳaṣruñ bu nüh eyvāna baḳılmaz 

   

 6 Elfāẓ-ı ṣafā-baḫşuñı ey ʿUlvī görince 

Ṭarz-ı Ḥasan u şive-i Selmān’a370 baḳılmaz  
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[ĠAZEL-İ ʿULVĪ]*  

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün  

 1 Cevr-i  aʿdāya taḥammül yegdür 

   Der-geh-i Ḥaḳḳa tevekkül yegdür 

  

 2 ʿAşḳ yolunda sebük-bār olıgör 

  Terk-i ālāt u taḥammül yegdür 

  

  3 Seng-i miḥnetle dögin ey ten-i zerd 

   Saña dībādan [i]se çul yegdür 

   

  4 Gün gibi irse başuñ eflāke 

 

 

367 ḫūbān: cihān, UD. 
368 meclis-i cānān: meclisi yārüñ, UD. 
369 meh: şeh, UD. 
370 Selmān: Hassān, UD. 
* 26b UD: 388-389. Şiir derkenara yazılmıştır. 
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  Sāye-veş<üñ>  ḫalḳa tenezzül yegdür 

 

 5 ʿUlviyā ḫāṭıruña degse ʿadū  

   ʿĀrif ol ṭınma tecāhül yegdür 
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VE LEHŪ 

[ĠAZEL-İ ʿULVĪ]* 

 

  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

 1 Ḫoş yaraşur cemālüñe bu ḫaṭṭ-ı müşg-bār 

  “Āmentü bi’lleẕī ḫalaḳa’l-leyl[e] ve’n-nehār”371 

   

 2 Zerd olduġı bu kim ḫaṭ-ı ḥüsnüñ berātuñı 

  Ṭuġrā-yı zer-nişān[-i]ledür ḥükme  īʿtibār 

   

 3 Devr-i ruḫuñda ey ṣanem üstād-ı lem-yezel 

  Bir ḫūb naḳş baġladı nāmı benefşe-zār 

   

 4 Ḥüsnüñ zamānınuñ meger evvel bahārıdur 

  Yir yir bitürdi tāze çemen ṣunʿ-ı Kirdikār 

   

 5 ʿUlvī çü gördi āteş-i372 ḥüsnüñde ḫaṭṭuñı 

  “Sebʾüʾl-mes̱ānī”373 remzini fehm itse vechi-vār 

   

 

 

* 27a UD: 425. 
371 Gece ve gündüzü yaratan Allah’a inandım. 
372 āteş-i: muṣḥaf-ı, UD. 
373 Naslarda Kur’ân ve Fâtiha sûresi için kullanılan bir terkip.  
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VE LEHŪ 

[ĠAZEL-İ ʿULVĪ]*  

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

1 Ḫaste cāna ḥālet-i mevt irdi cānān bī-ḫaber 

  Bir devāsuz derde düşdüm veh ki Loḳmān bī-ḫaber374  

  

 2 Cān zenaḫdānında ḳaldı ḫaste-dil ḥayretdedür  

  Düşdi Yūsuf çāha ammā pir-i Kenʿān bī-ḫaber 

   

 3 Ṣarılup çıkdı dıraḫt-ı ʿömrime mār-ı ecel 

  Āşiyān-ı tende yatur bülbül-i cān bī-ḫaber 

 

 4 Giryeden aġardı çeşmüm zülfin özler cān375 daḫı 

  Merdümin elden çıḳardı çeşm-i giryān bī-ḫaber 

   

5 ʿUlviyā ġurbetde ḳaldum bī-kes ü tenhā olup376 

   Cümle iḫvān ġaflet üzre cümle yārān bī-ḫaber 

   

-106- 

GEDĀYĪ* 

 

 

 

*  27a UD: 470. 
374 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyitler mecmuada yoktur: 

  Emdiler bezm ehli yārūñ sinesini mest iken 

  Sürḫ-ser üşdi diyar-ı şarḳa sulṭān bī-ḫaber 

 

  Ṭaʿn ider ʿuşşāḳa aġyār ol peri ḳılmaz nigāh 

  Ehrimenler ʿālemi yaḳdı ṣüleymān bī-ḫaber  
375 Giryeden aġardı çeşmüm zülfin özler cān: Dökdi göz nūrın ġam u endūh ile ağlar, UD. 
376 olup: ġarīb, UD. 
* 27a 
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fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

 1 Göñlümüñ ey ṣaçı sünbül yine şeydālıġı var 

  Mest olup cām-ı mey-i ʿaşḳla rüsvālıġı var 

  

2 Ḥüsnüne ġırra olup bendesine cevr eyler 

  Bugün ol ḳaşı hilālüñ yine ġarrālıġı var 

   

 3 Beñi fülfül ṣaçı sünbül lebi mül ʿārıżı gül 

Ḥaḳ bu kim ol ṣanemüñ beglik [ü] raʿnālıġı var 

 

4 Seyre çıḳmazsa n’ola gün gibi ol māh-līḳā  

  Manẓar-ı dīde gibi ḫūb temāşālıġı var  

   

 5 Künc-i fürḳatde Gedāyī  ḳuluñuñ sulṭānum 

  Ḫānesin eyle müşerref  ḳatı tenhālıġı var 

 

-107- 

ḲABŪLĪ* 

 

  mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

 1 Ey ṭıfl-ı sirişkim ḳatı ḳalgırduñ a duñ duñ 

   Ḥalvā-yı leb-i dilberi gördüñ yine düñ düñ  

   

 2 Uydurmuş uṣūle sözini sille-i üstād 

   Añduḳça defüñ daḫı öter kulaġı çıñ çıñ  

 

 3 Beñzer çekinürken ḫaṭ-ı yāre sekivirdi 

 

 

* 27b 
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  Varsun yüze gelsün mi benefşe gibi siñ siñ 

  

 4 Siñ siñ siñilet seg gibi aġyār[ı] ḳapuñda 

  Fañ fañ ulusun at ṭaşı ol köpege fıñ fıñ  

   

 5 Raḥm eyler [i]di yaşumuza yār Ḳabūlī 

  Aġyār geçüp ḳarşumuza gülmese giñ giñ377 

   

-108- 

ṬABʿĪ* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 ʿArż-ı dīdār eyledi bāġ-ı behişt-āsāda gül 

  Göñlümi gāhi ʿiẕār-ı yār açar geh sāde gül 

   

 2 Tünd-bādla ʿaşḳla düşmüş yoluñda pāy-māl 

  Al ele göñlin ki olmışdur saña üftāde gül 

   

 3 Ġoncalar buldı zülāl-i laʿl-i dilberde ḫayāt 

  Sāde-rūlarla gelüp açılmaġa āmāde gül 

   

 4 Sāḳiyā devrüñde oldı reşk-i gülşen bu maḳām  

  Bülbüli ṣavt-ı hezār u sāġar[ı] pür-bāde gül  

   

 5 Ṭabʿiyā  āl-ile başdan almaḳ ister göñlüñi 

  Yine destārına ṭakmış ol boyı āzāde gül  

 

 

377 giñ giñ: gin gin, nüsha. 
* 27b 
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-109- 

[ṬABʿĪ]* 

 

mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

 1 Felekde rıfʿate ir ḫāk-i pā-yı cānān ol 

   Gedā-yı bī-ser ü pā pādişāh-ı devrān ol 

 

2 Baṣīr-i  ḫāke dolmuş gün gibi alup menzil 

  İdüp seyāḥati her gün bir evde mihmān ol 

 

 3 Sevüp o ġonca-femi añla nükte-i lebin 

  Kemāl-i kesbine saʿy eyle ʿārif-i cān ol 

 

 4 Görür gözüm seni dil eglenür ḫayālüñle  

  Şehā perī gibi gözden gerekse pinhān378 [ol] 

 

 5 Ḳulaḳ çeker şuʿarā-yı ʿAcem saña Ṭabʿī 

   Bu naẓm-ı pākla  Rūm içre naḳd-ı Selmān ol  

 

 

-110- 

ʿĀLĪ EFENDĪ* 

 

  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

 1 Cānum daraldı ʿālem-i imkāna ṣıġmadum 

  Bir gevherem ki lücce-i ʿummāna ṣıġmadum 

 

 

* 27b 
378 pinhān: mihmān, nüsha. 
* 28a ÂD: 930. 
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 2 Bilmem metāʿ-ı fażl[-ı]la ben ḳanda yirleşem 

  Çün pehen-deşt-i mülket-i ʿOs̱mān’a ṣıġmadum 

   

 3 Dīvān-ı çāra mālik iken çār-dilde ben  

  Ḫıdmet deminde ʿarṣa-ı dīvāna ṣıġmadum379 

 

 4 Rūbāh-vār rīv iderek ḫaṣm-ı nā-bekār 

  Bir nerre-şīr iken bu beyābāna ṣıġmadum 

 

 5 Erkān içinde ẕātuma bir yer bulınmadı 

  Gūyā ki çār ṭāḳ [u] nüh eyvāna ṣıġmadum 

 

 6 Ṣıġmam380 kenāra yeg bilinür ḳadr [ü] ḳıymetüm 

  Yek-dāne381 gevherim382 ki güher-kāne383 ṣıġmadum 

   

  7 ʿĀlī elümde nīze [ben] ol<a> merd-i Fāris’em  

   ʿĀrż itmegi384 kemālümi meydāna ṣıġmadum 

 

-111- 

[ḲIṬʿA-İ KEBĪRE]* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün  

 1 Ṣafāyı ḳalb-ile itmiş degülsin iḫtiyārlıġda 

 

 

379 3. ve 4. beyitler Dîvân’da takdim-tehirlidir. 
380 Ṣıġmam: Çıḳsam, ÂD. 
381 Yek-dāne: Yek-tā, ÂD. 
382 gevherim: güher gibi, ÂD. 
383 kāne: dāna, ÂD. 
384 itmegi: itmedüm, ÂD. 
* 28a 
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  Niçün  ʿanḳālanursun şehr-i Būlipāz’a385 döndüñ sen  

 2 Hümā-pervāze ṭaʿn idüp özüñ sīmurġa beñzetme  

  O zuʾm-ı fāsid (?)386 ile zāġ-veş ġammāze döndüñ sen 

    

 3 Dutulup defterüñ ḳayd-ı ḳafesden bulduñ istiḥlāṣ 

  Yolunmış pençe-i şehbāz ile şol ḳaza döndüñ [sen] 

   

 4 Ne lāyıḳdur emānet vażʿuñ hep ḥıyānet iken387 

  Saḳāmet istiḳāmet bilmeyen enbāze döndüñ sen   

 

 5 Lisānī yirine ṣıçduñ diyü dellenmiş idüñ çoḳ 

  Anuñ bed-būyını baṣdırmada ḳurnaza döndüñ [sen]  

 

 6 Özüñ medḥ eyleyüp ḳadh eylemek lāyıḳ mıdur ġayrı 

  Bu ʿucb u semʿ ile bir zāhid-i nā-sāza döndüñ [sen] 

 

 7 Velīyy-i niʿamıñ müdām ẕemmin idersin nānkör olduñ388 

  Ununa gil ḳatan şol ḳaltabān ḫabbāza döndüñ [sen]   

 

 8 Yıḳılsun başuña şol yapduġuñ Beytüʾl-ḫazān-āsā 

Bezendüñ ḥāl-i rişvet birle şol bezzāza döndüñ [sen] 

 

 9 Emīn olsañ yüz aġardur idüñ tersḫāneye zīrā 

  Ṣaḳaluñ it boḳuyla boyayup şehbāza döndüñ [sen] 

 

 

385  

386  
387 Bu mısranın vezni kusurludur. 
388 Bu mısranın vezni kusurludur. 



146 

 

 

 10 Yiyüp  efyūnı geçdükde otuñ389 ṣayıḳlasañ dirler 

   Efendi kāşif-i esrār-ı ṣāḥib-rāza döndüñ [sen] 

   

 11 Tur(u)ş-rūyuñ dehānı egri gerden ṣalḳı ḳāmetle 

  Hemān yer ḳuḳlasın oyna neden burnāza döndüñ sen 

 

 12 Fiġānuñ ney ḳadüñ çeng oldı şeklüñ döndi ḳaḳnūsa 

  Çalarsın her ne sāz olursa ṭurfe-sāza döndüñ [sen] 

 

 13 Saña manṣıb yaraşmaz ḳıṣṣa-ḫān olmaḳ münāsibdür  

  Bükildi ḳametüñ laʿlīn ḳabā nā-sāza döndüñ [sen] 

    

 14 Şeh-i ʿālem-penāhuñ devletin Mevlā ziyād itsün  

  İṣābet eyledi ʿazlüñde çün mümtāza döndüñ sen 

 

 

-112- 

ḲIṬʿA* 

 

fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

1 Diñle ey teşne-i zülāl-i viṣāl 

 Cümle ʿālem bu söze ḳāyildür 

 

 2 Bir içim su ise yu andan elüñ 

 Sevdügüñ çünki ġayre māyildür 

 

 

389 geçdükde otuñ: otuñ geçdükde, nüsha. 
* 28a Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
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-113- 

VE LEHŪ 

[ḲIṬʿA]* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

1 Efendi saña bir aʿlā naṣiḥat 

Ḥaẕer ḳıl cānuña nā-dān getürme 

   

 2 Kitāb olsun enīsüñ hem celīsüñ 

  Ṣaḳın ehl-i hevā yārān idelüm 

   

-114- 

VE LEHŪ 

[ḲIṬʿA]* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

 1 Zarāfet bilmeyen şaḫṣa birāder 

  Cihān sāmī olursa olma rāġ[ıb] 

   

2 Gedā olursa daḫı ḫūb-ı cāndur 

  Ḥarīf-i nüktedān yār-ı muṣāḥib 

   

 

-115- 

ḲABŪLĪ* 

 

mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün  

 

 

* 28a Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
* 28a Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
* 28b 
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 1 Gel naṭʿ-ı maḥabbetde şehā bir sen ü bir ben 

  Saṭranc oyunın oynayalum māt ola düşmen 

  

 2 Ferzüñ gibi kec-revlik iden şāha muḳārīn  

   Ṭoġrı yürüyen ruḫ gibi baḳar ıraḳdan  

 

  3 At esb-i murādı ruḫ-ı cānāneye ḳarşı 

  ʿĀlemde  piyāde yürüme merd iseñ atlan   

 

 4 Bir luʿb [i]le rūḥun alup açmaz ḳodı ol şāh 

  Daḫı ne oyunlar geçer ey dil saña ḳatlan 

   

 5 Leclāc ise de māt iderüz naṭʿ-ı cihānda  

  Nā-dāna Kabūlī yeñilür ṣanma bizi sen  

   

 

-116- 

SULṬĀN MURĀD* 

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

1 Yāruñ kemend-i zülfine çün şāne ṣarmaşur 

  Zencīr-i ʿaşḳa bu dil-i dīvāne ṣarmaşur 

 

 2 Būs itmege ṣarıldum ayaġına didi yār 

  Baḳ şol giyāha serv-i ḫırāmāna ṣarmaşur 

   

 3 Ṭaġıtduġınca ṭurre-i ʿanber-feşānına390 

 

 

* 28b Ekinci, 2018: 348. 
390 feşānına: feşānını, D. 
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  Sevdā-yı ʿaşḳı ʿakl-ı perişāna ṣarmaşur 

 

 4 Didüm güneş yüziñe ḥicāb itme kākülüñ  

  Ebr-i siyeh didi meh-i tābāna ṣarmaşur 

 

 5 Bundan güzel ṣafā mı olur ʿāşıḳa Murād391 

   ʿAyn-ı vefā-y-ıla aña cānāna ṣarmaşur 

 

-117- 

DERVĪŞ AĠA* 

 

  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

 1 Zülf-i siyeh ki ḳamet-i cānāne ṣarmaşur 

  Bir mārdur ki serv-i ḫırāmāna ṣarmaşur 

   

 2 Kūyuñda bulduġınca itüñle beni raḳīb  

  Ol dāmenüm ṭutar bu girībāna ṣarmaşur 

   

 3 Ṣad-pāre dil  bu ġayret-ile çāk çāk olur 

  Gīsū-yı müşg-bāruña çün şāne ṣarmaşur   

   

 4 Cān-bāza beñzer ol ki resen-bāzlıḳ ider 

  Göñlüm ki tār-ı ṭurre-i ḫūbāna ṣarmaşur 

 

 5 Dervīş’e ẓulm itme ki şekvā idüp ṣaḳın 

 

 

391 Sultân IV. Murâd’a ait gazelin iki beyti bulunmuştur. 2.,4.,5. Beyitler “Şeyhî’nin Şakâik Zeyli”nde 

bulunmamaktadır. 
* 29a 
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Dāmān-ı şehriyār-ı cihān-bāna ṣarmaşur 

   

-118- 

KĀTİBĪ* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Pāyüñe yüz sürmege ben ḫāke himmet yoḳ mıdur 

  ʿĀşıḳ-ı bī-çāreye hergiz ʿināyet yoḳ mıdur 

 

 2 Cevr-ile ʿuşşāḳı öldürdüñ bugün ey serv-ḳad 

  Ḳaḍī olmaz mı Ḫudā yarın ḳıyāmet yoḳ mıdur 

   

3 Mey içüp maḥbūb sevmek ṭutalum olmış günāh 

  Ḫalḳ içinde  zāhidā hergiz  ẓarāfet [yok mıdur] 

   

 4 Cānını Şīrīn-içün Ferhād teslīm eylemiş 

  Ben ḳuluñda Ḫüsrevā ol-deñlü ġayret yoḳ mıdur 

   

 5 Baş ḳoyanlar işigüne irdiler hep ḫidmete 

   Kātibī yoḫsa senüñ başuñda devlet yoḳ mıdur 

   

-119- 

BĀKĪ* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

1 Eger biñ zaḥm urur392  ġamzeñ ten-i ʿuryāne incinmez  

  Ucından tek hemān bir ḥiṣṣe çıḳsun cāne [incinmez] 

 

 

* 29a 
* 28b BD: 222-223. 
392 urur: ura, BD. 
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 2 Ġam u ġuṣṣa dil-i ʿuşşāḳa yārān-ı ṣafādandur 

  Göñül ḥaẓẓ eyler anlardan kişi yā[rāne incinmez] 

 

 3 Dil-i ṣad-çāk o mūy-ı müşg-būnuñ [bendine ḳalmaz] 

  Çeker zülf-i dil-āvīzüñ cefā[sın şāne incinmez] 

   

 4 Döker ʿāşıḳ yoluñda dāne dāne gev[her-i eşki] 

  Yatur ḫāk-i meẕelletde yine [bir dāne incinmez]  

 

5 Zebān-ı ṭaʿn-ı aʿdādan perīşān ol[ma ey Bāḳī] 

  Hezārān tīşe-i āzār ururlar kāne [incinmez] 

 

-120- 

RŪḤĪ* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Ḫalīl-āsā [e]ger dil āteş-i sūzāna incinmez 

  Ġamuñla nitekim şemʿe yanar pervāne incinmez 

   

 2 Şu kim künc-ile buldı genci uçdu cāhdan cāha  

  Ḳażāya rāżīdur Yūsuf gibi iḫvāna incinmez 

   

 3 ʿAceb mi dīdeden yāruñ ḫayāli gitmese bir dem 

  Ḥadīs̱ eger hüveʾż-żayfı bilen mihmāna incinmez 

   

 

 

* 29a 
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 4  Saña (...)393 ise ger āʿdā elem çekme ḳamu ʿālem 

  Atar seng-i diraḫt-ı mīve-i būstāne incinmez 

    

 5 O gül-ruḫ tāze ḫaṭ seyl-i sirişkümden ṣafā eyler 

  Gülistānda benefşe Rūḥiyā bārāna incinmez  

  

-121- 

SULṬĀN MURĀD* 

  

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Ne deñlü tīr-i cevrüñ atılursa cāna incinmez 

  Ḳaşı yayum sa ña ṭoġrı varan ḳurbāna incinmez 

   

 2 Ṣalup cāh-ı zenehdānuña bend itme deli göñlüm 

  Mücerred bir fenā meşrebdür ol dīvāne in[cinmez]  

   

 3 ʿAceb mi tāb-ı nār-ı hicrle ṭāḳat getürdümse 

  Girerse ger semender āteş-i sūzāna [incinmez] 

 

 4 Ḳayurmaz rūz [u] şeb ger eyler isem nāle vü efġān 

  Gül üzre itd[üg]i murġ-ı seher efġāna [incinmez]  

     

 5 Seni ṭaşlar ise ger kūyına varduḳça inc[inme] 

  Murādī  kim ḳadem-rāha baṣar merdā[ne incinmez] 

 

 

 

393  
* 29a Bu şiir derkenara yazılmıştır. Şiir Dîvân’da bulunmamaktadır.  
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-122- 

[ʿĀLĪ]* 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

 1 Yār cevvār u felek kec-rev [ü] dünyā böyle  

   Raḥmı [yoḳ] dūstlaruñ ṭaʿna-i aʿdā böyle   

   

1 Peyk-i ʿömr ise şitāb üzre ʿömr[i]394 müstaʿcil 

   Dilde nā-yāb ṣabır bende tekazā böyle 

   

  3 Dīde nemnāk ḥarāretle ciger āteşnāk 

   Dil-i dīvāne ise vālih [ü] şeydā böyle   

   

4 Nic’olur ḥāl eger olmazsa viṣāle çare 

Derd-i hicrān ise her laḥẓa hüveydā böyle 

 

5 Yār-ıla kesb-i ṣafā saña müyesser mi dilā 

Sen395 de aġyār-ıla üslūb-ı müdārā böyle 

 

6 Mū-miyānı[nı] kenār itmek umardum yāruñ 

  Düşdi mā-beyne keder ortalıḳ ammā böyle  

 

7 Ġam helāk itmede ʿĀlī gibi nā-kāmı müdām 

  Kerem ehlinden aña luṭf u tesellā böyle 

 

 

 

* 29b ÂD: 1127-1128. 
394 ʿömr[i]: zemān, ÂD. 
395 Sen: Ben, ÂD. 
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-123- 

[BEZMĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Şems-i destāruñ ki zülfüñ ḳıldı pinhān çın seḥer 

  Ṣanki maḥv itdi seni mihr-i dıraḫşān çın seḥer  

   

 2 Ṣubḥ-dem dergāhuña yüz sürse ṭañ mı her gedā 

  Şāh işiginde de olur ʿadl üzre dīvān çın seḥer 

 

 3 Olduġuñ meclisde bir dilber görinmez nitekim 

  Şuʿle virmekde ḳalur şemʿ-i şebistān çın seḥer  

 

 4 Ṭalʿatuñ gördükçe bulsa ṭañ mı mürde-dil ḥayāt 

  Ḫˇāb-ı ġafletden ferāġat eyler insān çın seḥer 

 

 5 Ruḫları şevḳiyle dilber Bezmiyā ser-mest olup 

  Nitekim cām-ı ṣabūhī  birle rindān çın seḥer 

 

-124- 

[VAḤDETĪ]* 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Her ḳaçan evden çıḳar ol şāh-ı ḫūbān çın seher 

  Maṭlaʿından ṣan çıḳar mihr-i dıraḫşān çın seher  

 

 2 Ṭalʿatuñ ʿarż eyle kim olsun güzeller nā-bedīd 

 

 

* 29b 
* 29b 
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   Ki_encümi eyler ṭulūʿı şems-i pinhān çın [seḥer]  

  

 3 Var ise ṭuydı  ṭulūʿ-ı āftāb-ı  ṭalʿatuñ 

  Kim  nahīf oldı ṣarardı māh-ı tābān çın seḥer 

 

  4 Şām seḥere ḫod nihayet olmaz ammā şām-ı vaṣl<uñ> 

   Evvel şeb[-i vaṣl] olmadın olur dıraḫşān çın seḥer 

 

 5 Çünki maḳbūl-i Ḫudā’dur ḫayr-ı ṣubḥ ey şāh-ı ḥüsn 

   Dest-būsuñ Vaḥdetī’ye eyle iḥsān çın seḥer  

   

-125- 

[MUḤYĪ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Cān u baş-ıla iṭāʿat var iken fermānuña 

  Dūstum çoḳ böyle istiġnā düşer mi şānuña 

    

 2 <Bir> iki gün mihmānuñam396 bu dār-ı ġurbetde senüñ  

  Hīç lāyıḳ mı ḫalīlüm cevr ola mihmānuña 

    

 3 Ṭaḳunup şimşīr gibi ʿaşḳ ehlini itme helāk  

  Bu felekdür ḳalmaya şāyed efendi yanuña  

 

4 Cevr-i ẓülmüñ ger baña taḳrīre imkān olmaya  

Çāk idüp āḫir girībānum düşem dāmānuña  

 

 

* 29b 

396  
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 5 Çeşm-i cellādından ey Muḥyī o ḫūnīnüñ ṣaḳın 

  Cām-ı laʿlin ārzū itme ṣuṣama ḳanuña 

 

   

-126- 

HİCV* 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 İder ey necli-y[-i]le meşhūr ḫīs 

  Ṣūreti ādem velī  İblīs pīs 

 

 2 Görmedüm sencīleyin fitnesi bol 

  Şerri bī ḥād kendü mekkār u necīs  

 

 3 Ne ziyān itdi saña ol dīn-i pāk 

  Kim anuñla bir dem olmazsun enīs  

  

 4 Ḥāşe andan ki senüñle  ey Ḥasan 

Ol muṣāḥib ola tā üns [ü] celīs 

   

 5 Bu tekebbürlük bu melʿūn laʿnile 

  Sen cehennem ehline olduñ reʾīs 

  

6 Ṣūretüñ çirkīn [ü] ḫulḳuñ ziştsin 

 Olısarsuñ köti ey murdār pīs 

 

 

-127- 

 

 

* 30a 



157 

 

NEVʿĪ* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Her naẓarsuz nā-kesüñ ey meh gezersin ḫānesin 

  Rūşen itmezsin baṣīret ehlinüñ kāşānesin 

 

 2 Bezm-i ġamda eyledi evvel ḳadeḥ Mecnūn’ı mest 

  Biz anuñ döne döne nūş eyledük peymānesin 

   

 3 Biz şol397 engūrüñ şarābın nūş idüp mest olmışuz 

  Kim anuñ tesbīh ider gökde melekle398 dānesin 

 

 4 Pāy-ı mürġāne başı üstinde cāy eylerdi Ḳays 

  Var-ise miskīn ḫayāl eylerdi Leylī şānesin 

   

 5 Naẓm-ı Nevʿī şāne-veş399 gevherler aṣsuñ gūşuña (?)400 

   Ey gül-i raʿnā işitme illerüñ efsānesin 

 

-128- 

[GELİBOLULU] ʿĀLĪ  EFENDĪ* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Āh elinden servimüñ reftār çoḳ güftār yoḳ 

  Būse vir cān al dirin inkār çoḳ iḳrār yoḳ 

 

 

 

* 30a NEVD: 428. 
397 şol: şu, NEVD. 
398 melekle: melekler, NEVD. 
399 şāne-veş: jāle-veş, NEVD. 

400  
* 30a ÂD: 830-831. 
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 2 Derd ü ġamdan bī-ḫaber nev-restedür hem mū-miyān  

  Anda zīrā vażʿ-ı nā-hem-vā[r] çoḳ hem-vār yoḳ  

 

 3 Dil-ḫarāb-ābādını ṭaʿnıyla herkes yıḳmada 

  Büʾl-ʿaceb vīrānedür ās̱ār çoḳ miʿmār yoḳ401 

 

 4 Dil diler cānāne yoḳ diller virür bī-gāne402 çoḳ 

  Didi403  ādem n’eylesün aġyār çoḳ dil-dār yoḳ  

 

 5 Bezm-i404 ġam sīnemde pinhān zaḥmum ammā bī-nişān 

  Nükte-i ser-bestedür ıżmār çoḳ iẓhār yoḳ 

   

 6 N’içün işʿār eylemezsüñ ḥālüñ ey ʿĀlī dime 

  Naẓma raġbet ḳalmadı eşʿār çoḳ añlar yoḳ 

 

-129- 

MAḲĀLĪ* 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün  

1 Yārdan ḫurşīd-i aʿdādan melāmet-dīdeyüz 

Şākirüz gülden ü līkin ḫārdan rencīdeyüz 

 

2   Ḥāṣılı çekdük girībān-ı taʿalluḳdan eli 

Serv gibi gülşen-i ʿuzletde dāmen-çīdeyüz 

 

 

401 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 
  Zülf ü ḫaṭ leşker çeker üftādeler ḳan yaş döker 

  Açılur maḫfī ḫaber serdār çoḳ sırdār yoḳ 
402 bī-gāne: saña ne, ÂD. 
403 Didi: Dindi, ÂD. 
404 Bezm-i: Tīr-i, ÂD. 
* 30b 
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 3 Sifle-ṭabʿ olanlar idrāk eylemezler ḳadrimüz 

  İltifāt-ı şānumuz var ʿālem-i ʿulvīdeyüz 

   

4  Aña ḳaldı kim dehānuñ yādına ey māh-rū 

Başumuz alup ʿadem mülkine dek ʿazm ideyüz 

 

5  Bir ḳafes olduñ  Maḳālī  ḥalḳa ḥalḳa dāġ[-ı]la 

   Rūy-ı yārı görmege başdan ayaġa dīdeyüz 

 

-130- 

ʿAZMĪ* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

 1 Leb-i dil-dāre viren naḳd-i cānın 

   Ne ġam aṣṣına ṣayarsa ziyānın 

 

 2 Ḫayāl-i laʿli[ni] cismümde seyr it 

  Eger görmek dilerseñ laʿli kānın 

   

3 Bu laʿli (?)405 sükkere teşbīh idersem 

Ben anuñ cāne ile her beyānın 

 

 4 Saña keşf idemez her kimse anı 

   Ricāl-i ġayba ṣor sırr-ı dehanın 

  

 

 

* 30b 

405  
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 5 Kimerde rā gibi ey ʿAzmī dāʾim 

  Ne ḫoşdur ḫanceri beklerse yānın 

   

-131- 

BEYTĪ* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

1 Sevüp şehrüñ yine dilber civānın 

  Ḳoyup gitmez ölince āsitānın 

 

 2 Ne siḥr ider olur Tātār çeşmi 

Oḳını gezlemiş gözi nişānın  

 

 3 Dili ṣayd eyledi şehbāz-ı ġamzeñ 

  Şikārı elde gözler āşiyānın 

   

 4 Ferāġat ḳılma vaṣl el virmeyince 

  Yüri her (...)nüñ406 gözle zamānın 

   

  5 İdüp keskinligi çaġı geçince 

   Bucaġı gibi bekle Beytī yānın 

 

-132- 

KĀNĪ BERĀY-I MİR HÜSEYİN* 

 

 

 

* 30b 

406  
* 31a 
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  mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

 1 Furursa güneş her ne ḳadar rūy-ı zemīne 

Bir ẕerre muḳābil olımaz cān ḥabībine 

 

2 Ṭālib bulımaz sencileyin genc-i nihānı 

 Ḳārūn-ṣıfat dökmeyince nice ḫazīne 

 

3 Ol yāri çekerdik leb-i deryāda kenāra 

 Sāḳī bize ger zevraḳ-ı mey ola sefīne 

 

4 Lüʾlüʾ dişi vaṣfında olup naẓm-ı güher-bār 

 Ḳıymet ḳomadı ẕerre ḳadar dürr-i s̱emīne 

 

5 Deyr-i dile naḳş eyleyeli Kānī ḫayālüñ 

Raġbet ṣanemā ḳalmadı büt-ḫāne-i Çīn’e 

 

-133- 

NAẒĪRE-İ BEYTĪ* 

 

  mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

 1 Yūsuf  yine ger gelse idi rūy-ı zemīne 

  Olmazdı muḳabil o daḫı māh-cebīne 

   

 2 Gögsin gerüp olurdı sipihre cebe ṣatmaḳ 

  Olsam n’ola ol māh-ile [ben] sīne-be-sīne  

 

 

 

* 31a 
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 3 Biñ yıl daḫı devr eylese gelmez buña mānend 

  Bir āfet-i devrān daḫı bu çarḫ-ı berīne 

 

4 Kim didi saña kim gözüñ üstünde ḳaşuñ var 

Bāʿis̱ nedür ey dilber-i raʿnā ya bu kīne 

 

 5 Bekler ḳapuñı gitmez ölince işigüñden 

  Cān-ıla ḳul oldı saña Beytī-i kemīne 

   

-134- 

ḤAYRETĪ* 

 

mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

 1 Beñzetmiş özin ḳamet-i dil-cūsına yāruñ 

  Başında ḳavaḳ yeli eser gibi407 çınaruñ 

   

 2 Biñ tāze açılmış güle virmez deli göñlüm 

  Bir dāġ-ı ġamun sīnede ol lāle-ʿiẕāruñ 

 

 3 Gözüm yaşını eyleme ırmaḳ işügüñde408 

  Aḳar ṣu yüzi ṣuyı durur bāġ [u] bahāruñ 

 

 4 Ey ġamze-i maḫmūr-ı mey-i yār409 [u] kirişme 

  İç bāde gibi ḳanumı defʿ eyle  ḫumāruñ 

   

 

 

* 31a HAD: 262. 
407 gibi: daḫı, HAD. 
408 İşügüñde: işügüñden, HAD. 
409 yār: nāz, HAD. 
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 5 Ey Ḥayretī şimden giri dār-ı410 ġurbete yüz ṭut411 

  Terk eyledi yāruñ seni terk eyle diyāruñ 

   

-135- 

TAḪMĪS* 

[MÜSEDDES-İ ʿAṬĀʾĪ]412 

I 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Ey gönül ʿālemi sen ṣanma ṣaḳın cāy-ı maḳar 

  Bir güzārgāh durur bu gelen elbette gider  

 Gerilüp ṭurma kemān gibi hele ṭoġrı ḫaber 

  Çekilür ḳavṣ-ı ḳażā vü atılur tīr-i ḳader 

  Sālik-i rāh-ı fenā olan ider ʿazm-i sefer 

  Kūs-ı rıḥlet çalınur geldi gider geldi gi[der]413 

II 

 Taḥt-ı şāhīyi virür yile Süleymān’ı ecel 

 Ṭolaşur ṣāḥib-i gencīneyi s̱uʿbān-ı ecel 

 Ġāfil olma gelicek heyet[-i]le ḫān-ı ecel 

 ʿAlem ü ṭabl ile gelmez saña sulṭān-ı ecel 

 Sen414 ṣaḳın ansuzın irer hele mihmān-ı ecel 

   Kūs-ı rıḥlet çalınur [geldi gider geldi gider]415 

III 

  Bir gice olmış idim416 sākin-i künc-i vaḥdet 

 

 

410 giri dār-ı: girü gel, HAD. 
411 Mısranın vezni kusurludur. 
* 31a Aksoyak, 2017: 29-30. Şiir derkenara yazılmıştır. 
412 Nüshada başlıkta “Tahmîs” yazıyorsa da bu bir mütekerrir müseddestir. 
413 geldi gider geldi gider: ḳāfile-i ömr geçer, Aksoyak, 2017. 
414 Sen: Hey, Aksoyak, 2017. 
415 geldi gider geldi gider: ḳāfile-i ömr geçer, Aksoyak, 2017. 
416 idim: idün, Aksoyak, 2017. 
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  Aldı ġāyetde beni ʿālem-i ḫˇāb-ı ġaflet 

 İrdi cān gūşına bir özge ṣadā ol sāʿat 

 Didi ey munṭaẓır-ı vaḳt-i ṣabāḥ-ı rıḥlet 

 Ne yatursın gözüñ aç şimdi var iken furṣat417 

  [Kūs-ı rıḥlet] çalınur geldi [gider geldi gider] 418 

IV 

  Ġırre olma ecel irişür eyā ferzāne 

  Bindirür esb-i fenāya kişiyi şāhāne 

  Gösterür rāh-ı diyār-ı ʿademi sulṭāna 

  Sen ceres gibi dilā başla gerek ef[ġāna] 

  Pāy-māl itdirür āḫir şütür-i devrāna 

  Kūs-ı rıḥlet çalınur geldi gider geldi [gider]419 

V  

  Tekye-i tende çoġ eglenmez iken bu dil ü cān 

  Konduġı yerde iki üç gün durur ancaḳ [mihmān]420 

  Döndürür gelmedügi421 kişiyi bu devr-i zamān 

  Ey ʿAṭā menzil-i maḳṣūd degüldür bu ci[hān] 

  Maḥmilüñ baġla[yı]gör vaḳtile422 yüri hemān 

  Kūs-ı rıḥlet çalınur geldi gider geldi gi[der]423 

 

-136- 

NEVʿĪ EFENDĪ* 

 

 

 

417 Ne yatursın gözüñ aç şimdi var iken furṣat: Didi ey munṭaẓır-ı vaḳt-i ṣabāḥ-ı rıḥlet, Aksoyak, 2017. 
418 geldi gider geldi gider: ḳāfile-i ömr geçer, Aksoyak, 2017. 
419 geldi gider geldi gider: ḳāfile-i ömr geçer, Aksoyak, 2017. 
420 Bu mısranın vezni kusurludur. 
421 gelmedügi: geldügi yola, Aksoyak, 2017.  
422 vaḳtile: dikkat ile, Aksoyak, 2017. 
423 geldi gider geldi gider: ḳāfile-i ömr geçer, Aksoyak, 2017. 
* 31b NEVD: 309-310. 
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  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Senüñ maḥzūnuñ olmaḳ baña şādān olmadan yegdür 

  Ġamuñla aġlamaḳ illerle ḫandān olmadan yegdür 

 

 2 Cihānuñ èizz ü cāhuñ şöyle424 iẕèān eyledüm ben kim 

  İşigüñde ḳul olmaḳ425 dehre sulṭān olmadan [yegdür] 

 

 3 Düşüp kūy-ı ḫarābāt içre ṣufī kāse-līs olmaḳ 

   Serīr-i devlet[e] rifèate426 ḫaḳan olma<ḳ>dan yegdür 

 

  4 Cihān-ı bī-beḳānuñ427 raġmına devr eydürüp cāmı 

İçüp lā-yaèḳıl olmaḳ şāh-ı devrān olmadan [yegdür] 

 

 5 Şarāb-ı ʿaşḳ-ıla Nevʿī gibi mest-i müdām olmaḳ 

  Baḳup bu himmet428-i dünyāya ḥayrān olmadan yegdür 

   

 

-137- 

FEVRĪ* 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

 1 Cān belā başḳa belādur bu dil-i zār daḫı 

  Ne belādur baña bu cism-i pür-efkār daḫı 

   

 

 

424 şöyle: böyle, NEVD. 
425 olmak: almak, NEVD. 
426 rifʿate: faġfūr u, NEVD. 
427 bekānuñ: s̱ebātuñ, NEVD. 
428 himmet-i: niʿmet-i, NEVD. 
* 31b 
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2 Ne-diyem yār belā bu ser-i ser-ber de belā 

 Hele serden [..]429 belā cübbe vü destār daḫı 

  

3 Dāġ-ı miḥnet ne belā zaḥm-ı elem yā ne belā 

 Ne belā başuma bu dīde-i ḫūn-bār daḫı 

 

4 Ṭaʿn-ı aġyār belā cevr-i raḳīb özge belā 

 Ne belādur baña yā Rab sitem-i yār daḫı 

   

5 Ġam belā derd belā ʿaşḳ belā yār belā 

 Ne belā Fevrī’ye  yā <Rab> çarḫ-ı sitem-kār daḫı 

 

-138- 

[TAŞLICALI] YAḤYĀ* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

1 Ġanīdürʿaşḳ-ıla göñlüm ne mālum ne menālüm var 

 Ne vaṣl-ı yāre ḫandānum ne hicrāndan melālüm var 

 

2 Ne ṣaġ olmaḳ murādumdur ne ölmekden ḳaçar cānum 

 Cihānda ḫaste-i ʿaşḳ olalı bir ḫoşça ḥālüm var 

 

3 Ben ol ḥayrān-ı ʿaşḳum ki yitürdümʿaḳl [u] idraki 

  Ne ʿālemden ḫaberdārum ne kendümden ḫayālüm var 

 

4 Ne meyl-i külbe-i aḥzān ne seyr-i ṣoḥbet-i yārān  

 

 

429 Bu mısrada vezne göre eksiklik vardır. 
* 31b YD: 318. 
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 Ne ṭaʿn-ı zāhid-i nā-dān ne ceng ü ne cidālüm var  

 

5 Cihān fānidür ey Yaḥyā “Hüveʾl-Ḥayyu Hüveʾl-Bāḳī”430 

 Degişmem aṭlas-ı çarḫa benüm bir köhne şālum var  

 

-139- 

MÜSEDDES* 

I 

 mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 Ḳażā-y-ıla yine bir şāhinüñ olduḳ ḫarīdārı 

 Çoġaldı varṭuġınca müşterī germ oldı bāzārı 

 Egerçi nā-resīdelerle ṭoymaz kīr-i ḫar-vārī 

 Ziyāde ḥāṣıl itmiş anı bikr-i (…)431 reftārı 

 Bizi gördükçe evvel maʿḳūl eyler nefret-i ʿārı 

 Anı öpmek ya ḳoçmaḳ ya ḫo<d> ṭaḳmaḳ istesek bāri 

II 

  Cefā itmek ḳamu ehl-i dile aḫlāḳı olmışdur 

 S…meklik ġıdāsı keyfi vü tiryākī olmışdur 

 Yanında her erāzil içre (...)432-ākī olmışdur 

 İdenler olsun (?) evvel (...)433-ḳorsañ sāḳī olmışdur 

Bizi gördükçe evvel [maʿḳūl eyler nefret-i ʿārı 

 

 

430 Bâkî olan yalnız Allah’tır. 
* 31b 

431  

432  

433  
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 Anı öpmek ya ḳoçmaḳ ya ḫo<d> ṭaḳmaḳ istesek bāri] 

III 

 Gezerken ṣayd-ı māhī-veş ʿaceb deryāyı bilmez mi 

 Ḳaçar kerre  s…ildügin o vaḳtinde (?) ṣayılmaz mı 

 ʿAceb farḳ eylemez mi dostını aʿdāyı bilmez mi 

 Ḳatı nev-restedür yoḫsa daḫı dünyāyı bilmez mi 

 Bizi gördükçe [evvel maʿḳūl eyler nefret-i ʿārı 

 Anı öpmek ya ḳoçmaḳya ḫo<d> ṭaḳmaḳ istesek bāri] 

IV 

 S…işmek dadın aldı gice gündüz yaʿnī ʿakl eyler  

 Ḥaḳīḳat ʿāşıḳından yüz çevirür ġayrı şekl eyler  

 Bütün dünyā ṭolusı kīr-i ḫar olursa ekl eyler 

 (…)434 bir bir ol (…)435maʿḳūl naḳl eyler 

 [Bizi] gördükçe [evvel maʿḳūl eyler nefret-i ʿārı 

 Anı öpmek ya ḳoçmaḳ ya ḫo<d> ṭaḳmaḳ istesek bāri] 

V 

 Nedür bu tavrı (...)436 bu puştluk orosbuluḳ 

 Geñezlik müptezel[l]ik ḳaḥbelik ʿālemde ḫod-rūluḳ 

 Gezersin müşterī ḥaḳlamaġa her gice şeb-rūluḳ 

 Fenā dünyada (...)437ḳaldı yire ṣanma meh-rūluḳ 

 [Bizi gördükçe evvel maʿḳūl eyler nefret-i ʿārı 

 

 

434  

435  

436  

437  
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 Anı öpmek ya ḳoçmaḳ ya ḫo<d> ṭaḳmaḳ istesek bāri] 

VI 

 Frenk uyuzları oldı yüzüñden cā-be-cā peydā 

 Melāmet eyleyüp ḫalḳ içre ḳıldı ʿaybuñı ifşā 

 S…şmeklik[l]e olmış iki cihān içre bir rüsvā  

 Nedendür ḳaḥbe rādde Ḥaḳ bu deñlü nāz u istiġnā 

 Bizi gördükçe evvel [maʿḳūl eyler nefret-i ʿārı 

 Anı öpmek ya ḳoçmaḳ ya ḫo<d> ṭaḳmaḳ istesek bāri]  

 

-140- 

VE LEHŪ* 438 

I 

 mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 Ḳuluñ yād etmeyüp luṭfuñla gel yād eyle sulṭānum 

 Ḳoma ḥayretde iḥsān it bugün dād eyle sulṭānum 

 Cihānda ölmeyem dirseñ eyü ad eyle sulṭānum 

 Şeh-i malik-ʿadāletsin hemān dād eyle sulṭānum 

 Dil-i vīrānumı luṭfuñla ābād eyle sulṭānum 

S̱evābın ḳaṣd idüp bir Kaʿbe bünyād eyle sulṭānum 

II 

 Dehānuñdan dür-i gevher ṣaçılur ey kerem kānı 

 Yed-i luṭfuñ nis̱ār eyler nice genc-i firāvānı 

  Aġālıḳ saña sulṭānum Ḫudā’dan oldı erzānī 

  Demidür luṭfuñı maẓhar düşür bu ʿabdi mālāni 

 Dil-i vīrānumı luṭfuñla <gel> ābād [eyle sulṭānum] 

 

 

* 32a 

438  Ve Lehû kelimesinin karşısında “Hüseyin Hasan” gibi okunacak bir ibâre yer almaktadır. 
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 S̱evābın ḳaṣdedü[p bir Kaʿbe bünyād eyle sulṭānum] 

III 

 Cihānı ṭutdı ihsānuñ şeh-i malik-kerem sensin  

 Kef-i ḫod Kibriyā şekle ḥaḳā baḥr[ī vü] yem sensin 

 Cihānda iylik ile belli olur bir ḥarem439 sensin 

 Maḥabbet ḫānedānı ḫādim-i Beytü’l-Ḥarem sensin  

 [Dil-i vīrānumı luṭfuñla ābād eyle sulṭānum 

 S̱evābın ḳaṣd edü[p bir Kaʿbe bünyād eyle sulṭānum] 

IV 

  Ġubār-ı āsitānuñ tūtiyādur cism-i aʿyāna 

  Ne minnet ḫāk-i pāyüñ var iken kuḥl-i Ṣıfāhān’a 

  Vücūduñ ḫayr-ı maḥż oldı cihān içinde insāna 

  Ki derd ehlinden olanlar kapuñda irdi dermāna 

 [Dil-i vīrānumı luṭfuñla ābād eyle sulṭānum 

 S̱evābın ḳaṣd edüp bir Kaʿbe bünyād eyle sulṭānum] 

V 

  Ne māl [u] mülk-i dünyā vü ne ʿizz ü cāh içün olsun 

  Ne mīr ü ne vezīr ü ne ged[ā] vü şāh içün olsun 

  Gice gündüz yüz urṭuġuñ ulu der-gāh içün [olsun] 

  Naẓar it merḥamet ḳıl bendeñe Allāh içün [olsun] 

 Dil-i vīrānumı luṭfuñla ābād eyle sulṭānum 

 S̱evābın ḳaṣd edüp bir Kaʿbe bünyād eyle sulṭānum 
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MÜSEDDES-İ ṢABRĪ* 

 

 

439 ḥarem: muḥarem, nüsha. 
* 32b 
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I 

  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

  Yolunda ḫidmet-ile bu dil nā-tüvān olup 

  Yaşum aḳar[dı] pāyine her dem revān olup 

  Şimdi begenmez oldı beni kāmurān olup 

  Baş çekdi kendü başına nā-mihribān olup 

  Bir serv besledüm nice yıl bāġ-bān olup 

  Ser-keşlik itdi ol daḫı dāmen-keşān olup 

II 

  Dilden hevā-yı ʿaşḳı iñen zāyil olmadı  

  Ol naḫl-ı tāze baña dil-i māyil olmadı  

  Ṣalınma ġayrılarla didüm ḳāyil olmadı 

  Çoḳ minnet eyledim aña veʾl-ḥāṣıl olmadı  

   Bir serv besledüm [nice yıl bāġ-bān] olup 

   [Ser-keşlik itdi ol daḫı dāmen keşān olup] 

III 

  Bālā-yı ḳaddi tāze nihāl iken ibtīdā 

  Ġāyet bülend olmış[-ı]dum [ben] muḥibb aña 

  Derdüm ki sayesinde anuñ ḫoş geçem dilā 

  Şimdi irişmez oldı elüm dik gelür baña 

  Bir serv besledüm [nice yıl bāġ-bān] olup 

  [Ser-keşlik itdi ol daḫı dāmen keşān olup] 

IV 

  Ümmīd-i vaṣl[ı]-y-ıla anuñ nice rūzgār 

  İtdüm sirişk-i çeşmümi yolında cūy-bār 

  Eşkümle perveriş bulup ol serv-i gül-ʿiẕār 

  Āḫirīn anı idemedüm māyil-i kenār 

  [Bir  serv besledüm nice yıl bāġ-bān olup 

  Ser-keşlik itdi ol daḫı dāmen keşān olup] 
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V 

  Ey Ṣabrī pāy-māli olup sāye-veş bu ten 

  Çoḳ çekmiş-idüm anuñ içün ġuṣṣa vü miḥen 

   Her gāh derdüm aña ḥaẕer eyle āhdan 

  Ṭoġrusı ṣaḳınurdum esen yelden anı ben 

   Bir serv besledüm nice yıl bāġ-bān olup 

   Ser-keşlik itdi ol daḫı dāmen keşān olup 
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VE LEHŪ* 

[MÜSEDDES-İ ḲALENDERĪ]440 

I 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Ḫōr baḳma fuḳarāya ṣaḳın ey ehl-i hüner  

  Ṣūrete ḳılma naẓar sīrete olur eks̱er 

 Düşer erbāb-ı fenā luṭf-ı Ḫudā’ya maẓhar 

  Ḳadir olmazsa da bir ḥabbeye dünyāda eger 

  İtme dervīş-i ʿabā-pūşa ḥaḳāretle naẓar 

  Oda ḥālince fenā iḳlīminüñ şāhı geçer 

II 

  Ṣāf-dil ol yere ḳo yüzüñi çün āb-ı revān 

  Ḳaynayup tekye-i ʿaşḳ içre durup nice zamān 

  Bir bilür şāh [u] gedā ḳadrini ehl-i ʿirfān 

  Yedi iḳlīme olursañ da eger şāh-ı cihān 

  İtme dervī[ş-i ʿabā-pūşa ḥaḳāretle naẓar 

  Oda ḥālince fenā iḳlīminüñ şāhı geçer] 

 

 

* 33a 
440 Nüshada başlıkta “Ve Lehû” yazıyorsa da bu şiir bir önceki şaire ait değildir.  
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III 

Ādemüñ fıṭrat[ı] olduḳda Ḫudā-yı müteʿāl 

Kimisin şāh-ı cihān itdi kimisin abdāl 

Kimine ṣadr naṣīb itdi kime saff-ı niʿāl441 

Bu naṣīḥatleri gūş it ṣaḳın ey nīk-ḫiṣāl 

İtme dervīş-i [ʿabā-pūşa ḥaḳāretle naẓar 

  Oda ḥālince fenā iḳlīminüñ şāhı geçer] 

IV 

  Hünerine naẓar it ʿaybını pinhān eyle 

  Kibri ḳo yanuña al ʿālemi seyrān eyle 

  Defʿ-i ġam it güle baḳ yüzine ḫandān eyle 

  Ḫāṭırını ele al luṭf idüp iḥsān eyle  

  İtme dervīş-i [ʿabā-pūşa ḥaḳāretle naẓar 

  Oda ḥālince fenā iḳlīminüñ şāhı geçer] 

V 

  (…)442 fuḳarāya yüri zāhid zinhār 

  Luṭf-ıla baḳ yüzine rıfḳ-ıla eyle güftār 

  Fuḳarādan ḳopar erbāb-ı vilāyet her bār 

  Gel Ḳalender sözine eyleme luṭf it inkār 

  İtme dervīş-i ʿabā-pūşa ḥaḳāretle naẓar 

  Oda ḥālince fenā iḳlīminüñ şāhı geçer 
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TAḪMĪS* 

[MUḪAMMES-İ SULṬĀN MURĀD]443 

I 

  fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

  Yine küffār ile cihādum var 

  Sefere saʿy-i iştihādum var 

  Emr-i Mevlāya inḳiyādum var 

  Luṭf-ı Raḥmān’a istinādum var 

  Fażl-ı Ḥaḳ’dan nice murādum var 

II 

  Ḥaḳ bilür ḫayrımı taḥammülümi 

  Rūḥ-ı peyġambere tevessülümi 

  Ḥalḳa-i luṭf[ın]a ḳoyup elümi 

  Çün [ki] ders almışam tevekkülümi444 

  Meded-i Ḥaḳḳa iʿtimādum var 

III 

  Ṣanmasunlar beni duʿā itmem 

  Yüz sürüp yerlere recā itmem 

  Ġayrı der-gāha ilticā itmem 

  Leşker ü māla ittikā itmem 

   ʿAsker-i ġayba istinādum var 

 

           IV 

 

 

 

* 33a Muhammes derkenara yazılmıştır. 
443 MRD: 30-31. Bu şiir Sultan Murâd’ın asıl Dîvân’ında bulunmayıp Ahmet Kırkkılıç’ın neşrinde 

“Sultan III. Murad’ın Dîvân’da Olmayan Bazı Şiirleri” başlığı altında yer almaktadır. Ancak 

Kırkkılıç’ta bu şiir muhammes değil gazeldir. Mecmuada başlıkta tahmis yazmakla beraber son bendde 

tahmis eden şairin mahlası bulunmadığı için muhammes olarak değerlendirdik. 
444 Çün[ki] ders almışam tevekkülümi: Çün direst etmişim Hudāya gönül, MRD. 
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  Eyleyüp ḳaṭʿ-ı kelle[-i] aʿdā 

  Tīġuñ elde [ki] durmayup ḳatʿā 

  Seyf-i ḳāṭıʿmis̱āli ṣubḥ [u] mesā 

  Çalışuñ ey mücāhidān-ı ġazā 

  Dīn yolında benüm cihādum var 

V 

  Ḫüsrev-i dehre çünki olduñ ḳul 

  Olma ġayrı ṣaḳın cihānda melūl 

  Didi iḥlāṣ-ıla olup meşḳūl 

  Umarın ki duʿām ola maḳbūl445 

  Ki ḳabūle [hep] iʿtiḳādum var 
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VE LEHŪ* 

[MÜSEDDES-İ ĀẔERĪ] 

I 

  fâ’ilâtün  fâ’ilâtün  fâ’ilâtün  fâ’ilün 

  Gerçi āyīn-i vefā olmaz senüñ muʿtāduña 

  Muttaṣıl resm-i cefā ammā ki düşmez dāduña 

  Ḫasteñe raḥm eylemek bir kerre gelmez yāduña 

  Bī-güneh şemşīr çekmiş ʿāşıḳ-ı nā-şāduña 

  Sen mi ögretdüñ cefāyı ġamze-i cellāduña 

  Ḫūb taʿlīm eylemişsin āferīn üstāduña 

II 

  Gözler<in>üñ  ḫūn-rīzlik fennini taḥṣīl eylemiş 

  Mübtelālar ḳanını dökmekde taʿcīl eylemiş 

 

 

445 Bu beyit Dîvân’da bulunmamaktadır.  
* 33b Nüshada başlıkta “Ve Lehû” yazıyorsa da bu şiir bir önceki şaire ait değildir. 
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  Ḫışmını efzūn idüp luṭfını taʿlīl eylemiş  

  Yoḳ ḳuṣūrı mekteb-i ḫüsn içre tekmīl eylemiş  

  Sen mi ögretdüñ [cefāyı ġamze-i cellāduña 

  Ḫūb taʿlīm eylemişsin āferīn üstāduña] 

III 

  Bendene lāyıḳ görüp derd [ü] belādan ġayrısın 

  Eylemezdüñ düşmene cevr ü cefādan ġayrısın  

 Görmez-idi ehl-i dil ẕevḳ [u] ṣafādan ġayrısın 

  Bilmez idi ʿāşıḳa mihr [ü] vefādan ġayrısın 

  Sen mi ögretdüñ [cefāyı ġamze-i cellāduña 

  Ḫūb taʿlīm eylemişsin āferīn üstāduña] 

IV 

 Dergehüñden dūr idüp aġyāruñı mehcūr ṭut 

 ʿĀşıḳ-ı dil-ḫasteden derd [ü] belāyı dūr ṭut 

 Ḳullaruñ ġam-nāk olur her dem gehī mesrūr ṭut 

 Pādişāhum ṣorduġumʿayb olmasun maʿẕūr ṭut 

 Sen mi ögretdüñ [cefāyı ġamze-i cellāduña 

  Ḫūb taʿlīm eylemişsin āferīn üstāduña] 

V 

  Āẕerī’nüñ itdigi feryād [u] āh u zār içün 

  Çarḫa āteşler ṣalan sūz-ı dil-i güm-rāh içün 

  Mehbiṭ-i Rūḥuʾl-emīn ol şāh-ı ʿālī-cāh içün 

  Ṭoġrı söyle ʿālemi var eyleyen Allāh içün  

 Sen mi ögretdüñ [cefāyı ġamze-i cellāduña] 

  Ḫūb taʿlīm [eylemişsin āferīn üstāduña] 
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TAḪMĪS-İ NEVʿĪ* 

[MUḪAMMES-İ NEVʿĪ]446  

I 

 mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

 Ne mümkin oldı ġam-ı fürḳatüñle ülfet idem 

 Ne çāre var ṭalebüñden senüñ ferāġat idem 

  Ne ḳadirem ser-i kūyuñ varup ziyāret idem  

 Ne furṣat oldı hicrān-ı447 ġamze448 rivāyet449 idem 

 Ne vüsʿat oldı saña450 ḥālümi451 şikāyet452 idem  

II 

 Hemīşe olmada mümted zamān-ı ġuṣṣa vü ġam 

 Hemīşe derd [ü] elem bī-şümār [u] rāḥat kem  

 Ne bir ḳarīn-i muvāfıḳ var olmaġa hem-dem 

 Ne bir şehenşeh[i] bulundı kim varam hem-dem453 

 Bu ẓulmı ʿādet iden şāhdan şikāyet idem 

III 

 Ne bād-ı āh<um>-ıla ol servi eyledüm454 meyyāl 

 Ne eyledi es̱er-i455 mū-miyāna ḳīl[-i]le ḳāl 

 Ṣalāḥ-ı kār ise şimden girü ḫayāl-i muḥāl 

 Ne ʿarż-ı ḥāle meded var ne dilde ṣabra mecāl 

 

 

* 34a NEVD: 215-216. 
446 Nüshada başlıkta “Tahmîs-i Nevʿî” yazıyorsada bu bir muhammestir. 
447 hicrān-ı: saña, NEVD. 
448 ġamze: ḥālümi, NEVD. 
449 rivāyet: ḥikāyet, NEVD. 
450 saña: ki hicrān, NEVD. 
451 ḥālümi: ġamın, NEVD. 
452 şikāyet: rivāyet, NEVD. 
453 şehenşeh[i] bulundı kim varam hem-dem: şehenşeh-i ʿādil bulundı  kim varam, NEVD. 
454 eyledüm: eyledük, NEVD. 
455 es̱er-i: es̱er ol, NEVD. 
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 Ne çāre n’eyle[ye]yin bilmezüm456 ne ḥālet idem  

IV 

 Murād-ı dilber içün nā-murād olup dāyim 

 Göñül vilāyetineʿaşḳı eyledüm ḥākim 

 Bu kāra ṣanma ben ey müddeʿī olam nādim 

 Murādı çün beni güldürmemekdür ol ẓālim 

 Revā budur ki hemān aġlamaġı ʿādet idem  

V 

 Yanuñdan eyledi457 aġyār ben gedāyı ġarīb 

 Düşürdi rāh-ı beyābān-ı hicre bī-taḳrīb 

 Ne çāre çünki degülmiş viṣalüñ aña naṣīb 

 Ḳapuñda ölmeġe Nevʿī’ye māniʿ oldı raḳīb 

   O seg ḳomadı ki bir laḥẓa istirāḥat idem 
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BĀḲĪ* 

 

fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

1 Eski pü[s]ki (…)458 ḳapamañ 

  Bilmezem (…)459 mi yā boġası  

  

 2 Hemīn olursın Emriyā geyicek 

  Boynuzı burma bir geyik [boġası]460 

 

 

456 bilmezüm: bilmezin, NEVD. 
457 eyledi: eyleyüp, NEVD. 
* 34a BD: 444. 

458  

459  
460 Dîvân’da bu şiir şu şekilde geçmektedir:  

    Geydügüñ eski püski şol ḳapamañ 
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LÜĠAZ 

[MAṬLAʿ]* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

  İñen germ olma (…)461-zāde 

  Ki burnuñ boḥdadur g.tüñ hevā[da]  

   

 

             -148- 

TERCĪʿ-İ BEND[-İ RAḤMĪ]* 

[ON BEŞLİ MUSAMMAT]462 

I 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Ġam-ı dünyā-y-ıla ey dil nice bir zār olalum 

  Varalum muʿtekif-i gūşe-i ḫammār olalum 

  Sāḳī [vü] muṭrıb-ı gül-çehre ile yār olalum 

  Zāhid-i ḥuşk yüzinden463 yüri bī-zār olalum 

  ʿAşḳ evṣāfına gel maẓhar-ı ās̱ār olalum 

  Āteş-i şevḳe464 yanup Maṭlaʿ-ı Envār olalum 

 

 

        Ḳoṭan mı bilmezin yā ḫod bogası 

 

     Geyicek Emriyā olursın anı 

     Boynuzı egri bir geyik bogası 
* 34a Başlıkta “Lügaz” yazmaktadır. 

461  
* 34b RD: 93-94.  
462 “Nüshada başlıkta “Tercîʿ-i Bend” yazıyorsa da “On beşli Musammat”tır. İlk bendi kendi içinde, 

diğer bentlerin son mısra(lar)ı daima ilk bentle kafiyeli aynı vezinde 15’er mısralık en az iki bentten 

oluşan tek kafiyeli nazım şeklidir” Cemal Kurnaz, ve Halil Çeltik, Divan Şiiri Şekil Bilgisi. (Ankara: 

Kurgan, 2013) 366. Bu şiir nüsha kopukluklarından dolayı yarım kalmıştır. 
463 yüzinden: sözinden, RD. 
464 şevḳe: ʿışḳa, RD. 
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  Gülşen-i Rāz’ı bilüp465 Maḫzenü’l-esrār466 olalum 

  Manṭıḳuʾṭ-ṭayr okuyup467 maḥrem-i ʿAṭṭār olalum 

  Yine bir serv-i hevā-baḫşa hevādār olalum 

  Lāle-veş miḥnet-ile dāġ-ı468 dil-efgār o[lalum] 

  Naḳd-ı cān-ıla viṣāline ḫarīdār olalum 

  ʿAklı terk eyleye[lü]m469 māniʿ-i aġyār olalum 

  Boynumuzdan ıralum yüki sebük-bār olalum 

  Pāyine ṣu gibi yüzi sürüyüp470 zār olalum 

 Pāk-rū pāk-naẓar ʿāşıḳ-ı dīdār olalum 

II 

 Nice bir medresede eyleye[lü]m ḳīl-ile ḳāl 

  Nice bir māżī vü müstaḳbel ola dilde maḳāl 

Eylemek471 fenn-i kelām içre nice bahs̱[ü] cidāl 

  Ẓāhir olmaz saña bir ẕerre meh-i keşfine472 ḥāl 

  Ḥall olsun dir-iseñ saña ser-ā-ser eşkāl 

  Yüri bir rāh-nümāya irişigör abdāl 

  Göstere baña473 saña ḳande durur rāh-ı viṣāl474 

  Ḫāk-i rāhı475dükedüp 476(?)477 olsa hezārān mis̱ḳāl 

  Pūte-iʿaşḳda şevḳ āteşi-y-ile ola478 ḳāl 

  Çıḳarup cāme-i zühdi479 giyegör bir ḳara şāl 

 

 

465 Rāz’ı bilüp: Rāz okuyup, RD. 
466 Maḫzenü’l-esrār: Maḫzen-i esrār, RD. 
467 Manṭıḳuʾṭ-ṭayr okuyup: Manṭıḳuʾṭ-ṭayrı bilüp, RD.  
468 miḥnet-ile dāġ-ı: dāġ-ı mahabbetle, RD. 
469 eyleyelüm: eyleyüben, RD. 
470 yüzi sürüyüp: yüzler sürüben, RD. 
471 Eylemek: Eyleyüp, RD. 
472 ẕerre meh-i keşfine: ẕerrece keyfiyyet-i, RD. 
473 baña: tā ki, RD. 
474 viṣāl: ḍalāl, RD. 
475 rāhı: pāyine virüp, RD. 

476  
477 dükedüp (?): virüp, RD.  
478 ola: ol, RD. 
479 zühdi: zerki, RD. 
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  Muġteber480 itdise mirʾāt-ı dili jeng-i melāl 

  Bir naẓar<i>le anı pāk eyleye āyīne-mis̱āl481 

  [Pāk-rū pāk-naẓar ʿāşıḳ-ı dīdār olalum] 

III 

  Nice bir kāh-ı fenā içre ikāmet idelüm 

  Çünki bāḳī degül yā482 nice ġaflet idelüm483 

   Cāme-i ẕerḳi giyüp nice ẓarāfet idelüm 

   Gel berü terk-i hevā itmege himmet idelüm484 

   

 

-149- 

TAḪMĪS-İ [FAŻLĪ ĠAZEL-İ] ẔĀTĪ* 

I 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  Ḳanadum altına ʿAnḳā gibi biñ kūh-sār aldum 

 İçinde nicenüñ ḳahr-ıla kebg-i dil-figār aldum 

 Maḥabbet Ḳāf’ınuñ gerçi şikārın bī-şümār aldum 

 

 

480 Muġteber: Makar, RD. 
481 Dîvân’da bu mısradan sonraki şu mısralar mecmuada yoktur: 

  Anda ʿaks eyleye geh gāh tecelli-i cemāl 

  Şuʿle-i hüsnine karşu yakalum perr ile bāl 
482 degül yā: degülüz, RD. 
483 Dîvân’da bu mısradan sonraki şu mısra mecmuada yoktur: 

  Niçe bir nefs hevāsına itāʿat idelüm 
484 Nüshada, şiirin yarım kalmasından bu kısımda sayfa eksikliklerinin olduğu anlaşılmaktadır. Yarım 

kalan bendin devamı Dîvân’da şu şekildedir: 

  Mā-sivādan geçüben külli ferāgat idelüm 

  Gezelüm ʿālem-i tecridi seyāhat idelüm 

  Mihr-i ʿālem gibi bir kursa kanāʿat idelüm 

  Gāh geh bahr-i şuhūd içre sibāhat idelüm 

  Sīnemüz şevk ile pür-dāg-ı mahabbet idelüm 

  ʿArsa-i ʿışkda şīrāne şecāʿat idelüm 

  Terk idüp vahşeti dīvāneye nisbet idelüm 

  Yār içün nār-ı gama yanmaga minnet idelüm 

  Yārsuz gir diseler cennete nefret idelüm 

  Pāk-rū pāk-nazar ʿāşık-ı dīdār olalum 
* 35a ZD, C. II: 476. 



182 

 

 Raḳīb485-i zāġ elinden bir teẕerv-i şīve-kār aldum 

 Daḫı ben şāh-bāz-ı ʿaşḳ olaldan bir şikār aldum 

 

II 

 Diyār-ı miḥneti Ferhād [u] Mecnūn yoḳ yere gezdi 

 Berāt-ı mülk-i ʿaşḳı kātib-i ḳudret baña yazdı 

 Meh-i nev sikke-i ḫurşīde nāmum tīġ-ıla ḳazdı 

 Yine burc-ı bedenden cān sevincinden486 çıḳa yazdı 

 Nigāruñ göñline girdüm demürden bir ḥiṣār aldum 

III 

 

 Dil ü cān-ıla yāruñ derd-i ʿaşḳına boyun vurdum 

 Bugün meydān-ı miḥnetde ʿadūnūñ ḳahrına ṭurdum 

 O yüzi ḳara ḫūn-rīzüñ487 cefāsın ṣanmasuz gördüm 

 Ṣarup pehlūye tīġ-i488 zaḫmını şöyle ṣafā sürdüm 

 Ṣanasın yanuma bir serv-ḳamet gülʿiẕār aldum 

IV 

 Ten-i pür-ḫūn[ı] ṭutdum ṣanmasuz dūd-ı siyāhumla 

 Ṭutuldı lāle-zār-ı derd-i ḥasret bār-gāhumla 

 Serīr-i sūzı geçdüm şemʿa-veş uzun külāhumla  

 Melāmet mülkini açdum ser-ā-ser tīġ-ı āhumla 

 Bugün ben pādişāh-ı mülk-i ʿaşḳum bir diyār aldum 

V 

 Olup Fażlī gibi ser-geştesi bir māh-ruḫsāruñ 

 

 

485 Raḳīb-i: ʿAdū-yı, ZD. 
486 sevincünden: sevincümden, ZD. 

487  
488 tīġ-i: tīġuñ, ZD.  
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 Varup dellāl-ı dil bāzār-ı kūyına o dil-dāruñ 

 Hezārān derd-ile efrādını aldum o dil-dāruñ 

 Nuḳūd-ı ṣabrumı489 virdüm metāʿ-ı vaṣlına490 yāruñ 

 Görenler Ẕātiyā cānlar virür bir yādigār aldum 

 

-150- 

TAḪMĪS-İ DĪGER* 

[TAḪMĪS-İ ṬABʿĪ ĠAZEL-İ SULṬĀN MURĀD] 

I 

  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

  Destār[ı] başda kākül-i ḫūbāna ṣarmaşur 

  Himmet bülend iden ḳad-i cānāna ṣarmaşur 

  Bende düşer ki dāmen-i sulṭāna ṣarmaşur 

  Yāruñ kemend-i zülfine çün şāne ṣarmaşur 

   Zencīr-i ʿaşḳa bu dil-i dīvāne ṣarmaşur 

II 

  Refʿ eyleyüp niḳābın açıldı o gül-ʿiẕār 

  Oldum görince cūy-ṣıfāt anı bī-ḳarār 

  Bāġ-ı cihānda nāle idersem n’ola hezār 

  Būs itmege ṣarıldım ayaġına didi yār 

  Baḳ şol giyāha serv-i ḫırāmāna ṣarmaşur 

III 

Gösterdügince ortada dilber miyānını 

ʿArż eyler ehl-i ʿaşḳa o ġonca dehānını 

ʿĀşıḳ virür bu yolda dil üʿaḳl u491 cānını 

 

 

489 ṣabrumı: ṣabr u dil, ZD. 
490 vaṣlına: derdine, ZD. 
* 35b Ekinci, 2018: 348. 
491 dil ü ʿaḳl: ʿaḳl u dil, nüsha. 
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Ṭaġıtduġınca ṭurre-i ʿanber-feşānı[nı] 

Sevdā-yıʿaşḳıʿakl-ı perīşāna ṣarmaşur 

IV 

  Revnaḳ virür cemālüñe zeyn ile kākülüñ 

  Dem-beste eyledi beni açılmadı gülüñ 

  Eflāke çıḳdı şevḳ-ile feryādı bülbülüñ 

Didüm güneş yüzüñe ḥicāb itme kākülüñ 

  Ebr-i siyeh didi meh-i tābāna ṣarmaşur 

         V 

  Vuṣlat düşerse nāz-ile gel eyle ittiḥād  

  Fānī cihāna eyleme ey Ṭabʿī  iʿtimād 

  Diñle nedür o şāh-ı eḳālīm-i ʿadl [ü] dād 

  Bundan güzel ṣafā mı olur ʿāşıḳa Murād492 

  ʿAyn-ı vefā-y-ıla aña cānāna ṣarmaşur 

   

-151- 

MÜSEDDES[-İ LĀMİʿĪ]* 

I 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  Yine aġyār-ı bed-ḫū başlayup iġvāya sulṭānum 

  Dil-i şeydāyı geçmişler gibi sen aya sulṭānum 

  Dimişler ʿaşḳuñı fāş eyledi dünyāya sulṭānum 

  İnanduñ mı ya andan töhmet-i aʿdāya sulṭānum 

   Neden çoḳ böyle incinmek dil-i şeydāya sulṭānum 

  Nedür bāʿis̱ bu deñlü nāz u istiġnāya sulṭānum 

 

 

492 Sultân IV. Murâd’a ait iki beyit bulunmuştur. 2.,4.,5. Bendlerdeki IV. Murâd’a ait beyitler Şeyhî’nin 

Şakâik Zeyli’nde bulunmamaktadır. 
* 35b  
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II 

  Dil-i zāruñ firāḳuñda işi rüsvālıḳ oldıysa 

  Anı rū eyledük mihr [ü] vefāya lāyıḳ oldıysa 

  Giriftār-ı belā anuñ yoluñda ṣādık oldıysa 

  Günehkār olmadı mihr-i ruḫuña ʿāşıḳ oldıysa 

  Neden çoḳ [böyle] incinmek [dil-i şeydāya sulṭānum 

   [Nedür bāʿis̱ bu deñlü nāz u istiġnāya sulṭānum] 

III 

  Murād-ı ḥāṭıruñ olmaġa çoḳ saʿy-i belīġ itdüm 

  ʿAceb terk[e] yoluñda cān u başumı dirīġ itdüm 

  Başum kūh-ı belā ḳaşum kemer müjgānı tīġ itdüm 

  Sirişküm anda bir ṭūfān-ı miḥnet yāre mīġ itdüm 

  Neden çoḳ bö[yle incinmek dil-i şeydāya sulṭānum 

  Nedür bāʿis̱ bu deñlü nāz u istiġnāya sulṭānum] 

IV 

  Belā çekmekde yüz döndürmedüm bir vechle senden 

  Dil-i meyyāli pā-māl eyledüñ lāyıḳ mıdur andan 

  Senüñ ben ṣaḳla<r>dum vallāhi rāzuñ cān-ıla tenden 

  Benüm yoluñda ḳurbān olduġum gel ṣaḳlama benden 

  Neden [çoḳ] böyle [incinmek dil-i şeydāya sulṭānum 

  Nedür bāʿis̱ bu deñlü nāz u istiġnāya sulṭānum] 

V 

  Ġamuñla itdügüm her dem fiġān [u] āh içün olsun 

  Dil-i şūrīde<ye>-meşreb ḫāṭır-ı güm-rāh içün olsun 

  Senüñ bu şekl-i ḫūbuñ ḫalḳ iden Allāh içün [olsun] 

  Dil-i Lāmiʿī’yi saña ḳul iden şāh içün olsun 

  Neden çoḳ böyle incinmek [dil-i şeydāya sulṭānum 

  Nedür bāʿis̱ bu deñlü nāz u istiġnāya sulṭānum] 
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-152- 

TAḪMĪS* 

[MÜSEDDES-İ SIRRĪ]493 

I 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  Cihān içre naẓīrin görmedüm bī-mis̱l [ü] hem-tādur 

  Güzeller ḫaylinüñ serdārıdur aʿlādan aʿlādur 

  Ḳaçup reftāra gelse nāz-ıla naḫl-i dil-ārādur 

  Tebessümle tekellüm eylese ṭūṭī-i güyādur 

 Cemāl-i bā-kemālin seyr ḳıldum pür-temāşādur 

 Benüm Muṣlıḥcıġum billāhi ḫūbān içre aʿlādur 

      II 

  Cemālüñ bāġ[ı] olmazsa cehennemdür baña gülşen 

  Ruḫuñ ḫurşīdini494 görmezsem olmaz ḫāṭırım ḫurrem495 

  Bulursın sen de bir gün baña itdüklerüñ[i] ḳatlan 

  Gelicek ḥālet-i nezʿe oḳuyam işbu beyti ben  

 Cemāl-i bā-kemālin [seyr ḳıldum pür-temāşādur 

   Benüm Muṣlıḥcıġum billāhi ḫūbān içre aʿlādur] 

III 

  Nedür māhiyyetüñ hīç görmedüm bu resm-i meh-pāre 

  Kimüñ cānısın ey rūh-ı muṣavver başla güftāre 

  Ne bāġuñ servisin (…)496 nāz-ıla reftāre 

  Dil-i āvāre düşdi şimdi sen yār-ı cefā-kāre 

 Cemāl-i bā-kemālin [seyr ḳıldum pür-temāşādur 

 

 

* 36a 
493 Nüshada başlıkta “Tahmîs” yazıyorsa da bu bir mütekerrir müseddestir. 
494 ḫurşīdini: ḫurşīde, nüsha. 
495 Bu kelime kafiye akışını bozmaktadır. 

496  
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 Benüm Muṣlıḥcıġum billahi ḫūbān içre aʿlādur] 

IV 

 Perīşān eyledi aḥvālimüz zülf-i perīşānuñ 

 Helāk itdi beni āşūb-ıla ol çeşm-i fettānuñ 

 Yüzüme gülmedi bir gün senüñ ruḫsār-ı ḫandānuñ 

 Ṭutam Ḥaḳ ḳāḍī olduḳda yaza maḥşerde dāmānūñ 

 Cemāl-i bā-kemālin [seyr ḳıldum pür-temāşādur 

 Benüm Muṣlıḥcıġum billāhi ḫūbān içre aʿlādur] 

V 

 Gice seyrümde gördüm sīmīn-ten māh-ı ġarrāyı 

 Ṭolandum kūyuñı geşt eyledüm aġlayı aġlayı 

 Nice bir aġladursın derd-ile Sırrī-i rüsvāyı 

 Uyandum baña oḳurken bu beyt-i ḥasret-efzāyı 

 Cemāl-i bā-kemālin seyr ḳıldum [pür-temāşādur 

   Benüm Muṣlıḥcıġum billāhi ḫūbān içre aʿlādur] 

 

 

-153- 

TAḪMĪS-İ DĪGER* 

[MÜSEDDES-İ MĀNĪ]497 

I 

 fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 ʿĀlemi geşt eyleyüp bir māh-ruḫsār isterüz 

 Bülbül-i şūrīdeyüz kim verd-i gülzār isterüz 

 Bāġ-ı ʿālemde bugün bir serv-reftār isterüz 

 Ḳadr ü ḳıymet fehm ider bir ḫūb dil-dār isterüz 

 ʿĀşıḳuz bir ʿāşıḳuñ ḳadrin bilür yār isterüz 

 

 

* 36b Nüshada başlıkta “Tahmîs-i Diğer” yazıyorsa da bu bir mütekerrir müseddestir. 
497 Mânî’ye ait olan bu müseddes Dîvân’da bulunmamaktadır.  
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 Baḳmazuz bī-mihre dil-dār-ı vefadār isterüz 

II 

 İḫtiyār itdük cihān mülkinde biz serv-i saḳar (?)498 

 Rāh-ı ʿaşḳ içinde çekdük nice biñ ḫavf u ḫaṭar 

 Cüst ü cū itdük bütün dünyāyı gezdük ser-tā-ser  

  Bunda n’eylersiz ya499 siz kimlersüñüz dirse eger  

 ʿĀşıḳuz bir ʿāşıḳuñ [ḳadrin bilür yār] isterüz 

 Baḳmazuz bī-mihre [dil-dār-ı vefadār] isterüz 

III 

  Sevmezüz rām olmayınca ʿāşıḳ-ı bī-çāreye 

 Baḳmazuz tā gülmeyince sīne-i ṣad-pāreye 

 Bī-vefālar sevmede biz çoḳ çalınduḳ yāreye 

 Ṣanma meyl eyler bizi her gördügi meh-pāreye 

 ʿĀşıḳuz [bir ʿāşıḳuñ ḳadrin bilür yār] isterüz 

 [Baḳmazuz bī-mihre dil-dār-ı vefadār isterüz] 

IV 

 Nice gündür ḥāṭır-ı maḥzūnumuz ḫurrem degül 

 Dīdemüzden ġayrı bir kimse bize hem dem degül 

 Çünki yanuñda senüñ ʿāşıḳlaruñ ādem degül 

 Ey perī-rū eylesek senden ferāġat ġam degül 

 ʿĀşıḳuz bir [ʿāşıḳuñ ḳadrin bilür yār] isterüz 

 [Baḳmazuz bī-mihre dil-dār-ı vefadār isterüz] 

V 

 

 

498  
499 ya: yüne, nüsha. 
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 Māniyā āsān görinür kār-ı ʿaşḳuñ evveli500 

 Herkesüñ itmez taḥammül bār-ı hicrāna dili 

 Çekmezüz ammā yine kayd-ı taʿalluḳdan eli 

 Gerçi bu şehr içre şimdi çok güzeller var deyi 

 ʿĀşıḳuz bir ʿāşıḳuñ [ḳadrin bilür yār] isterüz 

 Baḳmazuz [bī-]mihre [dil-dār-ı vefadār] isterüz 

   

-154- 

MÜSEDDES-İ BERĀY-I ʿOS̱MĀN PĀŞĀ* 

[ʿALĪ ŞĪRĪ] 

I 

 mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 Şecāʿat pīşe-zārında bugün bir şīr-i nersin sen  

 Urup (...)501-ı tīrüñle ʿadū baġrın delersin sen 

  Bilürsin herkesüñ miḳdārını ehl-i naẓarsın sen  

  Ṣafā-rāy-ı mużāf-ı vaṣf ider ṣāḥib-hünersin sen   

  Ṣadāḳatla Ebū Bekr [ü] ʿadāletle ʿÖmer’sin sen  

  Aduñ ʿOs̱mān Pāşā bir ʿAlī sīretlü ersin sen 

II 

  ʿAdū ḳahr etmede gūyā cihānuñ ḳahramānısın 

 Ḫaṭāyī Türk-i Rūmīlerle naḳş itmede Mānī’sin 

 Göñüller yapmada iḥsān[-ı]la Cemşīd-i s̱ānīsin 

 Ḳużāt-ı dīn-i İslām’uñ ser-āmed pehlevānısın 

 

 

500  
* 37a 

501  
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Ṣadāḳatla Ebū Bekr [ü ʿadāletle ʿÖmer’sin sen]  

Aduñ ʿOs̱mān Pāşā [bir ʿAlī sīretlü ersin sen] 

III 

  Ḳılıcuñ şehr-i aʿẓam fetḥine miftāḥ olmışdur 

  Şuʿāʿ-i cemʿī-i Şirvānī’ye mıṣbāḥ olmışdur 

  Ḳudūmüñ evliyāya rāḥat-ı ervāḥ olmışdur  

  Vilāyet ḥayf şemşīrüñ[-i]le  ıṣlāḥ olmışdur 

 Ṣadāḳatla Ebū Bekr [ü ʿadālet]le [ʿÖmer’sin sen  

  Aduñ ʿOs̱mān Pāşā bir ʿAlī sīretlü ersin sen] 

IV 

 Eres Ḫan’uñ kesüp başın Ḳara Ḫan’ı da de[n]g itdüñ 

 Ḳara ḳana boyaduñ Sürḫ-ser tācına reng itdüñ 

 Reʾis-i mülḥidīn olan imām Ḳuluyla ceng itdüñ 

 ʿAdū-yı Çār-yār idi ṣınup ol l[ū]k u leng itdüñ 

 Ṣadāḳatla Ebū Bekr [ü ʿadāletle ʿÖmer’sin sen  

  Aduñ ʿOs̱mān Pāşā bir ʿAlī sīretlü ersin sen] 

V 

 Çeküp ʿasker ḫurūc itdi zamānuñda Benī Aṣfer 

 Boyanurdı ḳızıl ḳana nitekim tāc-ı Sürḫ-ser 

 ʿAdū Yeʾcūc’ine tīġuñ olupdur sedd-i İskender 

 Ḳılıcuñ birle Şirvān ilini fetḥ eyledüñ <ey> server 

 Ṣadāḳatla Ebū [Bekr ü ʿadāletle ʿÖmer’sin sen  

  Aduñ ʿOs̱mān Pāşā bir ʿAlī sīretlü  ersin sen] 

VI 

 Şamaḳı Ḳalʿasını yapduñ Ḫudā’dan dest-i ḳudretle 

Esās-ı muḥkem itdüñ ṭarḥ idüp miʿmār-ı ḥikmetle 

Ṭonatduñ burc u bārūsın ser-ā-ser ṭūb-ı heybetle 

Çıḳarduñ ʿaskeri Rūm’a yine ṣaġ u selāmetle 
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Ṣadāḳatla Ebū Bekr [ü ʿadāletle ʿÖmer’sin sen  

AduñʿOs̱mān Pāşā bir ʿAlī sīretlü ersin sen] 

VII 

 ʿAlī Şīrī  ḳuluñ çün kim gedā-yı āsitīnüñdür502 

 ʿİnāyet ḥürmetinde behre umar ḫūşe-çīnüñdür 

 Aṣılan lenger-i ʿarşa senüñ sehm-i kemīnüñdür (?)503 

 Ne semte ʿazm iderseñ ʿasker-i nuṣret muʿīnüñdür 

 Ṣadāḳatla Ebū Bekr [ü ʿadāletle ʿÖmer’sin sen] 

  Aduñ ʿOs̱mān Pāşā [bir ʿAlī sīretlü ersin sen] 

 

-155- 

YAḤYĀ FERMĀYED*504 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

1 Dile geldi o degirmen fiʾl-ḥāl 

 Söyledi ḥāl dili ile maḳāl 

 

2 Didi ey şeyḫ ü505 sefīh ü nā-dān 

 Boġazuñ506 içün507 idersin efġān508 

 

3 Beni bir ehl-i fenā itdi binā509 

Eksük olmaz idi dāne baña 

 

 

502 āsitīnüñdür: āsitānuñdur, nüsha. 

503  
* 37a Sarıçiçek, 2015: 154-155.  
504 Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
505 şeyḫ ü: şeyḥ-i, Sarıçiçek, 2015.  
506 Boġuzuñ: Boġaz, Sarıçiçek, 2015. 
507 içün: ucından, Sarıçiçek, 2015. 
508 efġān: noḳṣān, Sarıçiçek, 2015. 
509 binā: bünyād, nüsha.  
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4 Sen binā-yı Ḥaḳ iñen ey aḥmaḳ  

   Dānesüz ḳor mı seni ġayret-i Ḥaḳ 

 

5 Seni yoḳdan var iden ac itmez 

   Ġayrı kapulara muḥtāc itmez 

 

6 Virgin[i]510 “naḥnü ḳasemnā”da ḳamu511 

 İrişür saña muḳarrerdür bu 

    

7 Yüri var Ḥaḳḳa tevekkül eyle  

Ḥālüñe ṣabr u taḥammül eyle512  

 

8 Āḫiret yolu içün eyle yaraḳ 

 Rızḳ [içün] nefse uyup gitme ıraḳ 

 

-156- 

   TESDĪS-İ DİGER* 

[TAḪMĪS-İ VAḤYĪ ĠAZEL-İ SELĪM]513 

I 

 fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 ʿAşḳ yoluñda ġam [u] derd oldı yoldaşum benüm 

 İçdügüm ḫūn-ı cigerdür ġuṣṣadur aşum benüm 

 ʿAşḳdur atam anam ġam ḳarındaşum benüm 

 Gözlerümden aḳdı deryālar gibi yaşum benüm 

 

 

510 Virgin[i]: Virilen, Sarıçiçek, 2015. 
511 Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz 

paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin 

rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır (Zuhruf: 43/32). 
512 7. ve 8. Beyitler takdim-tehirlidir. 
* 37b Köksal, 2017: 506. 
513 Nüshada başlıkta “Tesdîs” yazıyorsa da bu şiir bir tahmîstir.  
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 Dūstlar çoḳ nesne gördi oñmaduḳ başum benüm 

II 

  Ṣanmañuz ʿālem içinde derd-i ʿaşḳı serseri 

  Yerde gökdeʿāşıḳ olan kimse[nü]ñ yoḳdur yeri  

  Ḳaçma gözüm yaşını görüp beri gel ey perī 

  Geçmek içün seyl-i eşkümden ḫayālüñ514 ʿaskeri 

  Bir direklü iki gözlü köprüdür ḳaşum benüm 

III 

  Cān ferāġat gūşesine geçdi bir ḥırḳa geyüp 

  ʿĀlemüñ varını ʿāḳıllar gibi yoġa ṣayup 

  Vaz geldi dil ʿacūz-ı dehri çoḳdan boşayup 

  Her gice altun beneklü āsumāniler geyüp 

  İşbu çarḫ-ı pīre-zen olmışdur oynaşum515 benüm516 

IV 

  Reh-i ʿaşḳuñda_iki kör daḫi giderse yaluñuz 

  Bilmezem ey cān u dil n’olur sizüñ aḥvālüñüz 

  Çün gidersiz biriñüz bār[i] benümle ḳaluñuz 

  Ben gedā ġurbet517 diyārında ḳalurdum yaluñuz 

  Miḥnet [ü] derd [ü] belā olmasa oynaşum518 benüm 

V 

  Oldı ṭokuz yüz yigirmi altı içinde saḳīm519 

   Çāre olmadı bu derde çāre olmaya ḥekīm 

 

 

514 ḫayālüñ: ḫayālüm, Köksal, 2017. 
515 Tahmis edilen gazelin, 3 ve 4. beyitleri takdim-tehirlidir. 
516 Tahmis edilen gazelde, bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur:  

  “Ḫalḳ-ı ʿālem baña dir kim hep senüñdür bu cihān 

   Kāfirem ger var ise içinde bir ṭaşum benüm”, Köksal, 2017. 
517 ġurbet: fürḳat, Köksal, 2017. 
518 oynaşum: yoldaşum, Köksal, 2017. 
519 Sultân Selîm Han’ın vefat tarihi(1519-1520). 
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   Düşdi ʿaskeriyye ey Vaḥyī-i pür-ḫūn-i muḳīm   

   Ey felek ṭoḳuz ṭolu cām içmeyicek520 bu Selīm 

   Devr521 içinde bulmadum522 hergiz ayaḳdaşum benüm 

 

-157- 

ĠINĀYĪ* 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

1 Sāḳī-i vaḥdet elinden nūş iden laʿl-i müẕāb 

Her sözi bir faṣl olur açsa dehen min külli bāb 

 

2 Ḫāne-i fülsi anuñ pür-nūr olursa vech[i] var 

 Eylemişdür dehr-i dūn u mā-sivādan iḥtisāb 

   

3 Gāh ẕevḳ-i vaṣl-ı dil-dār-ıla ṣıġmaz ʿāleme 

  Gāh eyler cism-i zārın hicr içün biz[e] rebāb  

 

4 Sālik-i rāh-ı Ḫudā’nuñ meslekidür bu ṭarīḳ 

   Bu ṭarīḳa girer ammā ṣāf olan mānend-i āb 

 

5 Cān[-ı]la dilde gider dünyā vü mā-fīhā ġamın 

 Bezm-i rindāna Ġınāyī dāḫil ol çekme ʿaẕāb 

 

-158- 

 

 

520 içmeyicek: içmeyince, Köksal, 2017. 
521 Devr: Dehr, Köksal, 2017. 
522 bulmadum: olmadı, Köksal, 2017. 
* 38b 
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ÜMĪDĪ* 

 

  mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

1 Tīr-i müjesine dime dil murġı urılmaz 

 Ebrūlarınuñ yāsı ḳolayına ḳurılmaz 

 

2 Āvāre göñül ḫāṭıra-i vaṣl-ıla her şeb 

 Allāh ki görür vāḳıaʿlar hīç yorılmaz 

 

3 Çoḳ ḳaṣd iderem kūyıña varmamaġa hergiz 

 Çeşmüm bulanıḳ yaş döker ol demde ṭurılmaz  

 

4 ʿUşşāḳ ṭavāf  itmede bir mertebe kes̱ret 

 Kim Kaʿbe-i kūyında ṭurılmaz oturılmaz 

 

5 Āl-ile leb-i yārı öper daḫı Ümīdī 

Meclisde niçün bāde ṭurur böyle sürilmez 

 

-159- 

VAḤDETĪ-İ BAĠDĀDĪ* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

1 Ḳaçan kim ʿāşıḳa rüʾyāda yārı gösterür Bārī 

 Aña Asḥāb-ı Kehf’üñ ḫ˘ābını luṭf eylesün bārī 

 

2 Seg-i kūyı peleng-āsā kūyını ṭutdı dil-dāruñ 

 Bi-hamdillāh ki kūy-ı yāra ġayruñ ḳalmadı bārī 

 

 

* 38b 
* 38b 
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3 Taḥammül idemez yāruñ cefāsıña raḳīb-i ḫar 

 Be-ġāyet ey göñül sengīn olur zīrā belā bārı 

 

4 Vefāsı mīvesin bir kimse hergiz görmedi gūyā 

 Cefādur şāḫsār-ı naḫl-i ḳadd-i dilberüñ bārı 

 

5 Elem gelmezdi ḳaṭʿā Vaḥdetī ʿömr inḳıtāʿından 

 Beni bir kez viṣāl-i yāre vāṣıl eyleye Bārī 

 

 

-160- 

ḪULḲĪ* 

 

  mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

 1 Ṣalındı ḳıral iline serdār ṭayansun 

 El urdı ḳażā tīrineTātār ṭayansun 

 

2 Şemşīr-i ẓafer bendini çekdi yine İslām 

 Şimden girü küffār-ı nigūn-sār ṭayansun 

 

3 Gün gibi alur ġarb ilini şarḳ mis̱āli 

 Gerdūna hele ṭut şerer-bār ṭayansun523 

 

4 Miftāḥ-ı ẓafer ḳufl-ı merāmın çeker elbet 

 Himmetle hele merd-i ṭaleb-kār ṭayansun 

 

5 Fetḥ eylemege ʿālemi bir bendesi besdür 

 

 

* 39a 
523 Bu mısranın vezni kusurludur. 
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 Zer-bāliş-i iḳbāline ḫünkār ṭayansun 

  

6 Nuṣret ḳılıcın aldı ele ʿasker-i İslām 

 Ḫulḳī  hüneri  var ise küffār  ṭayansun 

   

 

-161- 

NAẒĪRE-İ ʿAḲLĪ* 

 

  mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

1 Leşker yürisün her yaña serdār ṭayansun 

 Serdār-ı ẓafer-reh-bere küffār ṭayansun 

 

2 Ġāzīlerimüz ġālib iden Ḥaḳḳ’a ṭayanduḳ 

Şeyṭān’a varup ḫaṣm-ı nigūn-sār ṭayansun 

 

3 Tozlar ḳopara her birinüñ sümm-i semendi  

 Açsun gözini çarḫ-ı sitem-kār ṭayansun 

  

4 Elbette ḳıraluñ ḳırılur baş u ayaġı 

 Disünler aña yürüdi Tātār ṭayansun 

  

5 Biz gülleri ʿAḳlī dikenünden iderüz ḥūr 

 Ṭursun sitem-i tīġumuza ḫār ṭayansun 

 

-162- 

 

 

* 39a 
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FEVRĪ* 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

1 Meclis-i meyde deliḳanlu cevānān olsa 

 Dem idüp anlar-ıla bir içecek cān olsa 

 

2 Yine bir kāfir-i bī-dīne düşürdüm göñlüm 

 Merḥamet eyler idi baña Müselmān olsa 

 

3 Çekerin cān gözine yāruñ ayaġı tozını 

 İstemem baña eger kuḥl-ı Ṣıfāhān olsa 

   

4 Ḳul iderse beni ol pīr-i şeh-i ḥüsn-i cemāl 

 Var-ısa Mıṣr iline herkesi sulṭān olsa 

 

5 Dār-ı ġurbetde ölürsem acımazdum Fevrī 

 Cān bir rūḥ-ı revān yolına ḳurbān olsa 

 

-163- 

NECĀTĪ* 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

 1 N’ola dökülse yaşum çeşme-i ḥayvān degüla 

  Yere geçsün n’ideyin dirligüm andan degüla524 

 

 

* 39a 
* 39b ND: P. 501. 
524 Dîvân’da bu beyitten sonraki gelen şu beyit mecmuada yoktur:  

 Āyet-i ḥüsnüñe inkārı ḳomaz zāhid-i şehr 

 Vay bu kāfir ne ʿaceb daḫi müselmān degüla 
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 2 Beni içer deyü ṣūfī niye sevmez bilsem525 

  Meydür arada nizāʿeyledigüm526 ḳan degüla527  

 

3 Vāʿiẓā nār ʿaẕābıyla beni ḳorḳutma  

  Şol cehennem didigüñ āteş-i hicrān degüla528 

 

 4 Baḳmazum529 kuḥl-ı Ṣafāhān’a iki gözüm içün 

  Ayaġuñ tozı gibi derdüme dermān degüla  

  

 5 Ey Necātī güç[-i]miş ʿāşıḳa yār ayrılıġı530 

Bedene rūḥ vedāʿ eylemek  āsān531 degüla532 

 

-164- 

ʿULVĪ*  

 

  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

 1 Şol dil ki cām-ı ʿaşḳ-ıla mestāne olmaya  

  Lāyıḳ budur ki şemʿile533 pervāne olmaya   

 

 2 ʿĀşıḳ odur ki baḥr-ı ġama āşinā ola 

  Maʿşūḳ odur ki ʿāşıḳa bīgāne [olmaya]  

 

 

525 ṣūfī niye sevmez bilsem: bilsem niye sevmez ṣūfī, ND. 
526 eyledigüm: itdigümüz, ND. 
527 Dîvân’da bu beyitten sonraki gelen şu beyit mecmuada yoktur:   

    Hay esirge seni sen cān ele girmez dirler 

    Cān içün ġam yimezem cān ise cānān degüla 
528 Bu beyit, Dîvân’da aynı kafiyeli başka bir gazelin dördüncü beyti olarak geçmektedir. 
529 Baḳmazum: Baḳmayam, ND. 
530 ʿāşıḳa yār ayrılıġı: ʿāşıḳı terk eyleme yār, ND. 
531 Dîvân’da bu şiirin mahlas beyti şu şekildedir:  

    Cān baġışlar nefesüñ ölme Necātī ölme 

    Kişi gösterme Mesīhā yolın āsān degüla 
532 Bu beyit, Dîvân’da aynı kafiyeli başka bir gazelin altıncı beyti olarak geçmektedir. 
* 39b UD: 328. 
533 şemʿile: şemʿüñe, UD. 
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 3 Vuṣlat mıdur ki dilber-i ʿuryānla ḳucmayup 

  Göñlüñ yabāna gitmeye cān cāna olmaya  

   

4 Yāra didüm ki boynuma ṭaḳ bend-i zülfüñi  

Nāz ile güldi didi ki dīvāne olmaya 

 

5 ʿUlvī añar mı Leylī vü Mecnūn ḥikāyetin 

ʿĀḳıl odur ki sözleri efsāne olmaya  

 

-165- 

ŞEMʿĪ* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

 1 Cemālüñ şemʿinüñ germiyyeti var 

  Beni yaḳmaġa beñzer niyyeti var 

 

 2 Ayaġ üzre ṭurur bezmüñde şemʿüñ 

  Yanar odlar başında ḫidmeti var  

 

 3 Geçüp dil cām-ı ʿaşḳuñla özinden 

  Benüm rūḥum iñen ḫoş rāḥatı var 

 

  4 Ayaġı534 ṭopraġın virmez cihana 

   Başında her kimüñ kim devleti var 

   

 5 Muḳābil olalı ol āfitāba 

Mehüñ gün gibi Şemʿī şöhreti var  

 

 

 

* 39b ŞD: 158-159. 
534 Ayaġı: Ayaġuñ, D. 
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-166- 

[ŞEMʿĪ]* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

1 Üşenme ey göñül cānān senüñdür 

Çü döndüñ535 derdine dermān senüñdür 

 

 2 Yüri ey serv-i bostān-ı leṭāfet 

Ṣalın ṭāvus-veş cevlān senüñdür536 

   

 3 Güzellik Mıṣr[ı] içre ḥüsn baḫtı537 

  Bugün ey Yūsuf-ı Kenʿān senüñdür 

   

 4 Sevinürsin dilā kūyında yārüñ 

  Ṣanasın milket-i ʿOs̱mān senüñdür  

 

 5 <Bu> ṣuṣamışları ey Ḫıżr-ı zamāne 

  Ṣuvar kim çeşme-i ḥayvān senüñdür 

 

 6 Oḳın atdı yayın yaṣdı Necātī 

   Yüri var Şemʿiyā meydān senüñdür 

 

-167- 

MAṬLAʿ*  

 

 

 

* 39b ŞD: 161-162. 
535 döndüñ: düşdün, ŞD. 
536 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

  Bezenmiş bezm-i ḥüsnüñ cām elüñde 

  Süre gör sāḳiyā devrān senündür 
537 baḫtı: taḫtı, ŞD. 
* 39b Şiir derkenara yazılmıştır. 
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  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün  

İşidüp pend-i pīrānı cevānuñ terkini urmaz 

  Göñül bir dilber ile ḥaṣr olur elbette tek durmaz 

 

-168- 

[MAṬLAʿ]* 

 

   fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Bir elif çekmiş-idüm yanına bir dāġ urduñ 

  Yine dil derdini cānā bir iken on itdüñ 

   

-169- 

EMRĪ ÇELEBĪ* 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

1 Ehl-i diller leb-i şīrīnüñe sükker didiler538 

   Lebüñ içre söziñe ḳand-i mükerrer didiler 

 

2 Nūndur ʿārıżuñ üstinde dehānuñdur mīm 

 Anuñ içün ruḫuña māh-ı münevver didiler 

 

  3 ʿAnber-ālūd olalı ḫāl [ü] ḫaṭuñdan ḥadduñ 

 Aña dil-sūḥteleri şemʿ-i muʿanber didiler 

 

4 Ṣanma dāġ urduġıña incineler ʿāşıḳlar 

 Dāġ kim senden ire aña gül-i ter didiler 

 

 

* 39b Şiir derkenara yazılmıştır. 
* 40a ED: 86-87. 
538 Dîvân’da bu gazel “dirler” şeklinde kafiyelenmiştir. 
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5 Zer didüm539 ayaġı ṭopraġına ol sīm-tenüñ 

 Emriyā baña sözüñ yüzüñe beñzer didiler 
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ŞÜCĀʿĪ* 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  1 Dūstum ṣarılalım gel beri vuṣlat demidür 

   İkimüz bir olalum mihr [ü] maḥabbet demidür 

 

 2 Nice bir yād olasın bizden eyā rūḥ-ı revān 

 Āşinālıḳ günidür ḥāṣıl-ı ülfet demidür 

 

3 Senden ayrı güzelüm iki gözim ḳan aḳıdur 

 Ḳana ġarḳ itme beni şefḳat [ü] raḥmet demidür 

 

4 Sāḳiyā ʿayş-ı müdām eyleyecek günlerdür 

 Bādesüz olımaz[am] yār-ıla ṣoḥbet demidür 

 

  5 Bu Şücāʿī  ḳuluñı bir gice ʿömrüm varı 

Pādişāhum kerem [ü] luṭf [u] mürüvvet demidür 

  

-171- 

[MÜFRED]* 

 

 mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 

 

539 didüm: disem, ED. 
* 40a 
* 40a Şiir derkenara yazılmıştır. 
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Sözüñ keyfiyyet-i bāde lebüñdür sāḳiyā sāġar 

Cemālüñ bāġ[ı] içre gül yañaġuñ verd-i aḥmerdür 

 

-172- 

ʿAZMĪ* 

 

  mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

 1 Cānā işigüñ ḳullıġıdur ġurbete bāʿis̱ 

  Dünyāda belī ḫidmet olur rıfʿate bāʿis̱ 

   

2 Ṣūfī ʿamelin ṣanur-ımış mūcib-i cennet 

 

  N’idügini ol eyler imiş cennete bāʿis̱ 

 

 

 3 Kāşāneme yüz ṭutdı ḳadem-rence  ḳılup yār 

  N’oldı baña yā Rab bu ḳadar devlete [bāʿis̱] 

 

 4 Dil-dār-ıla elden ḳomasam n’ola ayaġı 

  Maḥbūblar mey gibi ḳatı ṣoḥbete bāʿis̱ 

 

 5 Ḫidmetler ider görse seg-i kūyıñı ʿAzmī 

  Ey şāh-ı cihān ola deyü ḳurbete bāʿis̱  

 

-173- 

ʿUBEYDĪ* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 

 

* 40b 
* 40b 
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1 Beni zencīr-i ʿaşḳa ṣanma kim baġlanmadum gitdüm 

Senüñ dīvāneñ oldum ey perī uṣlanmadum gitdüm 

 

2 Ḥarīm-i kūyuña irmişken ayrıldum dirīġā kim  

 Döne döne işigüñ Kaʿbesin ṭolanmadum gitdüm 

 

3 N’ola pervāne gibi odlara yansam benüm şemʿüm 

  Murādumca saña sūz-ı derūnum yanmadum gitdüm 

 

4 Ṭoyınca yüzüñe baḳmaduġımdan ġayrı sulṭānum 

 Şarāb-ı laʿl-i rūḥ-efzāna ḥayfā ḳanmadum gitdüm 

  

5 Saña ʿāşıḳ olup derd [ü] ġam-ı hicrüñle cān virdüm 

 ʿUbeydī’yem belā-yı ʿaşḳdan uṣanmadum gitdüm 

 

-174- 

ʿULVĪ*  

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

 1 Eyleñ duʿā ki mevt girībānum almasun 

  Vaṣl olmayınca dilbere Ḥaḳ cānum almasun 

 

 2 Yitmez mi ḫaste cānumıʿaşḳ odı yaḳduġı 

  Virsün amān ecel daḫı bir yanum almasun 

 

 3 Müjgānuñ oḳı ey ḳaşı yā baġrumı540 delüp 

  Göz göre boynına bir avuç ḳanum almasun 

 

 

* 40b UD: 666. 
540 ey ḳaşı yā baġrumı: baġrumı ey ḳaşı yā, UD. 
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 4 ʿUryān olam541 gibi reh-i ʿaşḳuñda542 ey perī 

  Tā ki maḥalleñ itleri dāmānum almasun 

 

 5 Bād-ı seḥerden eylesün ey ʿUlvī iḥtirāz 

Her demde āhumı gül-i ḫandānum almasun 

   

-175- 

BEHİŞTĪ*543 

 

mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün 

 1 Çün tāze ruḫuñ reşki çemende544 güle düşdi 

  Aġlarken işitdi anı bülbül güle düşdi 

 

 2 Kākülleriñe ṭālib olup gül[şe]ne vardum 

  Evvel naẓarum ṭāliʿi gör sünbüle düşdi 

 

 3 Ḥüsnüñ güline bülbül545 olaldan dil-i ʿuşşāḳ 

  ʿĀlemlere ey ġonca-dehen ġulġule düşdi 

 

 4 Bezm-i ezelüñ her kişi bir nesnesin aldı  

  Yaġmāda bizüm destimüze bülbüle [düşdi]  

 

 5 Bir fāsıḳ546-ı maḥrūm idi bezmüñde Behiştī 

 

 

541 olam: gezem, UD. 
542 ʿaşḳuñda: kūyuñda, UD. 
* 40b BEHD: 407- 408. 
543 Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
544 reşki çemende: bezm-i çemende, BEHD. 
545 güline bülbül: gülüñe ṭālib, BEHD. 
546 fāsıḳ: ʿāşıḳ, BEHD. 
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  Laʿl-i lebinüñ mesti olaldan güle547 düşdi 

   

-176- 

[ʿULVĪ]* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Yetişdi nev-civānum serv-i bālā oldı gitdükçe 

  Açıldı gül gibi ol  ġonca raʿnā oldı gitdükçe 

 

 2 Ṣalınsa cemʿ olur ol serv-ḳaddüñ seyrine ʿuşşāḳ 

  Dinilmez vaṣf-ı reftārı temāşā oldı gitdükçe 

 

3 Gözümden ḳaṭre ḳaṭre dökilen eşk-i güher-bārum 

 Dirildi bir yire irgildi548 deryā oldı gitdükçe 

 

4 Ayaḳdaşum bulınmazken beyābān-ı maḥabbetde 

  Reh-i ʿaşḳ içre sāyem baña hem-pā oldı gitd[ükçe] 

 

 5 Ġamuñ afyūnıʿUlvī’nüñ şu deñlü aldı ʿaḳlın kim 

  Yitürdi kendüyi549 yolda550 muḥerrā oldı gitdükçe 

 

-177- 

[ṬĀHİR]* 

 

 

 

547 güle: müle, BEHD. 
* 41a UD: 685. 
548 irgildi: irkildi, UD. 
549 kendüyi: gitdügi, UD. 
550 yolda: yolın, UD. 
* 41a 
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  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Ḳul oldum bunda bir sulṭān-ı ḥüsneʿaşḳı var serde 

  Gerekmez baña ansız şāhlıḳ iḳlīm-i āḫerde 

 

 2 Esīri oldıʿaşḳuñ Kūh-ken Mecnūn olup bende  

  Müyesser olmadı āzādelik ʿālemde bir ferde 

   

 3 Dilā dāruʾş-şifā-yıʿaşḳa var kim fetḥ-i bāb olsun 

  ʿİlāc ide ṭabīb-i cān derūnuñda olan derde 

 

 4 Ḫudāyā baña baş egdirme hergiz pīre-zen dehre 

  İlāhī itme luṭfuñdan beni muḥtāc nā-merde  

   

 5 Maʿārif tācın urun gey libās-ı fażl-ı der-bānı 

  Beḳā yoḳ Ṭāhirā  bu ḥılʿat-i  fāḫirde551 efserde 

 

-178- 

FİĠANĪ* 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Bendini çarḫuñ görüp eşk-i revānum çaġlar 

  Āsiyābuñ nite kim ey serv-i ḳad ırmaġlar 

 

 2 Nāḳa-i leyli ʿ araḳ-rīz oldı ṣanmañ raḥm idüp 

  Her ḳılı Mecnūn’a rāh-ı ʿaşḳ içinde aġlar 

 

 3 Şol ḳara beñlerle552 tīġüñ553 ey kemān-ebrū senüñ 

 

 

551 fāḫirde: ḳāḥirde, nüsha. 
* 41a FİGD: 43. 
552 beñlerle: tüglerle, FİGD. 
553 tīġüñ: tīrüñ, FİGD. 
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  Beñzer ol şehbāza kim başına üşmiş zāġlar 

 

 4 Bir münaḳḳaş ḫaymedür cismüm maḥabbet şāhına 

  Mūylar554 anda girihler555 şemselerdür dāġlar 

 

 5 Ey Fiġānī  ʿālem-i ıṭlāḳa eylerdüm sefer 

  Veh ki556 derbend-i taʿalluḳ rāh-ı ʿaḳlı baġlar 

   

-179- 

[MIṢRĀʿ]* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

Ṭılısmı ḥall idüp (…)557 gencine el ursam 

  

-180- 

RAḤMĪ* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  1 Bugün Mecnūn-ı ʿaşḳum devr elinden bir melālüm var 

  Yürürem vādī-i ʿaşḳ içre558 bilmem kim ne ḥālüm var 

 

 2 Belādur şāḫsārı berg [ü] bārı miḥnet [ü] ġamdur 

  Dıraḫt-ı ʿaşḳ dirler bāġ-ı dilde bir nihālüm var559  

 

 

554 Mūylar: Mūylarum, FİGD. 
555 girihler, elifler: FİGD. 
556 Veh ki: Rehzen, FİGD. 
* 41a 

557  
* 41b Erdoğan, RD: 182-183. 
558 ʿaşḳ içre: hayretde, RD. 
559 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 
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3 Rumūzın ḫurdedānlar idemezler ẕerrece idrāk 

  Dehān-ı yāre beñzer yine bir nāzük ḫayālüm var 

 

 4 Cevābın viremez müftī-i ʿālem ey Mesīḥā-dem  

  Kitāb-ı ʿilm-i iḥyāda lebüñden bir suʾālüm var 

   

 5 Belādan ġam yimezdi ʿarṣa-ı ʿaşḳuñda ḫāk olsa  

Diseñ Raḥmī gibi bir ʿāşıḳ-ı şūrīde ḥālüm var  

 

-181- 

[ŞĀKİRĪ]* 

 

  müfte’ilün mefâ’ilün müfte’ilün mefâ’ilün 

 1 Serv u semen mecū becū ḳadd-ı bülend-i yār-ı men 

  Vaṣf-ı semen megū  begū vaṣf-ı ruḫ-ı nigār-ı men560 

 

 2 Geşt-i çemen merev berev ber ser-i kūyeş ey ṣabā 

                        Minnet-i gül mekeş  bekeş perdezi rūy-ı yār-ı men561 

 

 3 Ḥaşr-ı cān medih bedih ez leb-i laʿl-i būse562 

  Fikr-i dīger mekun bekun çāre-i inṭiẓār-i men563 

 

 

 

Gedā-yı kūy-ı yārem cerr içün bāzār-ı ʿışḳ içre 

Şikest olmış elümde kāse-i serden sifālüm var 
* 41b 
560 Selviyi, yasemini arama, ara yârimin uzun boyunu. Yasemeni anlatma bana, anlat bana sevgilimin 

yanağını 
561 Sabâ! Çimenliği gezmeye gitme; git onun sokağının başına. Çekme gülün minnetini; çek yârimin 

yüzünden peçeyi. 
562 Bu mısranın vezni kusurludur.  
563 Atma canımı mahşere, lal dudaktan öpücük ver. Başka şey düşünme; bul bekleyişimin çaresini. 
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 4 Ġuṣṣa vu ġam meḫor  beḫor sāġar-ı mey be dovr-ı gül  

  Şiʿr-i dīger meḫˇān beḫˇān gofte-i ābdār-ı men564  

 

 5 Şākirī rā mebīn bebīn nām-ı Ḫudā’yı rā minnet  

   Cān-ı merā beber meber yār-ı menet kenār-ı men565 

   

 

-182- 

ŞEMSĪ-İ TEBRĪZĪ* 

[ŞĀH NİʿMETULLĀH-I VELĪ]566 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün  

1 Her ki ruḫsār-ı to bīned be gülistān nereved 

  Her ki derd to keşed cānib-i567 dermān nereved568 

   

 2 Her ki569 der ḫāne demī bā to be ḫalvet benişest 

  Be temāşā-yı gül [ü] lāle vü reyḥān nereved570 

  

 3 Ḫıżr eger laʿl-ı şekkerbār-ı571 torā572 deryābed 

  Bār-ı dīger be ser-i573 çeşme-i ḥayvān574 nereved575  

 

 

564 Gam çekme, çek gül devrinde mey kadehini. Başka şiir okuma; oku benim parlak sözlerimi. 
565 Şâkirî’yi görme; Gör Tanrı adını; Tanrı’ya minnet. Götür benim canımı; götürme yārimi yanımdan. 
* 41b https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh474/ 
566 Nüshada başlıkta “Şemsî Tebrîzî” yazıyorsa da gazel; Şâh Niʿmetullâh-ı Velî’ye aittir.  
567 cānib-i: ez pey-i, https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh474/ 
568 Senin yüzünü gören kişi gül bahçesine gitmez. Senin derdini çeken kişi dermana gitmez. 
569 Her ki: An ki, https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh474/ 
570 Kim evde bir süre seninle başbaşa otursa. Gül, lale ile reyhan seyrine gitmez. 
571 şekkerbār-ı: revānbaḫş-i, https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh474/ 
572 torā:  terā, nüsha. 
573 ser-i: leb-i, https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh474/ 
574 Bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

 Ger ne ummīd-i liḳā-yı to buved der cennet 

      Hīç ʿāşıḳ be sūy-ı ravża-yı riżvān nereved 
575 Hızır şeker yağdıran lal dudağını tadacak olsa. Bir daha hayat suyu pınarına gitmez. 
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4 Merd bāyed ki zi şemşīr neger dāned rūy 

  Verne576 ez ḫāne hemān bih ki bemeydān577 nereved578 

   

 5 Şemsi Tebrīzī579 bā580 elfāẓ-ı581 to gūyed suḫanī 

  ʿĀşıḳ ān ḫaste-yi dil ez pey-i cānān582 nereved583  

 

-183- 

[ḤİLMĪ]* 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün  

 1 Ten-i fersūdeme ey rūḥ-ı revān cānsın sen  

  ʿĀşıḳ-ı ḫaste-dilüñ derdine dermānsın sen  

 

  2 Yüz sürerler reh ü (…)584 erbāb-ı ṣafā 

  Meh-cebīnim güzelüm server-i ḫūbānsın sen 

 

 

 

576 Verne: Gerne, https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh474/ 
577 Bu beyitten sonraki şu beyitler mecmuada yoktur: 

  Hevesem būd ki der kīş-i ġamet koşte şevem 

  Līken in lāşe żaʿīf est u be ḳurbān nereved 

Der ezel ber dil-i mā ‘aşḳ-ı to dāġī be nihād 

Ki ġameş tā be ebed ez dil-i biryān nereved 

Çend goftī be heves ez pey-i dil çend revī 

ʿĀşıḳ-ı dilşode çon ez pey-i cānān nereved 
578 Erkek dediğin kılıçtan çevirmez yüzünü. Yoksa evden dışarı adım atmasa, daha iyi olur. 
579 Şemsi Tebrīzī: Niʿmetullāh, https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh474/ 
580 bā: zi, https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh474/ 
581 elfāẓ-i: elṭāf-i, https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh474/   
582 ḫaste-yi dil ez: est ki coz der, https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh474/ 
583 Şems-i Tebrîzî senin lafızlarına birkaç söz eder. Yüreği yaralı âşıklar cânân peşinden gitmez. 
* 42a 

584  
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 3 Dil ü cān mülkine ṣu gibi ḥükmüñ cārī585 

  Ḥüsn-i ḫulḳ[-ı]la bugün ʿāleme sulṭānsın sen  

 

 4 Bezm-i vaṣlına o şūḫuñ n’ola irseñ ey dil 

  Dāyima cürʿa-ṣıfat ḫākle yeksānsın sen  

 

 5 Naḳd-ı cānı yoluña Ḥilmī-i zār itdi nis̱ār 

  Dimedüñ bir kez aña lāyıḳ-ı iḥsānsın sen  

 

-184- 

[ĠAZEL]* 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Ḥüsn-ile şöhret bulursa vechi var ol nāzenīn  

  Māh-ṭalʿat bir hilāl-ebrū güzeldür meh-cebīn 

   

 2 Şaʿşaʿa ṣanma görünen görüp ol meh-pāreyi 

  Lerze düşmiş āfitāba döndi teb titrer hemīn  

   

 3 Ḫāl-i hindūsına kemter bende sulṭān-ı Ḥabeş 

  Şāh-ı faġfūr olsa lāyıḳ ḳahvesinden kāse-çīn586  

 

 4 Biñde bir ṭoġmaz felekde böyle bir ḫūb-ı zamān  

  Beslemez mis̱lin cihānda dāye-i rūy-ı zemīn 

 

 

 

585 Bu mısranın vezni kusurludur. 
* 42a 

586  
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 5 Māh-rūlar pāyine cemʿ olduḳınca (…)587-yā 

  Ṣanurum gökde kevākib māha olmışlar ḳarīn 

 

-185- 

ʿADLĪ* 

[ÜSKÜPLÜ İSḤĀḲ ÇELEBĪ]588 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Kişinüñ bir vefā ehli mülāyim dilberi olsa 

  Belā vü derd [ü] miḥnetden589 bu ġamgīn dil berī olsa  

   

 2 Seḥer vaktinde rindāne Vefā ḥammāmına düşsek 

  Hemān tenhāca ḫalvetde ben olsam ol perī olsa 

   

 3 Metāʿ-ı vaṣl-ı dil-dāra ḫarīdār olmaġa n’eydi 

  Kişinüñ mey gibi ey dil muḳavvim590 cevheri [olsa] 

 

 4 Hevāyī düşdi dil ṭıflı kesilmez ʿaşḳ-ı dilberden 

  Anı naḳd eylemek yegdür hemān bir müşterī olsa 

   

 5 Lebinden būse alduḳça591 ḳo sögsün aġzuña İsḥāḳ 

  Ki sen būse lezīz olur be-ġāyet sükkeri ol[sa] 

   

 

 

587  
* 42a İSÇED: 267-268. 
588 Nüshada başlıkta “ʿAdlî” yazıyorsa da bu gazel Üsküplü İshâk Çelebi’ye aittir.  
589 miḥnetden: ḥasretden, İSÇED.  

590  
591 alduḳça: olduḳça, İSÇED. 
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-186- 

[MURĀD]* 

 

   mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Olup ol leb leb-ā-leb cām-ı meyle dil-güşā olsun 

  Dil-i ʿuşşāḳ  laʿl-āsā dem itsün (…)592 olsun   

   

 2 Ṭaġıtduḳça ḫayāl-i zülf-i siyāh<ın> rūy-ı mehveşde 

  Ṭaġılsun ʿaḳlı sevdā-gerlerüñ ġamdan rehā olsun 

    

 3 Ṣalınsun serv-i āzādum ġulām olsun cihān ḫalḳı 

  Serīr-i mülk-i ḥüsn[in]de efendim pādişā olsun 

 

4 Çeker [m]i tīr-i müjgānın ġażabla ol keman-ebrū 

Sürūr-i sīne-efġārına tīrinde ʿaṭā olsun 

 

5 Leb-i ḫūbān[ı] añduḳça Murād’uñ çeşmi ḳan aġlar 

  Ġażabdan dişledükçe leblerin dil mübtelā olsun 

  

-187- 

[DERVĪŞĪ]* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Gider zülfüñ ruḫuñdan tā ki ʿālem pür-żiyā olsun 

  Cemālüñ gün gibi āyīne-i ʿālem-nümā olsun 

 

 

*  42b 

592   
* 42b 
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 2 İçüp mey şerḥalar çek sīne-i ʿuşşāḳa meclisde 

  Açılsun dilleri erbāb-ı bezmüñ pür-ṣafā olsun 

 

 3 İzüñ tozına yüzüm sürmeden menʿitme sulṭānum 

  Meded ḳo ḫāk-i pāyüñ gözlerime tūtiyā olsu[n] 

 

 4 Reh-i ʿaşḳuñda ölmekden ḳaçar ṣanma beni cānā 

  Degül bir cān senüñ yoluñda yüz biñ cān fedā [olsun] 

 

  5 İtüñe itmegi (?)593 ḫidmet buyur ḳapuñda Dervīş’e 

  Benüm şāh-ı cihānum bir gedā ḳo pādişāh olsu[n]  

 

-188- 

NÜVĪDĪ* 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Ġāret itdi kīşver-i cān [u] dil[i] bir bī-amān 

  Ḥamzadur nām-ı şerīf[i] ġamzesidür ḳahramān 

 

 2 Ġamze-i pür-kīninüñ ālüftesi āhū-yı Çīn  

  Kākül-i ālüftesi mülk-i Ḫoten’dür her zamān 

   

 3 Rūy-ı dil-keş üzre ebrūsın görenler didiler 

  Bir ser-āmed medd rāsın üzre ẓāhirdür hemān 

 

 

 

593  
* 42b 
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 4 Ḳāmet-i bālāsı<nı>naḫl-i ser-keş-i bāġ-ı İrem  

  ʿĀrıż-ı dil-cūsı berg-i ġonca-i gülden nişān 

 

 5 Gör ne yüzden ʿāşıḳuñ olmış Nüvīdī  bende[ñi] 

Baş üzre yiri var şemşīrüñüñ ḳıl imtiḥān 

 

-189- 

NAẒĪRE*  

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

  Ġāret eyler milket-i ṣabr u sükūtum her zamān 

Ḳaramānī ġamzelerle bir şeh-i ṣāḥib-ḳırān 594 

 

-190- 

ḲIṬʿA* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

 1 Efendi saña bir aèlā naṣīḥat 

  Ḥaẕer ḳıl cānuña nā-dān getürme 

 

 2 Kitāb olsun enīsüñ hem celīsüñ 

  Ṣaḳın ehl-i hevā yārān idinme 

 

-191- 

 

 

* 42b 
594  Nazirenin yarım kalmasından ve nüshanın sonundaki reddâden  bu kısımda kopukluk olduğu 

anlaşılmaktadır. 
* 42b Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
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DĪGER [ḲIṬʿA]*  

 

mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

 1 Ẓarāfet bilmeyen şaḫṣa birāder 

  Cihān şāhı olursa olma rāġıb 

 

2 Gedā olursa daḫı ḳūt-ı cāndur 

Ḥarīf-i nüktedān yār-ı muṣāḥib 

   

-192- 

VE LEHŪ [ḲIṬʿA]* 

 

fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün  

1 Diñle ey teşne-i zülāl-i viṣāl 

  Cümle èālem bu söze ḳāyildür 

 

 2 Bir içim su ise yu andan elüñ 

  Sevdügüñ çünki ġayre māyildür 

 

-193- 

[MESNEVĪ]* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

 1 Ecel derzisi bir ṭon kim biçerdi 

  Ḳılıç gülgūn ki beyānın açardı 

 

 

 

* 42b Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
* 42b Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
* 43a 
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2 Açup aġzın adamlar içmege ḳan 

  Sü bigi yalmanur < i>di almaġa cān 

 

3 Ḳılur düzd-i ecel biñ dürlü tedbīr 

  Ki cān almaġa gözler revzen-i tīr 

 

 4 Ḳızılırmaḳ aḳup her teşnelerden 

  Ḳaradaġlar yıḳıldı küştelerden  

  

 5 Aḳup ḳan baḥrı döndi seyl-i āba 

  İçünde kelleler ḫūnīn ḥabāba   

 

 6 Niceler yaṣdı yayın oḳın atdı  

  Çekilmekde kemānuñ baġrı ḳandı 

   

 7 Rıżā yolında teslīm itmege cān 

  Ḳażā tīrine gögsin gerdi ḳalḳan 

   

8 Görindi bir ġubār-ı tūtiyā-vār 

 Güzeller ḫaṭṭ[ı] gibi ʿanberin-bār 

   

9 Tozup tozup gül-i gülzār içinde 

 Ḫaṭ-ı dilber gibi ruḫsār içinde 

  

10 Bir āhū gözlü ḳaplañ sīnelü şīr 

 Ḳovar ṣaḥrāda bir āhū-yı naḫcīr   

 

11 Ḫade[n]ginden peleng olmış zırıh-pūş 

 Neheng  āhın siper ṣalmışdı ber-dūş 
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12 Eline almış iki dillü bir mār 

  Ḳuşanmış ẕüʾl-feḳār[ı] ejdehā-vār 

   

 13 Demür zincīr urup bād-ı ṣabāya 

  Licām urmış dehān-ı ejdehāya 

   

 14 Kemend[i] ḥalḳasına tāb virmiş   

  O ḳıldan tīġına zehr-āb virmiş 

   

 15 Ruḫı gül-reng alı vü ṭonı al 

  Başından ayaġa āl üstine āl 

   

 16 Eritmiş ehl-i ʿaşḳuñ baġrı yaġın 

   Uyarmış ḥüsninüñ rūşen çerāġın 

    

 17 Şikār ardınca uçmış bāz gibi 

  Ḳanad bükmiş gelür şehbāz gibi  

  

 18 Dilīr-i pehlivānısın cihānuñ 

  Şecāʿatle oḳınur  dāsitānuñ 

 

 19 Ḳılıç baġı gibi ġayret kuşaġın 

  Beliñe iki yerden baġlı baġın 

   

 20 Çü cevşen gibi ola arḳamuz düz 

  Zırıh gibi biñ oḳdan yummazuz göz  
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 21 Ḳoçup (?)595 devletle sürsen dūstına (?)596 rāh 

  ʿAlemler diyeler “naṣrun minallāh”597 

 

 22 Binüp bir yedi başlu ejdehāya 

  Süvār olmış gelür bād-ı ṣabāya 

 

 23 Görince birbirini ḳaldı ḥayrān 

  Hevālardan olur ṣu gibi lerzān 

 

24 Yüz urdı birbirine yād gibi  

  Baş üzre el ḳoyup simbād gibi 

 

 25 İki  rāġıb biri birine merġūb 

  İkisi daḫı ṭālib līk maṭlūb 

 

 26 Birisi yedi iḳlīmüñ penāhı 

Birisi iki ʿālem pādişāhı 

 

-194- 

RĀST PENÇGĀH* 

 

  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

1 Ḫandān ol ey göñül  ki viṣāl iḥtimāli var 

 

 

595  

596  
597 Hoşunuza gidecek bir şey daha var: Allah’ın yardımı ve yakın bir fetih! Haydi müminleri müjdele 

(Saff 61/13). 
* 43a Şiir derkenara yazılmıştır. 
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 Fürḳat kemāle irdi kemālüñ zevāli var 

 

2 Allāh ṣaḳlasun işidenden ıraḳ ola 

 Yārinden ayrı düşenüñ ayrıḳsı ḥāli var  

 

-195- 

NEVĀ-YI SÜNBÜLĪ* 

 

müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün 

1 Göster cemālüñ şemʿini mihr-i dıraḫşānum Ḥasan 

 Biñ nāzla reftāre gel serv-i ḫırāmānum Ḥasan 

 

2 Ol ḳamet-i bālā-y-ıla ol ḥüsn-i bī-hem-tā-y-ıla 

Kul itdi cümle ʿālemi sulṭān-ı ḫūbānım Ḥasan 

 

 

-196-* 

LÜĠAZ 

MİHR-ÇÜN ḤASAN ÜÇ GÜNDE İSTİḤRĀC EYLEMİŞDÜR 

    

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

1 Ġūl-çeşm mār-dom kerkes-ber ü merdüm şikem 

 Şīr-sūret fīl-gerdan nāka-pāy u esb-ser 

 

2 Herkes īn cānever rā ger be-dāned nām çīst 

 Der cihān der zīrekī mis̱l-eş ne-598 baş ed (...)599 

 

 

* 43a Şiir derkenara yazılmıştır. 
* 43a Şiir derkenara yazılmıştır. 

598  
599 Bu hayvanın adını bilen birisinin zekası herkesten üstündür. 
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-197- 

TAḪMĪS-İ BEHİŞTĪ*  

[MUḪAMMES-İ BEHİŞTĪ]600 

I 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 Yaşum deryāsı mevc urduḳca baḥr-ı bī-girān iñler 

 Fiġānum èālemi ṭutduḳça kūh-ı ser601-girān iñler 

  Derūnum nāle peydā eyledükçe ins ü cān iñler 

  Ḳaçan kim zār [u] dil ḫaste olup bir nā-tüvān iñler 

  Anuñ feryādına raḥm eyleyüp kevn ü mekān iñler  

II 

  Olupdur nūr-ı ʿaşḳ-ıla benüm göñlüm gözüm rūşen 

  Anuñ-çün nice esrār-ı nihāna vāḳıf oldum ben 

  Bu maʿnāyı egerçi ey kemān-keş602 añlamazsın sen 

  Raḳībüñ baġrına ṭoġunmadı diyü teʾessüfden  

  Ne meydānda bir oḳ atılsa ardınca kemān iñler  

III 

  Ruḫ-ı yāri belā deştinde bitmiş lāle mi ṣanduñ 

  Dil-i èuşşāḳı bu ḥüsn ü mecāzı ala mı ṣanduñ 

  Fenā bezm-i bu èālemde müʾebbed ḳala mı ṣanduñ 

  Ney ü çeng ü rebābuñ sen fiġānun nāle mi ṣanduñ 

  Beni gör kim bir āh itsem zemīn ü āsumān iñler 

IV 

  Ḫarābāt ehli ol sürmek dilerseñ ẕevḳ-ı dünyāyı603  

 

 

* 43b BEHD: 88-89. 
600 Nüshada başlıkta “Tahmîs” yazıyorsa da bu şiir muhammestir.  
601 kūh-ı ser: her kūh-ı, BEHD. 
602 kemān-keş: kemān kaş, BEHD. 
603 dünyāyı: erzānī, BEHD. 
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  Ele al cāmı isterseñ fenā derdine dermanı 

  Şarāb-ı nāb-ıla èömrüñ olur biñ yılca bir anı 

  ʿAcebdür kim murādınca içersen Āb-ı Ḥayvān’ı 

  Niçün sāḳī żaèīf olduñ604 diyü pīr-i muġān iñler 

V 

  Maḥabbet èāşıḳı rūbāh olursa dönderür bebre  

  Dem-i ġayretde ḳalmaz ḳudreti bir ẕerrece ṣabre605 

  Raḳībe606 merḥamet ḳılmaz ider tersāye vü gebre  

  Behiştī ey güneş yüzli niçün in[cin]mesün ebre  

   İkide bir ser-i kūyıña geldükçe hemān iñler  

 

-198- 

MÜSEDDES[-İ ḲALENDERĪ]* 

I 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  Ḳul olmaḳ saña ḫaḳan u Nerīmān olmadan yegdür 

  Gedā-yı kūyuñ olmaḳ şāh-ı devrān olmadan yegdür 

  Senüñ kim bendeñ olmaḳ dehre sulṭān olmadan yegdür 

  Cefā vü607 cevri baña luṭf u iḥsān olmadan yegdür 

  Senüñ maḥzūnuñ olmaḳ baña şādān olmadan yegdür  

 Ġamuñla aġlamaḳ illerle ḫandān olmadan yegdür 

         II 

 Enīsüm āh u nāle dūd u ġamdan ġayrı kārum yoḳ 

            Yanuñda ẕerrece ey mihr-i enver  iʿtibārum yoḳ 

 

 

604 olduñ: oldum, BEHD. 
605 ṣabre: cebre, BEHD. 
606 raḳībe: fakire, BEHD. 
* 44a  
607 cefā vü: cefādur, nüsha. 
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 Zücāc-ı ḳalbi seng-i ġamla ṣırsañ inkisārum yoḳ 

 Ne deñlü pāy-māl-ı rāh-ı ʿaşḳ itseñ ġubārum yoḳ 

Senüñ maḥzūnuñ olmaḳ [baña şādān olmadan yegdür] 

Ġamuñla aġlamaḳ illerle [ḫandān olmadan yegdür] 

III 

  Gerek luṭf-ıla iḥyā it gerek ġamla helāk eyle  

   Gerek sīnem cefā ṭīġıyla cānā çāk çāk eyle  

   Dilerseñ pāyüñ altunda beni bir ḳurı ḫāk eyle 

   Nʾiderseñ cümle maḳbūlüm bunı iẕʿān-ı pāk eyle 

   Senüñ maḥzūnuñ [olmaḳ baña şādān olmadan ] yegdür  

   [Ġamuñla aġlamaḳ illerle ḫandān olmadan yegdür] 

IV 

  Ciger ḳan-ıla ṭoldı ārzū-yı rū-yı ālüñle 

  Ḫayāl oldı tenüm ey meh-rū ebru-yı hilālüñle  

  Göñül ġāyet perīşāndur firāḳ-ı ḫadd [ü] ḫālüñle 

  Gerek cevr u cefā eyle gerek öldür melālüñle 

 Senüñ maḥzūnuñ olmaḳ [baña şādān olmadan yegdür  

 Ġamuñla aġlamaḳ illerle ḫandān olmadan yegdür] 

V 

  Ne deñlü dīde-i ġam-dīdemi pür-ḫūn iderseñ de 

  Ne deñlü eşk-i çeşmüm cevr-ile Ceyḫūn iderseñ de 

  Beni ey zülf-i Leylī şöyle kim Mecnūn iderseñ de 

  Elem çekmem cefā-yı ʿādet-i ḳanūn iderseñ de 

 Senüñ maḥzū [nuñ] olmaḳ [baña şādān olmadan] yegdür  

 [Ġamuñla aġlamaḳ illerle ḫandān olmadan yegdür] 

VI 

  Ḳuluñam iltifāt itseñ begüm [bir] hüsni ad eyle 

  Dimem elbette ey ḳān-ı seḫā mihr [ü] vefā eyle  
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  Baña derd [ü] ġamuñ sen tek [begüm] ẕevḳ [ü] ṣafā eyle  

  Efendi ḫāṭırum ḫoşdur gerek cevr [ü] cefā eyle  

 Senüñ maḥzūnuñ olmaḳ [baña şādān olmadan  yegdür ] 

 [Ġamuñla aġlamaḳ illerle ḫandān olmadan yegdür 

VII 

  Ḳalender rāst geldüm dün o<l> serv-i ser-firāz-ıla 

  Hemān yanına düşdüm aġladum zār u niyāz-ıla608 

  Gehī cevr eyledi gāhī vefālar itdi nāz-ıla 

  Yüzine oḳudum bu maṭlaʿı sūz-güdāz-ıla 

  Senüñ maḥzūnuñ olmaḳ baña şādān olmadan yegdür  

   Ġamuñla aġlamaḳ illerle ḫandān olmadan yegdür 

   

-199- 

FURŪĠĪ* 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün  

 Ḫaṭṭ-ı reyḥān[-ı]la ol lāle-ʿiẕār 

Ṣanasın muṣḥafdur āyet ber-kenār609 

 

-200- 

[MAṬLAʿ]* 

 

   fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 

 

608 niyāz-ile: nizār-ile, nüsha. 
* 44a Şiir derkenara yazılmıştır. 
609 Bu mısranın vezni kusurludur. 
* 44a Şiir derkenara yazılmıştır. 
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 Āsitānı mı firdevsüñ (…)610 ahbāb  mısın611 

 Bābınuñ her naʿli ʿaşḳ ehline mihrāb [mısın] 

 

-201- 

    YAḤYĀ FERMĀYED* 

I 

  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

  Yā Rabb612 ḥasret-ile benüm alma cānumı 

  Bir daḫı göreyin <ol> meh-i nā-mihribānumı   

  Cānānumı cefā ḳılıcı nev-civānumı 

  Şahin baḳışlu yārumı rūḥ-ı revānumı  

  Sulṭānumı Efendimi şāh-ı cihānumı  

II 

  Dāyim taṣavvurum bu idi āşinā ola 

  Gün yüzinüñ teveccühi benden saña613 ola 

  ʿAşḳ-ı nihānı614 derd-i derūne devā ola 

  Kim dir [i]di ki çoḳ615 bu ḳadar bī-cefā616 ola 

  Sulṭānumı Efendimi şāh[-ı cihānumı] 

III 

  Varsam sarāyına nitekim nāle vü fiġān  

 

 

610  
611 Beyitte vezin ve anlam gereği bazı eksiklikler olduğu anlaşılmaktadır.  
* 45a YD: 191-192. 
612 Yā Rabb: Yā Rabbi, YD. 
613 saña: yaña, YD. 
614 nihānı: nihāna, YD. 
615 çoḳ: çaḳ, YD. 
616 cefā: vefā, YD. 
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  Bir ḥāl olur ki söyleyemez ḥālümi zebān 

  Tedbīrümüñ birin idemez cān-ı nā-tüvān  

  ʿAḳlum şaşar dilüm ṭutılur göricek hemān 

  Sulṭānumı Efendimi şāh-ı cihānumı  

IV 

  Seyrāna çıḳsa gün gibi zerrīn ḳabā_ıla 

  Ḳapusı ḳulları bir617 nice mübtelā_ıla 

  ʿĀlem ṭolar duʿā vü ṣadā-yı618 s̱enā_ıla 

  Ḳurbān olur yolında görenler619 ālā_ıla 

  Sul[ṭā]numı Efendi[mi şāh-ı cihānumı] 

V 

  Ben nice medḥ idem ki cemālini el bilür 

  Gün gibi bī-naẓīr bilür bī-bedel bilür 

  Bu ʿizzete bu devlete ġāyet maḥal bilür  

   Yaḥyā ʿaleʾl-ḫuṣūṣ ġāyet [ki]620 güzel bilür 

   Sulṭānumı Efendimi <sulṭān> [şāh-ı]621 cihānumı 

 

-202- 

BĀḲĪ EFENDİ* 

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

  Teşbīh idem mi māh-ı cihān-tāba ben seni 

  Sen pādişāh-ı ʿālem o dervīş-i Rūşenī 

 

 

 

617 ḳulları bir: ḳullariyle, YD. 
618 duʿā vü ṣadā-yı: ṣadā-yı duʿā vü, YD. 
619 görenler: güzeller, YD. 
620 ġāyet [ki]: ziyāde, YD. 
621 Her bendde tekrar eden “şâh” kelimesi, bu bendde “sultân” olarak yazılmıştır. Vezin olarak uyumlu 

olsa da tekrar edilen “şâh” kelimesi yazılmıştır. 
* 45a Bu şiir Dîvân’da bulunmamaktadır. 
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-203- 

MAḲĀLĪ* 

 

  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

  Ey lāle-ḫad güle nice teşbīh idem seni  

Sen pādişāh-ı ʿālem o dervīş-i Gülşenī  

 

-204- 

[EMRĪ]* 622 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Bir melek623 gördüm dil-ārā624 ruḫ güzel ḳad nāzenīn 

  Āfitāb-ı müntehā-<ā>sā ruḫ güzel ḳad nāzenīn 

 

 2 Verd līkin nā-şüküfte ʿarʿar illā nā-resīd 

  Verd ü ʿarʿar gibi ammā ruḫ güzel ḳaḍ nāzenīn  

 

 3 Ḥūri vü ṭūbā625 nihāl ü626 ṭūbā-i ḥūrī-cemāl 

  Hem mis̱āl-i ḥūr u ṭūbā ruḫ güzel ḳad nāzenīn 

  

 4 Lāle-i şemşād-ḳad  şimşād-ı  lāle-çihre hem 

  Lāle vü şimşād-āsā ruḫ güzel ḳad nāzenīn   

 

 5 Nūrdan ruḫsāre vü kāfūrdan cism Emriyā 

  Şemʿ-veş maḥbūb-ı raʿnā ruḫ güzel ḳad nāzenīn 

 

 

* 45a 
* 45a ED: 200. 
622 Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
623 melek: nigār, ED. 
624 gördüm dil-ārā: itdüm temāşā, ED. 
625 Ḥūri vü ṭūbā: Kūy-ı cennet ol, ED. 
626 nihāl ü: nihāl-i, ED. 
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-205- 

     [TĀRĪḪ]* 

 

  fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün  

 1 Çoḳ ġazā eyledi Sinān Pāşā 

  Raḥmet-i Ḥaḳḳ o ẕāta lāyıḳdur 

   

 2 Ḫayr  ola  dilerem ki ʿāḳibeti  

  Dünyede çünki ḫayra ʿāşıḳdur 

 

3 Oldı yüz biñ kerāmeti ẓāhir 

  Bir kerāmetde fetḥ-i Yanıḳ’dur 

   

 4 Didi fetḥüñ Vücūdī  tārīḫin 

  Bu ġazā ġa[y]rıdan beş artıḳdur 

  Sene  1000 (M.1591-1592) 

 

-206- 

[TĀRĪḪ]* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

 1 Bi-ḥamdillāh bugün Sulṭān Murād’uñ 

  Sinān Pāşā gibi serdārı fāyıḳ 

 

 2 Ṭaġıtdı Istaburun kāfirüñ hep   

  Olup mesrūr fetḥiyle ḫalāyıḳ 

 

 

 

* 45b 
* 45b 



231 

 

 3 Didi tārīḫini Sāʾī-i dāʿī 

  ʿAdū-yı dīn ṣınup fetḥ oldı Yanıḳ  

  Sene 1001 (M.1592-1593)627 

 

-207- 

[NECĀTĪ]* 

 

mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

 1 Daḫı cevre peşīmān olmaduñ mı  

  Be hey kāfir müselmān olmaduñ mı628 

  

 2 Vefādan629 menʿ idermişsin ḥabībi 

  Be hey ṣūfī sen oġlan olmaduñ mı  

   

 3 Benüm [i]çün yoluñ630 ölmez dimişsün631 

  Bugün billāhi yalān olmaduñ mı 

 

 4 Nice kez ey beden seng-i cefādan 

  Yıḳılmaduñ  mı vīrān olmaduñ mı 

 

5 Ġurūr itme cihānuñ ʿizzetine  

  Necātī düşde632 sulṭān olmaduñ mı633 

 

 

627 Mısranın ebced hesabı 1002 çıkmaktadır. 
* 45b ND: P. 594. 
628 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

  Elā ey devlet-i dünyāya ṭālib 

  Düşüñde hīç sulṭān olmaduñ mu 
629 Vefādan: Cefādan, ND. 
630 Benüm [i]çün yoluñ: Beni yolumda, ND. 
631 dimişsün: dir imişsin, ND. 
632 Necātī düşde: Düşünde hīç, ND. 
633 Dîvân’da mahlas beyti şu şekildedir: 

 “Necātī vaṣf-ı ḥüsnin ideli sen 

   Bugün şiʿr içre Ḥassān olmaduñ mı” ND. 
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-208- 

[MAṬLAʿ]* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 

  Ne deñlü saʿy iderseñ her murāda  

  Naṣīb olmaz  muḳadderden ziyāde  

 

-209- 

[MAṬLAʿ]* 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Bu sözüñ ister iseñ nüktesini 

  Oḳu “naḫnu ḳasemnā”634 āyetini 

   

-210- 

HĀŞİMĪ* 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

  Ehrimenler[-i]le ḳoşma ey [ki] sulṭān-ı zamān 

  Ḫātem-i laʿlüñ nezāketle öperler nāgehān 

 

-211- 

[MAṬLAʿ]* 

 

 

 

* 45b Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
* 45b Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
634 Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz 

paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin 

rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır (Zuhruf 29 /32). 
* 45b Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
* 45b Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
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  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

  Ebr-i sefīde girdi ṣanurlar meh-i nevi 

  İrdi yarı (...)635 yine destār-ı ḳallevī 

   

-212- 

[MAṬLAʿ]* 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Göze göstermez idüm ʿāleme aġyār degül 

  Ey göñül n’eyleyin yār baña yār degül636 

 

-213- 

[MAṬLAʿ]* 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

  Gideli sevdā-yı zülfüñle sevād-ı şāma dek 

Aġlayuban fikr-i ḫālüñle ḳara aḫşāma dek 

 

-214- 

[MÜFRED]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

  Bī-sutūn-ı ʿaşḳa ṣūret virmez idi Kūhken 

  Olmasa Şīrīn eger naḳşına māyil Ḫüsrev’[üñ]  

 

 

 

635  
* 45b Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
636 Bu mısranın vezni kusurludur. 
* 45b Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
* 45b Bu şiir derkenara yazılmıştır. 
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-215- 

TERCĪʿ-İ BEND[-İ ĠAZALĪ BİRĀDER]* 

I 

  fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün  

 1 Maʿrifet güllerin hüveydā ḳıl 

  Yine dil bülbülini gūyā ḳıl 

 

 2 Ṭūṭī-i cāna göster āyīne 

  Anı bu ṣūret-ile gūyā ḳıl 

 

 3 Cehlden ḳurtarup ʿulūm-ıla 

  Göñlüñi mürde iken iḥyā  ḳıl 

 

 4 Yāre ḥaṣr eyleyüp tevellā gibi 

  Cümle aġyārdan teberrā ḳıl 

   

 5 Ṭālibe olur aḫretde ḥicāb 

  Cümlesin bārī terk-i dünyā ḳıl 

 

 6 Olma efsürde pür-ḫarāret olup 

  Āteş-i ʿaşḳ-ıla yanup yaḳıl 

 

 7 Cūşa gel derd-ile ḫurūş eyle 

  Ḳaṭre iken özüñi deryā ḳıl 

 

 8 Gözüñi yumup iki ʿālemde 

  Bir naẓar kendüñi temāşā ḳıl 

 

 

* 46a 
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 9 Mest olup bāde-i maḥabbetle 

  Cānı medhūş ʿaḳlı şeydā ḳıl 

 

 10 Olup esrār-ı ʿaşḳla ḥayrān 

  Eyle rindāne ʿālemi seyrān 

II 

 1 Yār tenhā vü ḫāne ḥālidür 

  “Leyse fi’d-dāri ġayruhū deyyār”637 

 

 2 Bu cihān gülşeninde bülbül yoḳ 

  Yoḫsa her gūşede nice gül var 

 

 3 Anı görmege göz gerek ammā 

  Göremez anı dīde-i aġyār 

 

 4 Gözümüz638 yumdı perde-i ġaflet 

  Kime ʿarż-ı cemāl ide dil-dār 

 

 5 Perde-i ġafleti günüz dilden 

  Ḫˇābdan çeşm-i cānı ḳıl bīdār 

 

 6 Bir naẓar eyle hey iki gözüm 

  İşte baḳ cennet işte baḳ dīdār 

 

 7 Pendümi itmedüñ ḳabūl evvel 

  Sözüme geldüñ işte aḫir-i kār 

 

 

637 Evde (evrende) ev sahibinden (Allah’tan) başkası yoktur.          

638  
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 8 Kār u bārı ṭaġıt otur epsem 

  Saña budur benüm sözüm her bār639 

 

9 [Olup esrār-ı ʿaşḳla ḥayrān 

  Eyle rindāneʿālemi seyran] 

      III 

 1 İdüp ol yār-ı āşināyı yād 

  Eyle ey dil figānla feryād 

 

2 Bende-i ʿaşḳ evvel olmak isterseñ 

 Bend-i ġamdan hemīşe ger āzād 

 

3 Ḥāsıluñ yaḳ sen oda āteş-i ʿaşḳ 

 Ḫirmen-i ʿömrüñ eylesün berbād 

 

4 Reh-i ʿaşḳ içre cān viren kişiler 

 Gitdiler gerçi ḳodılar eyü ad 

 

5 Ḥüsrev-i ʿāşıḳān  olur mıydı 

 Cānı Şīrīn’e vermese Ferhād 

 

6 Ḥāl iden (?) ʿaşḳ ḳalma ʿālemde (?) 

 Kim olur şūr binası bünyād 

  

7 Dildeki nānla ḳarın ṭoymaz 

 Lafẓ-ı şekker aġızda vermez dād 

 

 

 

639 Nüshanın kenarı burada kesilmiştir. 
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8 Feraḥ adın telaffuẓ itmekle 

 Göñli ġam-gīn olan olur mı şād 

 

9 Vaḳtidür ḳıl diyār-ı ʿaşḳa sefer  

 İdinüp nān-ı maʿrifetden dād 

  

10 Olup esrār-ı [ʿaşḳla] ḥayrān 

  [Eyle rindāneʿālemi seyrān] 

IV 

 1 Añladuñ  n’oldı çün cümle640 encām 

  ʿAşḳa āġāz idüp ele al641 cām 

   

2 İçmeyince mey-i ṣafā-baḫşı 

  Zāyil olmaz küdūret-i eyyām 

 

 3 Ruḫ u zülfüñ ġamını ṭoylayalum 

  Bizi mest eyle sāḳī ṣubḥla şām 

 

 4 Vaṣla irgür Birāder’i dāyim 

  Her gün olur delüye bayrām 

 

 5 Ḳo Ġazālī kirişme-i ġazeli 

  Virme ol şīve ile naẓma niẓām 

 

 6 Yiter it sīm-berler evṣāfın 

  Puḫtesin sözlerüñ gerekmez ḫām 

 

 

640 cümle: cisme, nüsha. 
641 ele al: ala el, nüsha. 
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 7 Söyle bir söz daḫı Kelīm-asā 

  Ki_işidenler diyeler işte kelām 

 

 8 Ehl-i derd ol ger olmaḳ isterseñ 

  ʿAşḳ meyḫānesinde dürd-āşām 

 

 9 Başḳa bir pādişāh olup sen de 

  Olma şöyle esīr-i neng ü nām  

 

 10 Olup esrār-ı ʿaşḳla ḥayrān 

  Eyle rindāne ʿālemi seyrān  

 

V 642 

 

  1 Ẕerreye ṣayma mihr-i raḫşānı 

  Ḳatrece görme baḥr-i ʿummānı 

 

 2 Ṣusuz ol Ḫıżr elinden eyleme nūş 

  Ṣunsa minnetle āb-ı ḥayvānı 

 

 3 Ḳavs-i meh gibi olsa çarḫ üzre 

  Alma il süfresinde ʿizz-i nānı 

 

 4 Mūr gibi ʿuluvv-i himmetle 

  Ḫānuña  daʿvet  it Süleymān’ı 

 

 5 Virme dil kimseye dil Züleyḫā-veş 

  Olsa ḥüsn-ile Yūsuf-ı s̱ānī  

 

 

642 46a Tercî-i Bend’in son bendi derkenarda. 
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 6 Kendü yaġuñla ḳavrılup dāyim 

  Şemʿ-veş ṭabʿuñ eyle nūrāni 

   

 7 Tā ki refʿ ola dīde-i cāndan 

  Perde olup ḥicāb-ı ẓulmānī 

  

 8 Göresin sen seni ne cevhersin 

  Ḳandadur ya bu cevherüñ kānı  

 

 9 Göz göre ḳalma bezm-i ġafletde 

  Ḳo şarāb-ı ġurūr-ı sekrānı 

 

  10 Olup esrār-ı ʿaşḳla [ḥayrān  

Eyle rindāne ʿalemi seyrān] 

 

-216- 

[ḲĀRCI-ZĀDE]* 

 

mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

1 Şiʿār-ı der-i cihānī gerekse ey dil-i zār  

  Ṣafā-yı ṣoḥbet-i ḫayr-ı cihānda eyle ḳarār 

 

2 Eger ki şevḳ-i lisānla (…)643 eksik (?) 

  Revā budur ki_idesin cān u dilden istiġfār 

 

3 ʿAleʾl-ḫuṣūṣ ki serdār-ı fetḥ-penāh-ı zamān 

 

 

* 46b Bu şiir derkenara yazılmıştır.  

643  
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  Geriye şekl ü ʿabūsu’l-vech ḫar-ı bī -ʿār 

   

4 Denī-i fāḥişe-sīret (?)644 ḳabīḥ-i ḳahbe-nihād 

  Geñez-i ṣulb u murdār-ṭabʿ u bed-kirdār 

 

5 (…)645 geñez it Ḳarcı-zāde ʿAbdī Şāh 

  Esīr-i (…)646 ʿalaḳ-ı kīr-güvār 

   

 6 Liḳāsı şūm özi mezmūm ṭabʿ-ı nā-mevzūn 

  Yüzi ḳubḥ u sözi yāve ṭabʿı nā-hem-vār 

    

7 Yüzinde ẓāhir u nāmī nişān-ı (…)647 

  Sözinde rūşen u peydā emāret-i iḳrār 

 

 8 Ḳanı anuñ gibi bir ḍarr-ı  (…)648 u’n-niʿme 

  Künende iken ider göz göre keremi_inkār 

 

 9 Delīl ister-iseñ Ḳarcı-zāde_oldıġına 

  Güninde var anuñ ẓulmet-i bürudet-i ḳār 

 

 10 Geñez-nihād u civānāndur bu şīve baña 

 

 

644  

645  

646  

647  

648  



241 

 

Livāṭa itmege ḫod çoḳdan itdüm istiġfār 

 

-217- 

ḲAṢĪDE-İ EMRĪ*  

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

 1 Varaḳ-ı sebzini649 her berg-i diraḫtuñ650 el-ān 

  Mühre-i jāle ile ḳıldı mücellā devrān 

    

2 Rişte-i ḳudret-ile gördi ki maṣdarlanmış 

Eyledi berfden651 üstine şitā sīm-efşān 

 

 3 Çün yazıldı ḳalem-i ṣunʿla ḫaṭṭ-ı şecere 

  Üstine şāh-ı ḫazān adına urıldı nişān 

 

 4 Bu ḥadīs̱ üzre ki ḫayr olmaz imiş aṣferde 

  N’ola eylerse ḫazān ḫˇāce-i gülẕāra ziyān 

 

 5 Āferīn reng-rez-i dehre ḫum-ı nīlīde 

  Cāme-i nesrīni652 her bergüñ ider zerd hemān 

 

 6 Ḳıl653 dıraḫt üzre ḫazān yapraġına654 neẓẓāre655 

  Zer-nis̱ār656 itdi şecer üstine ḳudret eli ṣan   

 

 

* 47a ED: 1-3. 
649 sebzini: zerdini, ED. 
650 diraḫtuñ: hazānuñ, ED. 
651 Eyledi berfden: Berfden eyledi, ED. 
652 nesrīni: sebzini, ED. 
653 ḳıl: gel, ED. 
654 ḫazān yapraġına: naʿar eyle, ED. 
655 neẓẓāre: ḫazān yapraġına, ED. 
656 nis̱ār: nişān, ED. 
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7 Görinen her varaḳ-ı zerdde ḥumret mi yaḫud 

Düşdi zer āyineyeʿaks-i ʿizār-ı cānān  

 

8 Ḥılʿat-ı sebzini geydürmiş idi şāh657-ı bahār 

Etegi658 ṭolu filoriye ṣatupdur erzān 

 

9 Ṭıfl-ı şāhuñ başına dizdi ʿadedsüz altun 

Peder659-i pīr-i ḫazān buldı meger genc-i nihān 

 

10 Zer celācil görinür berg-i ḫazān ṣanma dilā 

Ṣunʿ ṭāvusı ḳılupdur çemen içre cevelān 

 

11 Dürlü yapraḳlar ile çözdi bir altunlı ḳumaş 

Kār-gāh-ı çemen içre yine üstād-ı zamān660 

 

12  Her661 ḥabābuñ legeni özi boşdur662 dizmegiçün 

 

Pūl-ı zer ḥāżır ider berg-i663 semenden664būstān 

 

13 Görinen berg-i semen665 ṣanmaʿarūs-ı şāḫuñ 

Levḥ[-i zer] aṣdı yine boynına dāmād-ı cihān 

 

14 Zerler itmişdi nihān ḫırḳa-i sebzinde diraḫt 

Lā-cerem eskiyicek her birisi oldı ʿıyān 

 

 

657 şāh: bāga, ED. 
658 Etegi: İki, nüsha.   
659 Peder: nedir, nüsha.  
660 zamān: cihān, ED. 
661 Her: Yā, ED. 
662 özi boşdur: örtüsine, ED. 
663 berg-i: zer-ger-i, ED. 
664 semenden: bāg u, ED. 
665 semen: ḫazān, ED.  



243 

 

15 Her dıraḫtı çemenüñ mālik-i dīnār-durur 

 Zeri ger ḫāk-ile eylerse ʿaceb mi yeksan 

  

16 Ne ʿaceb ʿālemi var berg-i ḫazānuñ cūda 

  Rūz u şeb ẓāhir666 ider encüm[-i]le kāh-keşān  

  

17 Şāḫda berg-i ḫazān gördi vü uçdı bülbül 

   Ṣaydı667 ol berg668 ucında anı zerrīn-peykān  

   

18 Tīr-i bārān atıcaḳ669 ḳavs-i ḳuzaḥdan gerdūn 

Ṣaldı670 her berg-i ḫazān keyfine671 zerrīn ḳalḳan 

 

19 Zer-nişān ḫancerini aldı elinden bīdüñ 

Ṣunmayınca672 vire mi derd-i ecel673 aña amān 

 

20 Kimisi her naḳş u kimisi zerd (…)674  

 Ravżā-i bāġ-ı ḫazān eyledi (…)675676 

 

21 Regleri n’ola ʿıyān olsa teninde bergüñ 

 Zerd olmaḳ677 anı pīr eyledi ey tāze civān 

 

 

666 ẓāhir: āhir, ED. 
667 Ṣaydı: Sandı, ED. 
668 berg: tīr, ED. 
669 atıcaḳ: idicek, ED. 
670 Ṣaldı: Aldı, ED. 
671 keyfine: üstine, ED. 
672 Ṣunmayınca: Ṣoḳmayınca, ED.  
673 derd-i ecel: düzd-i sabā, ED. 

674  

675  
676  Bu beyit Dîvân’da bulunmamaktadır. 
677 Zerd olmaḳ: Zerd-rūluk, ED. 
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22 Ṣanma gülşende ḫazān yapraġı ṣaçılmışdur 

Āşikār eyledi gencīne-i pinhān-ı zamān 

 

23 Her şecer serv-i ḫırāmānuñ olup abdālı 

 Āteşīn dāġ yaḳup cismini ḳılmış ʿuryān 

 

24 Bülbülüñ dūdı ki peyveste idi her şāha 

Şuʿle-i āteşe tebdīl olupdur o duḫān 

 

25 Bāġ-ı ṭābʿumda ḫazān gördiñ ise olma ḥamūş 

 Eyle bu şiʿre ser-āġāz gel ey bülbül-i cān  

  

26 Ḳāmetüm şāh-ı ḫazān-dīde yüzim berg-i ḫazān 

 Odlu āhum ḳurımış serv yaşum āb-ı revān 

 

27 Noḳṭa-i sürḫ-durur berg-i ḫazān üstinde 

  Ḳaṭre-i meyleriñe olur çehre-i zerdümdeʿıyān678 

 

28 Her ḫazān-dīde şecer kūşe-i gülẕār içre 

 Āhumuñ dūdın-durur  ey serv-i şerār-efşān679 

 

29 Berg680 bir tāze nehāruñ681 ġam-ı hicrin mi çeker 

Ki düşer heycāda çehre-i682zerd üstine ḳan  

 

 

678 Ḳaṭre-i meyleriñe olur çehre-i zerdümdeʿıyān: Ruh-ı zerdümdeki hūn katrelere oldı ʿıyân, ED. 
679 Āhumuñ dūdın-durur  ey serv-i şerār-efşān: Dûd-ı âhum-durur ey serv-i sehî şuʿle-feşân, ED. 
680 Berg: Bāg, ED. 
681 nehāruñ: gülün yā, ED. 
682 Ki düşer heycāda çehre-i: Ki benüm gibi döküpdür ruh-ı, ED. 
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30 Her ḫazān yapraġı bir levḫa-i (…)683 Emrī 

 (…)684 anı sebḳ ele ḳamu pīr ü civān685 

 

-218- 

SULṬĀN MUṢṬAFA (…)686 ṢIFATINDA DİDİGİDÜR* 

I 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  Leʾīme her kerem merg-i sitemdür Ḥaḳ güẕār olmaz 

  Şeb-i deycūrı meh-tāb itse nūrānī nehār olmaz 

  Zemīn-i (…)687 saʿy biriyle lāle-zār olmaz 

  Degüldür sehl kār-i ʿahd herkes müjde-kār olmaz 

  (… )688 ʿahd-ı düşmen ber-ḳarār olmaz 

  Cühūd īmāna gelmez merd-i mülḥid tevbe-kār olmaz  

  Vefā gelmez şehā bī-gāneden aġyār yār olmaz 

II 

  Ṣu uyur düşmen uyumaz bilür her kim uyanıḳdur 

  ʿİnān-ı iḫtiyārın deste virmez her kim ayıḳdur 

  Deminür düşmenüñ ʿırḳını kes ṭabʿı ʿavāyıḳdur 

 

 

683  

684  
685 Mahlas beyti Dîvân’da bulunmamaktadır.  

686  
* 47b 

687  

688  
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  Münāfıḳ her ne deñlü iḥtirām itsen münāfıḳdur 

  Ṣovuḳ mārı ıṣıtmaḳ çekmeye bes nā-muvāfıḳdur 

  Mezīd it iltifātuñ ol ki lāyıḳ belki fāʾıḳdur 

  Vefā gelmez şehā bī[-gāneden aġyār yār olmaz] 

III 

  Leʾīmi gönderse bir gūşeye ümmüʾl-ʿinād689 itme690 

  Ġaraż serdārlıġı naṣb ile dānā bed-nihād itme 

  Sürüp aʿdāya tīġ aḥbābı şād it nā-murād itme 

  Çün olmaz eski düşmen dūst bir ḫayr-ıla yād itme 

  Ḫaṭādur nā-maḥallüñ ḳadr ü cāhun izdiyād itme 

  Żarūrīde ḳuluñam dirse düşmen iʿtimād itme 

  Vefā gelmez şehā [bī-gāneden aġyār yār olmaz] 

IV 

  ʿAcem mülkini feth-ile murāduñ ey şeh-i ġāzi 

  Ḳafādār it ḳuluñı bir nice biñ merd-i şehbāzı 

  Ṣadā virsün Ṣıfāhān u ʿIrāḳ’a tīġuñ āvāzı 

  Alup Tebrīz’i baġla defter-i mülküñde Şīrāz’ı 

  Fürūmāne getürmez yük ṣanur ikrām u iġrāzı 

  Ḫar-ı leng-ile ḥāşā bir degüldür eşheb-i tāzī 

  Vefā gelmez şehā bī-gāneden [aġyār yār olmaz] 

V 

  Bu dürr-i gūş-vāre tuḥfedür ʿĪsā-yı Meryem’den 

  Rivāyetdür cenāb-ı Şeyḫ İbrāhīm Edhem’den 

  Vaṣiyyetdür kenār-ı cāma Bercīs691 ḥal-ile Cem’den 

 

 

689  
690 Bu mısranın vezni kusurludur. 

691  
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  Muḳaddem nefḫa-i ervāḥ-ı ʿālem ḫalḳ-ı Ādem’den 

  Nümūdār-ı binā-yı deyr-i ʿālem mā-teḳaddemden 

  Budur aḥvāl-i ʿālem ṭavr-ı Ādem devr-i Ādem’den 

  Vefā gelmez şehā bī-gāneden [aġyār yār olmaz] 

VI 

  Mezīd itdüñ Ebū Şirvān-ı ʿādilden vefā resmin 

  Getürdüñ luṭf-ıla mecmūʿ-ı ʿālemden cefā resmin 

  ʿAliyyüʾl- cūdsın Ḫātemden artırduñ seḫā resmin 

  Ne mümkin Muṣṭafā ol ḥażrete ıṣġā s̱e[nā resmin] 

  Hemān irgür ʿubūdiyyet maḳāmına duʿā res[min]  

  Dimişler ḥaḳ Ṣabāyī-y-ile bu dem bī-vefā resmin 

Vefā gelmez şehā bī-gāneden aġyār yār olmaz 

 

-219- 

ḲAṢĪDE-İ FİĠĀNĪ CENĀBĪ BEG* 

 

  mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

1 Şeh-i nücūm ki692 āheng-i rezm idüp şeb-i tār 

  Ḳılāʿ-i ṭārem-i mīnāyı ḳıldı yine693 ḥiṣār 

 

2 Yaṣındı ḳalb ü cenāḥı sipāh-i deycūruñ 

  Şeh-i kevākib idince sipihr[i] cārī694 ḳarār695 

 

3 Sipāh-ı zengī-i deycūra itmege şeb-ḫūn 

  Puṣuya girmiş-idi şehriyār-i bāliş-i çār 

 

 

* 48a FİGD: 18-20.  
692 ki: ile, FİGD. 
693 mīnāyı ḳıldı yine: mīnā-nümāyı itdi, FİGD. 
694 cārī: cā-yı, FİGD. 
695 Dîvân’de bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

  Ṭopını ḳurdı tamām atmaġa ʿadū remye 

   Bürūca çıḳdı kevākib kim eyleye peykār 
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4 Ḳuruldı696 ʿasker-i şāmuñ neberd ü697 heycāsı 

   Çü ḫōr geçüp yendi698 evreng-i çarḫa itdi firār699 

 

5 Hizebr-i ḫōr çıkınca700 bīşe-zār-ı gerdūna 

  Bu gāv-i ḫāk[i] urup pençesiyle ḳıldı701 şikâr 

 

6 Ḫorōs-ı çarḫ702 uçup açdı703 bāl-i zerrīni 

  Sipihr  mezraʿınuñ yidi dānesin ne ki var 

 

7 Aḳıtdı çeşme-i ḫurşīdi baḥr-i aḫḍardan 

  Şuʿāʿ livāsı itdi704 o çeşmenüñ zer-kār 

   

8 Bülend mertebe olmazdı ḫüsrev-i ḫāver 

  Cenāb-ı ḥażretüñe705 sürmese yüzin her bār 

 

9 Hizebr-i bīşe-i heycā (…)706  

  Peleng-i kūh-ı veġā nūr-ı Aḥmed-i muḥtār707 

 

10 Muḥammed-āyet [ü] Yūsuf-liḳā Cenābī Beg 

 

 

696 Ḳuruldı: Bozuldı, FİGD.  

697  
698 yendi: yine, FİGD. 
699 firār: ḳarār, FİGD. 
700 çıkınca: çıḳup, FİGD. 
701 ḳıldı: itdi, FİGD. 
702 çarh: ṣubḥ, FİGD. 
703 uçup açdı: açup uçdı, FİGD. 
704 livāsı itdi: lülesi idi, FİGD. 
705 ḥażretüñe: ʿizzetüñe, FİGD. 

706  
707 Bu beyit Dîvân’da bulunmamaktadır. 
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  Ḫalīl-ḫˇān u Ḫıżır-ʿilm ü ʿĪsevī-güftār708 

 

11 Dürildi defter-i (…)709 cümle ʿālemden 

  Olalı sen şeh-i ʿālem-penāhe defter-dār710 

 

12 Sipihr mezraʿınuñ ḥāṣılı711  yazar cev cev 

  ʿUtār[id] etmege712 ʿarż ṭāpuña her bār713 

 

13 Baş<ın> egmeye şu ki emrüñe  ḫāme-veş dāyim 

Dili kesile döküp yaş olup siyeh-ruḥsār 

 

 

-220- 

[ḲAṢĪDE-İ FİĠĀNĪ] DĪGER* 

 

mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

  1 Bir ṣubḥ kim714 felek tutuḳ[ın]dan ʿarūs-vār 

  Oldı hezār cilve ile mihr āşikār 

 

2 Ṣaçdı süm-i semendine encüm cevāhiri 

  Dāmād-ı çarḫ varın aña eyledi nis̱ār (?)715 

 

 

708 ʿĪsevī-güftār: Mūsevī-güftār, FİGD. 

709  
710 Bu beyit Dîvân’da bulunmamaktadır. 
711 ḥāṣılı: ḥāṣılın, FİGD. 
712 etmege: eylemege, FİGD. 
713 Bu mısranın vezni kusurludur. 
* 48a FİGD: 21-23.   
714 ṣubḥ kim: ṣubḥ-dem, FİGD. 

715  
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3 Oldı şafaḳ raʿnā-yı surḫ u hilāl zīn 

  Ḳadrüñ716 ʿarūsı olmaġa çarḫ atına süvār 

 

4 Bu şādlıḳla bir yere geldi melāʾike 

  Çarḥuñ ṭonatdı ḳalʿaların tābiş-i nehār 

   

5 Cān gözi ile seyr ider iken bu717 ʿālemi 

  Dūş718 oldı anda çeşmüme bir ḳaṣr-ı zer-nigār 

 

6 Gördüm bir āsitāne ki göz görmemiş anı 

  Gerdūn-medār u kūh-vaḳār u zemīn-karār 

 

7 Didüm bu āsitānede kimdür didi ḫıred 

  Ol efḍal-i zamāne vü mümtāz-ı rūzigār 

   

 8 Bū Bekr-ṣıdḳ u cāmiʿ719-i dīn üʿÖmer<u>ẓafer 

  ʿOsmān-ḥayā ʿAlī-kerem ü Aḥmed-iştihār 

   

9 Keşşāf-ı müşkilāt Kemāl Pāşā-zāde720 [kim] 

  Māʾil721 kelām-ı manṭıḳına zümre-i kibār 

 

10 Ḳanı722 niçe beste723 ideyin dest-i cūdına 

  Kim reşḥası durur kefinüñ lücce-i bī-ḥār 

 

 

 

716 Ḳadrüñ: Ṣubḥuñ, FİGD. 
717 bu: o, FİGD. 
718 Dūş: Ṭūş, FİGD. 
719 cāmiʿ: ḥāmī, FİGD. 
720 Kemāl Pāşā-zāde: yaʿnī Paşa-zāde, FİGD. 
721 Māʾil: Ḳāʾil, FİGD. 
722 Ḳanı: Anı, FİGD. 
723 beste: şebīh, FİGD. 



251 

 

11 ʿAhdinde kimse iñlemez illā meger ki kūh 

Dökmez kimesne göz yaşın illā ki cūy-bār 

 

12  Bilmez dügün evini çanaḳ ṭaşır ol kişi 

  Beñzer dir ise eşigine çarḫ-ı zer-nigār724 

 

13 Kef geçmiş idi725 gerçi acundan köpük ḳuṣar726  

  Oldı ġarīk-i niʿmetüñe baḥr-i bī-kenār  

   

14 Çarḫ itmeġe (?)727 döke ṣaça728 sūruñda ṣubḥ-dem729 

 Oldı bedīd  ḳulle-i gerdūnda730 bir nigār  

 

 

15 Bir cāriyeñ durur idi731 ḫurşīd-i732 mihr-i çarḫ 

  Ṭās-ı sipihri başda götürür legençe-vār  

  

16 Yüklense ger cehāzını ḳadrüñ ʿarūsınuñ 

  Büker ḳaṭār-i tevsen-i çarḫuñ belini bār 

 

 

17 Vaṣf eylemekde ẕātuñı ey Murteżā-seḫā 

  Dürc733 [ü] cevāhir oldı zebānum çü Zülfiḳā[r]  

 

 

724 Dîvânçe’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 
    Bişdi şu denlü maṭbaḫ-i süruñda aṭʿime 

    Aldı naṣīb danesini yirde mūr u mār 
725 Kef geçmiş idi: Kef kef geçerdi, FİGD. 
726 ḳuṣar: ḳusup, FİGD. 

727  
728 döke ṣaça: dükānçe-i, FİGD. 
729 ṣubḥ-dem: dem-be-dem, FİGD. 
730 gerdūnda: ḫāverde, FİGD.  
731 idi: ki, FİGD. 
732 ḫurşīd-i: ḫarīde, FİGD.  
733 Dürc: Dürr, FİGD. 
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18 Ögdül var ise734 ʿarṣa-i naẓm içre şāʿire 

  Meydān alurdı tevsen-i çarḫ-ı735 suḫen-güzār  

 

19 Vaṣf-ı süvār-i ḳadrüñe ṭāḳat getürmeyüp736 

  Urdum semend-i ṭabʿuma ben zin-i iʿtiẕār 

   

20 Ḳāṣır zebān-ı nāṭıḳa medḥinde ḫāme-veş 

  Mühr ur Fiġānī aġzuña sen de devāt-vār  

    

21 Tā kim sipihr bīvesine nev-ʿarūs-veş 

  Her bāmdād ola şafaḳ ġāze-i ʿiẕār 

   

22 Gelsün hemīşe baḫtuñ737 ʿarūsı kenāruña  

Olsun ḥarīm-i ḥürmetüñe [perde-dār-vār]  

 

          -221- 

       [TERKĪB-İ BEND]* 738 

 

-222- 

TAḪMĪS[-İ KEMĀL PĀŞĀ-ZĀDE ĠAZEL-İ ḪĀKĪ]* 

I 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

 

 

734 var ise: virürse, FİGD. 
735 çarḫ-ı: ṭabʿ-ı, FİGD. 
736 getürmeyüp: getürmege, FİGD. 
737 baḫtuñ: baḫt, FİGD. 
* 48b 
738  Mecmuanın bu kısmında; 49b varaktaki “Terkîb-i Bend”in ilk dört beyti bulunmaktadır. İlgili 

beyitler tekrar buraya alınmamıştır. 
* 48b Tayyâr-zâde, Târîh-i Atâ, 1293: 117-118.  
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  Gūş-ı murġ-ı dile gökden739 gelür āvāz-ı ḫurūs 

  Öziñi eyleme740 tezyīn mis̱āl-i ṭāvus 

  Deyr-i ʿālemde nedür diñle ṣadā-yı nāḳūs 

  Vaḳtidür naʿralaruñ añla nedür ṭabl-ıla kūs 

  Ḳanı Key-ḫusrev [ü] Dārā ḳanı yā  Keykāvüs 

II 

 

  Murg-ı dil bāz-ı ecelden bulımaz istiḫlāṣ 

  Cām-ı pür-zehrin içiser feleküñ ʿām-ile ḫāṣ 

  Yoḳ ecelden kişi ḳurtulmaġa bir cāh-ı741 menāṣ 

  Olımadı ecelinden ḳılıcuñ kimse742 ḫalāṣ 

  Bulımadı maraż-ı mevte şifā743 Cālīnūs 

III 

  Dime ḥükm eylemişem dehre dilāverlik-ile 

  Ṭutmışamʿālemi başdan başa serverlik-ile 

  Server oldur ki giçe ʿömr[i] ḳalenderlik-ile 

  Er degüldür o ki dünyāyı duta erlik-ile 

  Er odur pire-zen-i dehr-ile olmaz meʾnūs 

IV 

  Bülbül-i ḳudsi iken cāna744 ḳafes oldı bu ten 

  Anı āzād [id]egör kesr-i ḳafes eyleyüben 

  Ḳıl745 ʿamel şāhını ḳıl sidre budaġında vaṭan 

  Sen melekden ulu insān iken ol gökde [e]sen746 

 

 

739 gökden: dilden, Tayyâr-zâde, 1293. 
740 öziñi eyleme: eyleme kendüñi, Tayyâr-zâde, 1293. 
741 cāh-ı: cā-yı, Tayyâr-zâde, 1293. 
742 ecelinden ḳılıcuñ kimse: ḳılıcından ecel zāl, Tayyâr-zâde, 1293. 
743 şifā: devā, Tayyâr-zâde, 1293. 
744 iken cāna: cānāna, Tayyâr-zâde, 1293. 
745 Ḳıl: Ḳır, Tayyâr-zâde, 1293. 
746 [e]sen: ola sen, Tayyâr-zâde, 1293. 
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  Ḫāk-i süflide ḳalasın ḳanı ʿār [u] nāmūs747 

V 

  Er iseñ pīre-zen-i dehre iñen aldanma  

  Ṣūretā naḳş görüp anı civāndur ṣanma 

  Āteş-i ḥīlesine key ṣaḳın anuñ yanma748  

  Pīr-i749 dünyā yüzüñe güldügine aldanma 

  Ki olupdur o750 ʿacūze nice dāmāda ʿarūs 

 

-223- 

[MÜSEDDES-İ CİNĀNĪ]* 

I 

   mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

  Ḳadüñ naḫlinde yir yoḳ ḫalḳa bālālanmadan ġayrı 

  Ḳanı būy-ı vefā ḫaṭṭuñda751 raʿnālanmadan ġayrı 

  Ne luṭf itdüñ ʿaceb ʿuşşāḳa zībālanmadan ġayrı 

  Ne ḥāṣıl işigüñde baña şeydālanmadan ġayrı 

  Ne mihr itdüñ bize ey māh752 ġarrālanmadan ġayrı 

  Güzeller şāhı neñ gördük temāşālanmadan ġayrı 

II 

  Beni nālān idüp753 hicrüñle rüsvā-yı cihān itme754  

  Raḳīb-i nā-sezāyı vaṣluñ-ıla755 kāmurān itme  

  ʿAdūnuñ gel kerem ḳıl tīr-i ṭaʿnına nişān itme 

 

 

747 Bend ‘Atâ Tarih’inde 5. bend olarak geçmektedir. 
748 Bu mısra takdim-tehirlidir, Tayyâr-zâde, 1293. 
749 Pīr-i: Zen-i, Tayyâr-zâde, 1293. 
750 o: bu, Tayyâr-zâde, 1293. 
* 49a CD: 299-301. 
751 ḫaṭṭuñda: ḫaddüñde, CD. 
752 bize ey māh: baña ḳahr ile, CD. 
753 nālān idüp: redde eyleyüp, CD. 
754 Bu mısra takdim-tehirlidir, CD. 
755 vaṣluñ-ıla: vuṣlatuñla, CD. 
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  Vefā itdüm diyü aġyāra ḳarşu imtinān itme  

  Ne mihr [itdüñ bize ey māh756 ġarrālanmadan] ġayrı  

  [Güzeller şāhı neñ gördük temāşālanmadan ġayrı] 

III 

  Esir-i dām-ı ʿaşḳuñ olalı ey serv-ḳad muṭlaḳ757 

 Ḳılup cevr ü cefāyı758 ẓulm idersin dāʾimā nā-ḥaḳ 

 Olurken her denī deryā-yı iḥsānuñda müstaġraḳ 

 Begüm incinme gel billah [di] ʿaybolmasun ṣormaḳ 

 Ne mihr [itdüñ bize ey māh759 ġarrālanmadan] ġayrı 

  [Güzeller şāhı neñ gördük temāşālanmadan ġayrı] 

IV 

  Benümle gitmeden bezm-i şarāba nefret eylersüñ 

  Varup aġyār-ıla meyḫānelerde ʿişret eylersüñ 

  Dili zār-ı ġamuñla mübtelā-yı miḥnet eylersüñ 

  Yine yār eyleyüp ḥikmet budur ki760 minnet eylersüñ 

  Ne mihr [itdüñ bize ey māh761 ġarrālanmadan] ġayrı 

  [Güzeller şāhı neñ gördük temāşālanmadan ġayrı] 

V 

  Dil-i maḥzūnımı vaṣluñla şād itdüñ mi bir lāḥẓa 

  ʿAceb ol nā-murādı ber-murād itdüñ mi bir lāḥẓa 

  Şeh-i ḥüsn olalı hīç ʿadl ü dād itdüñ mi bir lāḥẓa 

  Cinānī  ḳuluñı762 luṭfuñla yād itdüñ mi bir lāḥẓa 

  Ne mihr [itdüñ bize ey māh763  ġarrālanmadan] ġayrı 

 

 

756 bize ey māh: baña ḳahr ile, CD. 
757 dām-ı ʿaşḳuñ olalı ey serv-ḳad muṭlaḳ: ʿışḳ idelden gönlümü ol Ḳādir-i Muṭlaḳ, CD. 
758 cevr ü cefayı: beyhūde cevri, CD. 
759 bize ey māh: baña ḳahr ile, CD. 
760 Yine yār eyleyüp ḥikmet budur ki: Temāşā būyına tenhada gāhī, CD. 
761 bize ey māh: baña ḳahr ile, CD. 
762 Cinānī ḳuluñı: Cinānī-veş beni, CD. 
763 bize ey māh: baña ḳahr ile, CD. 
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  Güzeller şāhı neñ [gördük temāşālanmadan] ġayrı 

 

-224- 

[TERKĪB-İ BEND]* 

I 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Görinmez n’oldı bir ḳaç gündür ol ḫurşīd-i raḫşānum 

  Bulınmaz oldı bir şeb encüminde māh-ı tābānum 

 

 2 Açılmaz olduñ ey cān bāġınuñ gül-berg-i ḫandānı 

  Ṣalınmaḳ semtini terk itdüñ ey serv-i ḫırāmānum 

 

 3 Seni ey naḫl-ı zībā görmeyelden bāġ-ı ʿālemde 

  Ṭaġıldı sünbül-i zülfüñ gibi ʿaḳl-ı perīşānum 

 

 4 Ḥelāl olsun ḥarāmī ġamzeñe ḳanum benüm şāhum 

  Ḥarām olsun maḥabbet senden ayru baña sulṭānum 

 

 5 Ne serve ser-fürū ḳılsam bu gülzār-ı maḥabbetde 

  Efendim sevdigüm sulṭānum āşūb-ı dil ü cānum 

 

 6 Ne çare  n’eylesem n’idsem ne ḳılsam fürḳatā derdā 

  Dirīġā ḥasretā ḥayfā meded feryād vāveylā 

II 

 1 Neden ol naḫl-ı bostān-ı irem reftārdan ḳaldı 

 

 

* 49b 
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  Neden ol ġonca-ı bāġ-ı kerem güftārdan ḳaldı 

 

 2 Olınca ḳābil-i dermān degüldür baġrımuñ bāşı 

  Baña bu yādigār ol gözleri bīmārdan ḳaldı 

 

 3 Gül-i dāġ-ı maḥabbet sünbül-i sevdā-yı miḥnetdür 

  Bu bāġuñ ḥāṣılı ol naḫl-ı āteş-bārdan ḳaldı 

 

 4 Kime ʿarż eyleyem derd-i dilüm ḥāl-i diger-gūnum 

  Aña ḫod rāz-ı mey işʿār-ıla eşʿārdan ḳaldı 

 

 5 Ser-i bī-ṣabr ū sāmānumdaki sermāye-i sevdā 

  Nihāl-i naḫl-ı zībā adlu bir dil-dārdan ḳaldı 

 

 6 Ciger ḳanıyla yazsam demdür ey dil ḥāl-i maḥzūnum 

  Gözüm yaşıyla ḥall idsem maḥaldür dāġ-ı pür-ḫūnum 

III 

 1 Dime ey dehr-i dūn-perver ki dünyā mātemin çekdüm 

  Cihān bāġında ben bir naḫl-ı zībā mātemin çekdüm 

 

 2 Cüdālıḳ el virüp bir ḳaç ʿAlī sīretlü serverden 

  Fenā dünyāda ben bir ḳaç eḥibbā mātemin çekdüm 

   

 3 Elüm bir kezden ayru düşdi ol ḳaşı hilālümden 

  Bükildi ḳāmetüm ensoñra ol mātemin çekdüm 

   

 4 Ṣanasın devr-i Ādem’den berü hicrānı ben gördüm 

  Bütün dünyā deger yār-ı dilārā mātemin çekdüm 
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 5 Ne beñzer ḥaẓret-i Yaʿkūb’a hicrānum benüm ey dil 

  Muḥammed Şāh’um ol laʿli Mesiḥ’ā mātemin çekdüm 

   

 6 Uṣandurduñ beni ey çarḫ-ı ẓālim kendi kendümden764 

[……………………………………………………] 

IV 

 1 Meger bir nice dem dūr itdi devr ol serv-ḳametden 

  ʿAlāmetler muḳaddem ẓāhir olurmış ḳıyāmetden 

   

 2 Tozındı tünd-bād-ı miḥnet ol serv-i revan-baḥşı 

  Ḳoyardı ṣaḥn-ı ṣıḥḥat birle ṣaḥrā-yı selāmetden  

  

 3 Güzel aḥlāḳa cāmʿ-i ḥüsne malik şāh idi ḥaḳā 

  Ḳuṣurın görmedüm işitmedüm mihr [ü] maḥabbetden 

   

 4 Ḳaşından ġayrı kec zülfinden özge egri bulmazduñ 

  Hemān bir serv idi kim ḫalḳ olmuş istiḳāmetden 

   

 5 O cism-i pākī ḫāke sürdi cellād-ı felek ammā 

  Umarın merḳadin ġarḳ ide Ḥaḳ ʿummān-ı raḥmetden765 

 

 6 Beḳā bezminde sermest oldı cām-ı cāhdan ḳandı 

Fenāfillāh olup ṭopraḳ döşendi ṭaş yaṣdandı 

V 

 1 Tenezzül ḳılmayan gülşende serve ola hem-zānū  

 

 

764 Nüsha, bu mısranın sonunda kesilmiştir. 
765 raḥmetden: zaḥmetden, nüsha. 
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  Revā mı şimdi bir seng-i siyāhı ide hem-pehlū 

   

 2 Süveydā-yı dilüm deryā sevād-ı dīde ẓann itmek 

  Gözümde bir ḫayāl olmış yatur ol ḫāl-i ʿanber-bū 

   

 3 Elinden ḫātem-i ʿömrin çıḳardı çarḫ-ı ḥakkākī 

  Gözüñ üstünde ḳaşuñ var dimezken ol hilāl-ebrū 

   

 4 Olurdı ḥilmden ġārḳ-ı ʿaraḳ bir kimse ter düşse 

  Zihī ḫulḳ-ı ḥasen-ṭabʿ u zihī evżāʿ u ḫoşter-ḫū 

   

 5 Ḳanı ol sayesin ṭūbaya ṣalmayan gümüş servi 

  Bu günler sāye-veş ṭopraḳda yatur ol ḳad-i dil-cū 

   

 6 Ḳanı ol mihr-i ʿālem-tāba beñzer şūḫ u şehr-āşūb 

  Ḳanı ol āfet-i devrān  gibi bir dilber-i maḥbūb 

VI 

 1 Ḥażīż-i ḫāke meyl itmez hümā-pervāz idi ḥaḳḳā 

  Begenmez cīfe-i dünyāyı bir şehbāz idi ḥaḳḳā 

   

 2 Vefā  ādāb u ḥüsn evzāʿ vuʿaşḳ eṭvārını bilmiş 

  Cefāsı luṭf u mihri meyl ü cevri nāz idi ḥaḳḳā 

 

 3 Perī-peyker melek-manẓar güzeller serveri dilber  

   Civānlıḳ tāzelik semtinde bir mümtāz idi ḥaḳḳā 

   

 4 Cihānuñ varını hep yoḳ bilürdi yoḳlasañ görseñ 

  Cināne meyli çoḳ dünyāya ḥırṣı az idi ḥaḳḳā  
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 5 Lebüñ sırrını ṣaḳlardı öz[i] mūy-ı miyānında 

  Dil-i zārumla hem-rāz olmadan dem sāz idi ḥaḳḳā  

   

 6 Muḥaṣṣal ṭoġru söz kim bu dil-i gümrāha ḥayf oldı 

Yazıḳlar aña yazıḳlar Muhammed Şāh’a ḥayf oldı 

VII 

 1 İlāhī kürs[i] vü ʿarş-ı ʿazīmüʾş-şān ḥaḳı-y-içün 

  Ser-ā-ser pāk-i sırr-ı zümre-i īmān ḥaḳı-y-içün 

   

 2 Ol iki ʿālemüñ faḫri Resūlullāh içün olsun  

  Anuñ şanında nāzil āyet-i Ḳurʾān ḥaḳı-y-içün 

   

 3 Ḥarīm-i Kaʿbe-i ʿulyā vü Beytüʾl-aḳdesüñ ḥaḳḳı 

  Sarāy-ı ḫuld-ı aʿlā ravża-i rıżvān ḥaḳı-y-içün 

 

 4 Ḳıyāmet ʿarṣasında ḥaşr olan ervāḥ içün olsun 

  O dīvān içre yā Rab luṭf olan iḥsān ḥaḳı-y-içün 

   

 5 Senüñ luṭfuñ görüp ol gül gibi ḫandān içün olsun  

  Celālüñ  ḳorḳusundan dīde-i giryān ḥaḳı-y-içün 

   

 6 Vücūd-ı ehl-i īmān-ıla yā Rab aña raḥmet ḳıl 

  Şefāʿat şerbetinden ḳandır iḥsān ile şefḳat ḳıl 
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-225- 

YAḤYĀ FERMĀYED* 

I 

  müstef’ilâtün müstef’ilâtün 

 1 Ṣāfī-dil olan mānend-i deryā 

  Görür cihānı kendüde peydā 

 

 2 Gözi açuḳlar seyyāre gibi  

  Seyrinde eyler ʿarşı766 temāşā 

 

 3 Dünyāyı görür alçaḳdan alçaḳ 

  ʿArş-ı berīni aʿlādan aʿlā 

 

 4 Ḥaḳ cānibinden olur muḥaḳḳaḳ 

  ʿİʿlām-ı ʿilm [ü] taʿlīm-i taḳvā 

 

 5 Ṭaġa ṭaġılur ṭaġı vü bāġı 

  Tīġi uzanur gün gibi zīrā 

 

 6 ʿAyn-ı maʿāṣī kör olmayınca  

  Bunuñ gibiler olmaz hüveydā 

 

 7 Cumhūr-ı bāṭıl varmaz namāza 

  Dīvān-ı Ḥaḳdur zīrā muṣallā 

 

 8 Merdūd-ı Ḥaḳḳı maḳṣūd idinme 

  Dünyāyı sevme “lā-ḫayre fihā”767 

 

 

* 50b YD: 135-138. 
766 eyler ʿarşı: ʿarşı eyler, YD. 
767 Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur (Nisa Sūresi: 4/114).  
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 9 Menfūrum oldı ḥālī768olanlar 

  Cān u göñülden didüm hemānā 

 

10 “Estaġfiruʾllāh tubtü ilāʾllāh 

[E]nheytü ḳalbi ʿa[n] māsi-vāʾllāh”769 

II 

 1 Dergāh-ı Ḥaḳda yerlerle gökler 

  Deryāya düşmiş bir kāha beñzer 

 

 2 ʿĀlī geçinme serv-i bülendi 

  Her bād-ı ṣarṣar öñürdi ṣarṣar 

 

 3 Alçaġı elden ḳoma ki duymaz770 

  Ṭūfān-ı Nūḥ’a771 deryāda gevher  

 

 4 Eyvāh eger ki772 fülk-i vücūda 

  Lām-ı felāket olursa lenger 

 

 5 Her nā-sezaya ālūde olmaz773 

  Merd-i mürīdi rāy-ı muṭahhar 

 

 6 Büyüklenendür ednādan ednā 

  Allāhu aʿlem Allāhu ekber 

 

 7 Ḳudret elinüñ ḫaṭṭıdur ādem 

 

 

768 ḥālī: cānī, YD. 
769 Allah’a karşı tevbe ettim ve kalbimi Allah’ın dışındaki her şeyden temizleyip, nehy ettim. 
770 duymaz: görmez, YD. 
771 Nūḥ’a: Nūhı, YD. 
772 ki: kim, YD. 
773 olmaz: itmez, YD. 
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  Ṭoġrı yola git mānend-i mısṭar 

 

 8 Cānum gözine olmazdı ḥāʾil 

  Ne dār-ı Dārā ne ḳaṣr-ı Ḳayṣer 

 

 9 Maḳbūl-i ḥażret ola<yı>m dir[-i]señ 

  Ḳıl dil diliyle bu beyti ezber 

 

 10 “Estaġfiruʾllāh tubtü ilāʾllāh 

Enheytü ḳalbi ʿa[n] māsi-vāʾllāh”  

III 

 1 Ḫalḳ arasında yel gibi yeldüm 

  Mevlāmı buldum kendimi aldum774 

 

 2 Görinmeyenler baña görindi 

  Göñlüm gözinüñ pasını sildüm 

 

 3 Ḥayretde ḳaldım lā-yaʿḳıl oldum 

Gūyā ki öldüm girü dirildüm 

 

 4 Didüm775 çerāġın çekdüm hevādan 

  Yārenlerümdem bir bir kesildüm 

 

5 Ṣaḥbāyı deldüm tesbīḥi776 aldum 

Ḥayrānlıġumdan el-ān el yudum777 

 

6 Köhne bināyem pīr-i dü-tāyem 

 

 

774 aldum: bildüm, YD. 
775 Didüm: Dīnüm, YD. 
776 tesbīḥi: tesbīḥe, YD 
777 el yudum: iyeldüm, YD. 
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  Ḥaḳ cānibine ṭoġrı egildüm 

 

 7 El-ḥamdüli’l-lāh ḳāl oldı ḳalbüm 

  ʿAşḳ āteşine778 yandum yaḳıldum 

 

 8 Bilmezlik itdüm bundan önürdi 

  Dīvāne gibi yolum yañıldum 

 

 9 Ehl-i günāha ḳarışmaz oldum 

  Şeyṭānlarımı āvāre ḳıldum 

   

 10 “Estaġfiruʾllāh tubtü ilāʾllāh” 

  [“Enheytü ḳalbi ʿan māsi-vāʾllāh”] 

IV 

 1 İller zebūnı manṣıb esīri 

  Ehl-i hevānuñ hengāme-gīri 

 

 2 Maʿnī yüzinde şāh-ı cihānuñ 

  Pā-būsı779 ile birdür serīri 

 

 3 Dervīş olanuñ mülk[i] beḳādur780 

  Mirʿāt-ı781 rifʿat olur ḥaṣīri 

 

 4 Tārīk-i ġamda ḳalur erāẕil782 

 

 

778 āteşine: āteşinde, YD. 
779 Pā-būsı: Tābūtı, YD. 
780 mülk[i] beḳādur: mülk-i baḳāda, YD. 
781 Mirʿāt-ı: Mirḳāt-i, YD. 

782  
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  Zīrā ki olmaz rāy-ı münīri 

 

 5 Rāh-ı beḳāda yoldaşuñ olmaz 

  Ḳorsın gidersin māl-i kes̱īri783 

 

 6 Deryāya döndi ṣāf oldı ḳalbüm 

  Gösterdi baña mā-fiʾż-żamīri 

   

 7 Yaḥyā beri gel aç gūş-ı hūşuñ 

  Dilde784 ne söyler ḥālüm785 ṣarṣarı786 

 

 8 “Estaġfiruʾllāh tubtü ilāʾllāh787 

  [E]nheytü ḳalbi ʿa[n] mā-sivāʾllāh” 

V 

 1 “El-ʿışḳu ḥālī veʾş-şevḳu bālī 

  El- Ḥaḳḳu ʿālī aʿleʿl-eʿālī” 

 

 2 ʿAyn-ı ʿazīzüñ ḳıble-nümādur 

  Ey ehl-i ḥālüñ ferḫunde-fāli 

 

 3 Ḳıl ḳametüñi serv-i muṣallā 

  Saña baş egsün Sidre nihāli 

 

 

 

783 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

 Ḳabriñde tenhā ḳorlar giderler 

 Cemʿiyyet ıssı şāh-ı kebīri 
784 Dilde: Diñle, YD.  
785 ḥālüm: ḫāmem, YD. 
786 ṣarṣarı: ṣarīri, YD. 
787 Bu bendde bir beyit noksandır. 
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 4 Kendüñi itme Ḳārūn’a hem-tā788 

  ʿAynuña alma māl ü menāli  

 

 5 Ḳoynuña ḳoyma mānend-i hāle 

  Şems ü ḳamerden ol bārī ḫālī 

 

 6 El ṣunma hergiz hem-çün789 ṣurāḥī 

  Her cām-ı Cem’dür bir seg sifāli 

   

 7 Dil gülşeninde ḫār-ı belādur 

  Bir şenligüñ kim ola zevāli790 

 

 8 Her ḫūk-ḫūya pend itmek olmaz 

  Gūş-ı ḫımāra ṭaḳma  leʾāli791 

 

 9 Ehl-i sülūkuñ bāl ü peridür792 

  Bu yol [ki] hādī nūş[uñ ki] ʿālī793 

 

 10 “Estaġfiruʾllāh tubtü ilāʾllāh 

  [E]nheytü ḳalbi ʿa[n] mā-sivāʾllāh” 

 

-226- 

[ḲAṢĪDE-İ] BĀḲĪ EFENDİ* 

 

 

 

788 hem-tā: ümmet, YD. 
789 hem-çün: hem-çü, YD. 
790 zevālī: melāli, YD. 
791 leʾāli: leʾālī, YD. 
792 peridür: perīdür, YD. 
793 Bu yol hādī-i nūş[uñ ki] ʿālī: Bu ḳavl-i hādī bu beyt-i ʿālī, YD. 
* 51b BD: 37-38. 
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  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

 1 Ḥüsnüñ żiyāsı pertev-i nūr-ı ḳıdem gibi  

  Rūşen cemālüñ āyīnesi ṣubḥ-dem gibi  

 

 2 ʿĀlem ḥarīm-i Kaʿbe-i794 kūyuñda muḥterem 

  Vaṣluñ ḥarāmʿāşıḳa ṣayd-ı Ḥarem gibi  

 

 3 Çeşmüm devāt-ı surḫa dönüp ḫūn-ı eşk[-i]le 

  Cismüm boyandı ḳana ser-ā-pā ḳalem gibi  

 

 4 Derdüm ḥesāba gelmedi ḳıldum muḥāsebe 

  Gözyaşı dāne dāne dökildi raḳam gibi 

 

 5 Sen ṣaġ ol ey viṣāli ḥayāt-ı cihān olan 

  Ben bu belāya795 döymeyem āḫir ölem gibi  

   

 6 Bāḳī ne ġam penāhuñ ola rūzigārda 

  Sulṭān Mehemmed ol şeh-i ṣāḥib-kerem gi[bi] 

 

7 Meşhūr bezm-i devlet-i şāh-ı yegānede 

Ṭabʿuñ ṣafā-yı meşreb ile cām-ı Cem gibi 

 

 8 Ol şeh-süvār-ı ʿarṣa-i iḳbāl [ü] baḫt kim 

  Şāhān-ı dehr atı öñince ḫadem gibi 

 

 9 Ḳadr-i bülend [ü] cāh[-ı]la mümtāz [u] ser-firāz 

  Ḫayl-i mülūk-i ʿālem içinde ʿalem gibi 

 

 

794 Kaʿbe-i: ḥürmet-i, BD. 
795 belāya: firāḳa, BD. 
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 10 Ḥaḳ’dan niyāzum ol ki ʿadūsı zamānede 

  Rāḥat yerini bulmaya kūy-ı ʿadem gibi 

 

 11 Āsīb-i rūzigār-ı ḫazandan emīn ola 

  Gül-zār-ı ʿömr-i devleti bāġ-ı İrem gibi 

 

 12 Pā-māl-i esb-i devleti küffār-ı ḫāk-sār 

  Ḫaḳan-ı Çin muṭiʿ ola şāh-ı ʿAcem gibi 

  

 13 Kesr-i ʿadū [vü] fetḥ-i memālik ʿaleʾd-devām 

  Gürz-i girānı kelle-i düşmende żam gibi  

 

-227- 

VE LEHŪ* 

[ḲASĪDE-İ BĀḲĪ] 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Cān virürdüm cevher-i cān istese cānān eger 

  Bezl iderdüm yolına ẕī-ḳıymet olsa cān eger 

 

 2 ʿİyd [ü] gül hem-ṣoḥbet oldı cām-ı zer ṣundı hilāl 

  Göklere çıḳsa yiridür naʿre-i mestān eger 

 

 3 Aldanurdum gül-bün-i ʿömrüñ yüze güldügine 

  ʿAhdine ṭursa zamāne dönmese devrān eger 

 

 4 Ḫˇār u zār olmazdı bülbül ḫāre yār olmazdı gül 

 

 

* 51b BD: 31-32. 
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  ʿAksine devr itmese_idi796 günbed-i gerdān eger 

   

 5 Aġlamazdum zaḫm-ı ḫārından bu fānī gülşenüñ 

  Bir güle baḳsa hele ol ġonca-i ḫandān eger 

 

 6 Cūʿ[u] ẕillet der[d]idür ṣıbyān[ı]797 giryān eyleyen  

  Aġlamazdı ṭıfl-ı dil olsa elinde nān eger 

 

 7 Ḫarc kim bī-daḫl ola mevcūd olan nā-būd olur  

  Mālüñ olsa798 fiʾl-mes̱el maḥṣūl-i baḥr [u] ḳan eger 

 

 8 Lā-cerem bir gün zemīn-i ḫuşk olur deryā-yı Nīl 

  Menbaʿından yaġmasa bir nice dem bārān eger  

 

 9 Derd [ü] miḥnet çekme dergāhında ey Bāḳī yüri 

  ʿArż ḳıl bilmezse ḥālüñ ḥażret-i Sulṭān eger 

 

 10 Ol ki ḫurşīd-i cihān-tābā zekāt-ı zer virür 

  Kāse-gerdān olsa şehrinde meh-i tābān [eger] 

 

 11 Feyż-i envār-ı kef-i zer-baḫşı besdür ʿāleme 

  Aḳmaz olsa çeşme-i ḫurşīd-i nūr-efşān eger799 

   

 

 

796 itmese_idi: itmeyeydi, BD. 
797 ṣıbyān[ı]: eṭfāli, BD.  
798 Mālüñ olsa: Olsa mālüñ, BD. 
799 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyitler mecmuada yoktur: 

   Ḳaṣr-ı ḳadrüñ āsmān eyler olursa dest-gīr 

   Himmet-i vālā-yı şāhenşāh-ı ʿālī-şān eger 

 

 Biz gedā mihmāniyüz lāyıḳ görürse ḥükm anuñ 

 İşiginde nāne muḥtāc olduġın mihmān eger 
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-228- 

RŪḤĪ-İ BAĠDĀDĪ* 

 

 fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün  

1 Yāsemendür ḫaddi ya gül ikiden ḫālī degül 

Zülf-i şebbūdur ya sünbül ikiden ḫālī degül    

 

 2 Ḫāl-ı ruḫsārı ki mülk-i fitnede yek-dānedür 

  Ḥabb-ı miskidür ya fülfül ikiden  ḫālī degül 

 

 3 İñler aġlar serv-ḳaddin gül-ruḫın yād eyleyüp 

  Dil ya kumrıdur ya bülbül ikiden ḫālī degül 

   

 4 ʿAklın alur ʿāşıḳuñ fīʾl-cümle reng ü ālda800 

  Berg-i güldür laʿli ya mül ikiden ḫālī degül 

 

 5 Dāġ-ı ḫūn-efşānuma801 didüm ne dirsün didi yār 

  Lāle ya ḳaṭmer ḳaranfül ikiden ḫālī degül802 

   

 6 Dün bir ehl-i derde ʿaşḳuñ çāresin ṣordum didi 

  Ya seferdür ya taḥammül ikiden ḫālī degül 

 

 

 

 

 Gelmeye bir daḫı mis̱li dehre biñ saʿy itseler 

 Heft aḫter nüh felek yanınca çār erkān eger 

 

 Nūḥʿömrin virsün Allāhum ḫaṭādan ṣaḳlasun 

 Yıḳsa bünyād-ı sarāy-ı ʿālemi ṭūfān eger 
* 52a RBD: 769. 
800 ālda: āl ile, RBD. 
801 efşānuma: feşānuma, RBD. 
802 Dîvân’da bu beyitten sonraki şu beyit mecmuada yoktur: 

 Ḥüsnüñüñ rehzenleri dil mülkin itmişler ḫarāb 

 Ġamzedür iden ya kākül ikiden ḫālī degül  
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 7 Evveli ʿaşḳuñ melāmetdür nedāmet āḫiri 

  Sen gerek aġla gerek gül ikiden ḫālī degül 

   

 8 Vaʿde-i luṭf eylemiş dün Rūḥī-i ʿuryāna çarḫ 

  Ya ʿabādur luṭfı yā çul ikiden ḥālī degül 

   

-229- 

EHEMMĪ* 

 

  mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

 1 Kūyuñ ḳoyup cināna bugün ki adım adam 

  Ey ḥūrī yarın ölmeye hergiz  ādem ādem  

 

 2 Ben deyr-i dilde ey büt-i Çīnī ḫayālüñi 

  Cān bilürüm Ḫudā ḥaḳı ṣanma ṣanem ṣanam 

 

 3 Girü āh-ı gülden irdi çü bülbüle būselik 

  ʿUşşāḳ içinde ḳılsa nevā vü neġam ne ġam  

 

 4 Didüm ki būy ṣun dil-i bīmāra ey ṭabīb 

  Didi ki (?)803 n’ideyin saña çoḳ çoḳ verem virem  

 

 5 Ayaḳda ger Ehemmī ḳalursam firāḳla 

  Başuma od urup elim-ile yaḳam yaḳam 

   

-230- 

 

 

* 52a 

803  
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ḲIṬʿA* 

 

  fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

 1 Hey ʿacebdür zamāne yārāna 

   Ġāyet olsañ seni ider ġaybet 

 

  2 Rū-be-rū olıcaḳ nifāḳ-āmīz 

  Nice yüzden o dem ḳılur ʿizzet 

 

-231- 

FAŻLĪ* 

 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Dāne-i gendüm gibi derd-ile zerd oldı beñiz 

Murġ-ı dil ṣa[y]d itmede (?)804 dām-ı cihānda her beñiz   

 

2 Kimsenüñ ey tīr-i dilber ḳatline göz dikme gör 

(…)805dīk (…)806 olsun cihānda dik[meñiz]  

 

 3 (…)807 dil Ḳaradeñizdür gözlerümdür Aḳdeñiz 

 

 

* 52a. 
* 52a. 

804  

805  

806  

807  
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  Ḫūn-ı dil aḳarsa çeşmümden revādur aḳdeñiz 

 

 4 Olalı ben āşinādan pādişāhā ben de gör 

  Dürr-i dendānuñ ġamından yaşum itdüm ben deñiz 

 

 5 Ḫidmetüñde ḫōr olmaḳ bir nefes layıḳ mıdur 

  Ey efendim a begüm bī-çāre Fażlı bendeñiz808 

    

-232- 

[MÜSLİMĪ]*  

 

mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

1 (...)809 iki ḳavs-i müntehādur ey kemān-ebrū 

Çekilmişdür aṣılup iki ḫūnīn810 zihle hem-pehlū 

   

 2 Ne serkeş iki gürbüz pehlüvānlardur ki baş çekmiş 

  Olup peyveste ṭururlar ber-ā-ber ḳarşu-ber-ḳarşu 

 

 3 Berāt-ı ḥüsnüñi yā ḫod iki ṭuġrā-yı ġarrādur 

Gözüñ üstünde ḳaşuñ var dimesün saña her meh-rū 

 

 4 ʿİẕār-ı āteşīnüñ ne ʿaceb gül-gūnu rengīndür 

 

 

808 bendeñiz: bendeñüz, nüsha. 
* 52b. 

809  

810  
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  Gül-i ḥamrā disem lāyıḳ aña ben yā gül-i ḫod-rū 

 

 5 Bunı ṣormaḳ benüm Müslim ḳatı ḫāṭır-nişānumdur 

  Nihāl-i erġuvān u bāl-i (?)811 ʿarʿar serv-ḳad dil-cū 

    

-233- 

[MÜSLİMĪ]* 

 

 mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün 

1 Ḳaşuñ ḳażā-yı ḥükm-i ḳaderden nişān virür 

 Ṣaçuñ diyār-ı Çīn-i Ḫoten’den nişān virür 

 

2 ʿArż eylese cemāliniʿaşḳ ehline o māh 

  Ṣān şāhdur ki ḳullarına ḳurṣ-ı nān virür 

 

 3 Sulṭān Muḥammed ʿazmin ider Beç812 üstine 

  Ḳıral el-amān diyerek el-amān virür 

 

 4 Naḫs itmiş idi nāfe zülfini ḳara gözi813 

  Ḳorḳum budur  ki naḫsını fermān virür814 

 

 5 Vardır didi femiñi kimi kimi yoḳ didi 

  Müslim taṣavvur ehline anca gümān virür 

 

 

 

811  
* 52b 

812   
813 Bu mısranın vezni kusurludur. 
814 Bu mısranın veni kusurludur. 
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-234- 

BEYT* 

[SAʿDĪ-İ ŞĪRĀZĪ] 

 

müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün 

  Berg-i dıraḫtān sebz der naẓar-ı ḫūşyār815 

  Her varakī defterīst maʿrifet-i Kirdigār816 

 

-235- 

NAẒĪRE* 

[MAṬLAʿ] 

 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Ḳaṭre-i āb-ı nisāt der ṣadef-i her nigār 

  Dürr-i süḫan-gū şevet ḳudret-i Perverdigār817 

   

-236- 

[FENĀYĪ]* 

 

  mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

 1 Öpülmekden ḳaçup dilber bi-ḥamdillāh ṣaḳlandı 

  Ç.kün oḫşadı oḫşadı hele muḥkem ṭ.şaḳlandı 

 

 2 Çemenzār-ı maḥabbetde bugün bir serv-i bālānuñ 

  Yañaġı öpülüp şap şap beli pek pek ḳucaḳlandı 

 

 

 

* 52b 
815 Bu mısranın vezni kusurludur.  
816 Yeşil ağaçların her bir yaprağı bakışları uyanıklar için; Allah’ın marifet defterinin bir yaprağı gibidir.  
* 52b Başlıkta, “Nazire” yazsada bir önceki şiirin vezni ile tutmamaktadır. 
817 Her güzelin sedefine bir damla su bırak. Allah’ın kudretiyle söz incisi oluşsun. 
* 53a 
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 3 Yine bir şehr oġlanı şikār itdüm diyü ḫaylī  

  S.küm ḳöy ketḫüdāsına dönüp ḫaylī ḳalaḳlandı 

 

 4 T.şaġum yumruġın dögüp s.kim ḥışm idüb[en] geldi 

  S.küm anı görüp yāruñ g.tine girdi ṣaḳlandı 

 

 5 Fenāyī derd-mend ki ṭabībim dest-gīr olduñ 

  Senüñ arḳañda bir pāre ol üftāde ayaḳlandı 

 

-237- 

DİGER ḲIṬʿA [ŞÜKRĪ]* 

 

  fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

 1 Bir ḳadem gitmeyüp bizümle o serv 

  Sāye-veş her yaña raḳīb[i] sürür 

 

 2 Ṭañ mı her dem raḳīb itse şikār 

  Seg-i āhū-ṣıfat yabānda yürür 

   

 3 Aḳçe bulınmasa yanında eger 

  İki külçe gümüşi ṭutuvirür 

 

-238- 

[NAZM]* 

 

müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün 

 

 

* 53a İsen, 1999: 439. 
* 53a.  
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1 Gerçi geñez mübtezel ammā dilīr 

 Ṭatlı idi g.ti ilerlerdi pīr (?)818 

 

 2 Ṭurmaz  atar ḳo (…)819 bir bir820  

  G.ti zemīnī-i ḫarāb itdi kīr 

 

-239- 

DĪGER [ḲIṬʿA]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Bir Frenkoġlı bu diye  mīr-i mīrān olalı 

   İtmez oldı ġāzīler devrinde hīç Buraḳlıġı (?)821 

 

 2 Belde-i Ḥaḳ’da muṣallaṭ oldı devrinde iki 

   Bir yaña ṭāġūt-ı ekber bir de Yūsuf ḳıtlıġı 

 

-240- 

VE LEHŪ [ḲIṬʿA] * 

 

mef’ûlü fâ’ilâtün mef’ûlü fâ’ilâtün 

 1 Dūr olduġum ṭapuñdan aduñ ṣaḳınduġumdur 

 

 

818  

819  
820 Bu mısranın vezni kusurludur. 
* 53a 

821  
* 53a 
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  Yoḫsa güzel efendi dīvāna doymaḳ olmaz 

 

 2 Vaṣluñ recā iderdüm sende o luṭf utulmaz 

  Yāhū sizi efendi dīvāna doymaḳ olmaz  

   

-241- 

[MÜFRED]* 

 

  fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Meyi ayaḳda görüp ḥürmet-ile aldum ele 

   Bir ḥarāmzāde imiş başuma çıḳdı fi’l-ḥāl 

    

-242- 

[MÜFRED]* 

 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Māyeñüz ġāyet-ile duhter-i rez822 ṣoḥbetine 

  Sāḳiyā hū diyelüm şāyed ayaġla gele  

   

 

-243- 

[MESNEVĪ]* 

       

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Gırre olma ḥüsñ-ile ey dilber-i ṣāḥib-cemāl 

 

 

* 53a 
* 53a 

822  
* 53a 
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  Zīrā vardur her kemālüñ āḫiretde bir zevāl 

   

 2 Pāk-dāmān geçer ammā kime olsa ṭaḳılur 

  Ḳoculur ḳısmı degül geçinür ammā s.kilür 

 

 

-244- 

[MÜFRED]* 

 

   fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

  Beni ẕemm eyler-iseñ incinmem  

   Al otaġunda senüñ ʿālem var 

    

 

-245- 

ḲAṢĪDE[-İ HİṢĀRĪ]* 

 

  Nesīb (Bahāriye) 

  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

 1 Leşker-i ezhār-ıla çün geldi şāh-ı nev-bahār 

  Kişver-i gülzārdan cünd-i şitā itdi firār 

 

 2 Ṣaldı bāġa ḳāṣıd-ı peyk-i ṣabāyı şāh-ı gül  

  Oldı ceyş-i dey ḫazān yapraġı gibi tārmār 

 

 3 Her dıraḫt-ı pür-şükūfe giydi cevşen rezm içüñ 

 

 

* 53a 
* 53b 
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  Cünd-i ezhār-ıla zeyn oldı yemīn[-i]le yesār 

 

 4 Ceng içün ḳavs-i ḳuzaḥ ḳurdı kemān-ı Rüstem’i 

  Tīr-i bārān itmege cünd-i şitāyı ḳaṣdı var 

 

 5 Geydi ġonca başına miġfer neberd-i dil-içün823 

  Gül zırıh-pūş oldı sūsen çekdi tīġ-ı ābdār 

 

 6 Şol ḳadar ḳıldı veġā ṣayf u şiṭā gülşende kim 

  Ṭaġ u ṣaḥrā ḫūn-ı ezhār[-ı]la oldı lālezār 

 

 7 ʿĀḳıbet fetḥ eyleyüp mülk-i gülistānı nesīm 

  Şāh-ı gül ḳurdı zümürrüd taḫtını ḳıldı ḳarār 

 

 8 Lāleler açıldı mānend-i ḫıyām-ı Ḳahramān 

  Cem-i nergis ṭutar destinde cām-ı ḫoş-güvār824 

 

 9 Mesned-i sulṭān-ı gül oldı yine evreng-i bāġ 

  Pāyine sīmīn ṭabaḳla oldı nergis zer-nişān 

 

 10 Bāġda ẓulm-ıla ġāret ḳılduġın cünd-i ḫazān 

  Geldi bir bir alıvirdi ʿadl-içün şāh-ı bahār 

 

 11 Laʿl-i rummānī ile doldurdı zerrīn ḥoḳḳalar 

 

 

823  
824 Bu mısranın vezni kusurludur. 
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  Pīş-keş çekdi gelüp dīvān-ı gülzāra enār 

   

 12 Defter-i evrāḳa taḥrīr itmek içün vāridāt 

  Her nihāl itdi (…)825 ḳalemler āşikār826 

   

 13 Aks-i ezhār-ı riyāż-ı ḫākdür yer yer ʿayān 

  Görinen mirʾāt-ı gerdūnda nücūm-ı tābdār 

   

 14 Cāmiʿ-i gülşende her bir lāle yanmış bir çerāġ 

  Serv minber āşiyān mahfil müʾeẕẕinler hezār 

 

 15 Ṭūr-ı kūḥsār içre gūyā zanbaḳ olmışdur Kelīm 

  Kim yed-i beyża ile aḥḍar şecerden nārı var 

   

 16 Oldı gül Yūsuf gibi Mısr-ı gülistānda ʿazīz 

  Cūylar Nīl oldı bülbül fiʾl-mes̱el Yaʿḳūb-ı zār 

 

 17 Ṭaġa düşmiş erġuvān bir ḳıpḳızıl dīvānedür 

  Yüri ey Leylī-ṣıfat Mecnūnuñ olur kūhsār 

   

 18 Açamaz çeşmini nergis mest olup egmiş başın 

  Aña bir zerrīn ḳadeḥ mi sāḳiyā virmiş ḫumār 

 

 19 Egmez iken ġoncaya başın perişan-ḥāl olup  

  Şimdi bāġuñ sünbüline reşk ider zülf-i nigār 

 

 

825  
826 Bu mısranın vezni kusurludur. 
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 20 İrdi bir dem kim gelür her gūşede yüz biñ ṣadā 

  Cām-ı gülden mest olup feryād [u] zār eyler hezār 

 

 21 Naġme-sāz olup nevāya başlamış her ʿandelīb 

  Raḳṣa girüp bu hevā-y-ıla elin ḳarṣar çenā[r] 

   

 22 Deyr-i bāġuñ yaḳdı ebkārı buḫūr-ı Meryem’i 

  Virdi peyġāmın çü bir ʿaybın demüñ peyk-i bahār  

  

 23 Merġzāra mihr ile ey şeh nesīm-āsā seher 

  Şevḳle bu maṭlaʿı gördüm oḳurum murġ-ı zār  

 

  Girizgāh 

 24 İrdi eyyām-ı sürūr oldı yine evvel bahār 

  Salṭanat bāġında bitdi bir nihāl-i mīve-dār  

 

  Medhiye 

 25 Māh-ı burc-ı salṭanat Şeh Bāyezīd-i kām-yāb 

  Ḫāver-i çarḥ-ı ḫilāfet sāye-i Perverdigār 

 

 26 Ẓıll-ı Yezdān dāver-i devrān ḫurşīd-i cihān 

  Sāye-i raḥmet ṣalıpdur dehre ẕātuñ Ḳirdigār 

 

 27 Matlaʿ-ı subḥ-ı saʿādetdür sevād-ı sünbülüñ 

  Nūr-ı mihr-i rūz-ı devletdür ruḫuñ ey gül-ʿiẕar 

 

 28 Lāyıḳ oldur yuya aġzın çeşme-i ḫurşīd[d]e 

  Nāmuñı yād itse āb-ı ṣubḥla her gün nehār  
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29 Şehsüvār-ı eşheb-i devr-i zamānsın gün gibi 

  Naʿl-i esbüñ çehre-i māha baṣarsañ vechi var 

   

 30 Her seḥer gün yüzine ey hüsrev-i gerdūn-rikāb 

  Naʿl-i esbüñ āyine ḳılmaġla eyler iftiḫār 

 

 31 Müşterī ḳatında ḳadriyle göge irdi hilāl 

  Naʿlüñe şāhā siper olmaḳla buldı iʿtibār 

 

 32 Ḫāk-i dergāh-ı muʿinüñ tūtiyā-yıʿayn-ı cān 

  Ṭāḳ-ı eyvān-ı refīʿüñe felek cāyın ḳurār 

 

 33 Tekye ḳılsañ bu sipihr-i nüh ḳıbābı ḫüsrevā 

  Bāliş-i ḫurşīd ola bir müttekā-yı zer-nigār 

 

 34 Şehsuvārā atuñuñ cevlānına meydān felek 

  Ṣavlecān-ı ḳudretüñle gūy-ı gerdūn bī-ḳarār 

 

 35 Salṭanat sen var-iken aġyāra yoḳ ey ġonca-leb 

  Ḫüsrev-i ḫāver var iken māha ḳalmaz iʿtībār 

 

 36 Münderic şān-ı şerīfüñde şehā fażluñla ḫod 

  Ẕātuña luṭf u kerem olmış şiʿār-ıla dis̱ār 

 

 37 Maḳsem-i erzāḳ-ı dervīş-i tüvāngerdür kefüñ 

  Ḫāk-i pāyüñ kuḥl-ı çeşm-i her ṣıġār u her kibār 

 

 38 Sāye ṣaldı ebr-āsā dehre duḫān-ı maṭbaḫuñ 

  Ḫˇan-ı luṭfuñla pür oldı bu simāṭ-ı sebze-zār 
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 39 Virdi emvāt-ı nebātāta nesīm-asā ḥayāt 

  Bir nefes ḫulḳuñ nesīminden dem urdı rūzigār 

 

 40 Pādişāh-ı dād-perversin nesīm-i luṭfla 

  Bāġ-ı dehrüñe ḫarāb-abādın itdüñ üstüvār 

 

 41 Muṭrib-i bezmüñ defin nerm itmege āb üstine 

  Çeşme-i Nāhīd aḳıda <tā> ṣubḥ olınca çeşme-sār 

 

 42 Ḫusrevā sāḳī-i luṭfuñ şöyle muʿtād eylemiş 

  Māh-ı nev bir gün ḳomaz elden ayaġın lāle-vār 

 

 43 Ġonca-veş her teng-dil açıldı şāh-ı gül gibi 

  Nev-bahār-ı luṭfuñ-ıla geldi rūy-ı sebze-zār 

 

 44 Ḳoydı eṭbāḳ-ı zeberced içre yāḳūt-ıla zer 

  Pāyüñe gül geldi ḳılmaġa sipihr-asā nis̱ār 

 

 45 Aṭlas-ı ezhārı ḳat ḳat yıġdı gülşende ṣabā 

  Ḳılmaġa ferş-i ḳadem bekler çemende reh-güzār 

 

 46 Her şecer sīmin ṭabaḳla aḳçalar iḥżār idüp 

  Yoluña şāhā nis̱ār içün çekerler intiẓār 

 

 47 Geydi ʿadlüñ ḫilʿat-i ġūr-ı zamāne ḫusrevā 

  Ḥāşe lillāh ki ḳabā-yı cevr ola saña şiʿār 

 

 48 Mısr sulṭānı Ḫıṭā ḫanı şehā lālālaruñ 

  Āl-i Ẕu’l-ḳādir ḳuluñdur seyisüñ İsfendiyār 

   

 49 Bula ẕātuñla ārāmuñ ʿizzet  ü şān [u] şeref 

  Ola meddāḥuñ melāʾik ḥāfıẓuñ Perverdigār 



285 

 

 50 Dāʿī-i baḫt-ı bülendüñdür zemīn-ile zamān 

  Pāye-i baḫt-ı refīʿüñdür sipihr ey şehriyar 

   

51 Her seḥer kim at ṣala meydān-ı çarḫa āfitāb 

  Ola destüñde zimām-ı ʿizz ü devlet ber-ḳarār 

 

 52 Bulmaya deryā-yı luṭfuñ sāḥilin fülk-i felek 

  Geşt ide mādām keştī-i hilāl-i rūzigār  

  

 53 Baḥr-i cūduñ kim ḥabābıdır ḳıbāb-ı āşiyān 

  Meşʿal-i rāy-ı münīrüñde nücūm ednā şerār 

 

 54 Dest-i sīminüñ meger ki pençe-i ḫurşīddür  

  Bezl-i luṭfundan anuñ altun olupdur her diyār 

   

 55 Elden utanup ṭutar dāyim yüzine keffini 

  Kendüsin beñzetdi beñzer dest-i cūduña biḥār 

   

 56 Var ise gördi leb-i gevher-nişānuñ imrenüp 

  Aḳıdur aġzı ṣuyın derya-mis̱āl ebr-i bahār 

 

 57 Olmasa şāhā ġulām-ı ḥalḳa der-gūşuñ felek 

  Māh-ı nev ḳılmazdı mengūş-ı hilāli gūşvār 

 

 58 Bir dem ayrılmaz kapuñdan rūz [u] şeb bekler seni 

  İki ḳuluñdur  şehā devlet saʿādetle yarar 

 

 59 Ṭañ mı beñzetsem ṣabāya raḫşuñ ey ġonca-dehān 

  Ḫāṭırında kimsenüñ bir ẕerre yoḳ andan ġubār 
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 60 Bir ceve ḳılmaz naẓar ʿahdüñde yel gibi geçer 

  Geştzāra girse esb-i bād-pāñ ey şehsuvār 

 

 61 Ẓülm-ile şebdīz-i gerdūn bir cevi ḳılsa şikest 

  Seng-i ʿadlüñle bulur dendānı fiʾl-ḥāl inkisār 

 

 62 Ol ki bī-ʿillet ḳuluñdur ṣaġ u sālimdür ṣaḥīḥ 

  Emriñi nehy eyleyen olsun ʿalīl-i ḫōr [u] zār 

 

 63 Çūb-ı aʿlāmuñ eger Mūsā ʿaṣāsı olmasa 

  Ejdehā beñzer görünmezdi ʿadūya āşikār 

 

 64 Ẕerreden efzūn olursa cünd-i aʿdā ġam degül 

  Pertev-i mihr-i vücūduñ eyler anı tārumār 

 

 65 Çīn-i ebrūsı yıḳar ḫaḳan burcın ḳahr-ıla 

  Heybet-i tīr ü kemānından ṣınur ceyş-i Tatar 

 

 66 Oldı tīġ-ı āhenīnüñ sedd-i Yeʾcūc-ı fiten 

  Olasın mānend-i İskender cihānda nāmdār 

 

 67 Rumḥ ucıyla ḥalḳa-i çarḫı ḳaparsın ʿarṣada 

  Ḍarb-ı gürzüñe nice ḳılsun taḥammül kūhsār 

   

 68 Nizedār-ı rezm iken ẕātuñ gören Mūsā ṣanur 

  (…)827 ḳılmış musaḥḥar destüñe Perverdigār 

 

 

827  
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 69 Nes̱r-i ṭāyir per döker perrinde nīzeñi görüp 

  Hey ne ḳuşdur uçmaya cān-ı ʿadū-yı kār nā-bekār 

 

 70 Şāhbāz-ı evc-i devletsin saʿādet üsküfüñ 

  Olur aʿdā-yı zaġan seyfüñ görince tārumār 

   

 71 Bulmasa şehbāz eger dest-i şerīfüñle şeref 

  İdemezdi ḳuvvet-i bāzū-y-ıla ḥaṣmın şikār 

 

 72 Ḫāk-i pāyüñ tūtiyā-yı ʿayn-ı aʿdā olsa ger 

  Tīrüñi mīl eyleye çeşmine dest-i rūzigār 

 

 73 Kaʿbe-i maḳṣūduña mānende-i asḥāb-ı fīl 

  Ḳaṣd edenler pāy-māl olup olalar seng-sār 

 

 74 Görinür āyīne-i tīġuñda çün rūy-ı ẓafer 

  Fetḥ idüp mülk-i cihānı gün gibi ḳıl tābdār 

 

 75 ʿAyn-ı ʿālem muntaẓırdur görmege ruḫsāruñı 

  Burc-ı devletden güneş gibi ṭulūʿ ḳılsañ ne var 

 

 76 Fetḥ ü nuṣretle semend-i ʿizz ü devlet hem-ʿinān 

  ʿAdl ü dād-ıla rikāb-ı ḳadrüñ ola tābdār 

 

 77 Eblaḳ-ı iḳbāli zīr-i zīn ola her ṣubḥ u şām 

  Mihr ü meh çeksün rikābuñ ḫusrevā leyl ü nehār 

  Fahriye  

 78 Her kişi bir āsitān-ı devlet[i] ḳılmış sened 

  Ben gedā dergāh-ı ʿāli-şānuñ itdüm iḥtiṣār 

 

 79 Ṣabra ṭaḳat ḳalmadı dergāh-ı ʿizzetden cüdā 
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  Niceye dek ḫāk-i ẕilletde olayın ḫōr [u] zār 

 

 80 Şām-ı ḥasretde nice bir aġlasam şeb-nem mis̱āl 

  Nice bir baḳa ıraḳdan dīde-i encüm-mis̱āl 

 

 81 Lemʿa-i envār-ı mihrüñle Ḥiṣārī ẕerre-veş  

  Yiridür ḳılsa der-i gerdūn-vaḳaruñda ḳarār 

   

 82 Pertev-i ḳandīl-i lutfuñla uyar baḫtın uyar 

  Ḫānḳāh-ı dehrde olsun çerāġ-ı şuʿledār 

  Duʿā 

 83 Farż-ı ʿayn olmış-durur şāhā duʿā-yı devletüñ 

  Ol saʿādetle serīr-i salṭanatda tācdār  

    

 84 ʿİzz ü devlet ʿasker-i manṣūruña ḳılup cenāḥ 

  Ola iḳbāl ü ẓafer şāhā yemīn-ile yesār  

    

 85 Gāh pür gāhī tehī olduḳça devr-i māh-ı nev 

  Sāḳī-i bezm-i çemen olduḳça ebr-ı nev-bahār  

  

 86 Pür ola cāmuñ mey-i ʿayş u ṭarabla dem-be-dem 

  Gitmeye devletle destüñden bu cām-ı ḫoş-güvār 

 

 87 Tā ki ʿaşḳ [u] ʿāşıḳ [u] maʿşūḳ ola ʿālemde yād 

  Tā gele ḳarşu s̱enā-ḫˇan ola gülşende hezār 

 

 88 ʿAndelībüñ devlet ü iḳbāl-i baḥt olsun müdām 

  Sen saʿādet gülşeninde gül gibi ol şehriyār  

 



289 

 

-246- 

[MAṬLAʿ]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

  Yārime bir būse didüm didi (…)828  

  Yanına vardum didi bir daḫı [girme] gülşene 

   

 

-247- 

[MÜFRED]* 

 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 

  Ṣabra ṭaḳat ḳalmadı dergāh-ı ʿizzetden cüdā 

  Nice bir baḳa ıraḳdan dīde-i encüm-mis̱āl 

 

 

 

 

 

 

* 55a. 

828  
* 55a. 
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BÖLÜM III: MİLLİ KÜTÜPHANE 26 HK 1060/1 NUMARALI  

MECMUANIN MESTAP  TABLOSU
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Nüsha Tavsifi: 

TABLO 1 

 

Yer 

Nu 

26 Hk 1060/1 Ankara Milli Kütüphane, Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu’nda Mecmûʿa-i Eşʿâr adıyla kayıtlıdır. Çalışmamıza konu olan kısım 1b-55a sayfaları arasındadır. 

55 varaktır. Ebadı 195x120, iç ölçüleri ise değişebilmektedir. Cilt; salbekli, şemseli, bordo renkli, meşin sırtlı ve kenarları kahverengi meşinle onarılmış mukavvadır. İki sütun halinde, 

bölüm başları ve şair isimleri yer yer sürh ve siyah mürekkep ile nesih ve talik yazı karakterleriyle yazılmıştır. Mecmuanın mürettibi ve tertip tarihi belli değildir.  

Yp. 

nu. 
Mahlas Matla’ Beyti / Bendi Makta’ Beyti / Bendi 

Nazım 

Şekli / 

Birimi 

Nazım 

Türü 
Vezin Açıklamalar 

 

1b 

 

 

Fikrī 

 

Dest-gīrim olıcaḳ ol şeh-i ṣāḥib-keremüm 

Ṣaḥn-ı ṣaḥrā-yı belāġatde güşāde ʿalemüm 

Fikriyā fānī beḳā ẕerre degül ʿaynumuza 

Dest-gīrüm olıcaḳ ol şeh-i kān-ı keremüm 

 

Gazel 

7 beyit 

  

..--/..--/ 

..--/..- 

 

 

1b 

 

Bāḳī 

Gūş senüñ ḫaberlerüñ almaġa olsa çāremüz 

Ḳāş ḳulaġumuz ḳadar eyleyelerdi pāremüz 

Dāġ-ı siyāh-ı sīnemüz örtile mevc-i eşk ile 

Bir gün ola ki Bāḳiyā görmeye kimse ḳaramuz 

 

Gazel 

5 beyit 

  

-..-/.-.-/ 

-..-/.-.- 

  

 

2a 

 

ʿOs̱mān 

 

Geh siyeh kerd çeşm-i yār merā 

Geh siyeh kerd rūzigār merā 

Mīkonem girye tā sabā ne-bered 

Ez ser-i kūy-ı ū ġubār-ı merā 

 

Nazm 

2 beyit 

  

..--/.-.-/ 

..- 

Ulaşabildiğimiz kaynaklarda 

bu mahlasta bir şair 

bulunmamaktadır. Nazm 

Farsçadır. 
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2b 

 

Şemsī-i 

Baġdādī 

Ez naẓm devāndīm beher sūy raḳam rā 

Bī-ceng giriftīm ʿArab rā vü ʿAcem rā 

Şemsī netevāned ki koned vaṣf-ı ḫaṭ-ı tu 

Ger zanki zebān ṣad koned ez şovḳ ḳalem rā 

 

Gazel  

5 beyit 

  

--./.--./ 

.--./.-- 

Gazel Farsçadır. 

 

2b 

 

Şemsī-i 

Baġdādī 

Sūy-i şikestegān bīn ey seng-dil Ḥudā rā 

Meşken be seng-i şūḫī peymāne-yi vefā rā 

Burḳaʿ zi rūy-i raḫşān tā ber keşīd cānān 

Rāzi ki būd pinhān Şemsī şod āşikārā 

 

Gazel 

5 beyit 

  

--./-.--  / 

--. /-.-- 

Gazel Farsçadır. 

 

3a 

 

Şemsī-i  

Baġdādī 

Cān ṭufeyl-i ʿaşk mīsāzīm cānānī kocāst 

Bendegān-i kişver-i ʿaşḳīm sulṭānī kocāst 

 

Çāk zed ṣad cā girībān-ı gulī ber ṭarf-i bāġ 

Hemcū çāk-i sīne-yi Şemsī girībānī  kocāst 

 

 

Gazel 

5 beyit 

 

 

-.-- /-.-- / 

-.-- /-.- 

Gazel Farsçadır. 

 

3a 

Şemsī-i 

Baġdādī 

 

Derd u dermān her du pīş-i dilber-i ʿatṭār hest 

Telḫ u şīrīn her çi ḫāhī der dukān-i yār hest 

Çend Şemsī  mīḫ u rūşī her gulī rā ṣad hezār 

Bulbul-i destān serā  mis̱l-i tu der gulzār hest 

Gazel  

5 beyit 
 

 

-.-- /-.-- / 

-.-- /-.- 

Gazel Farsçadır. 

 

3a 

Hādī-i 

Baġdādī 

Sāḳī ayaġı al ele nūş it ḥicābı ḳo 

Cām-ı cihān-nümāya mey-i laʿl-i nābı ḳo 

Hādī ṣaḳın firāḳa mübeddel olur viṣāl 

Bī-tāblıḳ zamānı degül (…) [ḳo] 

Gazel 

5 beyit 
 

 

--. /-.-. / 

.--. /-.- 

 

 

3b 
Ḫaḳanī 

Merd küdām ān ki negüft u bi kerd 

Ān ki bi güft u bi koned nīm merd 

Ān ki negüft ne konend zen buved 

Kem zi-zen ān kes ki bigüfti ne kerd 

Nazm 

2 beyit 
 

 

-..-/-..-/ 

-.- 

Nazm Farsçadır. 
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3b 

 

Ḥilmī-i 

Baġdādī 

Kesdi dün bir naʿl ol meh sīne-i sū[zānuma] 

Ṣanki naʿl-i siḥr idi āteş bıraḳdı cānuma 
- Matla  

 

-.-- /-.--/ 

-.-- /-.- 

 

 

3b 

 

Ḥilmī-i 

Baġdādī 

Cilve itdüñ ġālibā cennetde sen ey sīm-ber 

Kim başın dikmiş yere ṭūbā daḫı ḫaclet çeker 
- Matla  

 

-.-- /-.--/ 

-.-- /-.- 

 

 

3b 

 

--- 

Sen çek küregin firḳate-i fürḳatüñ ey dil 

Biz iskele-i vuṣlat-ı dil-dāre yanaşduḳ 
- Müfred 

  

--./ .--./ 

.--. /.-- 

 

 

3b 

Raḥīmī-

zāde 

Ṣanmañ firāḳ-ı yār-ıla göñlüm belādadur 

Ümmīd-i vaṣl ile gice gündüz ṣafādadur 
- Matla 

  

--./ -.-. /  

 .--. /-.- 

 

 

3b 

Ḥilmī 

 

Fikr-i ḫayāl-ı yār-ıla göñlüm ṣafādadur 

Ẕevḳ-i viṣāle ṭālib olanlar belādadur 

 

- 

 

Matla 

  

--./ -.-. /  

 .--. /-.- 

Rahîmî-zâde’ye nazire. 

 

4a 
Hilālī (?) 

Ḳārūn helāk şod ki çihil ḫāne genc dāşt 

Nūşīrevān nemord ki nām-ı nikū gozāşt 
- Matla 

 

 

--./ -.-. / 

 .--. / -.- 

Beyit Farsçadır. Başlıkta 

“Helâk Şod” yazmakla birlikte 

nüshadaki diğer üç beytin 

Hilâlî’ye ait olmasına nazaran 

bu başlığın da “Hilâlî” olması 

gerektiği çıkarımında 

bulunulmuştur. 
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4a 
Hilālī 

Derūn-i çeşm-i pur āb u dil-i pur āteş-i men 

Çigūne cāyı giriftī eger ne’ī cādū 
- Müfred 

  

.-.- /..-- / 

.-.- /..-  

Beyit Farsçadır. 

 

4a 
Hilālī 

Deryā dilīm u dīde-yi mā maʿden-i dur-est 

Ger dest-i mā tehīst velī çeşm-i mā pur-est 
- Matla 

  

--. /-.-. /  

.--. / .-- 

Beyit Farsçadır. 

 

4a 

Hilālī 

 

Zi sūz-i sīne kebābem zi seyl-i dīde ḫarābem 

Tū şemʿ-i bezm-i kesāni vü men der āteş u ābem 
- Matla 

  

.-.- /..--/ 

.-.- / ..- 

Beyit Farsçadır. 

 

4a 

Ḥilmī-i 

Baġdādī 

Biz mey-kedeyüz zāhid olan mescide gitsün 

Her kimse birer ḥāl ile maḳṣūduna yitsün 
- Matla 

  

--. /.--. / 

.--. /.-- 

 

 

4a 

 

--- 

Merā himmet bulend u dest kūtāh 

Çi būdī cāy-ı himmet dest būdī - 
 

Müfred 

  

.--- /.---/ 

.-- 

Beyit Farsçadır. 

 

4a 
Ḫaḳanī 

Maʿmūre-yi dil be ʿilm ārāste bih 

Matmūre-yi ten be köhne pīrāste bih - 
 

Matla 
 

 

--. / .-.- / 

.--./ .- 

Beyit Farsçadır. Rubâ’î vezni 

ile yazılmıştır. 

 

4b 
Fużūlī 

Menem uftāde ço pergār be-ser-gerdānī 

Muttaṣıl ez ḥarekāt-ı felek ço kānī 

Ẕāt-ı ḳudsī-yi merā mertebe vu menzil būd 

Bīşr ez melekī bīşter ez insānī 

Gazel 

11 

beyit 

 

..-- /..-/ 

..-- /..- 

Gazel Farsçadır. Nüshanın bu 

kısmında sayfa kopukluğu 

bulunmaktadır. Başlıkta 

Kaside fî menkıbet-i Ali r.a 

yazmaktadır. 
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5a 
Fużūlī 

“Ḳad enāreʾl-ʿışḳu liʾl-ʿuşşāḳi minḥāceʾl-hüdā” 

Sālik-i rāh-ı ḥaḳīḳat ʿaşḳa eyler iḳtidā 

Ey Fużūlī intihāsuz ẕevḳ bulduñ ʿaşḳdan 

Böyledür her iş ki Ḥaḳ adıyla ḳılsañ ibtidā 

Gazel 

7 beyit 
Tevhid 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

5a Fużūlī 
Yā men iḥāṭa “ʿilmükeʾl- eşyāʾe küllehā” 

Ne “ibtidā” saña mutaṣavver ne “intihā" 

Yā Rab belā-yı <vü> ḳayda Fużūlī esīrdür 

Ol bī-dili bu dām-ı küdūretden it rehā 

Gazel 

7 beyit 
Tevhid 

--. /-.-. / 

.--. /-.- 
 

5b Fużūlī 
Yā Rab hemīşe luṭfuñı it reh-nümā baña 

Gösterme ol ṭarīḳi ki gitmez saña baña 

Ḥabs-ı belāda ḳoma Fużūlī-ṣıfat esīr 

Yā Rab hidāyet eyle ṭarīḳ-i fenā baña 

Gazel  

 8 beyit 
Tevhid 

--. / -.-./ 

.--. /-.- 
 

6a Fużūlī 
Zihī ẕātuñ nihān u ol nihāndan mā-sivā peydā 

Biḥār-ı ṣunʿuña emvāc peydā ḳaʿr nā-peydā 

Nişān-ı şefḳa[tü]ñdür kim olur iẓhār-ı ḥamdüñ-

çūn 

Fużūlī tīre ṭabʿından kelām-ı cān-fezā peydā 

Gazel 

7 beyit 
Tevhid 

.--- /.--- 

/.---/.--- 
 

6a Fużūlī 
“Aşraḳat min felekiʾl-behceti şemsen ü behā 

Meleʾeʾl-ʿālemu nūren ü sürūren el-behā” 

Ey Fużūlī reh-i şerʿini dut ol rāh-berüñ 

Bu ṭarīḳ-ile ṭalāletden özüñ eyle rehā 

Gazel 

7 beyit 
Naat 

 

..-- /..--/ 

..-- /..- 

 

6b Fużūlī 
Ey olup bürhān Miʿrāc-ı ulüvv-i şān saña 

Yire gökden indi istiḳbāl idüp Furḳān saña 

Yā Nebī luṭfuñ Fużūlī’den kem itme ol zamān 

Kim olur teslīm miftāḥ-ı der-i ġufrān saña 

Gazel 

8 beyit 
Naat 

 

-.-- /-.--/ 

-.-- /-.- 

 

7a Fużūlī 
Kār-ger düşmez ḫadeng-i ṭaʿne-i düşmen baña 

Kes̱ret-i peykānuñ itmişdür demürden ten baña 

Ey Fużūlī odlara yansun bisāṭ-ı salṭanat 

Yegdür andan Ḥaḳ bilür bir gūşe-i külḫen baña 

Gazel 

7 beyit 

  

-.-- /-.-- / 

-.-- /-.- 
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7a Fużūlī 
Ey melek sīmā ki senden özge ḥayrāndur saña 

Ḥaḳ bilür insān degül her kim ki insāndur saña 

Ey Fużūlī ḫūb-rūlardan teġāfüldür yaman 

Ger cefā hem gelse anlardan ki iḥsāndur saña 

Gazel 

7 beyit 

  

-.--/-.--/ 

 -.-- /-.- 

 

7b Fużūlī 
Cām içre mey ki dāʾire ṣalmış ḥabāb aña 

Āyīnedür ki ʿaks ṣalur āfitāb aña 

Mesdūddur Fużūlī’ye meyḫāneler yolı 

Yā Rab hidāyet eyle ṭarīḳ-i fenā aña 

Gazel 

7 beyit 

  

--. /-.-. / 

.--./-.- 

 

8a Fużūlī 
Dūstum ʿālem senüñ-çün olsalar düşmen baña 

Ġam degül zīrā yetersen dūst ancaḳ sen baña 

Ey Fużūlī çıḳdı cān çıḳmam ṭarīḳ-i ʿaşḳdan 

Reh-güzār-ı ehl-i ʿaşḳ içre ideñ medfen baña 

Gazel 

7 beyit 

  

-.-- /-.-- / 

-.-- /-.- 

 

8a Fużūlī 
Kemāl-i ḥüsn virüpdür şarāb-ı nāb saña 

Saña ḥelāldür ey muġ-beçe şarāb saña 

Fużūlī  başuña ol serv sāye ṣaldı bugün 

ʿUlüvv-i himmet ile yitmez āfitāb saña 

Gazel 

7 beyit 

  

.-.- / ..--/ 

.-.-/ ..- 

 

8b Fużūlī 

Riştedür cismüm ki devr-i çarḫ virmiş tāb aña 

Merdüm-i çeşmüm düzer her dem dür-i sīr-āb 

aña 

Terlemiş ruḫsār ile ḫūblar açarlar göñlümi 

Gör ne gülşendür ki āteşden virürler āb aña 

Gazel 

6 beyit 
 

 

-.-- /-.-- / 

-.-- /-.- 

Gazel Fuzûlî’ye aittir.Nüshada 

sayfa kopukluğundan dolayı 

gazel yarım kalmıştır.       

9a Āgehī 
ʿAşḳ deryāsına ṣalduñsa göñül zevraḳını 

Bulımazsın bu yaḳalarda dilā sen mesken 

Kelimātum dür-i deryā-yı ḥakīḳat añlar 

Baḥr-ı maʿnāda şināverlik iden ehl-i süḫan 

Kaside 

16 

beyit 

 
..-- / ..-- / 

..--/ ..- 

Şiir Âgehî’ye aittir. Nüshada 

sayfa kopukluğundan dolayı 

kasidenin baş kısmı mecmuada 

bulunmamaktadır.  

9b Derūnī 
Kim ki deryā-yı ḥakīḳatde olursa ḳapudan 

Ḥażret-i Nūḥ-ı necī gibi gerek ol ḳorṣan 

Ġurbete bād-ı ṣabā gibi egerçi gitdüñ 

Ey Derūnī hele yārānı ḳodun ṣāġ u esen 

Kaside 

25 

beyit 

Nazire 

 

..-- / ..-- 

..-- / ..- 

Mansur Âgehî’nin “Keştî 

Kasîdesi”ne çağdaşı 

Derûnî’nin yazmış olduğu 

nazire. 
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10a ʿUlvī 

ʿAlī Pāşā-yı deryā dil ṣuṣamış gibi ḳanına 

Şehādet şerbetini ṣundılar rūḥ-ı revānına 

Ḳoyıldı āteş-i ṭūp-ı ʿadūya ḳıydı cānına 

Ṭayānūr şimdi aʿdā gerçi tīġ-i ḫūn-feşānına 

Öginsün düşmen öginsün eger ḳalursa yanına 

Yazılsun ʿāleme ahkām-ı sulṭān-ı cihān-ārā 

ʿAsākir cemʿ olup olsun ṭonanma_ıla pür-deryā 

Ne deñlü leşkerin yanına dirse ʿUlviyā aʿdā 

Ḫudā’dan isterem [kim] cünd-i İslām eyleye 

yaġma 

Öginsün [düşmen] ögi[nsün] eger ḳa[lursa] 

yanına 

Muham 

mes 

6  

bend 

 
.--- /.---/ 

.--- /.--- 

Başlıkta Müseddes-i ʿUlvî  

yazmaktadır. 

10b Vaḥdetī 

Hamdülillāh ki dilā maẓhar-ı fehm-i rāyem 

Evc-i rıfʿatde hümā gibi semā-sīmāyem 

Ḳāf-ı ḳudretde bugün sākī-i bī-pervāyem 

Nʾola dehr içre nişānum yoġ-ısa ʿAnḳā’yem 

Ne ʿaceb seyl gibi çaġlamasam deryāyem 

Vaḥdetī ṣuret-i şekl-i beşer-i ekremde 

Gelmişem aḥsen-i taḳvīme dem-i Ādem’de 

İbn-i Meryem geçünüp vāsıṭa-ı ḥātemde 

Bākiyā dīn-i Muḥammed ḥaḳı_içün ʿālemde 

Dem-i cān-baḫş ile naẓm içre bugün ʿĪsā’yem 

 

Tahmis 

5   

bend 

 

..-- / ..-- 

..-- / ..- 
Bâkî’nin gazelini tahmis. 

11a Vālihī 

Nice bir sīnede derd-i ġam-ı ʿaşḳuñ nihān olsun 

Nice bir fāş-ı esrār-ı nihānum[a] ʿayān olsun 

Nice bir fürḳatüñde gözlerümden ḳan revān 

olsun 

Nice bir vādī-i ġamda işüm āh u fiġān olsun 

Nice bir ʿāleme aḥvāl-ı ʿaşḳum dāsitān olsun 

Beni öldür vücūdumdan ne nām u ne nişān 

olsun 

İdersin bendeñe çoḳ cevr idüp aġyār[-ı]la ʿālem 

Gözinden Vālihī  her dem aḳıdur nem yirine 

dem 

Geçüpdür ey kemān-ebrū anuñ cānına tīr-i ġam 

Dem-ā-dem ḫāṭırına cānib-i Haḳ’dan olup 

merhem 

Okur bu mıṣraʿı feryād [u] efġān eyleyüp her 

dem 

Beni öldür vücūdumdan ne nām u ne nişān 

olsun 

 

Müsed 

des 

5  

bend 

 

 

.--- / .---/ 

.---/ .--- 

Başlıkta Tesdis-i Vâlihî  

yazmaktadır. 

11b 
Ḳudsī 

Gūyed 

Gülzār-ı ezel içre bir bülbül idüm cānā 

Bir ġonca-ı dil görsem ġulġule idüm cānā 

Çūn rūz-ı ezelden ben bir bedel idüm cānā 

Ne āteş ü ne āb u bād u gil idüm cānā 

Sen serv-i hevā-baḫşa ben māyil idüm cānā 

Ḳudsī  n’ola pāk olan su gibi revān aḳsa 

Yüz ursa işigüñe her dem yüzüñe baḳsa 

Cān bunı umar cān u dil ḫidmetüñe çıḳsa 

ʿAşḳ eyledi āvāre ben Ḥayretī’yi yoḳsa  

Her ḫidmete cān-ıla müstaʿcil idüm cānā 

Tahmis 

5  

bend 

 

 

--. / .--- / 

--. /.--- 

Hayretî’nin gazelini tahmis. 
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12a Ẕātī 
İki ḳat oldı vücūdum kolarum ḳıt ḳaldı 

Meleküʾl-mevt selāmını egildüm aldum 

Ṣanmasuz kim ḳocaluḳ bükdi belin Ẕātī’nüñ 

Naḳd-i ʿömrīni yitürmiş egilüp anı (...) 

Kıt’a 

2 beyit 

  

..-- /..--/ 

 ..-- /..- 

Şiir Dîvân’da  

bulunmamaktadır. 

12a Raḥmī 

Ey dil nice bir dehrüñ derdin çekesin muḥkem 

Bu bār-ı girān itdi ḳaddüñi sipihrüñ ḫam 

Yād eyleyeyin gūş it bir ḥādis̱e-i muʿẓam 

Bu ḳıṣṣa beyānında oldı nice dil ebkem 

Bir gevher-i yektādan ḫalḳ oldı ḳamu ʿālem 

Cehl ile kimi cāhil ʿilm ile kimi aʿlem 

Vaṣl-[ı]la biri şādān hicr-ile biri pür-ġam 

Kimisi gedā olmış kimisi şeh-i Ekrem 

Ġafletle naẓar ḳılma aç gözüñi gel bir dem  

Bu mesʾele baḥsinde ʿāḳıllar olur ebkem 

Bu bezm- i ṭarab-sāza geh geh oluban ḫurrem 

Tācını idüp kec-rev ʿayş eyler idi her dem  

Cem cāmını nūş itdi sürdi niçe dem Rüstem 

Bu bezm girü bāḳī ʿālem girü bu ʿālem 

Raḥmī  n’ola ṭāliʿden eylerse şikāyetler 

Çekdi bu feleklerden çoḳ dürlü felāketler 

Nā-ehle müyesserdür çoḳ dürlü saʿādetler 

Dānā-dil ü kāmiller çekmekde melāmetler 

ʿĀkil ola dīvāne fikr olsa bu ḥāletler 

Nā-dāna neden bilsem āyā bu riʿāyetler 

Bir gün beni ḫāk eyler āḫir bu ḳasāvetler 

Her ehrimenüñ varur ayaġına devletler  

Cān ile perī-rūlar eyler nice ḫidmetler 

Var ise ḳıyāmetden oldı bu ʿalāmetler 

Ẕevḳ ile sürūr ile itdi nice ʿişretler 

Dünyā gibi ʿuḳbāda bulsun yine rāḥatlar 

Cem cāmı[nı nūş] itdi [sürdi niçe dem] Rüstem 

Bu bezm girü bāḳī ʿālem [girü bu ʿālem] 

On 

dörtlü 

musam 

mat 

5  

bend 

 

--. /.--- / 

--. /.--- 

Başlıkta “Tercî-i Rahmî” 

yazmaktadır. ilk bendde 

mısralar birbiriyle kafiyelidir. 

İlk bendin son iki mısrası diğer 

bend sonlarında aynen 

tekrarlanılmıştır. Vasıta beyti 

ile ilk bend kafiyeli 

olduğundan dolayı nazım şekli 

olarak bu şiir “Mütekerrir On 

dörtlü” dür. (Kurnaz-Çeltik, 

2013: 363). 

13a Meylī 

Ḳıymet ü ḳadrini iʿlā idüp eks̱er dūnuñ 

Muḳteżāsınca olur çarḫ-ı sitem-ger dūnuñ 

Zīr-i destinde olup ehl-i hünerler dūnuñ 

Başını dehr ider eflāke berāber dūnuñ 

Göge irişdi başı rifʿat-[i]le her dūnuñ 

Ḥaḳ budur ki ḳatı alçaḳlıġı var gerdūnun 

Ḫāṭır-ı ehl-i naẓar eks̱er ġamıyla muġberdür 

Manṣıb u cāh-ile feleke (?) muḥasserdür 

Yanlarında fuḳara Meylī gibi aṣġardur 

Dehr-i dūnuñ hele bu vaṣfı ʿaceb kemterdür 

Göge irişdi başı rifʿat-[i]le her dūnuñ 

[Ḥaḳ budur ki] ḳatı alçaḳlıġı var gerdūnuñ 

Müsed 

des 

6 

bend 

 

 

..--/..--/ 

..-- /..- 
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13b Ḥayretī 

Cihān ḫalḳını hep bendeñ bu fānī mülki yurduñ 

ṭut 

Geçüp ʿizzet serīrinde saʿādetle oturduñ ṭut 

Vücūduñ meskenet yolında gel ey Hayretī  ḫāk 

it 

Hevā_ıla nice yıl yel gibi yeldüñ yöpürdüñ ṭut 

 

Gazel  

7 beyit 

 
.--- /.--- / 

.---/.--- 
 

14a Ḫayālī 
Cihān-ārā cihān içindedür ārāyı bilmezler 

Şu  māhīler ki deryā içredür deryāyı bilmezler 

Ḫayālī  faḳr şalına çekenler cism-i ʿuryānı 

Anuñ <i>le faḫr iderler aṭlas u dibāyı bilmezler 

 

Gazel 

5 beyit 

  

.---/.---/  

.---/.--- 

 

14a Fiġānī 
Kilk-i ḳudretiyle yazdı naḳş-bend-i Ḳāf u Nūn 

Ḥüsn ü ḫulk[-ı]la seni ser-defteri “mā yesṭurūn” 

Bu Fiġānī çeşm-i ḫūn-rīz-i belā-āmīz iken 

Eyledi teslīm-i cān “innā ileyhi rāciʿūn” 

 

Gazel  

5 beyit 

  

-.--/-.--/  

-.--/-.- 

 

14b Muḥibbī 
Serīr-i mülk-i ḥüsn üzre seni her kim emīr itdi 

Beni zencīr-i ʿaşḳuñla ḳapuñda bir esīr itdi 

Meger bād-ı ṣabā irdi Muḥibbī zülf-i dil-dāra 

Dimāġın ṣubḥ-dem dehrüñ yine müşg-i ʿabīr itdi 

 

Gazel  

5 beyit 

  

.---/.--- 

.---/.--- 

 

14b Muḥibbī 
Zümürrüd naṭʿı döşense zemīne nev-bahār olsa 

Gülistān seyrine varsam bile ancaḳ nigār olsa 

Muḳarrer tevbe-yi ṣırdım Muḥibbī nūş idüp 

cāmı 

Şu göñlümden geçen gibi baña bir gül-ʿiẕār olsa 

 

Gazel 

5 beyit 

  

.---/.---/ 

.---/.--- 

 

14b Bāḳī 

Açılsa ġonca mānend-i leb-i laʿl-i nigār olsa 

Ṣaçılsa ḫurde-i pīrūze ṣaḥrā sebze-zār olsa 

 

Piyāle dolsa ey Bāḳī yine gül devrini görsek  

Kenār-ı cūda ʿayş itdükde dilber der-kenār olsa  

Gazel 

5 beyit 
Nazire 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

 

15a Ḫāverī 

Seni gözler dü çeşm-i ḫūn-feşānum nice 

demlerle 

Gel ey nūr-ı baṣar merdümlik it [demler] 

ḳademlerle 

Nice zünnār-ı ʿaşḳa Ḫāverī  bil baġlamayam 

kim 

Der [ü] dīvār-ı deyr-i dil pür olupdur ṣanemlerle 

 

Gazel 

5 beyit 

 
 

.---/.--- 

.---/.--- 
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15a Muḥibbī 

Naḳd-i cān-ıla kim aldı laʿl-i cānānı dürüst  

Şübhesüz aradı buldı derde dermānı dürüst  

 

Görmedi gülşende bir gül ʿārıż-ı dilber gibi 

Bu Muḥibbī aradı cümle gülistānı dürüst 

 

Gazel  

5 beyit 

 

 

-.--/-.-- 

-.--/-.- 

 

15a Şemsī 

Yine ey mihr-i cihān māh-ı Muḥarrem geldi 

Sīneler çāk idelüm ḳan dökicek dem geldi 

 

Şemsiyā dīdelerüm mātem-i hicrānında 

Şol-ḳadar aġladı kim yaş yerine dem geldi 

 

 

Gazel 

5 beyit 

Muhar 

remiye 

 

..--/..--/ 

..--/..- 

 

15b Behiştī 

Mübtelā-yı derd ü ġam bulsam melālüm 

söylerem 

Ehl-i ḥāle rast gelsem ḥasb-ı ḥālüm söylerem 

Ey Behiştī  ḥiṣṣe-dār olsun diyü erbāb-ı ʿaşḳ 

Ḳıṣṣa-ḫˇān olup raḳīb[-i]le ḳıtālum söylerem 

 

Gazel 

5 beyit 

 

 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

 

15b --- 
Rıḥlet itdi bu cihāndan ḳuṭb-ı vüzerā 

Ravża-i cennet ide yerini Ḥaḳ keyfe-yeşā 

Hātif-i ġayb didi işidicek tārīḫini 

Ḥükm-i Ḥaḳḳ ile şehīd oldı Meḥemmed Pāşā 

Kıt’a 

3 beyit 
Târih 

..--/..--/ 

..--/..- 
 

15b Sipāhī 

ʿAḳl ile yār olamazsañ aña ey sevdāyī 

Yüri ol mey-kede-i ʿaşḳa düşüp rüsvāyī 

Deyr- i ʿālemde sevüp bir ṣanem-i tersāyı 

Ḳoma bir laḥẓa elüñden mey-i rūḥ-efzāyı 

ʿAyş u nūş eyle bugün añma ġam-ı ferdāyı 

Saña ıṣmarlamadılar bu yalan dünyāyı 

Dūş ḫarābāta Sipāhī gibi mehcūr olıgör 

Sākin meykede-i ḫāne-i ḫammār olıgör 

Añla keyfiyyetimüz vāḳıf-ı esrār olıgör 

Zāhidā  bāde-i engūr ile evkār olıgör 

ʿAyş u nūş eyle [bu]gün  [añma ġam-ı] ferdāyı 

Saña ıṣmarlamadılar bu yalan dünyāyı 

Müsed 

des 

5 

bend 

 

 

..--/..--/ 

..--/..- 

Başlıkta Tesdîs-i Sipâhî 

yazmaktadır. 

16a Ḫākī 
Bezm-i belāda ney gibi nālān olan göñül 

Def gibi dögünüp işi efgān olan göñül 

Ḫākī gedāyı bir şeh-i ḥüsne ḳul eyleyüp 

Derd ü belā serīrine sulṭān olan göñül 

Gazel  

5 beyit 
 

--./-.-./ 

.--./-.- 
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16a ʿUbeydī 
Bu fāni evde ṭāḳ-ı günbed-i gerdānı n’eylersin 

Yerin zīr-i zemīn olur bülend eyvānı n’eylersin 

ʿUbeydī  ḫāne-i tenden ʿurūc-ı beyt-i maʿmūre 

Deli olma yüri bu menzil-i vīrānı n’eylersin 

Gazel 

5 beyit 

  

.---/.---/ 

.---/.--- 

 

16b --- 

Cihān-ı bī-beḳādan rūḥ-ı pāki rıḥlet itdükde 

Dimiş Sulṭān Süleymān pend idüp oġlu Selīm 

Ḫan’a 

Selīm’üm ʿadl ü dād it kim saña bizden bu ter 

tārīḫ 

Bilürsin ḳalmadı bāḳī cihān mülki Süleymān’a 

Kıt’a 

3 beyit 
Nasihat 

.---/.---/ 

.---/.--- 
 

16b Selmān 

Görenler Çīn ü Māçīnʾi ṣaçıñ misk-i Hoten 

dirler 

Temāmet gūş idenler hep sözüñ dürr-i ʿAden 

dirler 

Ġam u miḥnet çeken ancaḳ seni ẓann itme ey 

Selmān 

Çeker dünyā ġamın herkes buna dāruʾl-miḥen 

dirler 

Gazel 

5 beyit 

 
 

.---/.--- 

.---/.--- 

 

16b Ḥayālī 
Gülşende dönüp ʿāşıḳ-ı bī-bāke benefşe 

Dil-dāra baḳup secde ider ḫāke benefşe 

Billāhi Ḫayālī gibi şāhum nice beñzer 

Yelken ṭoruda bir yaḳası çāke benefşe 

Gazel  

5 beyit 

  

--./.--./ 

.--./.-- 

 

17a Ḥayālī 
Jālelerdür eşk-i çeşm-i ḫūn-feşānı bülbülüñ 

Berg-i güldür penbe-i dāġ-ı nihānı bülbülüñ 

Ger ḳulaġınca iderlerse gülüñ her pāresin 

Ey Ḫayālī gūşına girmez fiġānı bülbülüñ 

Gazel 

5 beyit 

  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

 



302 

 

17a Sipāhī 

Baḳdurup şefḳat[-i]le ol gözi ʿayyārı baña 

Merḥamet itdürüp ol ġamze-i mekkārī baña 

Ser-fürū ḳaldırıp ol ṭurra-ı ṭarrārı baña 

Ġarażum bu ki muṣāḥib idinem yārı baña 

Vay eger ḳılmaz ise Ḥażret-i Ḥaḳ yārī baña 

Kaʿbe yüzi olalı ḳıble-i erbāb-ı ṣafā 

Farż olup oldı ser-i kūy-ı maʿīdelere cā 

Yüz sürüp işigine hem-çü Sipāhī-i gedā 

Secde eyler göricek ol güneşi ey Yaḥyā 

Öykünüp yollarınuñ sāye-i dīvārı baña 

 

Tahmis 

5 bend 
 

 

..--/..--/ 

..--/..- 

Başlıkta Müseddes 

yazmaktadır.  

Yahyâ’nın gazelini tahmis. 

17b Dervīş 

Gice her rāzı kim bülbül beyān itdi dilā bir bir 

Varup gūş-ı güle ḳonmış seḥer bād-ı ṣabā bir bir 

 

Belā-yı ʿaşḳa ṣabr itmek ʿaceb müşkildür ey 

Dervīş 

Ne deñlü cüst ü cū itseñ bulunmaz biñde ṣābır 

bir 

 

Gazel  

8 beyit 

 

 

.---/.--- 

.---/.--- 

 

17b Kāmī 

Ne mümkindür ki ol yāre idem ḥālüm edā bir bir 

Meger aḥvālümi ʿarẓ eyleyebile ṣabā bir bir 

 

Ḫayāl-i vaṣf-ı dendānıyla yārüñ rişte-i naẓma 

Meʿānī dürlerin naẓm itseñ ey Kāmī revā bir bir 

 

 

Gazel 

5 beyit 

Nazire 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

 

17b Refʿī 

Gerçi açmadı ḳapu dilber raḳībe nāzdan 

Baña bir mihr itdi maʿnīde yine açmazdan  

 

- 

Matla  

 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

Birbirine nazire olan matlalar 

17b --- 
Geh açarsın sīneñi gāhī ḳaparsın nāzdan 

Gösterürsin sīne-i sīmīnüñi açmazdan 

- 
Matla  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
Nazire 
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17b Mis̱ālī 

Gūşe-i ebrūsını zīr-i niḳāb-ı nāzdan 

Gösterüp ol meh vefālar eyledi açmazdan 

 

- 

Matla 

 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
Nazire 

17b Ahdī 
Dersin oḳurken ḳapar gāhī  kitābı nāzdan 

Ezber eyler şīve bābın ol perī açmazdan  

- 
Matla 

 -.--/-.--/ 

-.--/-.- 
Nazire  

17b Ġarāmī 
Ḳapuyı dīvār idüp erbāb-ı ʿaşḳa nāzdan 

Kendüyi bir gūşe ile gösterür açmazdan  

- 
Matla 

 -.--/-.--/ 

-.--/-.- 
Nazire  

18a Necātī 
Dügmeler ṣanmañ anı gördükçe gögsin nāzdan 

Sīnesin seyr itdirür ol her yaña açmazdan 

- 
Matla 

 -.--/-.--/ 

-.--/-.- 

Bu matla Dîvân’da  

bulunmamaktadır. Nazire 

18a Ṣafāyī 
Ḥoḳḳa-i laʿli tebessüm itdi ṣanmañ nāzdan 

Dürr-i dendānın baña seyr itdürür açmazdan 

- 
Matla 

 -.--/-.--/ 

-.--/-.- 
Nazire  

18a Āgehī 

Gāh açıldı ġonca ki dürdi yüzini nāzdan    

ʿArż-ı dīdār eyledi yaʿnī bülbüle açmazdan 

- 

Matla 

 
-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
Nazire  

18a Bāḳī 
Ellerin dilber yüzine ṭutdı şerm ü nāzdan 

ʿĀşıḳa bu vech ile yüz gösterür açmazdan  

- 
Matla 

 -.--/-.--/ 

-.--/-.- 
Nazire 

18a Ẕātī 
Çeşm-i ḫūn-rīzin gören ḫancer ṭakınmış nāzdan 

Ḳatl-i ʿuşşāḳ itmek-içün ol perī açmazdan 

- 
Matla 

 -.--/-.--/ 

-.--/-.- 

Bu matla Dîvân’da  

bulunmamaktadır. Nazire 
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18a --- 
Beydaḳ-ı ḫāl-ı ruḫun ṣanmañ ki örte nāzdan  

Māt ider fiʾl-ḥāl o şeh ey dil meni açmaz[dan] 

- 
Matla  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

 

Nazire 

18a Rūḥī 
Geh çıḳarur geh giyer destārın ol şeh nāzdan 

Kākülin seyr itdürür ʿāşıḳlara açmazdan 

- 
Matla  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
Nazire 

18a Yetīmī 

Ḥüsnüñ żiyāsı ʿāşıḳa ey dil-rübā yeter 

Laʿlüñ ṣafāsı cānuma her dem ġıdā yeter  

Ḫāl-i ruḫuñ bu sīneye dāġ-ı cefā yeter  

Dil kişverine zülf-i siyāhuñ belā yeter 

Yıḳmaġa bu vilāyeti ol ejdehā yeter 

Kimse Yetīmī dünyede bī-ʿīzzet olmasun 

ʿĀlem içinde maġlūb-ı bī-ḥürmet olmasun 

Aç ol cihānda minnet[-i]le niʿmet olmasun 

Tek yirde gökde ẕerre ḳadar minnet olmasun 

Örtü döşek Necātiʾye [bir] būriyā yeter  

 

 

Tahmis 

5 

bend 

 

 

--./-.-./ 

.--./-.- 

Necâtî’nin gazelini tahmîs. 

18b Vefāʾī 

Gerdūn ki bir ḥaḳīḳati yoḳ bī-vefā imiş 

Ṣanmañ siz anı dār-ı sürūr-ı beḳā imiş 

Çün kim göñül bu dehr-i denī bī-bekā imiş 

Dil baġlamaḳ cihāna kişi ḫod ḫaṭā imiş  

Dünyā maḳām-ı ḥasret [ü] derd [ü] belā imiş 

Miḥnet ocaġı ġam odı mātem-serā imiş  

Yoḳdur beḳāsı çünki cihānuñ gelür gider  

ʿĀḳıl olan cihāna göñül baġlayup nʾider 

Hey ġāfil aç gözüñ[i] bu gerdūna ḳıl naẓar 

Ey dünyādan Vefāʾī-i zā[r]dan ṣoran ḫaber 

Dünyā maḳām-ı ḥasret ü derd ü belā imiş 

Miḥnet ocaġı ġam odı mātem[-serā imiş] 

 

 

Müsed 

des 

5  

bend 

Nasihat 

Öğüt 

 

--./-.-./ 

.--./-.- 
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19a Sihrī 
Virür āḫir fenāya fülk-i teni 

Nūḫ daḫı olur ise keştībān 

Hātif-i ġayb didi tārīḫin 

Ṭaldı raḥmet deñizine ḳapudān 

Kıt’a 

5  

beyit 

Târîh 
..--/.-.-/ 

..- 
 

19a Ṣıdḳī 

Ġurūr itme tekebbürden berī ol añla insānı 

Ḥaḳāretle naẓar ḳılma görüp mūr-ı Süleymānʾı 

Bu dünyānuñ beḳāsı yoḳ bilürseñ ʿāḳıbet fānī 

Dutalım kim ser-ā-ser ʿālemüñ olduñ idi ḫānı 

Ḳanı Dārā vü İskender ḳanı faġfūr [u] ḫaḳanı 

Güm itdi Zāl-ı dünyā Rüstem ü Sām u 

Nerīmān’ı 

Ṣavurdı yile virdi nice evreng-i Süleymānʾı 

Ṣaḳın tīġ-i ecelden ḫālī ṣanma sen bu meydānı 

Ḳanı Ḍaḥḥāk ü Cem Nūşīrevān ü Erdüvān ḳanı 

Bozuldı cümlesiniñ  ʿibret al maḥvoldı dīvānı 

Tekebbürlük Ḫudāʾya yaraşur sen nesl-i 

ādemsin 

Ne deñlü şādımān olsan cihānda menbaʿ-ı 

ġamsın 

Seversüñ şöhret-i dünyāyı şimdi gerçi ey ġāfil 

Soñ[ın]da zehr-i ġam nūş itdürür āḫir ecel 

müşkil 

Libāsuñ bir kefen şāhum saña tābūt olur maḥmil 

Gider benlik hevāsın cān u dilden eyleyüp zāyil 

Hevā-yı nefsi terk it olma dünyā semtine māyil 

Bu remzi fehm iden añlar cihān içre olan ġāfil 

Bilürseñ ḳurtuluş yoḳ zīr-i ḫāk olur saña menzil 

N’idersin manṣıb-ı dehri sözüm ṭut olma lā-

yaʿḳıl 

Bu dünyā-yı denīye aldanur mı Ṣıdḳıyā kāmil 

Baña pend ü naṣīḥat ḳıldı gūş itdüm bir ehl-i dil 

Tekebbürlük Ḫudā’ya yaraşur sen nesl-i 

ādemsin 

Ne deñlü şādımān olsan cihānda menbaʿ-ı 

ġamsın 

 

Tercî-i 

Bend 

5  

bend 

Nasihat 

Öğüt 

.---/.---/ 

.---/.--- 
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20a Sipāhī 

Münevver ḳıldı āfāḳı yüzüñ ey meh żiyālıḳdan 

Yaraşur sidre ḳaddüñe dem ursa müntehālıḳdan 

Ferāġat eylemiş ṣandum seni ben bī-vefālıḳdan  

Gözüm yaşını baḥr itdüñ fürāḳuñla cüdālıḳdan 

Senüñle ḳanı a ẓālim ṣu sızmazdı aralıḳdan 

Sipāhī ġoncalar içre görüp sen verd-i ḫandānı 

Göñül virdi n’ola bülbül gibi eylerse efġānı 

Gözimüñ yaşı ḳan oldı demidür ḳılsañ iḥsānı 

Laṭīfī yoluña cānā virürdi ṣıdḳ[-ı]la cānı 

Aña raḥm eyleyüp geçsüñ meded bu bī-

vefālıḳdan 

 

Tahmis 

5 

bend 

 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

Latîfî’nin gazelini tahmis. 

20a Ḫayālī 

Cānuña āteş urur bir mihr-i raḫşānuñ mı var 

Sīnede dāġ-ı ġamuñdan nār-ı sūzānuñ mı var 

Ṣubḥ-dem şebnem dökersin çeşm-i giryānuñ mı 

var  

N’olduñ iñlersin felek hercāyī cānānuñ mı var 

Her maḳāmı seyr ider bir māh-ı tābānuñ mı var 

Ey Ḫayālī ʿaşḳa ḳul olalı sulṭānsın yine  

Yaʿnī bir ḥūr[ī]-veşüñ ḥüsnüne ḥayrānsın yine 

Bir melek ṣūretlünüñ derdiyle nālānsın yine 

Zülf-i dilber gibi ey Ẕātī perīşānsın yine 

Cevri bī-ḥad yoḫsa bir yār-ı perīşānuñ mı var  

 

 

Tahmis 

5 

bend 

 

 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

Zâtî’nin gazelini tahmis. 

20b Ḳadrī 

Dehr-i denī ki benzedi bir kār-ḫāneye 

Ne bendeye ḳalur bu ne şāh-ı yegāneye 

Aldanma ṭıfl-ı zīrek ol ey dil fesāneye 

Devrān ne sāz ṭutarsa sen ol o terāneye 

Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye 

Ey dil hevā-yı nefse egil ittiḥādı ḳo 

ʿÖmrüñ esāsı ṣudur aña iʿtimādı ḳo 

Ḳadrī  bu rūzigāra mürīd ol murādı ḳo 

Devrān çü böyledir göçe görme ʿinādı ḳo 

Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye 

 

Muham

mes 

5 

bend 

 

 

--./-.-./ 

.--./-.- 

Başlıkta “Ve Lehû” yazmakta 

dır. Şiir Kadrî mahlaslı şaire 

aittir. 
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21a ʿUlvī 

Ḥasret-i ebrūñ[-i]le ḳaddüm kemān olsun yine  

Ḳalb-i düşmen atduġum tīre nişān olsun yine 

Künc-i fürḳatde işüm āh u fiġān olsun yine  

Āteşi āhumla ʿālem pür-duḫān olsun yine 

Şemʿ-i ḫurşīd ol duḫān içre nihān olsun [yine] 

Ḫaddüñe dil virdigüm günden ʿayān olsun yine  

Rāz-ı mihrüñ cümle ḫalḳa dāsitān olsun yine  

 

ʿUlviyā sulṭān-ı ʿaşḳa bende-i fermān olup 

İḫtiyār itdüm nemed-pūş olmaġı ʿuryān olup 

Gerçi gezdüm gūşe gūşe ʿālemi sulṭān olup 

Ḳayd-ı miḥnetden ḫalāṣ olmadı dil ḫandān olup 

Aġlasun göz merdümi derdini döḳsün ḳan olup 

Çeşm-i pür-ḫūn bezm-i ġamda sāġar-ı mercān 

olup 

Eşk-i gül-gūnum şarāb-ı erġuvān olsun yine  

 

 

Müseb

ba 

5 

bend 

 

 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

 

21b --- 

Nice bir şām u seher kāruñ ola  

Cürm ü ʿisyān güneh [ü] sehv [ü] ḫaṭā 

Nice bir meykedede ʿayş [u] ṭarab 

Ḳanı mescid[d]e ʿibādāt-ı Ḫudā 

Nice bir fikr-i ḫayāl-ı ruḫ-ı yār 

Ḳanı endīşe-i dīdār-ı Ḫudā 

Nice bir ḫˇāceñe ḳul olmayuban 

Olasın ġaflet[-i]le ʿabd-ı hevā 

Nice bir zülf-i nigāruñ hevesi 

Ḳanı ol bīm-i celāl-i Mevlā 

Ġāfil olma be göñül āgāh ol 

Geç hevādan gele ʿabdullāh ol 

 

Saña şimden girü ʿizzet iderüm 

Bir yeni ḫāne-i ʿuzlet iderüm  

Geydürüp başuña tāc-ı ʿaşḳı  

Ben seni şāh-ı maḥabbet iderüm 

Senüñ[-i]le iderüm bugün el-bir 

Pīr-i ehl-i Ḥaḳ’a ḫidmet iderüm 

Hem  ġarīb ile seni hem-dem idüp 

Sālik-i rāh-ı ḥaḳīḳat iderüm 

Ḫˇāb-ı ġafletden uyan ey miskīn 

Gözüñ aç saña naṣīḥat iderüm 

Ġāfil olma [be] göñül āg[āh ol 

Geç hevādan gele ʿabdullāh ol 

 

Tercî-i 

Bend 

5 

bend 

Nasihat 

Öğüt 

 

..--/..--/ 

..- 
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22b Suʿūdī 

Nice bir sīm ü zer sevdāsı ey dil sende 

mużmerdür 

Egerçi bāʿis̱-i devlet cihānda sīm[-i]le zerdür 

Erenlerden yüri bir himmet iste saña rehberdür 

Ki anlar bir naẓarda behre-mend itmek 

muḳarrerdür 

Şu kim yanında anuñ sīm ü zer ḫāke ber-ā-

berdür 

Olaruñ ʿayn-ı inẓārı hemān iksīr-i ekber[dür]

  

Suʿūdī ʿāleme virse ʿaceb mi luṭf-ı şeh revnaḳ 

Ḳanı bir şāh-ı cihān ki Ḫudā luṭfuna müstaġraḳ 

Şu deñlü eylemiş ol ẕāta feyż-i ḳadir-i muṭlaḳ 

Yine oldur fünūn-ı ʿaşḳı ḥall ü keşf iden ancaḳ 

Berāt-ı ders-i ʿaşḳı kimse taʿlīm idemez el-ḥaḳ 

Żamīrinde kitāb-ı ʿaşḳ anuñ her demde ezberdür 

 

Müsed 

des 

5 

bend 

 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

 

23a Tīġī 

Meylüm benüm ol ġamzesi mekkāre mi olsun  

Yā ol müjesi ḳātil-i ġaddāre mi olsun 

Yā ol ṣaçı miskin [ü] siyeh-kāre mi olsun 

Ṣad-çāk tenüm derd-ile bī-çāre mi olsun  

Her dilber içün sīnede biñ yāre mi olsun 

N’itsün dil-i sevdā-zede biñ pāre mi olsun  

 

ʿĀlemde ʿaceb miḥnet imiş derd-i maḥabbet 

Bu derde düşen bulmaz imiş hīç selāmet  

Bir dilber ile dil idemez çünki ḳanāʿat 

Tīġī  bu hevādan kesilüp eyle ferāġat 

Her dilber içün sīnede biñ yāre mi olsun 

N’itsün dil-i sevdā-zede biñ pāre mi olsun  

 

Müsed 

des 

5 

bend 

 

 

--./.--./ 

.--./.-- 
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23a Ḫaḳanī 

Saña taḳlīd idenüñ mū-yı miyānı ḳurusun 

Lebüñe öykünenüñ laʿl-ise ḳanı ḳurusun 

Vechüñe beñzer-ise  ṣūret-i Mānī ḳurusun 

Ḳametüñsüz çemenüñ serv-i revānı ḳurusun 

Ḳaṣd-ı ẕemm eyleyenüñ saña dehānı ḳurusun 

Nükte-i hicvüñ iden berg-i zebānı ḳurusun 

Ṣanemā ḫancer-i hicrüñ ḳılalı sīnemi ḫūn 

Bezm-i miḥnetde muḥāl oldı baña ṣabr u sükūn 

Ḳıldı hicrüñ elemi birle sirişküm gülgūn 

Ölmediñ dīde-i Ḫaḳanī dolup dil pür-hūn 

Cürʿa-ı cām-ı lebüñ ʿāşıḳ-ı dil-ḫasteye ṣun 

Dūstum düşmenüñ ol reşkle ḳanı ḳurusun 

 

Müsed 

des 

5 

bend 

Bedduâ 

İlenç 

 

..--/..--/ 

..--/..- 

Başlıkta Tahmis yazmaktadır. 

23b Şemʿī 

Rāżıyam her ne ḳılursa  baña serv-i semenüm 

Tīġ-i cevri ile ṣad-pāre ḳılursa bedenüm 

Rūz [u] şeb zülf ü ruḫuñ fikri iken her suḫanüm 

ʿĀr idermiş beni öldürmege ol sīm-tenüm 

Varayın yalvarayın boynuma ṭaḳup kefenüm 

 

Düşeliden berü ol yārla mihr-i felege 

Reh-i ʿaşḳında baña şevḳile geldi meleke 

Derd ü ġam daḫı beni niceye dek (?) çeke 

Şemʿī’yem gūşe-i meyḫāneyi virmem felege 

Gülşen-i bāġ-ı cināndan baña yegdür vaṭanum 

 

 

Tahmis 

5 

bend 

 

 

..--/..--/ 

..--/..- 

Şemʿî’nin gazelini tahmis eden 

şair 1. Bendde şairin gazelin 

bir değil iki beytini birden 

kullanmıştır. Sadece bir mısra 

ilâve etmiştir.  

24a Fünūnī 

ʿAdālet bir muraṣṣaʿ tāc iken başuñda ḫaḳanī 

Mürüvvet bir yegāne ḫilʿat iken saña sulṭānī  

Neden ben mūrı pā-bend eylemek bend-ile 

zindānı 

Sebebsüz itmesün devrüñde kimse āh [u] efġānı 

Vekīl-i şeh Süleymān’sın meded İskender-i s̱ānī 

Mürüvvet ḳıl ḫalāṣ eyle ḳafesden ṭūṭī-i cānı 

 

Dil-i vīrānumı devletlü sulṭānum gel ābād it 

Yıḳıḳ göñlimü yap tekrār Beytullāh’ı bünyād it 

Kerem ḳıl az günāha çoḳ ʿuḳubet eyleme dād it 

Fünūnī derd-mendiñ göñlini nā-şād iken şād it 

Vekīl-i şeh Süleymān’sın [meded ] İskender-i 

[s̱ānī] 

Mürüvvet ḳıl ḫalāṣ eyle [ḳafesden ṭūṭī-i cānı] 

 

Müsed 

des 

5 

bend 

 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

 

24b Celālī 
Bu  çeşm-i ḫūn-feşānum giryān olur ḳalur mı 

Seyl-i sirişki āḫir ʿummān olur ḳalur mı  

Olmadı dil Celālī cāh-ı belādan āzād 

Bī-kes olan esīr-i  zindān olur ḳalur mı 

Gazel  

5 beyit 
 

--./-.--/ 

--./-.-- 
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24b Selīmī 

Çü baʿdeʾl-“usri yüsrā”dur göziñ giryān olup 

ḳalmaz 

Güher ġavvāṣ-ı  baḥr-ı şiddet-i ʿummān olup 

ḳalmaz 

Selīmī çāh-ı ġamdan cevr-i ḥaṣsād[-ı]la Yūsuf-

veş 

Göñül bil ki esīr-i miḥnet-i zindān olup ḳalmaz 

 

Gazel 

5 beyit 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 
 

25a Yaḥyā 
Yoluñda virmez isem baş u cānı gösgötüri 

Benümle ḳorḳut efendi cihānı gösgötüri 

Götürmek olur[-i]di ḳāli  ḫāle ey Yaḥyā  

Ṣıġaydı ẓarf-ı ḥurūfa maʿāni gösgötüri 

 

Gazel  

5 beyit 

  

.-.-/..--/ 

.-.-/..- 

 

25a ʿUlvī 
Bizümle kūy-ı cānāna gelen gelsün giden gitsün 

Ṣalā erbāb-ı ʿirfāna gelen gelsün giden gitsün 

Bizüm ġam-ḫānemüz yārān içün bir tekyedür 

ʿUlvī 

Gider teklīf  rindāna gelen gelsün giden gitsün 

 

Gazel  

5 beyit 

  

.---/.---/ 

.---/.--- 

 

25a Lebībī 

Şitā hengāmı geçdi şimdi nevbet nev-

bahāruñdur 

Olupdur yemyeşil seḥer ile ʿālem kenāruñdur 

Ṣalan deryā-yı ʿaşḳa çünki ol māhı şikāruñdur 

Tevekkül ber-Ḫudā eyle oñarmaḳ Ḳirdigāruñdur 

Vücūduñ rūz [u] şeb ṣal baḥr-ı ʿaşḳa 

rūzigāruñdur 

Ḫudā’nuñdur oñarmaḳ ṣanma ey dil 

rūzigāruñdur 

Lebībī  gūşe-i fürḳatde işüñ oldı vā-veylā 

Ḫayāl-i kākül-i dilberle düşdi başuña sevdā 

Güzeller zevraḳ-ı ṣaḥbā-y-ıla çekdirmede tenhā 

Nice bir āh idesin giñ yaḳada vālih [ü] şeydā 

Vücūduñ rūz [u] şeb ṣal baḥr-ı ʿaşḳa 

rūzigāruñdur 

Ḫudā’nuñdur oñarmaḳ ṣanma ey [dil 

rūzigāruñdur] 

 

Müsed 

des 

5 bend 

 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

Başlıkta Tesdis yazmaktadır. 
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25b Ġubārī 
Çeşmüm ki sīm-i eşküme ʿayn-ı ḫazīnedür 

Güyā ṭılısm-ı ābile ḳonmış defīnedür 

Miskīn Ġubārī gerçi ḥaḳīḳat-i hū ider 

Ḫākī-nihāddur yine meyli zemīnedür 

 

Gazel 

5 beyit 

  

--./-.-./ 

.--./-.- 

 

25b Bāḳī 

Ḥüsnüñ güliyle bāġ-ı cihān gülşen-i İrem 

Her sū hezār bülbül [ü] ṣad gūne dāstān 

Der-gāh-ı Ḥaḳḳa yüz ṭutalum ber-mezīd ola 

Cāh [u] celāl-i salṭanat [u] şāh-ı kām-rān  

Kaside 

2 beyit 

Der- Ma 

kam-ı 

Nevâ  

 

--./-.-./ 

.--./-.- 

Bâkî’ye ait olan kasidenin 38 

ve 39. Beyitleri 

bulunmaktadır. 

26a Bāḳī 

Ne hengām-ı ṣafā-yı ʿişret-i mey  gibi bir dem 

var  

Ne sāz-ı muṭrib-āsā cān-fezāy-ı mürde-i ġam 

var  

Ne mānend-i ḫayāl-i yār bezm-i dilde maḥrem 

var  

Ne cām-ı bāde-i gül-gūna beñzer yār-ı hem-dem 

var 

Ne ṣadr-ı gūşe-i meyḫāne gibi cāy-ı ḫurrem var 

Ṣıyup seng-i ḥavādis̱ yine cām-ı bezm-i ʿuşşāḳı  

Elin çekse ḳadeh ṣunmaḳdan erbāb-ı dile sāḳī 

Perīşān olsa cümle defter-i eşʿāruñ evrāḳı 

Ṣafā-yı ṣafvet-i ṭabʿuñ yiter eglence ey Bāḳī 

Bi-ḥamdillāh ne ġam yirsün elüñde sāġar-ı Cem 

var 

 

Muḥam

mes 

5 

bend 

 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

Başlıkta Tahmîs-i Bâkî  

yazmaktadır. 

26a Necātī 

Daḫi cevre peşīmān olmaduñ mı  

Be hey kāfir müselmān olmaduñ mı 

 

Ġurūr itme cihānuñ ʿizzetüne  

Necātī  düşde sulṭān olmaduñ mı 

Gazel 

5 beyit 

 
 

.---/.---/ 

.-- 
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26a Sipāhī 

Baḳdurup şefḳa[t]-ile ol gözi ʿayyārı baña 

Merḥamet itdürüp ol ġamze-i mekkārī baña 

Ser-fürū ḳaldırıp ol ṭurra-ı ṭarrārı baña 

Ġarażum bu ki muṣāḥib idinem yārı baña 

Vay eger ḳılmaz ise Ḥażret-i Ḥaḳ yārī baña 

 

Bildirüñ ḥāl-i dil-i zārımı ol māha tamām 

Eyleñüz derd-i derūnum benüm ol yāre iʿlām 
Tahmis 

1 

bend 

 

 

..--/..--/ 

..--/..- 

Yahyâ’nın gazelini tahmis. 

26b Ḫayālī 

ʿĀfiyetden çeksün el yār-ı vefādar isteyen 

Kūy-ı ʿaşḳa gelmesün nāmūs ile ʿār isteyen  

Sīnesin pür-dāġ ider bir lāle ruḫsār isteyen  

Ḳan yudarsa ġam degül laʿl-ı leb-i yār isteyen 

Cān virür bu yolda bir zülf-i siyeh-kār isteyen 

Ġam nedīmüñdür  Ḫayālī ḳalbüñi mesrūr ṭut 

Ẓāhirüñ vīrāne eyle bāṭınuñ maʿmūr ṭut 

Ṣalsa pertev cismüñe nār-ı maḥabbet nūr ṭut 

Bī-vefā yāruñ Muḥibbī cevrini maʿẕūr ṭut 

Yārsuz ḳalur cihānda ʿaybsuz yār isteyen  

 

Tahmis 

5 

bend 

 

 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

 

Muhibbî’nin gazelini tahmis. 

26b ʿUlvī 
Gözler ḳamaşur ṭalʿat-ı cānāna baḳılmaz 

Rūşen bu ki ḫurşīd-i dıraḫşāna baḳılmaz 

Elfāẓ-ı ṣafā-baḫşuñı ey ʿUlvī görince    

Ṭarz-ı Ḥasan u şive-i Selmān’a baḳılmaz 

Gazel  

6 beyit 

  

--./.--./ 

.--./.-- 

 

26b ʿUlvī 
Cevr-i  aʿdāya taḥammül yegdür 

Der-geh-i Ḥaḳḳa tevekkül yegdür 

ʿUlviyā ḫāṭıruña degse ʿadū 

ʿĀrif ol ṭınma tecāhül yegdür 

Gazel  

5 beyit 

  

..--/..--/ 

..- 

 

27a ʿUlvī 
Ḫoş yaraşur cemālüñe bu ḫaṭṭ-ı müşg-bār 

“Āmentü bi’lleẕī ḫalaḳa’l-leyl[e] ve’n-nehār” 

ʿUlvī çü gördi āteş-i ḥüsnüñde ḫaṭṭuñı 

“Sebʾüʾl-mes̱ānī” remzini fehm itse vechi-vār 

Gazel 

5 beyit 

  

--./-.-./ 

.--./-.- 
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27a ʿUlvī 

Ḫaste cāna ḥālet-i mevt irdi cānān bī-ḫaber 

Bir devāsuz derde düşdüm veh ki Loḳmān bī-

ḫaber 

ʿUlviyā ġurbetde ḳaldum bī-kes ü tenhā olup 

Cümle iḫvān ġaflet üzre cümle yārān bī-ḫaber 

Gazel 

5 beyit 

  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

 

27a Gedāyī 
Göñlümüñ ey ṣaçı sünbül yine şeydālıġı var 

Mest olup cām-ı mey-i ʿaşḳla rüsvālıġı var 

Künc-i fürḳatde Gedāyī  ḳulunuñ sulṭānum 

Ḫānesin eyle müşerref  ḳatı tenhālıġı var 

Gazel 

5 beyit 

  

..--/..--/ 

..--/..- 

 

27b Ḳabūlī 
Ey ṭıfl-ı sirişkim ḳatı ḳalgırduñ a duñ duñ 

Ḥalvā-yı leb-i dilberi gördüñ yine düñ düñ  

Raḥm eyler [i]di yaşumuza yār Ḳabūlī 

Aġyār geçüp ḳarşumuza gülmese giñ giñ 

Gazel 

5 beyit 

  

--./.--./ 

.--./.-- 

 

27b Ṭabʿī 
ʿArż-ı dīdār eyledi bāġ-ı behişt-āsāda gül 

Göñlümi gāhi ʿiẕār-ı yār açar geh sāde gül 

Ṭabʿiyā  āl-ile başdan almaḳ ister göñlüñi 

Yine destārına ṭakmış ol boyı āzāde gül  

Gazel  

5 beyit 

  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

 

27b Ṭabʿī 
Felekde rıfʿate ir ḫāk-i pā-yı cānān ol 

Gedā-yı bī-ser ü pā pādişāh-ı devrān ol  

Ḳulaḳ çeker şuʿarā-yı ʿAcem saña Ṭabʿī 

Bu naẓm-ı pākla  Rūm içre naḳd-ı Selmān ol  

Gazel 

5 beyit 

  

.-.-/..--/ 

.-.-/..- 

 

28a ʿĀlī Efendī 
Cānum daraldı ʿālem-i imkāna ṣıġmadum 

Bir gevherem ki lücce-i ʿummāna ṣıġmadum 

ʿĀlī elümde nīze [ben] ol<a> merd-i Fāris’em 

ʿĀrż itmegi kemālümi meydāna ṣıġmadum 

Gazel 

7 beyit 

  

--./-.-./ 

.--./-.- 

 

28a --- 

Ṣafāyı ḳalb-ile itmiş degülsin iḫtiyārlıġda 

Niçün ʿanḳālanursun şehr-i Būlipāzʾa döndüñ 

sen 

Şeh-i ʿālem-penāhuñ devletin Mevlā ziyād itsün  

İṣābet eyledi ʿazlüñde çün mümtāza döndüñ sen 

Kıt’a-i 

Kebire 

14 

beyit 

 
 

.---/.---/ 

.---/.--- 

 



314 

 

28a --- 

Diñle ey teşne-i zülāl-i viṣāl 

Cümle ʿālem bu söze ḳāyildür 

 

Bir içim su ise yu andan elüñ 

Sevdügüñ çünki ġayre māyildür 

Kıt’a 

2 beyit 
 

 

..--/.-.-/ 

..- 

 

28a --- 
Efendi saña bir aʿlā naṣiḥat 

Ḥaẕer ḳıl cānuña nā-dān getürme 

Kitāb olsun enīsüñ hem celīsüñ 

Ṣaḳın ehl-i hevā yārān idelüm 

Kıt’a  

2 beyit 
 

 

.---/.---/ 

.-- 

 

28a --- 
Zarāfet bilmeyen şaḫṣa birāder 

Cihān-sāmī olursa olma rāġ[ıb] 

Gedā olursa daḫı ḫūb-ı cāndur 

 Ḥarīf-i nüktedān yār-ı muṣāḥib 

Kıt’a  

2 beyit 
 

 

.---/.---/ 

.-- 

 

28b Ḳabūlī 
Gel naṭʿ-ı maḥabbetde şehā bir sen ü bir ben 

Saṭranc oyunın oynayalum māt ola düşmen 

Leclāc ise de māt iderüz naṭʿ-ı cihānda  

Nā-dāna Kabūlī yeñilür ṣanma bizi sen  

Gazel 

5 beyit 
 

 

--./.--./ 

.--./.-- 

 

28b 
Sulṭān 

Murād 

Yāruñ kemend-i zülfine çün şāne ṣarmaşur 

Zencīr-i ʿaşḳa bu dil-i dīvāne  ṣarmaşur 

Bundan güzel ṣafā mı olur ʿāşıḳa Murād 

ʿAyn-ı vefā-y-ıla aña cānāna ṣarmaşur  

Gazel  

5 beyit 
 

 

--./-.-./ 

.--./-.- 

Bu gazelin iki beyti Ekinci’nin 

“Vekâyiʿuʾl- Fuzalâ Şeyhî’nin 

Şakâʾîk Zeyli Şeyhî Mehmed 

Efendi” eserinde 

bulunmaktadır.  

29a Dervīş Aġa 
Zülf-i siyeh ki kamet-i cānāna ṣarmaşur 

Bir mārdur ki serv-i ḫırāmāna ṣarmaşur 

Dervīş’e ẓulm itme ki şekvā idüp ṣaḳın 

Dāmān-ı şehriyār-ı cihān-bāna ṣarmaşur 

Gazel 

5 beyit 
Nazire 

 

--./-.-./ 

.--./-.- 

Sultân IV. Murâd’ın gazeline 

nazire. 

29a Kātibī 

Pāyüñe yüz sürmege ben ḫāke himmet yoḳ 

mıdur 

ʿĀşıḳ-ı bī-çāreye hergiz ʿināyet yoḳ mıdur 

Baş ḳoyanlar işigüne irdiler hep ḫidmete 

Kātibī yoḫsa senüñ başuñda devlet yoḳ mıdur 

Gazel 

5 beyit 
 

 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
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28b Bāḳī 

Eger biñ zaḥm urur ġamzeñ ten-i ʿuryāne 

incinmez  

Ucından tek hemān bir ḥiṣṣe çıḳsun cāne 

[incinmez] 

Zebān-ı ṭaʿn-ı aʿdādan perīşān ol[ma ey Bāḳī] 

Hezārān tīşe-i āzār ururlar kāne [incinmez] 

Gazel 

5 beyit 
Nazire 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

Sultân III. Murâd’ın gazeline 

nazire. 

29a Rūḥī 
Ḫalīl-āsā [e]ger dil āteş-i sūzāna incinmez 

Ġamuñla nitekim şemʿe yanar pervāne incinmez 

O gül-ruḫ tāze ḫaṭ seyl-i sirişkümden ṣafā eyler 

Gülistānda benefşe Rūḥiyā bārāna incinmez 

Gazel 

5 beyit 
Nazire 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

Sultân III. Murâd’ın gazeline 

nazire. 

29a 
Sulṭān 

Murād 

Ne deñlü tīr-i cevrüñ atulursa cāna incinmez 

Ḳaşı yayum saña ṭoġrı varan ḳurbāna incinmez 

Seni ṭaşlar ise ger kūyına varduḳça inc[inme] 

Murādī kim ḳadem-rāha baṣar merdā[ne 

incinmez] 

Gazel  

5 beyit 

  

.---/.---/ 

.---/.--- 

Bu gazel Dîvân’da 

bulunmamaktadır. 

29b ʿĀlī 
Yār cevvār u felek kec-rev [ü] dünyā böyle  

Raḥmı [yoḳ] dūstlaruñ ṭaʿna-i aʿdā böyle  

Ġam helāk itmede ʿĀlī gibi nā-kāmı müdām 

Kerem ehlinden aña luṭf u tesellā böyle 

Gazel 

7 beyit 

  

..--/..--/ 

..--/..- 

 

29b Bezmī 
Şems-i destāruñ ki zülfüñ ḳıldı pinhān çın seḥer 

Ṣanki maḥv itdi seni mihr-i dıraḫşān çın seḥer  

Ruḫları şevḳiyle dil-ber Bezmiyā ser-mest olup 

Nitekim cām-ı ṣabūhī  birle rindān çın seḥer 

Gazel 

5 beyit 

  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

 

29b Vaḥdetī 
Her ḳaçan evden çıḳar ol şāh-ı ḫūbān çın seher 

Maṭlaʿından ṣan çıḳar mihr-i dıraḫşān çın seher 

Çünki maḳbūl-i Ḫudā’dur ḫayr-ı ṣubḥ ey şāh-ı 

ḥüsn 

Dest-būsuñ Vaḥdetīʾye eyle iḥsān çın seḥer 

Gazel 

5 beyit 
Nazire 

 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

 

29b Muḥyī 
Cān u baş-ıla iṭāʿat var iken fermānuña 

Dūstum çoḳ böyle istiġnā düşer mi şānuña 

Çeşm-i cellādından ey Muḥyī o ḫūnīnüñ ṣaḳın  

Cām-ı laʿlin ārzū itme ṣuṣama ḳanuña 

Gazel 

5 beyit 

  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
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30a --- 
İder ey necli-y[-i]le meşhūr  ḫīs 

Ṣūreti ādem velī İblīs pīs 

Ṣūretüñ çirkin [ü] ḫulḳuñ ziştsin 

Olısarsuñ köti ey murdār pīs 

Nazm 

6 beyit 
Hicviyye 

 

-.--/-.--/ 

-.- 

 

30a Nevʿī 
Her naẓarsuz nā-kesüñ ey meh gezersin ḫānesin 

Rūşen itmezsin baṣīret ehlinüñ kāşānesin 

Naẓm-ı Nevʿī şāne-veş gevherler aṣṣuñ gūşuña 

(?) 

Ey gül-i raʿnā işitme illerüñ efsānesin 

Gazel 

5 beyit 

  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

 

30a ʿĀlī Efendī 
Āh elinden servimüñ reftār çoḳ güftār yoḳ 

Būse vir cān al dirin inkār çoḳ iḳrār yoḳ 

N’içün işʿār eylemezsüñ ḥālüñ ey ʿĀlī dime 

Naẓma raġbet ḳalmadı eşʿār çoḳ añlar yoḳ 

Gazel 

6 beyit 

  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

 

30b Maḳālī 
Yārdan ḫurşīd-i aʿdādan melāmet-dīdeyüz 

Şākirüz gülden ü līkin ḫārdan rencīdeyüz 

Bir ḳafes olduñ  Maḳālī  ḥalḳa ḥalḳa dāġ[-ı]la 

Rūy-ı yārı görmege başdan ayaġa dīdeyüz 

Gazel 

5 beyit 

  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

 

30b ʿAzmī 
Leb-i dil-dāre viren naḳd-i cānın 

Ne ġam aṣṣına ṣayarsa ziyānın 

Kimerde rā gibi ey ʿAzmī dāyim 

Ne ḫoşdur ḫanceri beklerse yānın 

Gazel 

5 beyit 

  

.---/.---/ 

.-- 

 

30b Beytī 
Sevüp şehrüñ yine dilber civānın 

Ḳoyup gitmez ölince āsitānın 

İdüp keskinligi çaġı geçince 

Bucaġı gibi bekle Beytī yānın  

Gazel 

5 beyit 
Nazire 

 

.---/.---/ 

.-- 

Ulaşabildiğimiz kaynaklarda 

bu mahlasta bir şair  

bulunmamaktadır. 

31a Kānī  
Furursa güneş her ne ḳadar rūy-ı zemīne 

Bir ẕerre muḳābil olımaz cān ḥabībine 

Deyr-i dile naḳş eyleyeli Kānī ḫayālüñ 

Raġbet ṣanemā ḳalmadı büt-ḫāne-i Çīn’e 

Gazel 

5 beyit 
 

 

--./.--./ 

.--./.-- 
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31a Beytī 
Yūsuf yine ger gelse idi rūy-ı zemīne 

Olmazdı muḳabil o daḫı māh-cebīne 

Bekler ḳapuñı gitmez ölince işigüñden 

Cān-ıla ḳul oldı saña Beytī-i kemīne 

Gazel 

5 beyit 
Nazire 

 

--./.--./ 

.--./.-- 

Ulaşabildiğimiz kaynaklarda 

bu mahlasta bir şair  

bulunmamaktadır. 

31a Ḥayretī 
Beñzetmiş özin ḳamet-i dil-cūsına yāruñ 

Başında ḳavaḳ yeli eser gibi çınaruñ 

Ey Ḥayretī şimden giri dār-ı ġurbete yüz ṭut 

Terk eyledi yāruñ seni terk eyle diyāruñ 

Gazel 

5 beyit 
 

 

--./.--./ 

.--./.-- 

 

31a ʿAṭāʾī 

Ey göñül ʿālemi sen ṣanma ṣaḳın cāy-ı maḳar 

Bir güzārgāh durur bu gelen elbette gider  

Gerilüp ṭurma kemān gibi hele ṭoġrı ḫaber 

Çekilür ḳavṣ-ı ḳażā vü atılur tīr-i ḳader 

Sālik-i rāh-ı fenā olan ider ʿazm-i sefer 

Kūs-ı rıḥlet çalınur geldi gider geldi gi[der] 

Tekye-i tende çoġ eglenmez iken bu dil ü cān 

Konduġı yerde iki üç gün durur ancaḳ [mihmān]  

Döndürür gelmedügi kişiyi bu devr-i zamān 

Ey ʿAṭā menzil-i maḳṣūd degüldür bu ci[hān] 

Maḥmilüñ baġla[yı] gör vaḳtile yüri hemān 

Kūs-ı rıḥlet çalınur geldi gider geldi gi[der] 

Müsed 

des 

5 

bend 

 

 

..--/..--/ 

..--/..- 

Başlıkta Tahmis yazmaktadır 

31b 
Nevʿī 

Efendī 

Senüñ maḥzūnuñ olmaḳ baña şādān olmadan 

yegdür 

Ġamuñla aġlamaḳ illerle ḫandān olmadan 

yegdür 

Şarāb-ı ʿaşḳ-ıla Nevʿī gibi mest-i müdām olmaḳ 

Baḳup bu himmet-i dünyāya ḥayrān olmadan 

yegdür 

 

Gazel  

5 beyit 

 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

 

31b Fevrī 
Cān belā başḳa belādur bu dil-i zār daḫı 

Ne belādur baña bu cism-i pür-efkār daḫı 

Ġam belā derd belā ʿaşḳ belā yār belā 

Ne belā Fevrī’ye yā <Rab> çarḫ-ı sitem-kār 

daḫı 

 

Gazel 

5 beyit 

 

 

..--/..--/ 

..--/..- 

 



318 

 

31b Yaḥyā 

Ġanīdürʿaşḳ-ıla göñlüm ne mālum ne menālüm 

var 

Ne vaṣl-ı yāre ḫandānum ne hicrāndan melālüm 

var 

 

Cihān fānidür ey Yaḥyā “Hüveʾl-Ḥayyu Hüveʾl-

Bāḳī” 

Degişmem aṭlas-ı çarḫa benüm bir köhne şālum 

var  

 

Gazel 

5 beyit 

 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

 

31b --- 

Ḳażā-y-ıla yine bir şāhinüñ olduḳ ḫarīdārı 

Çoġaldı varṭuġınca müşterī germ oldı bāzārı 

Egerçi nā-resīdelerle ṭoymaz kīr-i ḫar-vārī 

Ziyāde ḥāṣıl itmiş anı bikr-i (….) reftārı 

Bizi gördükçe evvel maʿḳūl eyler nefret-i ʿārı 

Anı öpmek ya ḳoçmaḳ ya ḫo<d> ṭaḳmaḳ istesek 

bāri 

Frenk uyuzları oldı yüzüñden cā-be-cā peydā 

Melāmet eyleyüp ḫalḳ içre ḳıldı ʿaybuñı ifşā 

S…şmeklik[l]e olmış iki cihān içre bir rüsvā  

Nedendür ḳaḥbe rādde Ḥaḳ bu deñlü nāz u 

istiġnā 

Bizi gördükçe evvel [maʿḳūl eyler nefret-i ʿārı 

Anı öpmek ya ḳoçmaḳ ya ḫo<d> ṭaḳmaḳ istesek 

bāri]  

 

Müsed 

des 

6 

bend 

 

 

.---/.---/ 

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

Ḳuluñ yād etmeyüp luṭfuñla gel yād eyle 

sulṭānum 

Ḳoma ḥayretde iḥsān it bugün dād eyle 

sulṭānum 

Cihānda ölmeyem dirseñ eyü ad eyle sulṭānum 

Şeh-i malik-ʿadāletsin hemān dād eyle sulṭānum 

Dil-i vīrānumı luṭfuñla ābād eyle sulṭānum 

S̱evābın ḳaṣd idüp bir Kaʿbe bünyād eyle 

sulṭānum 

 

Ne māl [u] mülk-i dünyā vü ne ʿizz ü cāh içün 

olsun 

Ne mīr ü ne vezīr ü ne ged[ā] vü şāh içün olsun 

Gice gündüz yüz urṭuġuñ ulu der-gāh içün 

[olsun] 

Naẓar it merḥamet ḳıl bendeñe Allāh içün 

[olsun] 

Dil-i vīrānumı luṭfuñla ābād eyle sulṭānum 

S̱evābın ḳaṣd edüp bir Kaʿbe bünyād eyle 

sulṭānum 

 

Müsed 

des 

5 

bend 

 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

 

32b Ṣabrī 

Yolunda ḫidmet-ile bu dil nā-tüvān olup 

Yaşum aḳar[dı] pāyine her dem revān olup 

Şimdi begenmez oldı beni kāmurān olup 

Baş çekdi kendü başına nā-mihribān olup 

Bir serv besledüm nice yıl bāġ-bān olup 

Ser-keşlik itdi ol daḫı dāmen-keşān olup 

Ey Ṣabrī pāy-māli olup sāye-veş bu ten 

Çoḳ çekmiş-idüm anuñ içün ġuṣṣa vü miḥen 

Her gāh derdüm aña ḥaẕer eyle āhdan 

Ṭoġrusı ṣaḳınurdum esen yelden anı ben  

Bir serv besledüm nice yıl bāġ-bān olup 

Ser-keşlik itdi ol daḫı dāmen keşān olup 

 

Müsed 

des 

5 

bend 

 

 

--./-.-./ 

.--./-.- 
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33a Ḳalenderī 

Ḫōr baḳma fuḳarāya ṣaḳın ey ehl-i hüner 

Ṣūrete ḳılma naẓar sīrete olur eks̱er 

Düşer erbāb-ı fenā luṭf-ı Ḫudā’ya maẓhar 

Ḳadir olmazsa da bir ḥabbeye dünyāda eger 

İtme dervīş-i ʿabā-pūşa ḥaḳāretle naẓar 

Oda ḥālince fenā iḳlīminüñ şāhı geçer 

(…) fuḳarāya yüri zāhid zinhār 

Luṭf-ıla baḳ yüzine rıfḳ-ıla eyle güftār 

Fuḳarādan ḳopar erbāb-ı vilāyet her bār 

Gel Ḳalender sözine eyleme luṭf it inkār 

İtme dervīş-i ʿabā-pūşa ḥaḳāretle naẓar 

Oda ḥālince fena iḳlīminüñ şāhı geçer 

 

Müsed 

des 

5 

bend 

Nasihat 

Öğüt 

 

..--/..--/ 

..--/..- 

Başlıkta “Ve lehū” 

yazmaktadır. Müseddes  

Kalenderī mahlaslı şaire aittir. 

33a 
Sulṭān 

Murād 

Yine küffār ile cihādum var 

Sefere saʿy-i iştihādum var 

Emr-i Mevlāya inḳiyādum var 

Luṭf-ı Raḥmān’a istinādum var 

Fażl-ı Ḥaḳ’dan nice murādum var 

Ḫüsrev-i dehre çünki olduñ ḳul 

Olma ġayrı ṣaḳın cihānda melūl 

Didi iḥlāṣ-ıla olup meşḳūl 

Umarın ki duʿām ola maḳbūl 

Ki ḳabūle [hep] iʿtiḳādum var 

Muham 

mes 

5 

bend 

 ..--/.-.-/..- 

Bu şiir Sultan Murâd’ın asıl 

Dîvân’ında bulunmayıp Ahmet 

Kırkkılıç’ın neşrinde “Sultan 

III. Murad’ın Dîvân’da 

Olmayan Bazı Şiirleri” başlı 

ğı altında yer almaktadır. 

Ancak Kırkkılıç’ta bu şiir 

muhammes değil gazeldir. 

Mecmuada başlıkta tahmis 

yazmakla beraber son bendde 

tahmis eden şairin mahlası 

bulunmadığı için muhammes 

olarak değerlendirdik.  
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33b Āẕerī 

Gerçi āyīn-i vefā olmaz senüñ muʿtāduña 

Muttaṣıl resm-i cefā ammā ki düşmez dāduña 

Ḫasteñe raḥm eylemek bir kerre gelmez yāduña 

Bī-güneh şemşīr çekmiş ʿāşıḳ-ı nā-şāduña 

Sen mi ögretdüñ cefāyı ġamze-i cellāduña 

Ḫūb taʿlīm eylemişsin āferīn üstādıña 

Āẕerī’nüñ itdigi feryād [u] āh u zār içün 

Çarḫa āteşler ṣalan sūz-ı dil-i güm-rāh içün 

Meḥbiṭ-i Rūḥuʾl-emīn ol şāh-ıʿālī-cāh içün 

Ṭoġrı söyle ʿālemi var eyleyen Allāh içün  

Sen mi ögretdüñ [cefāyı ġamze-i cellāduña] 

Ḫūb taʿlīm [eylemişsin āferīn üstāduña] 

Müsed 

des 

5 

bend 

 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

Başlıkta “Ve Lehû” 

yazmaktadır. Müseddes Azerî 

ye aittir. 

34a Nevʿī 

Ne mümkin oldı ġam-ı fürḳatüñle ülfet idem 

Ne çāre var ṭalebüñden senüñ ferāġat idem  

Ne ḳadirem ser-i kūyuñ varup ziyāret idem  

Ne furṣat oldı hicrān-ı ġamze rivāyet idem 

Ne vüsʿat oldı saña ḥālümi şikāyet idem  

Yanuñdan eyledi aġyār ben gedāyı ġarīb 

Düşürdi rāh-ı beyābān-ı hicre bī-taḳrīb 

Ne çare çünki degülmiş viṣalüñ aña naṣīb 

Ḳapuñda ölmeġe Nevʿī’ye māniʿ oldı raḳīb 

O seg ḳomadı ki bir laḥẓa istirāḥat idem 

Muham

mes 

5 

bend 

 

.-.-/..--/ 

.-.-/..- 

Başlıkta Tahmîs-i Nev’î 

yazmaktadır. 

34a Bāḳī 
Eski pü[s]ki (…)  ḳapamañ 

Bilmezem (…)  mi yā boġası 

Hemīn olursın Emriyā geyicek 

 Boynuzı burma bir geyik [boġası] 

Kıt’a 

2 beyit 
 

..--/.-.-/ 

..- 
 

34a --- 

İñen germ olma (…) -zāde 

Ki burnuñ boḥdadur g.tüñ hevā[da] 
- Matla  

.---/.---/ 

.-- 
Başlıkta “Lügaz” yazmaktadır 
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34b Raḥmī 

Ġam-ı dünyā-y-ıla ey dil nice bir zār olalum 

Varalum muʿtekif-i gūşe-i ḫammār olalum 

Sāḳi [vü] muṭrıb-ı gül-çehre ile yār olalum 

Zāhid-i ḥuşk yüzinden yüri bī-zār olalum 

ʿAşḳ evṣāfına gel maẓhar-ı ās̱ār olalum 

Āteş-i şevḳe yanup Maṭlaʿ-ı Envār olalum 

Gülşen-i Rāz’ı bilüp Maḫzenü’l-esrār olalum 

Manṭuḳuʾt-ṭayr okuyup maḥrem-i ʿAṭṭār olalum 

Yine bir serv-i hevā-baḫşa hevādār olalum 

Lāle-veş miḥnet-ile dāġ-ı dil-efgār o[lalum] 

Naḳd-ı cān-ıla viṣāline ḫarīdār olalum 

ʿAklı terk eyleye[lü]m māniʿ-i aġyār olalum 

Boynumuzdan ıralum yüki sebük-bār olalum 

Pāyine ṣu gibi yüzi sürüyüp zār olalum 

Pāk-rū pāk-naẓar ʿāşıḳ-ı dīdār olalum 

Nice bir kāh-ı fenā içre ikāmet idelüm 

Çünki bāḳī degül yā  nice ġaflet idelüm  

Cāme-i ẕerḳi giyüp nice ẓarāfet idelüm 

Gel berü terk-i hevā itmege himmet idelüm  

   

Onbeşli 

Musam 

mat 

3 

Bend 

 
..--/..--/ 

..--/..- 

Nüshada başlıkta “Tercîʿ-i 

Bend”yazıyorsa da“On beşli 

Musammat”tır. “İlk bendi 

kendi içinde diğer bendlerin 

son mısra(lar)ı daima ilk bend 

le kafiyeli aynı vezinde 15’er 

mısralık en az iki bendden 

oluşan tek kafiyeli nazım 

şeklidir” (Kurnaz vd.2013: 

366). Bu şiir nüsha  

kopukluklarından dolayı yarım 

kalmıştır. 
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35a    Fazlī 

Ḳanadum altına ʿAnḳā gibi biñ kūh-sār aldum 

İçinde nicenüñ ḳahr-ıla kebg-i dil-figār aldum 

Maḥabbet-i Ḳāf’ınuñ gerçi şikārın bī-şümār 

aldum 

Raḳīb-i zāġ elinden bir teẕerv-i şīve-kār aldum 

Daḫı ben şāh-bāz-ı ʿaşḳ olaldan bir şikār aldum 

Olup Fażlī gibi ser-geştesi bir māh-ruḫsāruñ 

Varup dellāl-ı dil bāzār-ı kūyına o dil-dāruñ 

Hezārān derd-ile efrādını aldum o dil-dāruñ 

Nuḳūd-ı ṣabrumı virdüm metāʿ-ı vaṣlına yāruñ 

Görenler Ẕātiyā cānlar virür bir yādigār aldum 

Tahmis 

5 

bend 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 
Zâtî’nin gazelini tahmîs. 

35b Ṭabʿī 

Destār[ı] başda kākül-i ḫūbāna ṣarmaşur 

Himmet bülend iden ḳad-i cānāna ṣarmaşur 

Bende düşer ki dāmen-i sulṭāna ṣarmaşur 

Yāruñ kemend-i zülfine çün şāne ṣarmaşur 

Zencīr-i ʿaşḳa bu dil-i dīvāne ṣarmaşur 

Vuṣlat düşerse nāz-ile gel eyle ittiḥād  

Fānī cihāna eyleme ey Ṭabʿī  iʿtimād 

Diñle nedür o şāh-ı eḳālīm-i ʿadl [ü] dād 

Bundan güzel ṣafā mı olur ʿāşıḳa Murād 

ʿAyn-ı vefā-y-ıla aña cānāna ṣarmaşur 

Tahmis 

5 

bend 

 

--./-.-./ 

.--./-.- 

Sultan IV. Murâd’ın gazelini 

tahmis. Bu gazelin iki beyti 

Ekinci’nin “Vekâyiʿuʾl- 

Fuzalâ Şeyhî’nin Şakâʾîk 

Zeyli Şeyhî Mehmed Efendi” 

eserinde bulunmaktadır.  

35b Lāmiʿī 

Yine aġyār-ı bed-ḫū başlayup iġvāya sulṭānum 

Dil-i şeydāyı geçmişler gibi sen aya sulṭānum 

Dimişler ʿaşḳuñı fāş eyledi dünyāya sulṭānum 

İnanduñ mı ya andan töhmet-i aʿdāya sulṭānum 

Neden çoḳ böyle incinmek dil-i şeydāya 

sulṭānum 

Nedür bāʿis̱ bu deñlü nāz u istiġnāya sulṭānum 

Ġamuñla itdigüm her dem fiġān [u] āh içün 

olsun 

Dil-i şūrīde<ye>-meşreb ḫāṭır-ı güm-rāh içün 

olsun 

Senüñ bu şekl-i ḫūbuñ ḫalḳ iden Allāh içün 

[olsun] 

Dil-i Lāmiʿī’yi saña ḳul iden şāh içün olsun  

Neden çoḳ böyle incinmek [dil-i şeydāya 

sulṭānum 

Nedür bāʿis̱ bu deñlü nāz u istiġnāya sulṭānum] 

 

Müsed 

des 

5 

bend 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 
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36a Sırrī 

Cihān içre naẓīrin görmedüm bī-mis̱l [ü] hem-

tādur 

Güzeller ḫaylinüñ serdārıdur aʿlādan aʿlādur 

Kaçup reftāra gelse nāz-ıla naḫl-i dil-ārādur 

Tebessümle tekellüm eylese ṭūṭī-i güyādur 

Cemāl-i bā-kemālin seyr ḳıldum pür-temāşādur 

Benüm Muṣlıḥcıġum billāhi ḫūbān içre aʿlādur 

Gice seyrümde gördüm sīmīn-ten māh-ı ġarrāyı 

Ṭolandum kūyıñı geşt eyledüm aġlayı aġlayı 

Nice bir aġladursın derd-ile Sırrī-i rüsvāyı 

Uyandum baña oḳurken bu beyt-i ḥasret-efzāyı 

Cemāl-i bā-kemālin seyr ḳıldum [pür-temāşādur 

Benüm Muṣlıḥcıġum billāhi ḫūbān içre aʿlādur] 

Müsed 

des 

5 

bend 

 
.---/.---/ 

.---/.--- 
Başlıkta Tahmis yazmaktadır. 

36b Mānī 

ʿĀlemi geşt eyleyüp bir māh-ruḫsār isterüz 

Bülbül-i şūrīdeyüz kim verd-i gülzār isterüz 

Bāġ-ı ʿālemde bugün bir serv-reftār isterüz 

Ḳadr ü ḳıymet fehm ider bir ḫūb dil-dār isterüz 

ʿĀşıḳız bir ʿāşıḳuñ ḳadrin bilür yār isterüz 

Baḳmazuz bī-mihre dil-dār-ı vefādār isterüz 

Māniyā āsān görinür kār-ı ʿaşḳuñ evveli 

Herkesüñ itmez taḥammül bār-ı hicrāna dili 

Çekmezüz ammā yine kayd-ı taʿalluḳdan eli 

Gerçi bu şehr içre şimdi çok güzeller var deyi 

ʿĀşıḳız bir ʿāşıḳuñ [ḳadrin bilür yār] isterüz 

Baḳmazuz [bī]-mihre [dil-dār-ı vefādār] isterüz 

Müsed 

des 

5 

bend 

 
-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

Başlıkta Tahmîs-i Diğer 

yazmaktadır. Mânî’ye ait olan 

bu müseddes Dîvân’da  

bulunmamaktadır. 

37a ʿAlī Şīrī 

Şecāʿat pīşe-zārında bugün bir şīr-i nersin sen  

Urup (…) -ı tīrüñle ʿadū baġrın delersin sen 

Bilürsin herkesüñ miḳdārını ehl-i naẓarsın sen  

Ṣafā-rāy-ı mużāf-ı vaṣf ider ṣāḥib-hünersin sen   

Ṣadāḳatla Ebū Bekr [ü] ʿadāletle Ömer’sin sen  

Aduñ ʿOs̱mān Pāşā bir ʿAlī sīretlü ersin sen 

ʿAlī Şīrī ḳuluñ çün kim gedā-yı āsitīnüñdür 

ʿİnāyet ḥürmetinde behre umar ḫūşe-çīnüñdür 

Aṣılan lenger-i ʿarşa senüñ sehm-i kemīniñdür 

(?) 

Ne semte ʿazm iderseñ ʿasker-i nuṣret 

muʿīnüñdür 

Ṣadāḳatla Ebū Bekr [ü ʿadāletle Ömer’sin sen] 

Aduñ ʿOs̱mān Pāşā [bir ʿAlī sīretlü ersin sen] 

Müsed 

des 

7 

bend 

Medhiye 
.---/.---/ 

.---/.--- 
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37a 
Yaḥyā 

Fermāyed 

Dile geldi o degirmen fiʾl-ḥāl 

Söyledi ḥāl dili ile maḳāl 

Āḫiret yolı içün eyle yaraḳ 

Rızḳ [içün] nefse uyup gitme ıraḳ 

Mesne 

vi 

8 beyit 

Nasihat 

Öğüt 

..--/..--/ 

..- 
 

37b Vaḥyī 

ʿAşḳ yoluñda ġam [u] derd oldı yoldaşum 

benüm 

İçdügüm ḫūn-ı cigerdür ġuṣṣadur aşum benüm 

ʿAşḳdur atam anam ġam ḳarındaşum benüm 

Gözlerümden aḳdı deryālar gibi yaşum benüm 

Dūstlar çoḳ nesne gördi oñmaduḳ başum benüm 

Oldı ṭokuz yüz yigirmi altı içinde saḳīm 

Çāre olmadı bu derde çāre olmaya ḥekīm 

Düşdi ʿaskeriyye ey Vaḥyī-i pür-ḫūn-i muḳīm 

Ey felek ṭoḳuz ṭolu cām içmeyicek bu Selīm 

Devr içinde bulmadum hergiz ayaḳdaşum 

benüm 

Tahmis 

5 

bend 

 
-.--/-.--/ 

-.--/-.- 

Başlıkta Tesdis-i Diğer yaz 

maktadır.  Selîmî’nin gazelini 

tahmis. (Yavuz Sultân Selîm 

Han) 

38b Ġınāyī 
Sāḳī-i vaḥdet elinden nūş iden laʿl-i müẕāb 

Her sözi bir faṣl olur açsa dehen min külli bāb 

Cān[-ı]la dilde gider dünyā vü mā-fīhā ġamın 

Bezm-i rindāna Ġınāyī dāḫil ol çekme ʿaẕāb 

Gazel 

5 beyit 
 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

38b Ümīdī 
Tīr-i müjesine dime dil murġı urılmaz 

Ebrūlarınuñ yāsı ḳolayına ḳurılmaz 

Āl-ile leb-i yārı öper daḫı Ümīdī 

Meclisde niçün bāde ṭurur böyle sürilmez 

Gazel 

5 beyit 
 

--./.--./ 

.--./.-- 
 

38b 
Vaḥdetī-i 

Baġdādī 

Ḳaçan kim ʿāşıḳa rüʾyāda yārı gösterür Bārī 

Aña Asḥāb-ı Kehf’üñ ḫˇābını luṭf eylesün bārī 

Elem gelmezdi ḳaṭʿā Vaḥdetī  ʿömr inḳıtāʿından 

Beni bir kez viṣāl-i yāre vāṣıl eyleye Bārī 

Gazel 

5 beyit 
 

.---/.---/ 

.---/.--- 
 

39a Ḫulḳī 
Ṣalındı ḳıral iline serdār ṭayansun 

El urdı ḳażā tīrine Tātār ṭayansun 

Nuṣret ḳılıcın aldı ele ʿasker-i İslām 

Ḫulḳī hüneri var ise küffār ṭayansun 

Gazel 

6 beyit 
 

--./.--./ 

.--./.-- 
 

39a ʿAḳlī 
Leşker yürisün her yaña serdār ṭayansun 

Serdār-ı ẓafer-reh-bere küffār ṭayansun 

Biz gülleri ʿAḳlī dikenünden iderüz ḥūr 

Ṭursun sitem-i tīġumuza ḫār ṭayansun 

Gazel 

5 beyit 
Nazire 

--./.--./ 

.--./.-- 
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39a Fevrī 
Meclis-i meyde deliḳanlu cevānān olsa 

Dem idüp anlar-ıla bir içecek cān olsa 

Dār-ı ġurbetde ölürsem acımazdum Fevrī 

Cān bir rūḥ-ı revān yolına ḳurbān olsa 

Gazel 

5 beyit 

 ..--/..--/ 

..--/..- 
 

39b Necātī 
N’ola dökülse yaşum çeşme-i ḥayvān degüla 

Yere geçsün n’ideyin dirligüm andan degüla 

Ey Necātī güç[-i]miş ʿāşıḳa yār ayrılıġı 

Bedene rūḥ vedāʿ eylemek āsān degüla 

Gazel 

5 beyit 

 ..--/..--/ 

..--/..- 
 

39b ʿUlvī 
Şol dil ki cām-ı ʿaşḳ-ıla mestāne olmaya  

Lāyıḳ budur ki şemʿile pervāne olmaya  

ʿUlvī añar mı Leylī vü Mecnūn ḥikāyetin 

ʿĀḳıl odur ki sözleri efsāne olmaya  

Gazel 

5 beyit 

 --./-.-./ 

.--./-.- 
 

39b Şemʿī 
Cemālüñ şemʿinüñ germiyyeti var 

Beni yaḳmaġa beñzer niyyeti var 

Muḳābil olalı ol āfitāba 

Mehüñ gün gibi Şemʿī şöhreti var 

Gazel 

5 beyit 

 
.---/.---/ 

.-- 
 

39b Şemʿī 
Üşenme ey göñül cānān senüñdür 

Çü döndüñ derdine dermān senüñdür 

Oḳın atdı yayın yaṣdı Necātī 

Yüri var Şemʿiyā meydān senüñdür 

Gazel 

6 beyit 

 .---/.---/ 

.-- 
 

39b --- 
İşidüp pend-i pīrānı cevānuñ terkini urmaz 

Göñül bir dilber ile ḥaṣr olur elbette tek durmaz 

- 

Matla 

 .---/.---/ 

.---/.--- 
 

39b --- 
Bir elif çekmiş-idüm yanına bir dāġ urduñ 

Yine dil-i derdini cānā bir iken on itdüñ 
- Matla 

 ..--/..--/ 

..--/..- 
 

40a 
Emrī 

Çelebī 

Ehl-i diller leb-i şīrīnüñe sükker didiler 

Lebüñ içre söziñe ḳand-i mükerrer didiler 

Zer didüm ayaġı ṭopraġına ol sīm-tenüñ 

Emriyā baña sözüñ yüzüñe beñzer didiler 

Gazel 

5 beyit 

 ..--/..--/ 

..--/..- 

Dîvân’da bu gazel“dirler” 

şeklinde kafiyelenmiştir. 
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40a Şücāʿī 
Dūstum ṣarılalım gel beri vuṣlat demidür 

İkimüz bir olalum mihr [ü] maḥabbet demidür 

Bu Şücāʿī ḳuluñı bir gice ʿömrüm varı 

Pādişāhum kerem [ü] luṭf [u] mürüvvet demidür 

Gazel 

5 beyit 

 ..--/..--/ 

..--/..- 

Ulaşabildiğimiz kaynaklarda 

bu mahlasta şair  

bulunmamktadır. 

40a --- 

Sözüñ keyfiyyeti bāde lebüñdür sāḳiyā sāġar 

Cemālüñ bāġ[ı] içre gül yañaġuñ verd-i 

aḥmerdür 

- Müfred 

 
.---/.---/ 

.---/.--- 
 

40b ʿAzmī 
Cānā işigüñ ḳullıġıdur ġurbete bāʿis̱ 

Dünyāda belī ḫidmet olur rıfʿate bāʿis̱ 

Ḫidmetler ider görse seg-i kūyıñı ʿAzmī 

Ey şāh-ı cihān ola deyü ḳurbete bāʿis̱ 

Gazel 

5 beyit 

 --./.--./ 

.--./.-- 
 

40b ʿUbeydī 

Beni zencīr-i ʿaşḳa ṣanma kim baġlanmadum 

gitdüm 

Senüñ dīvāneñ oldum ey perī uṣlanmadum 

gitdüm 

Saña ʿāşıḳ olup derd [ü] ġam-ı hicrüñle cān 

virdüm 

ʿUbeydī’yem belā-yı ʿaşḳdan uṣanmadum 

gitdüm 

Gazel 

5 beyit 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 
 

40b ʿUlvī 
Eyleñ duʿā ki mevt-i girībānum almasun 

Vaṣl olmayınca dilbere Ḥaḳ cānum almasun 

Bād-ı seḥerden eylesün ey ʿUlvī iḥtirāz 

Her demde āhumı gül-i ḫandānum almasun 

Gazel 

5 beyit 

 --./-.-./ 

.--./-.- 
 

40b Behiştī 
Çün tāze ruḫuñ reşk-i çemende güle düşdi 

Aġlarken işitdi anı bülbül güle düşdi 

Bir fāsıḳ-ı maḥrūm idi bezmüñde Behiştī 

Laʿl-i lebinüñ mesti olaldan güle düşdi 

Gazel 

5 beyit 

 --./.--./ 

.--./.-- 
 

41a ʿUlvī 
Yetişdi nev-civānum serv-i bālā oldı gitdükçe 

Açıldı gül gibi ol  ġonca raʿnā oldı gitdükçe 

Ġamuñ afyūnı ʿUlvī’nüñ şu deñlü aldı ʿaḳlın 

kim 

Yitürdi kendüyi yolda muḥerrā oldı gitdükçe 

Gazel 

5 beyit 

 
.---/.---/ 

.---/.--- 
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41a Ṭāhir 

Ḳul oldum bunda bir sulṭān-ı ḥüsne ʿaşḳı var 

serde 

Gerekmez baña ansız şāhlıḳ iḳlīm-i āḫerde 

Maʿārif tācın urun gey libās-ı fażl-ı der-bānı 

Beḳā yoḳ Ṭāhirā bu ḥılʿat-i fāḫirde efserde 

Gazel 

5 beyit 

 
.---/.---/ 

.---/.--- 
 

41a Fiġānī 
Bendeni çarḫuñ görüp eşk-i revānum çaġlar 

Āsiyābuñ nite kim ey serv-i ḳad ırmaġlar 

Ey Fiġānī  ʿālem-i ıṭlāḳa eylerdüm sefer 

Veh ki derbend-i taʿalluḳ rāh-ı ʿaḳlı baġlar 

Gazel 

5 beyit 

 -.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

41a --- Ṭılısmı ḥall idüp (…) gencine el ursam - Mısra 
 .---/.---/ 

.---/.--- 
 

41b Raḥmī 

Bugün Mecnūn-ı ʿaşḳum devr elinden bir 

melālüm var  

Yürürem vādī-i ʿaşḳ içre bilmem kim ne ḥālüm 

var 

Belādan ġam yimezdi ʿarṣa-ı ʿaşḳuñda ḫāk olsa  

Diseñ Raḥmī gibi bir ʿāşıḳ-ı şūrīde ḥālüm var  

Gazel 

5 beyit 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 
 

41b Şākirī 

Serv u semen mecū becū ḳadd-ı bülend-i yār-ı 

men 

Vaṣf-ı semen megū begū vaṣf-ı ruḫ-ı nigār-ı 

men 

Şākirī rā mebīn bebīn nām-ı Ḫudā’yı rā minnet  

Cān-ı merā beber meber yār-ı menet kenār-ı 

men 

Gazel 

5 beyit 

 
-..-/.-.-/ 

-..-/.-.- 
Gazel Farsçadır.  

41b 
Şemsī 

Tebrīzī 

Her ki ruḫsār-ı to bīned be gülistān nereved 

Her ki derd to keşed cānib-i dermān nereved 

Şemsi Tebrizī bā elfāẓ-ı to gūyed suḫanī 

ʿĀşıḳ ān ḫaste-yi dil ez pey-i cānān nereved 

Gazel 

5 beyit 
 

..--/..--/ 

..--/..- 

Gazel Farsça’dır. Başlıkta 

Şemsî Tebrîzî yazmaktadır. 

Gazel Şâh Niʿmetullâh-ı 

Velî’ye aittir.  

42a Ḥilmī 
Ten-i fersūdeme ey rūḥ-ı revān cānsın sen  

ʿĀşıḳ-ı ḫaste-dilüñ derdine dermānsın sen  

Naḳd-ı cānı yoluña Ḥilmī-i zār itdi nis̱ār 

Dimedüñ bir kez aña lāyıḳ-ı iḥsānsın sen  

Gazel 

5 beyit 

 ..--/..--/ 

..--/..- 
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42a --- 
Ḥüsn-ile şöhret bulursa vechi var ol nāzenīn  

Māh-ṭalʿat bir hilāl-ebrū güzeldür meh-cebīn 

Māh-rūlar pāyine cemʿ olduḳınca (…)-yā 

Ṣanurum gökde kevākib māha olmışlar ḳarīn 

Gazel 

5 beyit 

 -.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

42a İsḥāḳ  

Kişinüñ bir vefā ehli mülāyim dilberi olsa 

Belā vü derd [ü] miḥnetden bu ġamgīn dil berī 

olsa  

Lebinden būse alduḳça ḳo sögsün aġzuña İsḥāḳ 

Ki sen būse lezīz olur be-ġāyet sükkeri ol[sa] 

Gazel 

5 beyit 

 
.---/.---/ 

.---/.--- 

Başlıkta Adlî yazmaktadır. 

Gazel İshâk Çelebi’ye aittir. 

42b Murād 
Olup ol leb leb-ā-leb cām-ı meyle dil-güşā olsun 

Dil-i ʿuşşāḳ laʿl-āsā dem itsün (…) olsun  

Leb-i ḫūbān[ı] añduḳça Murād’uñ çeşmi ḳan 

aġlar 

Ġażabdan dişledükçe leblerin dil mübtelā olsun 

Gazel 

5 beyit 

 
.---/.---/ 

.---/.--- 

Bu Şiir Dîvân’da  

bulunmamaktadır. 

42b Dervīş 

Gider zülfüñ ruḫuñdan tā ki ʿālem pür-żiyā 

olsun 

Cemālüñ gün gibi āyīne-i ʿālem-nümā olsun 

İtüñe itmegi (?) ḫidmet buyur ḳapuñda Dervīş’e 

Benüm şāh-ı cihānum bir gedā ḳo pādişāh 

olsu[n]    

Gazel 

5 beyit 
Nazire 

.---/.--- 

.---/.--- 
 

42b Nüvīdī 
Ġāret itdi kīşver-i cān [u] dil[i] bir bī-amān 

Ḥamzadur nām-ı şerīf[i] ġamzesidür ḳahramān 

Gör ne yüzden ʿāşıḳuñ olmış Nüvīdī bende[ñi] 

Baş üzre yiri var şemşīrüñüñ ḳıl imtiḥān 

Gazel 

5 beyit 
 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

42b --- 
Ġāret eyler milket-i ṣabr u sükūtum her zamān 

Ḳaramānī ġamzelerle bir şeh-i ṣāḥib-ḳırān  
- 

Gazel 

1 beyit 
Nazire 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

42b --- 
Efendi saña bir aʿlā naṣīḥat 

Ḥaẕer ḳıl cānuña nā-dān getürme 

Kitāb olsun enīsüñ hem celīsüñ 

Ṣaḳın ehl-i hevā yārān idinme 

Kıt’a 

2 beyit 

 .---/.---/ 

.-- 
 

42b --- 
Ẓarāfet bilmeyen şaḫṣa birāder 

Cihān şāhı olursa olma rāġıb 

Gedā olursa daḫı ḳūt-ı cāndur 

Ḥarīf-i nüktedān yār-ı muṣāḥib 

Kıt’a 

2 beyit 

 .---/.---/ 

.-- 
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42b --- 
Diñle ey teşne-i zülāl-i viṣāl 

Cümle ʿālem bu söze ḳāyildür 

Bir içim su ise yu andan elüñ 

Sevdügüñ çünki ġayre māyildür 

Kıt’a 

2 beyit 

 ..--/.-.-/ 

..- 
 

43a --- 
Ecel derzisi bir ṭon kim biçerdi 

Ḳılıç gülgūn ki beyānın açardı 

Birisi yedi iḳlīmüñ penāhı 

Birisi iki ʿālem pādişāhı 

Mesne 

vi 

26 

beyit 

 

.---/.---/ 

.-- 
 

43a --- 
Ḫandān ol ey göñül ki viṣāl iḥtimāli var 

Fürḳat kemāle irdi kemālüñ zevāli var 

Allāh ṣaḳlasun işidenden ıraḳ ola 

Yārinden ayrı düşenüñ ayrıḳsı ḥāli var  

Nazm 

2 beyit 

Râst 

Pençgāh  

Güfte 

--./-.-./ 

.--./-.- 
 

43a --- 

Göster cemālüñ şemʿini mihr-i dıraḫşānum 

Ḥasan 

Biñ nāzla reftāre gel serv-i ḫırāmānum Ḥasan 

Ol ḳamet-i bālā-y-ıla ol ḥüsn-i bī-hem-tā-y-ıla 

Kul itdi cümle ʿālemi sulṭān-ı ḫūbānım Ḥasan 

Nazm 

2  beyit 

Nevâ-yı 

Sünbülī 

Güfte 

--.-/--.-/ 

--.-/--.- 
 

43a --- 
Ġūl-çeşm mār-dom kerkes-ber ü merdüm şikem 

Şīr-sūret fīl-gerdan nāka-pāy u esb-ser 

Herkes īn cānever rā ger be-dāned nām çīst 

Der cihān der zīrekī mis̱l-eş ne-baş ed (...) 

 

Kıt’a 

(?) 

2 Beyit 

Lügaz 
-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
Lügaz Farsçadır. 
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43b Behiştī 

Yaşum deryāsı mevc urduḳca baḥr-ı bī-girān 

iñler 

Fiġānum ʿālemi ṭutduḳça kūh-ı ser-girān iñler 

Derūnum nāle peydā eyledükçe ins ü cān iñler 

Ḳaçan kim zār [u] dil ḫaste olup bir nā-tüvān 

iñler 

Anuñ feryādına raḥm eyleyüp kevn ü mekān 

iñler  

Maḥabbet ʿāşıḳı rūbāh olursa dönderür bebre  

Dem-i ġayretde ḳalmaz ḳudreti bir ẕerrece ṣabre 

Raḳībe merḥamet ḳılmaz ider tersāye vü gebre  

Behiştī ey güneş yüzli niçün in[cin]mesün ebre  

İkide bir ser-i kūyıña geldükçe hemān iñler  

Muham

mes 

5  

bend 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 

Başlıkta Tahmîs-i Behiştî 

yazmaktadır. 

44a Kalenderī 

Ḳul olmaḳ saña ḫaḳan u Nerīmān olmadan 

yegdür 

Gedā-yı kūyuñ olmaḳ şāh-ı devrān olmadan 

yegdür 

Senüñ kim bendeñ olmaḳ dehre sulṭān olmadan 

yegdür 

Cefā vü cevr-i baña luṭf u iḥsān olmadan yegdür 

Senüñ maḥzūnuñ olmaḳ baña şādān olmadan 

yegdür 

Ġamuñla aġlamaḳ illerle ḫandān olmadan 

yegdür 

Ḳalender rāst geldüm dün o<l> serv-i ser-firāz-

ıla  

Hemān yanına düşdüm aġladum zār [u] niyāz-

ıla 

Gehī cevr eyledi gāhī vefālar itdi nāz-ıla 

Yüzine oḳudum bu maṭlaʿı sūz-güdāz-ıla 

Senüñ maḥzūnuñ olmaḳ baña şādān olmadan 

yegdür  

Ġamuñla aġlamaḳ illerle ḫandān olmadan 

yegdür 

 

Müsed 

des 

7  

bend 

 

.---/.---/ 

.---/.--- 
 

44a Furūġī 
Ḥaṭṭ-ı reyḥān[-ı]la ol lāle-ʿiẕār 

Ṣanasın muṣḥafdur āyet ber-kenār 
- Matla 

 -.--/-.--/ 

-.-- 
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44a --- 
Āsitānı mı firdevsüñ (…)  ahbāb  mısın 

Bābınuñ her naʿli ʿaşḳ ehline mihrāb [mısın] 
- Matla 

 -.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

45a 
Yaḥyā 

Fermāyed 

Yā Rabb ḥasret-ile benüm alma cānumı 

Bir daḫı göreyin <ol> meh-i nā-mihribānumı  

Cānānumı cefā ḳılıcı nev-civānumı 

Şahin baḳışlu yārumı rūḥ-ı revānumı  

Sulṭānumı Efendimi şāh-ı cihānumı  

Ben nice medḥ idem ki cemālini el bilür 

Gün gibi bī-naẓīr bilür bī-bedel bilür 

Bu ʿizzete bu devlete ġāyet maḥal bilür  

Yaḥyā ʿaleʾl-ḥuṣūṣ ġāyet [ki] güzel bilür  

Sulṭānımı Efendimi <sulṭān> [şāh-ı] cihānumı 

Muham

mes 

5 

bend 

Medhiy 

ye 

--./-.-./ 

.--./-.- 
 

45a 
Bāḳī 

Efendī 

Teşbih idem mi māh-ı cihān tāba ben seni 

Sen pādişāh-ı ʿālem o dervīş-i Rūşeni 
- Matla  

--./-.-./ 

.--./-.- 

Dîvân’da bu matla bulun 

mamaktadır. 

45a Maḳālī 
Ey lāle-ḫad güle nice teşbīh idem seni  

Sen pādişāh-ı ʿālem o dervīş-i Gülşenī 
- Matla  

--./-.-./ 

.--./-.- 
Bâkî’ye nazîre. 

45a Emrī 
Bir melek gördüm dil-ārā ruḫ güzel ḳad nāzenīn 

Āfitāb-ı müntehā-<ā>sā ruḫ güzel ḳad nāzenīn 

Nūrdan ruḫsāre vü kāfūrdan cism Emriyā 

Şemʿ-veş maḥbūb-ı raʿnā ruḫ güzel ḳad nāzenīn  

Gazel 

5 beyit 
 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

45b Vücūdī 
Çoḳ ġazā eyledi Sinān Pāşā 

Raḥmet-i Ḥaḳḳ o ẕāta lāyıḳdur 

Didi fetḥüñ Vücūdī  tārīḫin 

Bu ġazā ġayırdan beş artıḳdur 

Kıt’a 

4 beyit 
Târîh 

..--/.-.-/ 

..- 
 

45b Sāʾī 
Bi-ḥamdillāh bugün Sulṭān Murād’uñ 

Sinān Pāşā gibi serdārı fāyıḳ 

Didi tārīḫini Sāʾī-i dāʿī 

ʿAdū-yı dīn ṣınup fetḥ oldı Yanıḳ 

Kıt’a 

3 beyit 
Târîh 

.---/.---/ 

.-- 
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45b Necātī 
Daḫı cevre peşīmān olmaduñ mı  

Be hey kāfir müselmān olmaduñ mı  

Ġurūr itme cihānuñ ʿizzetine  

Necātī düşde sulṭān olmaduñ mı 

Gazel 

5 beyit 

 .---/.---/ 

.-- 
 

45b --- 
Ne deñlü saʿy iderseñ her murāda  

Naṣīb olmaz muḳadderden ziyāde 
- Matla 

 .---/.---/ 

.-- 
 

45b --- 
Bu sözüñ ister iseñ nüktesini 

Oḳu “naḫnu ḳasemnā”  āyetini 
- Matla 

 ..--/..--/ 

..- 
 

45b Hāşimī 
Ehrimenler[-i]le ḳoşma ey [ki] sulṭān-ı zamān 

Ḫātem-i laʿlüñ nezāketle öperler nāgehān 
- Matla 

 -.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

45b --- 
Ebr-i sefīde girdi ṣanurlar meh-i nevi 

İrdi yarı (...)  yine destār-ı ḳallevī 
- Matla 

 --./-.-./ 

.--./-.- 
 

45b --- 
Göze göstermez idüm ʿāleme aġyār degül 

Ey göñül n’eyleyin yār baña yār degül 
- Matla 

 ..--/..--/ 

..--/..- 
 

45b --- 
Gideli sevdā-yı zülfüñle sevād-ı şāma dek 

Aġlayuban fikr-i ḫālüñle ḳara aḫşāma dek 
- Matla 

 -.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

45b --- 
Bī-sutūn-ı ʿaşḳa ṣūret virmez idi Kūhken 

Olmasa Şīrīn eger naḳşına māyil Ḫüsrev’[üñ] 
- Müfred 

 
-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
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46a 
Ġazalī 

Birāder 

Maʿrifet güllerini hüveydā ḳıl 

Yine dil bülbülini gūyā ḳıl 

Ṭūṭī-i cāna göster āyīne 

Anı bu ṣuret-ile gūyā ḳıl 

Cehlden kurtarup ʿulūm-ıla 

Göñlüñi mürde iken iḥyā ḳıl 

Yāre  ḥaṣr eyleyüp tevellā gibi 

Cümle aġyārdan teberrā ḳıl 

Ṭālibe olur aḫretde ḥicāb 

Cümlesin bārī terk-i dünyā ḳıl 

Olma efsürde pür-ḫarāret olup 

Āteş-i ʿaşḳ-ıla yanup yaḳıl 

Cūşa gel derd-ile ḫurūş eyle 

Ḳaṭre iken özüñi deryā ḳıl 

Gözüñi yumup iki ʿālemde 

Bir naẓar kendüñi temāşā ḳıl  

Mest olup bāde-i maḥabbetle 

Cānı medhūş ʿaḳlı şeydā ḳıl 

Olup esrār-ı ʿaşḳla ḥayrān  

Eyle rindāne ʿālemi seyrān 

Ẕerreye ṣayma mihr-i raḫşānı 

Ḳatrece görme baḥr-i ʿummānı 

Ṣusuz ol Ḫıżr elinden eyleme nūş 

Ṣunsa minnetle āb-ı ḥayvānı 

Ḳavs-i meh gibi olsa çarḫ üzre 

Alma il süfresinde ʿizz-i nānı 

Mūr gibi ʿuluvv-i himmetle 

Ḫānuña  daʿvet  it Süleymān’ı 

Virme dil kimseye dil Züleyḫā-veş 

Olsa ḥüsn-ile Yūsuf-ı s̱ānī 

Kendü yaġuñla ḳavrılup dāyim 

Şemʿ-veş ṭabʿuñ eyle nūrāni 

Tā ki refʿ ola dīde-i cāndan 

Perde olup ḥicāb-ı ẓulmānī 

Göresin sen seni ne cevhersin 

Ḳandadur ya bu cevherüñ kānı 

Göz göre ḳalma bezm-i ġafletde 

Ḳo şarāb-ı ġurūr-ı sekrānı 

Olup esrār-ı ʿaşḳla [ḥayrān  

Eyle rindāne ʿalemi seyrān] 

Tercî-i 

Bend 

5 

Bend 

 

..--/.-.-/ 

..- 
 

46b Ḳārcı-zāde 
Şiʿār-ı der-i cihānī gerekse ey dil-i zār  

Ṣafā-yı ṣoḥbet-i ḫayr-ı cihānda eyle ḳarār 

Geñez-nihād u civānāndur bu şīve baña 

Livāṭa itmege ḫod çoḳdan itdüm istiġfār 

Gazel 

10 

beyit 

 
.-.-/..--/ 

.-.-/..- 

Ulaşabildiğimiz kaynaklarda 

bu mahlasta bir şair 

bulunmamaktadır. 
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47a Emrī 
Varaḳ-ı sebzini her berg-i diraḫtuñ el-ān 

Mühre-i jāle ile ḳıldı mücellā devrān 

Her ḫazān yapraġı bir levḫa-i (…) Emrī 

(…) anı sebḳ ele ḳamu pīr ü civān 

Kaside 

30 

beyit 

Bahariy 

ye 

..--/..--/ 

..--/..- 

Bu “Mahlas” beyti Dîvân’ 

da bulunmamaktadır. 

47b Ṣabāyī 

Leʾīme her kerem merg-i sitemdür Ḥaḳ güẕār 

olmaz 

Şeb-i deycūrı meh-tāb itse nūrāni nehār olmaz 

Zemīn-i (…) saʿy biriyle lāle-zār olmaz 

Degüldür sehl kār-i ʿahd herkes müjde-kār 

olmaz 

(…) ʿahd-ı düşmen ber-ḳarār olmaz 

Cühūd īmāna gelmez merd-i mülḥid tevbe-kār 

olmaz  

Vefā gelmez şehā bī-gāneden aġyār yār olmaz 

Mezīd itdüñ Ebū Şirvān-ı ʿādilden vefā resmin  

Getürdüñ luṭf-ıla mecmūʿ-ı ʿālemden cefā 

resmin 

ʿAliyyüʾl- cūdsın Ḫātemden artırduñ seḫā 

resmin 

Ne mümkin Muṣṭafā ol ḥażrete ıṣġa s̱e[nā 

resmin] 

Hemān irgür ʿubūdiyyet maḳāmına duʿā 

res[min]  

Dimişler ḥaḳ Ṣabāyī-y-ile bu dem bī-vefā 

resmin  

Vefā gelmez şehā bī-gāneden aġyār yār olmaz 

Müseb

ba 

6 

Bend 

 
.---/.---/ 

.---/.--- 
 

48a Fiġānī 
Şeh-i nücūm ki āheng-i rezm idüp şeb-i tār 

Ḳılāʿ-i ṭārem-i mīnāyı ḳıldı yine ḥiṣār 

Baş<ın> egmeye şu ki emrüñe  ḫāme-veş dāyim 

Dili kesile döküp yaş olup siyeh-ruḥsār 

Kaside 

13 

beyit 

 
.-.-/..--/ 

.-.-/..- 
 

48a Fiġānī 
Bir ṣubḥ kim felek tutuḳ[ın]dan ʿarūs-vār 

Oldı hezār cilve ile mihr āşikār 

Gelsün hemīşe baḫtuñ  ʿarūsı kenāruña  

Olsun ḥarīm-i ḥürmetüñe [perde-dār-vār] 

Kaside 

22 

beyit 

 
--./-.-./ 

.--./-.- 
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48b 
Kemāl 

Pāşā-zāde 

Gūş-ı murġ-ı dile gökden gelür āvāz-ı ḫurūs  

Öziñi eyleme tezyīn mis̱āl-i ṭāvus 

Deyr-i ʿālemde nedür diñle ṣadā-yı nāḳūs 

Vaḳtidür naʿralaruñ añla  nedür ṭabl-ıla kūs 

Ḳanı Key-ḫüsrev [ü] Dārā ḳanı yā Keykāvüs 

Er iseñ pīre-zen-i dehre ineñ aldanma  

Ṣūretā naḳş görüp anı civāndur ṣanma  

Āteş-i ḥīlesine key ṣaḳın anuñ yanma  

Pīr-i dünyā yüzüñe güldügine aldanma  

Ki olupdur o ʿacūze nice dāmāda ʿarūs  

Tahmis 

5 

bend 

 
..--/..--/ 

..--/..- 

Enderûnlu Kilârî Hâkî’nin 

gazelini tahmis. Bu tahmis 

Dîvân’da bulunmamaktadır.  

49a Cinānī 

Ḳadüñ naḫlinde yir yoḳ ḫalḳa bālālanmadan 

ġayrı 

Ḳanı būy-ı vefā ḫaṭṭuñda raʿnālanmadan ġayrı 

Ne luṭf itdüñ ʿaceb ʿuşşāḳa zībālanmadan ġayrı 

Ne ḥāṣıl işigüñde baña şeydālanmadan ġayrı 

Ne mihr itdüñ bize ey māh ġarrālanmadan ġayrı 

Güzeller şāhı neñ gördük temāşālanmadan ġayrı 

Dil-i maḥzūnımı vaṣluñla şād itdüñ mi bir lāḥẓa 

ʿAceb ol nā-murādı ber-murād itdüñ mi bir 

lāḥẓa 

Şeh-i ḥüsn olalı hīç ʿadl ü dād itdüñ mi bir lāḥẓa 

Cinānī ḳuluñı luṭfuñla yād itdüñ mi bir lāḥẓa 

Ne mihr [itdüñ bize ey māh ġarrālanmadan] 

ġayrı 

Güzeller şāhı neñ [gördük temāşālanmadan] 

ġayrı 

Müsed 

des 

5 

bend 

 
.---/.---/ 

.---/.--- 
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49b --- 

Görinmez  n’oldı bir ḳaç gündür ol ḫurşīd-i 

raḫşānum 

Bulınmaz oldı bir şeb encüminde māh-ı 

tābānum 

Açılmaz olduñ ey cān bāġınuñ gül-berg-i 

ḫandānı 

Ṣalınmaḳ semtini terk itdüñ ey serv-i 

ḫırāmānum 

Seni ey naḫl-ı zībā görmeyelden bāġ-ı ʿālemde 

Ṭaġıldı sünbül-i zülfüñ gibi ʿaḳl-ı perīşānum 

Ḥelāl olsun ḥarāmī ġamzeñe ḳanum benüm 

şāhum 

Ḥarām olsun maḥabbet senden ayru baña 

sulṭānum 

Ne serve ser-fürū ḳılsam bu gülzār-ı 

maḥabbetde 

Efendim sevdigüm sulṭānum āşūb-ı dil ü cānum 

Ne çare  n’eylesem n’idsem ne ḳılsam fürḳatā 

derdā 

Dirīġā ḥasretā ḥayfā meded feryād vāveylā 

İlāhī kürs[i] vü ʿarş-ı ʿazīmüʾş-şān ḥaḳı-y-içün 

Ser-ā-ser pāk-i sırr-ı zümre-i īmān ḥaḳı-y-içün 

Ol iki ʿālemüñ faḫri Resūlullāh içün olsun  

Anuñ şanında nāzil āyet-i Ḳurʾān ḥaḳı-y-içün 

Ḥarīm-Kaʿbe-i ʿulyā vü Beytüʾl-aḳdesüñ ḥaḳḳı 

Sarāy-ı ḫuld-ı aʿlā ravża-i rıżvān ḥaḳı-y-içün 

Ḳıyāmet ʿarṣasında ḥaşr olan ervāḥ içün olsun 

O dīvān içre yā Rab luṭf olan iḥsān ḥaḳı-y-içün 

Senüñ luṭfuñ görüp ol gül gibi ḫandān içün 

olsun  

Celālüñ  ḳorḳusundan dīde-i giryān ḥaḳı-y-içün 

Vücūd-ı ehl-i īmān-ıla yā Rab aña raḥmet ḳıl 

Şefāʿat şerbetinden ḳandır iḥsān ile şefḳat ḳıl 

Terkîb-i 

Bend 

7 

bend 

 
.---/.---/ 

.---/.--- 
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50b 
Yaḥyā 

Fermāyed 

Ṣāfī-dil olan mānend-i deryā 

Görür cihānı kendüde peydā 

Gözi açuḳlar seyyāre gibi  

Seyrinde eyler ʿarş-ı temāşā 

Dünyāyı görür alçaḳdan alçaḳ 

ʿArş-ı berīni aʿlādan aʿlā 

Ḥaḳ cānibinden olur muḥaḳḳaḳ 

ʿİʿlām-ı ʿilm [ü] taʿlīm-i taḳvā 

Ṭaġa ṭaġılur ṭaġı vü bāġı 

Tīġi uzanur gün gibi zīrā 

ʿAyn-ı maʿāṣī kör olmayınca  

Bunuñ gibiler olmaz hüveydā 

Cumhūr-ı bāṭıl varmaz namāza 

Dīvān-ı Ḥaḳdur zīrā muṣallā 

Merdūd-ı Ḥaḳḳı maḳṣūd idinme  

Dünyāyı sevme “lā-ḫayre fihā” 

Menfūrum oldı ḥālī olanlar 

Cān u göñülden didüm hemānā 

“Estaġfiruʾllāh tubtü ilāʾllāh 

[E]nheytü ḳalbi ʿa[n] māsivāʾllāh” 

“El-ʿışḳu ḥālī veʾş-şevḳu bālī 

El- Ḥaḳḳu ʿālī aʿleʿl-eʿālī” 

ʿAyn-ı ʿazīzüñ ḳıble-nümādur 

Ey ehl-i ḥālüñ ferḫunde-fāli 

Ḳıl ḳametüñi serv-i muṣallā 

Saña baş egsün Sidre nihāli 

Kendüñi itme Ḳārūn’a hem-tā  

ʿAynuña alma māl ü menāli 

Ḳoynuña ḳoyma mānend-i ḥāle 

Şems ü ḳamerden ol bārī ḫālī 

El ṣunma hergiz hem-çün ṣurāḥī 

Her cām-ı Cem’dür bir seg sifāli 

Dil gülşeninde ḫār-ı belādur 

Bir şenligüñ kim ola zevāli  

Her ḫūk-ḫūya pend itmek olmaz 

Gūş-ı ḫımāra ṭaḳma  leʾālī 

Ehl-i sülūkuñ bāl ü peridür 

Bu yol [ki] hādī nūş[uñ ki] ʿālī  

“Estaġfiruʾllāh tubtü ilāʾllāh 

[E]nheytü ḳalbi ʿa[n] mā-sivāʾllāh” 

 

Tercî-i 

Bend 

5 

bend 

 

 --.--/--.--  

51b 
Bāḳī 

Efendī 

Ḥüsnüñ żiyāsı pertev-i nūr-ı ḳıdem gibi  

Rūşen cemālüñ āyīnesi ṣubh-dem gibi  

Kesr-i ʿadū [vü] fetḥ-i memālik ʿaleʾd-devām 

Gürz-i girānı kelle-i düşmende żam gibi 

Kaside 

13 

beyit 

Medhiy 

ye 

--./-.-./ 

.--./.-. 
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51b 
Bāḳī 

Efendī 

Cān virürdüm cevher-i cān istese cānān eger 

Bezl iderdüm yolına ẕī-ḳıymet olsa cān eger  

Feyż-i envār-ı kef-i zer-baḫşı besdür ʿ āleme 

Aḳmaz olsa çeşme-i ḫurşīd-i nūr-efşān eger 

Kaside 

11 

beyit 

Arz-ı Hal 
-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

52a 
Rūḥī-i 

Baġdādī 

Yāsemendür ḫaddi ya gül ikiden ḫālī degül 

Zülf-i şebbūdur ya sünbül ikiden ḫālī degül 

Vaʿde-i luṭf eylemiş dün Rūḥī-i ʿuryāna çarḫ 

Yā ʿabādur luṭfı yā çul ikiden ḥālī degül  

Gazel 

8 beyit 
 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

52a Ehemmī 
Kūyuñ ḳoyup cināna bugün ki adım adam 

Ey ḥūrī yarın ölmeye hergiz  ādem ādem 

Ayaḳda ger Ehemmī ḳalursam firāḳla 

Başuma od urup elim-ile yaḳam yaḳam 

Gazel 

5 beyit 
  

Ulaşabildiğimiz kaynaklarda 

bu mahlasta şair 

bulunmamaktadır. 

52a --- 
Hey ʿacebdür zamāne yārāna 

Ġāyet olsañ seni ider ġaybet 

Rū-be-rū olıcaḳ nifāḳ-āmīz 

Nice yüzden o dem ḳılur ʿizzet 

Kıt’a 

2 beyit 
 

..--/.-.-/ 

..- 
 

52a Fazlī 

Dāne-i gendüm gibi derd-ile zerd oldı beñiz 

Murġ-ı dil ṣa[y]d itmede (?)  dām-ı cihānda her 

beñiz   

Ḫidmetüñde ḫōr olmaḳ bir nefes layıḳ mıdur 

Ey efendim a begüm bī-çāre Fażlı bendeñiz  

 

Gazel 

5 beyit 
 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

52b Müslimī 
(...)  iki ḳavs-i müntehādur ey kemān-ebrū 

Çekilmişdür aṣılup iki ḫūnīn zihle hem-pehlū 

Bunı ṣormaḳ benüm Müslim ḳatı ḫāṭır-

nişānumdur 

Nihāl-i erġuvān u bāl-i (?)  ʿarʿar serv-ḳad dil-

cū 

Gazel 

5 beyit 
 

.---/.---/ 

.---/.--- 
 

52b Müslimī 
 Ḳaşuñ ḳażā-yı ḥükm-i ḳaderden nişān virür 

Ṣaçuñ diyār-ı Çīn-i Ḫoten’den nişān virür 

Vardır didi femiñi kimi kimi yoḳ didi 

Müslim taṣavvur ehline anca gümān virür 

Gazel 

5 beyit 
 

--./-.-./ 

.--./-.- 
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52b 
Saʿdī-i 

Şīrāzī 

Berg-i dıraḫtān sebz der naẓar-ı ḫūşyār  

Her varakī defterīst maʿrifet-i Kirdigār 
- Matla  

-..-/-..-/ 

-.- 
Beyit Farsçadır. 

52b --- 
Ḳaṭre-i āb-ı nisāt der ṣadef-i her nigār 

Dürr-i süḫan-gū şevet ḳudret-i Perverdigār 
- Matla  

..--/..--/ 

..--/..- 

Başlıkta “Nazîre”yazmaktadır. 

Beyit Farsçadır. 

53a Fenāyī 
Öpülmekden ḳaçup dilber bi-ḥamdillāh ṣaḳlandı 

Ç.kün oḫşadı oḫşadı hele muḥkem ṭ.şaḳlandı 

Fenāyī derd-mend ki ṭabībim dest-gīr olduñ 

Senüñ arḳañda bir pāre ol üftāde ayaḳlandı 

Gazel 

5 beyit 
 

.---/.---/ 

.---/.--- 
 

53a Şükrī 
Bir ḳadem  gitmeyüp bizümle o serv 

Sāye-veş her yaña raḳīb[i] sürür 

Aḳçe bulınmasa yanında eger  

İki külçe gümüşi ṭutuvirür 

Kıt’a 

3 beyit 
 ..--/.-.-/..-  

53a --- 
Gerçi geñez mübtezel ammā dilīr  

Ṭoplu idi g.ti ilerlerdi pīr (?) 

Ṭurmaz  atar ḳo (…) bir bir   

G.ti zemīnī-i ḫarāb itdi kīr 

Nazm 

2 beyit 
 

-..-/-..-/ 

-.- 
 

53a --- 
Bir Frenkoġlı bu diye  mīr-i mīrān olalı 

İtmez oldı ġāzīler devrinde hīç Buraḳlıġı (?)  

Belde-i Ḥaḳ’da muṣallaṭ oldı devrinde iki 

Bir yaña ṭāġūt-ı ekber bir de Yūsuf ḳıtlıġı 

Kıt’a 

2 beyit 
 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

53a --- 
Dūr olduġum ṭapuñdan aduñ ṣaḳınduġumdur 

Yoḫsa güzel efendi dīvāna doymaḳ olmaz 

Vaṣluñ recā iderdüm sende o luṭf utulmaz 

Yāhū sizi efendi dīvāna doymaḳ olmaz 

Kıt’a 

2 beyit 
 

--./-.--/ 

--./-.-- 
 

53a --- 
Meyi ayaḳda görüp ḥürmet-ile aldum ele 

Bir ḥarāmzāde imiş başuma çıḳdı fi’l-ḥāl  
- Müfred  

..--/..--/ 

..--/..- 
 

53a --- 

 

Māyeñüz ġāyet-ile duhter-i rez  ṣoḥbetine 

Sāḳiyā hū diyelüm şāyed ayaġla gele  

- Müfred  
..--/..--/ 

..--/..- 
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53a --- 
Gırre olma ḥüsñ-ile ey dilber-i ṣāḥib-cemāl 

Zīrā vardur her kemālüñ āḫiretde bir zevāl 

Pāk-dāmān geçer ammā kime olsa ṭaḳılur 

Ḳoculur ḳısmı degül geçinür ammā s.kilür 

Mesne 

vi 

2 

beyit 

 
-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

53a --- 
Beni ẕemm eyler-iseñ incinmem  

 Al otaġunda senüñ ʿālem var 
- Müfred  

-.--/-.--/ 

-.- 
 

53b Ḥiṣārī 
Leşker-i ezhār-ıla çün geldi şāh-ı nev-bahār 

Kişver-i gülzārdan cünd-i şitā itdi firār 

ʿAndelībüñ devlet ü iḳbāl-i baḥt olsun müdām 

Sen saʿādet gülşeninde gül gibi ol şehriyār 

Kaside 

88 

beyit 

Sultân 

Bâyezid’e 

sunulan 

medhiye 

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

55a --- 
Yārime bir būse didüm didi (…)   

Yanına vardum didi bir daḫı [girme] gülşene 
- Matla  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
 

55a --- 
Ṣabra ṭaḳat ḳalmadı dergāh-ı ʿizzetden cüdā 

Nice bir baḳa ıraḳdan dīde-i encüm-mis̱āl 
- Müfred  

-.--/-.--/ 

-.--/-.- 
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SONUÇ 

  Çalışmamızın konusu Ankara Milli Kütüphane, Eskişehir İl Halk Kütüphanesi 

Koleksiyonu’nda 26 Hk 1060/1 numarada Mecmû’a-i Eş’âr adıyla kayıtlı olan eserin 

transkripsiyonlu metni ve Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi’ne 

(MESTAP) göre tasnifidir.  

  İlk bölümde mecmuanın tanımı ve edebiyat tarihimizdeki yerine değinilmiş,  

sonrasında MESTAP ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ardından mecmuanın tanıtımı 

hakkında değerlendirmelerimiz ve eserin detaylı bilgilerine yer verilmiştir. Mecmuada 

yer alan şiir sayıları, şairlerin yaşadıkları yüzyıllar, nazım biçimleri, aruz kalıpları 

gösterilmiştir. 

İkinci bölüm olan “Metin” kısmında ise 109 farklı şair ve bu şairlere ait şiirler 

ile kim tarafından yazıldığı belli olmayan toplam 247 şiir yer almaktadır. 987 beyit, 

254 bend ve 1 mısrası bulunmaktadır. Metnin bitiminde ise MESTAP tablosuna yer 

verilmiştir. Mecmuada yer alan şiirlerin, yayımlanan divanlarla karşılaştırılarak 

farklılıkları gösterilmişir. Divanlarda yer almayan şiirler ve muhtelif beyitler 

dipnotlarda ve MESTAP Tablosunda belirtilmiştir. 

Mecmuanın derleyicisi ve tertip tarihi ile ilgili bir kayıt bulunmazken 

içeriğindeki tarih manzumelerinden ve adları tespit edilen şairlerden dönem ile ilgili 

bazı tespitlerde bulunulmuştur. Murâdî mahlasını kullanan Sultân IV. Murâd’a ait bir 

gazel ve gazelinin Tab’î mahlaslı şair tarafından tahmis edilmiş  olmasından hareketle, 

mecmuanın en geç XVII. yüzyılın ortalarına tarihlendiği çıkarımlarında 

bulunulmuştur. Mecmuanın içeriğinde ağırlıklı olarak XVI. yüzyıl şairleri mevcuttur. 

Mürettip mecmuasında her türlü konuya yer vermiştir. Müstehcen içerikli manzumeler 

ve Farsça şiirler de bulunmaktadır. Farsça şiirler transkribe edilerek anlamları 

dipnotlarda gösterilmiştir.   

Şiir mecmualarını derleyen mürettipler, hem kendi dönemi hakkında hem de 

okuyucusunun hakkında bir takım ipuçları verir. Döneminin şiir anlayışı, sosyal 

yaşantısı vd. gibi birçok konu hakkında edebiyat ve kültür tarihimiz açısından bilgiler 

içerir. Dönemi veya ötesinde yer alan şairler, çağında veya çağından sonraki 

mecmualarda, -şimdilerde antoloji dediğimiz- defterlerde, hâlâ kendilerine yer 

bulabiliyorlarsa yaşayan şairlerdir. 

  Çalıştığımız eser nazire mecmuası olmamakla beraber mürettip sıklıkla 

nazirelere yer vermiştir. Mürettibin, tertip hususunda da genellikle aynı aruz 

kalıplarına sahip şiirlere ard arda yer verdiği görülmüştür.  Ayrıca; divanlarında 

bulunmayan Sultân III. Murâd’ın 1 gazeli ve 1 muhammesi, Şeyhülislam Kemâl 
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Paşazâde’nin 1 tahmisi, Mânî’nin müseddesi, Bâkî’nin 1 matlaı, Zâtî’nin 1 kıt’ası ve 

1 matlaı, Necâtî’nin 1 matlaı, Emrî ve Figânî’nin kasidelerinde divan ve 

divançelerinde olmayan muhtelif sayıdaki beyitleri ve Sultân IV. Murâd’a ait gazelin 

muhtelif sayıdaki beyitleri söz konusu mecmuada yer alması, mecmuanın kayda değer 

özellikleri arasında sayabiliriz.  

Ulaşabildiğimiz kaynaklarda adlarını bulamadığımız “Beytî, Ehemmî, Karcı-

zâde, Osmân, Su’ûdî ve Şücâ’î” gibi şairlerin bu mecmuada bulunması, mecmuanın 

önemini artırmaktadır.  

Bu tez çalışmasının beni çok yönlü geliştirdiğine yürekten inanıyorum. Çoğu 

yerde hiçbir nokta kullanılmayan, özellikle derkenardakiler olmak üzere okunması çok 

müşkül ve yorucu bir hatla yazılan şiirlerin çözümü bizi çok fazla uğraştırmışsa da bu 

zorlu mesai, sadece Osmanlıca metin okuma noktasında değil sözcüklere anlam 

bütünlüğü açısından bakma, bolca lügat karıştırma hususlarında da ciddi kazanımlar 

edinmemi sağladı. Bu mecmuadaki onlarca farklı aruz kalıbıyla yazılmış şiirler 

sayesinde aruzla ilgili eksiklerimi önemli ölçüde telafi ettiğimi düşünüyorum. Aynı 

şekilde nazım şekilleri bilgilerini hem tazelemiş hem de bir laboratuvar ortamında 

çalışır gibi aynelyakin tatbik ederek pekiştirmiş oldum. İnceleme kısmında da 

değindiğim gibi bilinmeyen nazım şekilleri dahi karşıma çıktı. Şairlerin yaşadıkları 

yüzyılları araştırmak, edebiyat tarihi ve biyografi bilgilerimi zenginleştirdi. Doğrusu 

benim için çok zorlu, danışmanım için de tahammülfersâ olan bu süreci yaşamanın her 

konuda beni geliştirdiğini ifade etmek isterim.  
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