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Öz 
Şiir mecmuaları hakkında çalışmalar arttıkça Türk kültürü ve edebiyatı, 

özellikle de klasik Türk şiir tarihi açısından mecmuaların ne derece önemli olduğu 
anlaşılmıştır. Mecmualar hakkında çeşitli bakış açılarıyla kaleme alınan 
çalışmaların araştırıcıların istifadesine sunulabilmesi için Mecmuaların 
Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP) başlatılmış ve veri tabanı 
oluşturulmuştur. Bu proje sayesinde Türk şiirinin tabii seyrini belgelerle takip 
edebilme, bir kısım eksikleri tamamlama ve bazı hataları düzeltme imkânı 
doğacaktır. Bu  projeye katkı sağlamak amacıyla hazırlanan yazımızda 
Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Bölümü 161 numarada kayıtlı 32 
varaklık şiir mecmuası incelenmiş, muhtevası MESTAP veri tabanına uygun 
formda tablo hâlinde verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Galata Mevlevihanesi, şiir mecmuası, nazire, Cesârî, 
MESTAP1. 

 

 

1 MESTAP; Prof. Dr. Mehmet  Fatih KÖKSAL’ın teklifi ve örnek çalışmasıyla başlattığı, çeşitli 
üniversitelerde görevli konuya ilgi duyan  öğretim elemanlarının  gönüllü olarak desteklediği  bir 
projedir. “Projenin hedefi, öncelikli olarak şiir mecmûaları, nihaî olarak da edebiyatla ilgili –cönkler de 
dâhil olmak üzere– bütün mecmuaların ayrıntılı tasnif ve dökümlerinin yapılmasıdır.” (Köksal 2012b: 
422). Projenin hayata geçirilebilmesi maksadıyla  –Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının da 
destekleriyle– Ankara’da 30 Haziran 2012’de Osmanlı Şiirinin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler  
konulu bir çalıştay düzenlendi.  Türkiye genelinde mecmua ve cönkler hakkında  çalışan/çalışmakta 
olan 39 bilim insanının katıldığı çalıştayda; konunun önemi, mahiyeti ve projenin özellikle Türk 
edebiyatı/şiir tarihi araştırmalarına sağlayacağı katkı üzerinde duruldu,  üniversitelerde  yapılacak 
lisansüstü çalışmalar ve sair bilimsel yayınlarla  desteklenmesi kararına varıldı. Çalıştaydan sonra ise 
üniversitelerde yapılan/yapılmakta olan çalışmaların araştırmacıların hizmetine sunulabilmesi için bir 
veri tabanı oluşturuldu. Konuyla ilgili çalışmalar veri tabanında paylaşılmaktadır. Bilgi için bk. 
http://mecmualar.tr.gg/MESTAP-Projesi-Hakk%26%23305%3Bnda.htm 
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THE POETRY JOURNAL NUMBERED 161 AT THE SÜLEYMANİYE 
LIBRARY, SECTION OF GALATA MEVLEVİ LODGE 

 

Abstract 
As the number of studies on poetry journals has been increasing, it has 

been realized how important such studies are for Turkish poetry. In order to 
provide researchers with the studies carried out from different perspectives, a 
Project for Systematic Classification of Journals (MESTAP) has been initiated and 
a database has been established. Thanks to this project, it will be possible to 
follow the natural course of development of Turkish poetry through documents, to 
fill deficiencies and to correct mistakes. In this article which is prepared to 
contribute to this project, a Poetry Journal with 32 leaves and which is registered 
with number 161 in the Section of Galata Mevlevi Lodge at the Süleymaniye 
Library, is examined and its content is given in a tabulated form compatible with 
the MESTAP database.  

Keywords: Galata Mevlevi Lodge, poetry journal, nazira, Cesârî, 
MESTAP2. 

  

2 MESTAP is a project started upon Prof. Mehmet Fatih KÖKSAL’s offer and exemplary work, and 
supported by voluntary academic personnel of various universities who are interested in the subject. 
“The project aims to classify and list in detail first the poetry journals and eventually all the literary 
journals, including minstrel’s (ashik) scrolls, i.e. jongs.” (Köksal 2012b: 422). For the purposes of the 
realization of this project, a workshop titled The Treasures of Ottoman Poetry: Journals and Jongs was 
held with the moderation of Prof. Köksal, and the support of the Office of President of Atatürk Cultural 
Center, on 30 June 2012 in Ankara. The workshop participated by 39 scientists across Turkey who 
have worked or are working on journals and jongs dealt with the importance and scope of the subject 
in hand, and especially its possible contributions to the studies of the History of Turkish 
Literature/Poetry, and concluded that it is to be supported by postgraduate studies and other scientific 
publications from the universities. After the workshop, a database was created in order to make 
available to the researchers the studies which were and are carried out in the universities. The studies 
dealing with this subject are shared via this database. For more information, see 
http://mecmualar.tr.gg/MESTAP-Projesi-Hakk%26%23305%3Bnda.htm 
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GİRİŞ 

Şiir mecmuaları ile ilgili çalışmaların son yıllarda oldukça artmasının  önemli 
sebeplerinden biri dünü anlama çabasıdır. Bir başka sebebi de yıllardır yapılan 
metin tespiti çalışmaları ile eski harfli  eserlerin çoğunluğunun yeni yazıya aktarılıp 
günümüzde istifadeye sunulmasıyla bu alanda çalışanların farklı araştırma alanı 
arayışıdır. Türk kültürü ve edebiyatı tarihi, özellikle klasik Türk şiir tarihi açısından 
mecmuaların önemini ortaya koyan bu çalışmalar, farklı bakış açılarıyla yeni ve 
nitelikli yazıların da kaleme alınmasına vesile olmaktadır. Lisansüstü tezler, 
seminerler, makaleler vb. yayınlarla3 şiir mecmuaları gün ışığına çıkarılırken aynı 
zamanda bu verilerin araştırıcıların istifadesine sunulması ve yeni araştırmalara 
zemin teşkil etmesi düşüncesinden hareketle Mecmuaların Sistematik Tasnifi 
Projesi (MESTAP) başlatılmış ve mecmualarla ilgili veri tabanının altyapısı 
oluşturulmuştur. Türk şiirinin tabii seyrini –ki birçoğu belge niteliğindeki şiir 
mecmualarıyla– izleme imkânı yanında nitelikli çalışmalara zemin hazırlayacak veri 
tabanı sayesinde, bir kısım eksikleri tamamlamak ve bazı hataları düzeltmek de 
mümkün olacaktır. Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Bölümü 161 
numarada kayıtlı şiir mecmuası da bu amaçla şekil ve muhteva yönüyle 
incelenerek söz konusu projeye uygun tabloyla muhtevası (Tablo: 1) ve ayrıca 
ikinci tabloyla da mecmuadaki şiirlerin şairlere göre dağılımı –şekil/tür bilgisi ve 
sayfa numaralarıyla birlikte– gösterildi. (Tablo: 2)   

Mecmûanın Tanıtımı ve İncelenmesi 
Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi 161 numarada kayıtlı, 

rik’a hatla 32 varaklık şiir  mecmuasının mürettibi ve tertip tarihi ile ilgili bir kayıt 
yoktur. Yazmada 15-19. yüzyıllar arasında yaşamış şairlere ait toplam 177 şiir 
bulunmaktadır. Bir “gazel/kalenderî seçkisi” şeklinde tertip edilen mecmuaya 
alınan şiirlerin biri hariç tamamı Mefû‘lü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün vezniyledir. 
Şiirler kafiyelerine göre elifba sırasıyla kaydedilmiştir. Muhteva tablosunda da 
görüleceği üzere mecmua Cesârî’nin (ö. 1829) “’āşıḳ” redifli şiiriyle sona 
ermektedir. “Kaf/ḳ” kafiyeli bu şiirle biten mecmuada “ẕ, ḍ/ż, ṭ, ‘, ġ” harfleri ile 
kafiyelenen şiir de bulunmamaktadır. Ancak her sayfasında 2-3 şiir bulunan 
mecmuada elifba düzenine göre bu harflerle kafiyeli şiirlerin yazılabileceği 
boşluklar bırakılmıştır.4 Bu boşlukların bulunduğu sayfalar hâriç mecmuada bütün 
varak sonlarında çoban bulunmaktadır. Eksikliği zikredilen harflerden 
kafiyeli/redifli şiirlerle ilgili bu boşluklar ve  boşlukların sonunda çoban 
bulunmaması, mecmuanın istinsah olmadığına delalet etmektedir. Ayrıca yazı 
karakterine göre derkenarlar da dâhil tek elden çıktığı anlaşılan mecmua, tertip 
metoduna binaen değerlendirildiğinde yarım kalmış, bizce meçhul bir sebeple 
tamamlanamamıştır.  

3 İlgili çalışmalar  için bk. http://mecmualar.tr.gg/. Ayrıca bk. Gıynaş 2011. 
4 Bu harflerden kafiyeli şiirler için sırasıyla 10b,  30a, 30b, 31a sayfalarında boşluk bırakılmıştır.  
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Şiirlerdeki mahlaslar esas alınarak yapılan tespite göre mecmuada; Aḥmed 
(2)5, ‘Āşıḳ ‘Ömer (6), ‘Aẕbī (1), Bāḳī (2), Cefā’ī (1), Cem (1), Cesārī (38), Cevrī 
(29), Fużūlī (3), Ḥāletī (8), Hāşimī (1), Ḫayālī (1), Ḥayretī (2), Leẕīẕī (2), Mengli 
Giray (1), Meẕāḳī (1), Muḥammed (2), Nābī (8), Nāẓım (6),  Naẓmī (1), Necātī (1), 
Nef‘ī (3),  Nev‘ī (10),  Niẓāmī (1), Nūrī (4), Nücūmī (1), Revānī (1), Rūhī (1+5)6, 
Rüşdī (1), ẞābit (5) , Ṣāfī (1), Sāmī (1), Sezāyī (6),  Ṭaybī (Ṭıybī, Ṭībī)(1), ‘Ulvī (2), 
Uṣūlī (1), Va‘dī (4), Yaḥyā (3), Zārī (1), Ẓarīfī (2), Ẕātī (1),  Ẕihnī (1) olmak üzere 
42 şairin adı/mahlası geçmektedir.  Bu isimlere göre mecmuada 15-19. yüzyılın ilk 
çeyreği arasında yaşamış şairlere ait 14’ü der-kenar olmak üzere 177 manzume 
bulunmaktadır. Şairi tespit edilemeyen ve beyit sayıları 2-4 arası değişen  4 
manzume ile Bağdatlı Rûhî’nin Terkib-i Bend’inden olup müstakil şiir gibi 
kaydedilen 5 bend dışında tutulduğunda mecmuada 168 gazel/kalenderî 
bulunmaktadır. 

Bir şiir mecmuasının mürettibi, tertip tarihi ve içeriği kadar derleniş amacı 
da edebiyat tarihi açısından önemlidir. Şiir mecmuaları ile ilgili yapılan çalışmalar, 
bu  derlemelerin genelinin kişisel olduğu ve buna binaen de kendine has özellikler 
taşıdığı  görüşünü teyit etmektedir. Muhtevanın seçimi ve bu içeriğin mecmuada 
yer alışı, mürettibin tertip metoduna ve tertip amacına dair ipucu verebilmektedir. 
Bugüne kadar tespit edilen birçok mecmua içerik yönüyle incelendiğinde; bu 
derlemelerin şahsî zevk odaklı olduğunu ve genelinde özellikle şairliğe heves eden 
kimselerin eğitim-öğretimi amacının ağır bastığını söylemek yanlış olmaz.7 Gerek 
tertip amacı ve metodu gerekse muhtevası ve fizikî özellikleri açısından çok geniş 
bir yelpaze oluşturan şiir mecmuaları içinde; şiire ilgi duyan kişilerin  birikimi ve 
zevkleri odaklı tertip ettikleri mecmualar geniş yer tutar. Galata Mevlevihanesi 161 
numaralı şiir mecmuası da, tür hakkındaki genel tespite uygun olarak  “derleyen 
kişilerin tamamen  zevk(ler)ine göre” (Köksal 2012: 412 ) “farklı ve kişisel formda 
üretilmiş”  (Gürbüz 2013: 316 ) bir şiir mecmuasıdır. 

Özensiz ve harekesiz8 rik’a hatla tertip edilen mecmuada yazım ve imla 
farklılıkları/hataları mevcuttur. Bunlar Farsça ve Arapça kelimelerde olduğu gibi, 
Türkçe eklerde de görülmektedir. Ayrıca Farsça izafet “i”si “ye” ile gösterilirken 
atıf veya bağlama “vav”ları, yükleme hali ve 3. teklik şahıs iyelik ekleri çoğunlukla 
gösterilmemiş, ancak nâdiren harekeyle belirtilmiştir. Bu imla farklılıklarına 
ilaveten Rûhî’nin Terkib-i Bend’inden alınan 5 bendin müstakil şiir olarak 

5 Mahlasın yanında verilen sayılar şairin mecmuadaki şiir sayısını göstermektedir. Mecmuadaki toplam 
şiir sayısı,  şairlere göre alfabetik dizimle ayrıca tablo halinde de verilmiştir (bk.Tablo 2).  
6  Rûhî’nin  Terkîb’inin 5 bendi müstakil nazımlar halinde mecmuaya alınmıştır. 
7 Bu husus birçok şiir mecmuasından hareketle örneklerle tespit edilmiştir. İçeriklerinden yola çıkılarak 
mecmuaların “eğiticilik-öğreticilik” vasıflarına vurgu yapılan bir çalışmada; her ne kadar “…sınırlı 
sayıda mecmuadan derlediğimiz, yine sınırlı olan misaller…”den hareketle varıldığı söylenen bu 
konudaki hükümler  isabetli ve kanaatimizce büyük nispette geneli şamildir [Geniş bilgi için bk. Koncu-
Çakır 2012: 117-124]. 
8 Mecmuanın geneli harekesiz olmakla birlikte nadiren şedde, med ve atıf vavları ile belirtme hali ve 
üçüncü teklik şahıs iyelik ekleri harekeyle belirtilmiştir. 
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kaydedilmesi, bazı gazellerin başına “Ḳalenderī”9 bazı kalenderîlere “Ġazel” ya da 
bir gazele “Ġazel-Ḳalenderī” şeklinde kayıtların düşülmesi; derleyicinin şiir 
bilgisinin, özellikle klasik Türk şiiri bilgisinin eksikliğine işaret edebileceği gibi halk 
şairi veya bir şiir sever olabileceği kanaati uyandırmaktadır.  

Bir mecmua tertibinde muhtevanın seçimi ve kaydediliş metodu, derleyiciyi 
mecmua tertip etmeye yönelten sebebi/sebepleri, hattâ mürettibin kimliğine dair  
ipuçları da verebilir. Mecmuaya –biri hariç– aynı vezinde şiirlerin alınması; 
derleyicinin birincil kıstasının vezin olduğunu göstermesi yanında bu tercihin 
musikî ve vezin ilgisi yönüyle de değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. 
Zira musiki-vezin ilgisine dair yapılan çalışmalarda özellikle sengin semâî usulüyle 
bestelen güftelerin daha çok Mefû‘lü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün  vezniyle söylenmiş 
şiirlerden seçildiği kayıtlıdır (Başara 2013: 42). Bu durum mürettibin müzisyen 
olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Gerek yazı ve imladaki 
özensizliğe/hatalara gerek yukarıda verilen tespitlere ilaveten; saz/meydan şairi 
Cesârî’nin10 38 şiirle birinci sırada yer alması, yine Cesârî’nin üstadı Lezîzî ve 
etkilendiği şairlerin şiirlerinin kaydedilmesi de mürettibin Cesârî olabileceğini 
düşündürmektedir. Diğer taraftan Cesârî’nin mecmuada bulunan şiirlerinden 
üçünün Dîvan ve Dîvançe’sinde yer almaması, mecmuanın derleniş tarihinin, 
Cesârî’nin ölüm tarihi olan 1829’dan önceye çekilebileceği ihtimalini 
doğurmaktadır. Şöyle ki; Cesârî’nin Dîvan ve Dîvançe’sinin elde mevcut 4 
nüshasından ikisi 1804, 1822 ve diğer ikisi 1826 tertip/istinsah tarihlidir (Akkuş 

9 Kalenderî; Halk şairlerinin Mefû‘lü  Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün  vezniyle söylediği şiirlerdir.  
10 Cesârî:  Divanı ve Divançesi hakkında üç çalışma yapılan (Sezer 2009; Akkuş 2010; Orhan 2012) 
Benderli Cesârî 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında yaşamış  1245/1829 yılında ölmüştür.  
Gençliğinde Kur’ân-ı Kerim’i ezberleyip müezzinlik yapan, daha sonra ise  yeniçeri kâtipliği görevinde 
bulunan Cesârî bir meydan şairidir. Cesârî, piri/üstadı kabul ettiği Lezîzî ve tarzını benimsediği   Âşık 
Ömer (Akkuş 2010: 87, 96, 119-121) yanında  şiirlerinde adını andığı; Dede Ömer Rûşenî, Gülşenî, 
Bâkî, Sun’î, Nâbî, Kâimî ve Dehrî’den de etkilenmiş, onları övmüş; ayrıca yine Âşık Ömer, Necâtî, Zâtî, 
Rûhî, Nazmî, Sâbit, Zarîfî, Feyzî, Nâzım, İrşâdî  gibi şairlerin şiirlerine de nazireler söylemiştir (Akkuş 
2010: 112-118, 125).  İncelediğimiz mecmuada bulunan Cesârî mahlaslı 38 şiirin 35’i Benderli Cesârî 
Dîvanı’nda tespit edilmiştir. Bu sayıyla mecmuada en çok şiiri bulunan şair Cesârîdir. Meşhur bir şair 
diyemeyeceğimiz Cesârî’nin bu kadar şiirinin mecmuaya alınması ve piri Lezîzî veya etkilendiği diğer 
şairlerden şiirlerin de mecmuada bulunması, mürettibin Cesârî olabileceği ihtimalini 
kuvvetlendirmektedir.  Diğer taraftan kâtiplik yaptığı, Arapça-Farsça bildiği, iyi eğitim aldığı, şiir, musiki 
ve tasavvuf  bilgisine vâkıf olduğu  şiirlerinden hareketle tespit edilen Cesârî’nin (Akkuş 2010: 10-12), 
mecmuada görülen  yazım hatalarını yapmasını açıklamak da oldukça zordur. Mecmuanın mürettibinin 
Cesârî veya Cesârî yakınında yine onun gibi bir meydan şairi olduğunu düşündüren bir başka husus da 
meydan şairlerinin şiirleri dışında Nef’î gibi Divan şairlerinin gazellerinin başına da  “Kalenderî” 
kaydının düşülmesidir. Yine mecmuadaki  şiirlerin biri dışında kalanının aynı vezinle; Mef’ûlü Mefâ’îlü 
Mefâ’îlü Fe’ûlün kalıbıyla seçilmesi musiki-aruz ilgisini düşündürmektedir. Bu cümleden hareketle söz 
konusu vezinle söylenmiş şiirlerin derlenmesi mürettibin musiki bilgisine dayandırılarak bilinçli tercih 
addedilebilir. Bu durum mürettibin musiki ile alakasına işaret ettiği gibi mecmuanın tertip sebebine de 
işaret olabilir. Cesârî de hâfız, müezzin ve saz şairi olarak musikiyle içiçedir.  Yine Cesârî’nin önce 
Mevleviliğe sonra Bektaşiliğe intisap ettiği kaynaklarda kayıtlıdır (TDEA 2/55). Tarikatler, özellikle de 
Mevlevilik ve musiki bağlamında bakıldığında da mecmuayı tertipleyenin müzikten anlayan biri 
olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Sonuç itibarıyla bütün bu hususlara binaen, mecmuanın mürettibi 
Cesârî veya Cesârî’nin çevresinden bir meydan/saz şairi olabileceği ihtimali uzak görünmemektedir.   
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2010: 283-286). Bu durumda Cesârî’nin Dîvan ve Dîvançe’sinde bulunmayan üç 
şiirin 1826’dan sonra söylenmiş olma ihtimali de ortaya çıkmaktadır.  Mürettibin 
Cesârî olabileceği ihtimali yanında bu durum, mecmuanın tertibinin de 1826-
1829 yıllları aralığında derlendiği ihtimalini desteklemektedir. Ancak 
araştırmalarımıza göre bir Dîvân’ı ve Dîvançe’si bilinen Cesârî’nin mecmua tertip 
ettiğine dair bir kayda rastlanamamıştır.  

Yazı ve şiirlerin tespiti açısından özensiz görülen  bu mecmuanın tertibinde, 
mürettibin birikimi ve zevki etken olması yanında başlangıçta belirlenmiş bir 
metodun varlığı aşikârdır. Mürettip önce vezin kıstası koymuş sonra bu vezinle 
söylenmiş şiirlerden seçmeler yapmış ve son olarak da bunları 
kafiyelerine/rediflerine göre alfabetik bir düzen içinde sıralamıştır. Yani mecmua 
aynı vezinde söylenmiş nazire/benzer şiirlerin alfabetik olarak derlenmesi 
metoduyla “gazel/kalenderî seçkisi” şeklinde düzenlenmiştir. Tabloda da 
görüleceği üzere en son şiir Cesârî’nin “âşık” redifli şiiridir.  Buna göre mecmua, 
tamamlanamamış görünmektedir.  Bütün bunlara rağmen Galata Mevlevihanesi 
161 numaralı mecmua, mevcut tasnifler içinde tertip hususiyeti, şekil, dil ve 
muhteva üst başlıklarıyla gazel mecmuası grubuna girse de muhtevadaki vezin 
sınırlaması dolayısıyla farklılık arzeder. Bu durum, mecmualarla ilgili tasniflerin, 
özellikle de tasnif  alt gruplarının  tespit edilen örnekler arttığı oranda 
çeşitlenebileceğine işaret eder.11 

  

11 Bu hususa; –biri tertip durumu, şekil, dil ve  muhteva yönüyle olmak üzere “birkaç bakımdan 
sınıflandırma” (Kılıç 2012: 80) diğeri “derleyiciyi yönlendiren etkenler üzerinden sınıflandır(ıl)ma” 
(Gürbüz 2012: 112) gayesi güden– iki tasnif çalışmasında da dikkat çekilmektedir. 

 

__________ 
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SONUÇ 

Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Bölümü 161 numaralı şiir 
mecmuası bu alandaki çalışmalara katkı sağlayabilecek nitelikte bir mecmuadır. 
Tertip tarihi ve mürettip kaydı bulunmayan ve 177 şiir barındıran mecmua genel 
itibarıyla türünün özelliklerinin birçoğunu taşımaktadır. Ancak tertip metodu 
açısından bakıldığında bazı hususlar dikkat çekicidir. Mecmua, derleyicinin 
başlangıçta belirlediği bir tertip metoduna göre düzenlenmiştir. Buna göre şiirlerin 
seçiminde öncelikli kıstas vezin ikincisi ile nazım şekli/türüdür. Bir diğer ölçüt ise 
bu şiirlerin mecmuada yer alış sırasını belirleyen kafiye/rediftir. Tertipteki bu 
ölçütlere bakılarak mürettip, nazire veya benzer şiirleri toplayan bir mecmua 
hazırlama gayesindedir, denebilir. Ancak mecmuada hiçbir şiirin başında nazire 
veya zemin şiir olduğuna dair kayıt bulunmamaktadır. Bu durum derleyicinin 
mutlak bir nazire mecmuası tertip etme kaygısı taşımadığını düşündürmekle 
birlikte  bu ayrımı yapabilecek kadar şiir bilgisine vâkıf olmadığı ihtimalini de akla 
getirmektedir. Gerek bu husus gerekse yazıda tartışılan diğer hususlar, mecmuanın 
mürettibinin  saz/meydan şairi Cesârî (ö. 1829) veya onun etrafında  bir saz şairi 
ya da musikî-şinas bir şahsiyet olabileceğini desteklemektedir. Yine mürettibin 
Cesârî olabileceğine binaen ve mecmuada şiiri bulunan şairlerden hareketle 
mecmuanın  1829 yılından birkaç yıl önce veya  19. yüzyılın ilk yarısında tertip 
edildiği kanaati ağır basmaktadır. 

Galata Mevlevihanesi Bölümü 161 numaralı şiir mecmuası, bu alanda 
çalışanların tespitine uygun olarak  derleyen kişilerin zevklerine göre farklı ve 
kişisel formda üretilmiş bir mecmuadır.  Şekil ve muhteva açısından bugüne kadar 
yapılan tasnifler içinde gazel/kalenderî mecmuası olarak adlandırabiceğimiz bu 
mecmua; derleyiciyi mecmua tertibine yönelten sebepler  bakımından bir alt gruba 
dâhil edilememektedir. Ancak –şimdilik– bu şiir mecmuasından hareketle mevcut 
tasniflere; aynı vezinde söylenmiş nazire/benzer şiirler/gazeller mecmuası  gibi bir 
başlık açılabileceğini önermekle yetiniyoruz. 
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Tablo 1: Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Bölümü 161 Numaralı Şiir Mecmuasının MESTAP’a 
Göre Muhteva Tablosu19 

19 Mecmuada  –dönemi tespit edilen şiirler–  dönemin imlası ve fonetik hususları dikkate alınarak transkripsiyonla yeni yazıya aktarılmış, mürettibin imla ve 
fonetik yönden aykırı tasarruflarına/hatalarına dipnotla dikkat çekilmiştir. Mecmuadaki şiirlerde, vezin ve mana açısından eksik veya hatalı/tereddütlü durumlar 
tabloya aynen aktarılmış; kaynaklar vasıtasıyla yapılan düzeltmeler veya tarafımızdan yapılan öneriler dipnotlarla açıklanmıştır. Ayrıca mecmuanın tertip 
hususiyetlerini mümkün olduğunca tabloyla aksettirebilmek umuduyla şiirler yazmadaki  sayfa sıraları korunarak tasnif edilmiştir. 

Yer  Nu.  Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Bölümü,  161.    

Syf. 
Nu. 

Mahlas Matla‘  Beyti / Bendi Mahlas / Makta‘ Beyti Nazım 
Şekli-
Türü / 
Birim 
Sayısı 

Vezin Açıkla-
malar 

1a ? Esmā vü ṣıfat oldı kelāmuñ ezelīden 

Ḥayyen ve ‘Alīmen ve Semī’an ve Baṣīren 

Zülfüñle ḫaṭuñ ‘ārıżuñ üstinde müselsel 

Nūran ve ẓalāmen ve ‘aşiyyen ve nehāren 

nazm/2 --./.--./.--./.--  

1a Nūrī Ḳul ḥamdüñe ḳādir ola mı ey ulu Mevlā   

Ẕātuñdan olur ẕātuña şāyeste teḥāyā 

Nūrī ḳuluña ẕerre ḳadar luṭfuñ olursa 

Ol düşmişe bir adım olur ṭārem-i a‘lā 

gazel-
ilâhî/9 

--./.--./.--./.--  

1a Sezāyī Bir dil ki ola cilvegehi Rabbiye'l-a‘lā 

Olsun ne ‘aceb şems ü ḳamerden yeri a‘lā 

Bir ḥabbeye dünyāyı vü ‘uḳbāyı çün almaz  

Anuñla irer çünki Sezāyīye tesellā 

gazel-
ilâhî/5 

--./.--./.--./.--  

1b Bāḳī  Ḥüsn-ile saña öykünemez çün gül-i ra‘nā 

 Ḥüzn-ile baña beñzeyemez bülbül-i şeydā 

İller yiye şeftālūsını bāġ-ı cemālüñ 

 Ey sīb-ẕeḳan Bāḳī nice bir diye eyvā  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

__________ 
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1b Cesārī  Reftārıñı seyr eyleyen ey ḳadd-i semensā 

Yā sidreye beñzetdi anı yā didi ṭūbā 

Küttāb-ı cihān vaṣfını taḥrīr idemezdi 

Āyā nice yazsun bu Cesārī gibi ednā 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

1b Cesārī  Eş‘āra meyil virmiş işitdim şeh-i dārā 

Īcād-ı ġazel itse n'ola şā‘ir-i ġarrā 

Dervīş-ṭabī‘at benem ‘ālemde Cesārī 

Aġlar gezerim Ḥaḳ diyü leylen ve nehārā 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

1b/ 

dk 

Cesārī   Ef‘ālini taḥvīle Delā’il oḳu cānā 

 Kem ḥālini tebdīle Delā’il oḳu cānā 

Cehd eyle Cesārī gibi sen olma teġāfül 

 Maṭlūbuñı ta‘cīle Delā’il oḳu cānā 

kalenderî 
/5 

--./.--./.--./.-- Başlık: 
Ḳalenderī 

2a Nev‘ī Ben ḫāke idüp tīrini bārān o ḳaşı ya 

Sīnem bitürür yaralarumdan gül-i ḥamrā  

Bir mertebe vardur bir olur ‘āşıḳ u ma‘şūḳ 

Nev‘ī nite kim ‘aşḳ-ıla Mecnūn idi Leylā 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

2a Cesārī  Bir dilde ki ‘aşḳıñ eẟeri çün ola peydā 

Mümkin mi aña eylememek cānını ihdā 

Cān virmeden i‘rāż ider ṣanma Cesārī  

Āyā ne żarar ḫalḳ-ı cihān olsa hep a‘dā  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

2a/ 

dk 

Cesārī  Kār eyleyicek cān [u] dile ḥasret-i  ‘Īsā 

Lā-şübhe irer luṭf [u] ‘aṭā şefḳat-i ‘Īsā 

Bir şā‘ir-i memdūḥdur üftāde Cesārī  

Yā Rabbi naṣīb ola aña himmet-i ‘Īsā 

kalenderî
/9 

--./.--./.--./.-- Başlık: 
Ḳalenderī 

2b Cesārī  Ey pertev-i ‘ālem meded ey şems-i cihān-
tāb 

Ẓulmetde ḳoma bizleri aç ḳutluca bir bāb 

Esrārıña maḥrem olımaz oldı Cesārī  

Hem-dem ḳılup a‘dāy[ı] anı itmediñ aḥbāb 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

2b Nev‘ī ‘Uşşāḳ  miyānuñla ḫaṭuñ bendesidür hep 

Kimisi müdebber geçinür kimi mükesseb 

Nev‘ī ten-i zerd ile ġam-ı haṭṭı göñülde 

Bir nüsḫaya döndürdi beni cildi müẕehheb 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

2b Cesārī  ‘Aşḳıñ beni gör yine şehā eyledi maġlūb Bir rind-i cihān nükte-şīnās oldı Cesārī  gazel/8 --./.--./.--./.--  
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20 Mecmuadaki “nā’il” kelimesi yerinde  Divan’da  “Nev‘ī” kayıtlıdır  (Tulum-Tanyeri 1977: 247). 

Dil kendüsine ḳıldı seni ṭālib [ü] maṭlūb  Ẓann itme anı naẓm-ı rumūzāt-ile maḥcūb 

2b/ 

dk 

Cesārī  Yaz nüktelerim yāre benim remz-ile kātib                                                                              
Ma‘nā-yı laṭīfinde ṣafā kesb ide ṭālib  

Sevdā-zededir her biri bir gūne Cesārī  

‘Aşḳ ehline dirlerse n'ola merd-i ‘acāyib 

kalenderî
/7 

--./.--./.--./.-- Başlık: 
Ḳalenderī 

3a Ṭaybī/ 

Ṭībī/ 

Ṭıybī 

Dil aşḳuña ‘aşḳuñ dil-i nālāna münāsib 

Sāġar meye mey sāġar-ı mestāna münāsib 

Ṭaybī gibi peymāne-şiken zühd [ü] ṣalāḥuz 

Peymāneye el hem ele peymāne münāsib 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

3a Meẕāḳī Dil-ber dile dil dil-ber-i fettāna münāsib 

Gül bülbüle bülbül gül-i ḫandāna münāsib 

Çek rişte-i naẓma dür-i güftārı Meẕāḳī 

Dür rişteye rişte dür-i galṭāna münāsib 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

3a Cesārī  Şol ḫaṭṭ-ı ruḫuñ merkez-i Tātāra münāsib 

 Her şīveleriñ ṭurra-ı ṭarrāra münāsib 

Yolında n'ola cān [u] dili virse Cesārī  

Bir tuḥfe mi var cān gibi dildāra münāsib 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

3a/ 

dk 

Cesārī  İtdi beni üftādesi bir dil-ber-i maḥcūb 

Günden güne ḳılmaḳda dilim ‘aşḳ-ıla 
maġlūb 

Maṭlūb olınan ikidir ‘ālemde Cesārī  

Birisi anıñ bāde-i gülgūn biri maḥbūb 

kalenderî
/5 

--./.--./.--./.-- Başlık: 
Ḳalenderī 

3b Ḥāletī   Kār itmedi illā baña ol ġamzesi āfet 

  Tīrinden anuñ bulımadum ẕerre selāmet 

Ey Ḥāletī ol ehl-i fenānuñ yüri  ḫāki 

Ḥaḳdan eger oldıysa saña ‘ayn-ı ‘ināyet 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

3b Nev‘ī Ḳaddüñle çenār eylemesün da‘vī-i himmet 

Bir ekmedügin yirde biter ehl-i meẕellet  

Bī-sīm [ü] zer irmek ola mı vaṣluña nā’il20 

Çün yoḳ ṣanemā sende kerem bende velāyet 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

__________ 
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21 Metindeki “üftādelerin” yerine mana gereği “üftādeleriñ” ibaresi uygundur.  

3b/ 

dk 

Cesārī  Ey şāh-ı ḥasen ‘ālem ider ẕātıña minnet 

Üftādeleriñ21 ḥāline ḳıl luṭf [u] mürüvvet 

Vaṣlıñ ile şād eyle Cesārī  ḳulı şāhım 

İcrā ola tā ‘ādet [ü] erkān-ı maḥabbet  

kalenderî
/5 

--./.--./.--./.--  Başlık: 
Ḳalenderī 

3b/ 

dk 

Nūrī Dil-ḫāneye düşdi şerer-i nūr-ı maḥabbet 

Germ oldı yine ‘aşḳ-ıla tennūr-ı maḥabbet 

Fāş itmez idi ẕerre kadar sırrını ‘aşḳuñ 

Bu Nūrī eger olmasa mecbūr-ı maḥabbet 

gazel-
ilâhî/5 

--./.--./.--./.--  

4a Nev‘ī Bu ḳavs-i ḳażāda bizüz ol tīr-i maḥabbet 

Himmet perümüz menzilümüz vādī-i 
ḥayret   

Şām-ı ġam-ı zülfinde ḳoma Nev‘īyi güm-rāh 

Ey bedreḳa-i himmet-i pīrān-ı ṭarīḳat 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

4a Cesārī  Bir āh-ıla ol ġonce-feme ḥāliñ ‘ayān it 

Bülbül gibi gülşende göñül ‘aşḳ[ı] figān it 

Mir’āt-ı ruḫ-ı yāre baḳup ḳalma Cesārī  

Ṭūṭī gibi gel bu ḳafes-i tende mekān it 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

4a ‘Ulvī Ey dil olalum maḥrem-i meydān-ı 
maḥabbet 

Cāndan geçelüm budur[ur] erkān-ı 
maḥabbet 

‘Ulvī şeh-i iḳlīm-i suḫāndur n'ola itse 

Tertīb [ile] eş‘ārını dīvān-ı maḥabbet 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

4b Ḥāletī Ṭop itdi nice kelle’i çevgān-ı maḥabbet 

Ṭoldı ser-i ‘uşşāḳ-ıla meydān-ı maḥabbet 

Dil aḳdı heman Ḥāletīyā kūy-ı nigāra 

    Cūş eyleyicek sīnede ‘ummān-ı maḥabbet 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

4b Ḥāletī Sīnemde ẓuhūr ideli āŝār-ı maḥabbet 

Gülzār-ı cinān oldı baña ḫār-ı maḥabbet  

Gördükde seni gūşe-i çeşm-ile bilürler 

Ey Ḥāletī lāzım degül iẓhār-ı maḥabbet 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

4b Ḥāletī Yan maḥv-ı vücūd eyle göñül  ‘aşḳ-ıla āh it İḳbāli ḳo ey Ḥāletī evreng-i sipihre gazel/5 --./.--./.--./.--  

__________ 
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Āh it şeb-i tārīk-veş eflāk[i] siyāh it Māżīde geçen ḥāl-i selāṭīne nigāh it 

5a Sezāyī Dünyāyı duta bir gün ola nūr-ı maḥabbet 

Mevṣūl ola bir dem gele mehcūr-ı 
maḥabbet 

Vir ẕerre-i ‘aşḳuñ dil-i pür-dāġına yā Rab 

Tā kim bu Sezāyī ola meşhūr-ı maḥabbet  

gazel-
ilâhî/5 

--./.--./.--./.--  

5a Muḥam
med 

Mevlāya niyāz eyle olur cümle murādāt 

Bildüñ mi beyān eyler anı naṣṣ ile āyāt 

Ey Şeyḫ Muḥammed seni ‘āşıḳ bilür iḫvān 

Ṣādıḳlar içün eyleye gör nutḳuñı ḫayrāt 

gazel-
ilâhî/8 

--./.--./.--./.--  

5a Sezāyī Pür-āteş olur ġonca-i gülzār-ı maḥabbet 

Dil ḫānesine tāb virür nār-ı maḥabbet 

Manṣūr[a]_iderüz biz ki nigeh dār-ı ‘alādan 

Bī-bāk Sezāyī yine serdār-ı maḥabbet 

gazel-
ilâhî/6 

--./.--./.--./.--  

5b Va ‘dī Ḥācet ne hüveydā iken āŝār-ı maḥabbet 

Bir nāle-i dil-sūz ile iẓhār-ı maḥabbet  

Va‘dī gibi ‘aşḳ ehl[i] baña sāde görindi 

Sīnemde  ḳarār eyleyeli nār-ı maḥabbet 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

5b Va ‘dī Çeşmümde yeter naḳşuñı ey māh ḫayāl it 

Ḫurşīd-i cihān-tāb gibi ‘arż-ı cemāl it     

Va‘dī  gibi bir miḥnet-i eyyāma taḥammül 

Bir lāḥẓa varup meykedeye def‘-i melāl it   

gazel/5 --./.--./.--./.--  

6a Cevrī   Bir sīnede mestūr olamaz rāz-ı maḥabbet 

Her perdede biñ naġme ider sāz-ı 
maḥabbet 

Dil cān[ı] degül dil-beri de ‘aşḳa degişdi 

Cevrī gibi olsa n'ola mümtāz-ı maḥabbet 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

6a Cevrī   Ḥüsn oldı ise bā‘iẟ-i īcād-ı maḥabbet 

Dildür sebeb-i şöhret-i üstād-ı maḥabbet 

Cevrī gibi bī-ḳayd-ı ta‘alluḳ nice rindi 

Ol ġamze-i şūḫ eyledi mu‘tād-ı maḥabbet 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

6a Cevrī   Ḫaṭṭuñ ki odur zīver-i menşūr-ı maḥabbet 

Mażmūnı ile tāzelenür şūr-ı maḥabbet 

Cevrī gibi ḥayrān olan esrār-ı ḫaṭuñla 

Eyler dil-i maḥzūnını mesrūr-ı maḥabbet 

gazel/5 --./.--./.--./.--  
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6b Cevrī   Dünyāyı helāk eyler ise ol nigeh-i mest 

Ṣaḥrā-yı ḳıyāmet hep olur ḫˇābgeh-i mest 

Mestāne gehī sübḥa alursañ ele Cevrī   

Ġam çekme ṣayılmaz bu maḳūle güneh-i 
mest 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

6b Yaḥyā 
(Şeyh.) 

Bir gün gele ki şād ola maḥzūn-ı maḥabbet 

Çoḳ ‘āḳılı ilzām ide mecnūn-ı maḥabbet 

Baġlandı dilüm ḳalmadı şekvāya mecālüm 

Gör n'eyledi Yaḥyā seni efsūn-ı maḥabbet 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

6b Nābī Pīşānī-i şevḳuñ ḳadem-i rāh-ı necāt it 

Müjgānuñı cārūb-ı ġubār-ı ‘Arafāt it 

Nābī neye geldüñ ne ṭurursuñ bu maḳāma 

Var bārgeh-i Ḫāliḳa kesb-i derecāt it 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

7a Rüşdī Güftāra gelüp dilleri pür-ḳand-i nebāt it 

Ol teşneleri luṭf ile sīr-āb-ı ḥayāt it 

Pervāne-ṣıfat sende ḫamūş olma ki Rüşdī 

Sen bülbül-i gülzār-ı suḫansın naġamāt it 

gazel/6 --./.--./.--./.--  

7a Cesārī  Ḫoş ṣavt-ile oḳunsa eẕān diñlenür elbet 

Ḳur’ān-ı ‘aẓīm vaṣf-ı beyān diñlenür elbet 

Naẓmıñ ‘Arabī Fürsīce dimezse Cesārī  

Bezm içre bu Türkīce lisān diñlenür elbet 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

7b Sezāyī Yaḳ ḳasr-ı dili āteş-i ‘aşḳ-ıla ḫarāb it 

Cān murġını ol āteşe tek durma kebāb it  

Beẕl eyle Sezāyī bu yola naḳd-i sirişküñ 

Maḳṣūduñ olan cevher[i] almaġa şitāb it 

gazel- 
ilâhî /5 

--./.--./.--./.--  

7b ẞābit  Nāyı nefes oġlı ideli pīr-i ḫarābāt 

Muḥrik gelür āheng-i mezāmīr-i ḫarābāt 

Ol buḳ‘ada feryād ide gör ṣıdḳ-ıla ẞābit  

Ḫāşāke döne nāle-i şeb-gīr-i  ḫarābāt  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

7b Cesārī  Peydā olalı sīnede bu nār-ı maḥabbet 

Her yerde ẓuhūr eyledi envār-ı maḥabbet 

Bilür ezelī ‘ādet [ü] ḳānūn Cesārī  

‘Āşıḳda olur ḥāṣıl[ı] her bār maḥabbet  

gazel/5 --./.--./.--./.--  
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22 Metindeki “ṭutarsın” yerine mana gereği “ṭutarsañ” ibaresi uygundur. 
23 Bu başlık 7b’nin sonunda çoban olarak kayıtlıdır. 

8a Cesārī  Meydān-ı maḥabbetde dilā er gibi yer ṭut 

El ṣunma zen-i dehre ṭutarsın22 yüri er ṭut 

Ḫurremlik idi maḳṣūduñ  ‘ālemde Cesārī  

Kim didi saña var bu ḳadar derd [ü] keder ṭut 

gazel/7 --./.--./.--./.-- Başlık: 
Ġazel23 

8a ẞābit  Tenhāca gider görmege cānāna müẟelleẟ 

Ser-māye imiş ‘āşıḳ-ı ‘uryāna müẟelleẟ  

ẞābitle murabba‘ oturup bāġda görsek 

Aşḳar gözi bādeyle mülūkāne müẟelleẟ 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

8a Cevrī   Cān virmek ise ġamzeñe ger vuṣlata bā‘iẟ 

Bir tīr-i nigāhuñ ola ol devlete bā‘iẟ 

Te’ẟīr-i tef-i āteş-i cān-sūz-ı hevādur 

Āh-ı dil-i Cevrīdeki germiyyete bā‘iẟ 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

8b Cesārī  Ġamdan bu bizim göñlümüz ey ‘ālī-cenāb 
aç 

Ferhād feraḥ-şād ola şīrīn cevāb aç 

Ḳıl niyyet-i iḫlās ile tedbīri Cesārī 

Müşkilleri ḥall itmege bir fāl-i kitāb aç 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

8b Va‘dī İtmez baña bir gūşe-i çeşm-ile naẓar hīç 

İtmez gibi nālem o gözi meste eẟer hīç  

Efsūn ile Va‘dī saña rām olmaz ol āfet 

Tīġ-i nigeh-i mestine yara[r] mı siper hīç 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

8b Va‘dī Eyler beni luṭf-ı suḫan o leblere muḥtāc 

Ṭūṭīyi ider ḥüsn-i edā sükkere muḥtāc 

Bu ḳaḥṭ-ı kerem tābe-key ey sāḳī-i meclis 

İtdüñ beni Va‘dī gibi bir sāġara muḥtāc 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

9a Fużūlī Göñlüm açılur zülf-i perīşānuñı görgeç 

Nuṭḳum ṭutılur ġonce-i ḫandānuñı görgeç 

Sen ḥāl-i dilüñ söylemeseñ n'ola Fuzūlī 

İl fehm ḳılur çāk-i girībānuñı görgeç 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

9a Cesārī  Ḳoy pūte-i ‘aşḳa ide gör ḳāliñi muṣliḥ 

Tā kim idesin naẓm-ıla icmāliñi muṣliḥ 

Bir ḫoş ḫıṣāl var mı ‘aceb sende Cesārī  

Ol rūz-ı cezāda ola aḥvāliñi muṣliḥ 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

__________ 
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24 Mana açısından “cānıñ” kelimesi uygundur. 

9b Nūrī  Çün ‘aşḳ-ıla diñlenmedi aḫbār-ı meşāyıḫ 

Añlanmadı dünyāda nedür kār-ı meşāyıḫ 

Vaḥdet meyini nūş ide gör ḳudret elinden 

Gör kim nicedür bāde-i ḫammār-ı meşāyıḫ                       

kaside /7 --./.--./.--./.--  

9b/ 

dk 

Cesārī  

 

Rūyuñda feraḥdan yine yoḳ bir eẟer ey āḫ 

Eşkāl-i kemāndır iki ebrūlarıñ eblaḫ  

Cānın24 reh-i dildār[d]a ḳurbān mı Cesārī   

Ḳassāb-ı ecel eyledi gör ‘ālemi meẕbaḫ 

gazel/6 

 

--./.--./.--./.-- Başlık: 
Güfte-i 
Cesārī   

9b Nücūmī ‘Aḳlum olalı ‘urve-i zülfüñe muḳayyed 

Biñ cān-ıla kesb eyledi dil ‘ömr-i mü’ebbed 

Çün ol meh-i sīmīn-beri medḥ itdi Nücūmī 

    Mühr itdi hemān mihrini bu ṭāḳ-ı zeberced 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

9b/ 

dk 

Naẓmī Maḥbūb-ı Ḫudā ẕāt-ı şerefyār-ı Muḥammed 

Maḳbūl-i İlāhī-durur eṭvār-ı Muḥammed 

A‘mālüñi aḥvālüñi düstūr-ı ‘amel ḳıl 

Tā keşf ola Naẓmī saña esrār-ı Muḥammed 

kalenderî
-ilâhî/6 

--./.--./.--./.-- Başlık: 
Ḳalenderī  

10a Cesārī  Söylet yüri gel şöhret ile şānıñı Aḥmed 

Dil-ber diyeler vechiñi pīşānıñı Aḥmed 

Evṣāfıñ ider şām [u] seḥer dilde Cesārī  

Göster aña bir mürvet [ü] iḥsānıñı Aḥmed 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

10a Cesārī  Mā’il olalı sen gibi dildāra Muḥammed 

‘Aşḳıñ beni itmekdedir āvāre Muḥammed 

Bir būse temennā-yı niyāz itdi Cesārī  

Luṭf it anı gör müstahaḳ āzāra Muḥammed 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

10a Nābī Olmazdı bu gūne dil ile cān mütereddid 

Vaṣfında eger olmasa cānān mütereddid 

Fikr eylemede keşmekeş-i redd [ü] ḳabūli 

Nābī suḫan-ı nādire-sencān mütereddid 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

10a/
dk 

Nūrī Ḳaldurdı ḳamu ẓulmeti envār-ı 
Muḥammed 

Bildürdi Ḫudā yolını aḫbār-ı Muḥammed 

Elden etegin ḳoyma sen ey Nūrī-i miskīn 

Elbetde olur ümmete enẓār-ı Muḥammed 

gazel- 
ilâhî /7 

--./.--./.--./.--  

__________ 
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10b Nābī Ma‘mūre-i dilde olamaz cān müte‘addid 

Bir taḫtda mümkin m'ola sulṭān 
müte‘addid 

Nābī olamaz her güle bir bülbül-i maḫṣūs 

Cānān olur ammā olamaz cān müte‘addid 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

10b/ 
dk 

Muḥam
med 

Ṣaḥrā-yı ḥaḳīḳatde gezüp olma muḳayyed 

Ḳayd ehli olan eyleyemez sırrı müşeyyed  

Şeb tābe-seḥer yalvarı gör Şeyḫ 
Muḥammed 

Cürmüñi Ḫudā ‘afv ide bā-sırr-ı mü’ekked 

gazel-
ilâhî/5 

--./.--./.--./.-- Başlık: 
Ġazel-
Ḳalenderī 

10b/
dk 

? Kesdi bu ḳadar ṭaġ[ı] ṭaşı ‘aşḳ-ıla Ferhād 

Umardı vefā ḳaṣrını Şīrīn ide bünyād 

Sen bār-ı vefā naḫl[i] ṭururken niye besler 

Şimşād[ı] ġazellerde ‘aceb şā‘ir-i nā-şād 

nazm/2 --./.--./.--./.--  

11a Cesārī  Eglenmege dil tāze ṭıfıl bir püser ister 

Üftāde’i gör ḫūb [u] ter [ü] ‘işveger ister  

Eş‘ārıñı ānīde seniñ dilde Cesārī  

Tanẓīr-i maḳāl itmege ‘Āşıḳ ‘Ömer ister  

gazel/7 --./.--./.--./.--  

11a Cesārī  Bilmem ben o meh-rū güzel āyā ki kimiñdir 

Kākülleri şeb-bū güzel āyā ki kimiñdir 

Ṣad āferīn üslūbuna ṭavrına Cesārī  

Ādāb[ı] ḫoş uṣlu güzel āyā ki kimiñdir 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

11a Cesārī  Baḳ şol güzeliñ ḥoḳḳa femi dür-‘Adeni var 

Elfāẓ [u] ma‘āniyyede ṣarf-ı suḫanı var 

Üftādesidir şimdi Cesārī de o ṭıflıñ 

Faḫr eylesün ol şūḫ ki ‘āşıḳ ḥaseni var  

gazel/7 --./.--./.--./.--  

11b Cesārī  Reftārı güzel ḥüsn-i dil-ārāmı güzeldir 

Her şīvesi ḫoş dīde-i bādāmı güzeldir 

Bir bāde ki der-kār ola ṣubḥ içre ḫumārı 

Elbetde Cesārī anıñ aḫşamı güzeldir 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

11b Rūḥī 

 

Gör zāhidi kim ṣāḥib-i irşād olayum dir 

Dün mektebe varmış bugün üstād olayum 
dir 

Gezdi yüridi bulmadı bir eglenecek yer 

Min ba‘di yine ‘āzim-i Baġdād olayım dir 

Terkîb’d
en /7  

--./.--./.--./.--  
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25 Vezin gereği “pür-nām” yerine “nām” ibaresi uygundur. 

12a Rūḥī Ebnā-yı zamān[uñ] ṭaleb[i] pür-nām25 [u] 
nişāndur 

Her biri taṣavvurda fülān ibn-i fülāndur                                

Ey ṭālib-i taḥḳīḳ eger var ise derdüñ 

Gūş [it] bu sözi kim ḫaber-i bā-ḫaberāndur 

Terkîb’d
en/5  

--./.--./.--./.--  

12a Rūḥī Āyā nice bir devr ide bu çār ‘anāṣır 

Kim aña ne evvel ola ma‘lūm ne āḫir  

Dünyā vire cāhillere el kāmil olanlar 

Ayaḳda ḳalup olmayalar ḥabbeye ḳādir  

Terkîb’d
en/5 

--./.--./.--./.--  

12b Leẕīẕī Ey ṣāfe-i dil ṭoldı ḳaçan meclise keşler 

Gūyā ki eşin buldı ḳamu arayan eşler  

Beş ile ṣaḳın altıdan ayrılma Leẕīẕī 

Anlarla olur tā ki murādınca düşeşler 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

12b Aḥmed Cān murġına bu cism ḥaḳīḳatde ḳafesdür 

Ḳurtarmaġa sa‘y eylememek anı ‘abesdür 

Ṭa‘n idene incinme ṣaḳın olma dil-āzār 

Gūş eyle bu sözi ki i Aḥmed saña pesdür 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

12b Nāẓım Vīrāne-i ṭab‘um benüm ābād ṣanurlar 

Āşüfte dil-i ġam-zedemi şād ṣanurlar 

Ṭūṭī gibi tā mu‘cize-gū olsa da Nāẓım 

Daḫı olımaz ḳābil-i irşād ṣanurlar  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

13a Nāẓım Cevr eyler ise baña o meh-pāre sezādur 

Aġyār elemi ‘āşıḳa ammā ne belādur   

Nāẓım gibi bu gülşen-i ‘ālemde ezelden 

Pür-gū iden ey ġonca beni bār-ı Ḫudādur 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

13a Bāḳī ‘Āşıḳlara çün derd [ü] belā ẕevḳ [u] 
ṣafādur 

Yā ẕevḳ [u] ṣafā derdine düşmek ne 
belādur 

Bāḳī n'ola pervāz-ı bülend itse ġazelde 

Bāl ü per aña himmet-i yārān-ı ṣafādur  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

13a Yaḥyā Ṣun sāġar[ı] sāḳī baña mestāne disünler Yaḥyānuñ olup sözleri esrār-ı maḥabbet gazel/5 --./.--./.--./.--  

__________ 
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(Şeyh.) Uṣlanmadı gitdi ḳo şu dīvāne disünler Yārān işidüp söyleme yābāne disünler 

13b Nāẓım Çeşm-i siyehüñ mest-i mey-i nāz olacaḳdur 

Bildüm anı ki ḥüsn-ile mümtāz olacaḳdur 

Cehd eyle zamāneyle fiġān eyle ki Nāẓım 

Nāhīd saña ney gibi dem-sāz olacaḳdur 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

13b    ? 

 

‘Ummāna giren ‘aşḳ-ıla dür-dāneye uġrar 

Şükrāne veren cānını cānāneye uġrar 

Efsāne ṣatar ‘āşıḳa efsūn ile vā‘iẓ 

‘Āşıḳ ḳaçan ol ġuṣṣa-i vīrāneye uġrar 

gazel/4 --./.--./.--./.--  

13b Necātī Ḫaṭṭ-ı ruḫ-ı yār ehl-i maḥabbet ecelidür 

Ġāfil yürime aç gözüñi gün gicelidür 

Maḥbūb u meye tevbelüyem dirse Necātī 

İnanmayasız sözine zīrā ki delidür 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

13b/ 

dk 

‘Āşık 
‘Ömer 

Sevdüm yine bir ḫūbı kim ‘aṣruñ güzelidür 

Gün gibi ‘ayān oldı maḥabbet ezelīdür 

Cān gözüñ açar seyr ider  ‘Āşıḳ ‘Ömer anı 

Yoḫsa görimez kimse yüzüñ Gözlevelidür  

gazel/7 

 

--./.--./.--./.-- Başlık: 
Ġazel 

14a Ḥāletī Çeşm-i siyehüñ cān [u] dile ġamzeler eyler 

Her ġamzesi dil mülkini zīr [ü] zeber eyler 

Şām [u] seḥer elden ḳoma ey Ḥāletī āhı 

Ol kāfire kim bile ki bir gün eẟer eyler 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

14a Ḥāletī Bülbül gibi feryād [u] fiġānum seḥerīdür 

Āh eyledügüm derd-i ġam-ı ‘aşḳ eẟeridür 

Ey Ḥāletī ṭāliblere iksīr-i sa‘ādet 

Bir himmet-ile mürşid-i kāmil naẓarıdur 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

14b Ḥāletī ‘Aşḳ-ıla bugün şūriş-i dīvānelügüm var 

Yād-ı leb-i cānān ile mestānelügüm var  

Ḳurbiyyete maẓhar olalı ehl-i yaḳīnem 

Ey Ḥāletī ṣanma beni bīgānelügüm var 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

14b Fużūlī Āh eyledügüm serv-i ḫırāmānuñ içündür 

Ḳan aġladuġum ġonce-i ḫandānuñ 
içündür 

Vā‘iẓ bize dün dūzaḫı vaṣf itdi Fużūlī 

Ol vaṣf senüñ külbe-i aḥzānuñ içündür 

gazel/7 --./.--./.--./.--  
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14b Fużūlī Ey gül ne ‘aceb silsile-i müşg-i terüñ var 

V'ey serv ne ḫoş cān alıcı ‘işvelerüñ var 

‘Aşḳ ehline ol māh Fużūlī naẓar itmiş 

Sen hem özüñi göster eger bir hünerüñ var 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

15a Nev‘ī Geldümse n'ola ben şu‘arā devrine āḫir 

‘Ādet bu-durur ṣoñra gelür bezme ekābir 

N'itsün ya güzel sevmesün Allāhı seversen 

Nev‘ī gibi bir rind ḫuṣūṣā ola şā‘ir 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

15a ‘Aẕbī Erbāb-ı suḫan defter-i dīvān ile oynar 

Baḳ zāhide kim subḥa-i mercān ile oynar 

Gel gel görelüm āfet-i devrānı çün ‘Aẕbī 

Biñ cān-ıla mercān ile fincān ile oynar   

gazel/5 --./.--./.--./.--  

15a Cevrī   Ālüftelerüz ṣoḥbetümüz rūḥ-fezādur 

‘Aşḳ [u] dil [ü] dil-ber bize yārān-ı ṣafādur  

Cevrī ki ider nüh felegüñ luṭfına şīve 

Yārān-ı sitem-pīşeye nāz itse revādur  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

15b Cevrī 

 

Geh cāy-ı ḳarārum dil-i tārīk-i elemdür 

Geh cilvegehüm sīne-i pür-kīne-i ġamdur 

Çarḫuñ keremüñ görmedi mi Cevrī-i nā-kām 

Müstaġnī-i dehr eyledügi özge keremdür 

Eyyām-ı bahār irdi hele vaḳt-i çemendür 

Kim serv-i çemen sāḳī gibi cām ile Cemdür 

gazel/6 --./.--./.--./.--  

15b Cevrī   Sırr-ı dehenin fehm idemez rāz-güşālar 

Vaṣf eyleyemez leblerini nükte-serālar  

Cevrī ki ola nādire-perdāz-ı ma‘ānī 

Taḳlīd idemez nuṭḳına pākīze-edālar 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

16a Cevrī   Her ġam ki beni muẓṭārib [ü] munfa‘il 
eyler 

Çarḫ ol ġam[ı] ġayra sebeb-i ẕevḳ-ı dil 
eyler 

Cevrī gibi rūşen-dil olur ol ki hevāsın 

Āteş-zen-i ẓulmetkede-i āb [u] gil eyler 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

16a Cevrī   Āzāde-dile ḳayd-ı tecemmül ne belādur Ẓāhir mi degül ma‘nī-i mażmūnı cihānuñ gazel/5 --./.--./.--./.--  
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Bār-ı ġam-ı sāmāna taḥammül ne belādur Cevrī anı bilmekde te’emmül ne belādur 

16a Cevrī   Zülfüñ ki benüm sünbül-i bāġ-ı 
hevesümdür 

Pür-tāb iden anı dil-i āteş-nefesümdür  

Cevrī idemez ġam beni dem-beste ki her 
dem 

Āh-ı dil-i miḥnet-zede feryād-resümdür  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

16b Cevrī   Tā dil reh-i āmed-şüd-i cāsūs-ı nigehdür 

Ṣad ḳāfile zāruñ ser ü sāmānı tebehdür  

Ol meykede ṣadrında maḳām eyledi Cevrī   

Kim anda bütün Ḫusrev [ü] Cem sā’il-i 
rehdür  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

16b Cevrī   Āşüfte-dil[üz] dām-ı hevā meskenümüzdür 

Āzāde-serüz bend-i belā me’menümüzdür 

Cevrī bizüz ol gevher-i yektā-yı maḥabbet 

Kim sīne-i erbāb-ı ṣafā maḫzenümüzdür 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

16b Cevrī   Ġamzeñ dil-i ‘āşıḳ gibi mest-i ezelīdür 

Bu sırr-ı ḫafī bāde-keş-i ‘aşḳa celīdür  

Bī-bāk ise endīşe-i ġamdan n'ola Cevrī   

Hem-ṣoḥbet-i pür-şevḳı dil-i bī-keselidür  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

17a Nābī Ḫammām ki bir āyīne-i sīmīn-bedenāndur 

‘Uşşāḳ-ṣıfat āteşi ḳalbinde nihāndur 

Her lūlesi Nābī ḳalem-i feyż miẟāli 

İcrā-yı ẕülāl itmede pākīze-zebāndur 

gazel/9 --./.--./.--./.--  

17a Nābī Yoḳ şem’-i nümāyānı bu pervāne 
kimüñdür 

Gencīnesi nā-būd bu vīrāne kimüñdür 

Çoḳ kimseyi gördüm bu çerāgāhda Nābī 

Bilmez ki kimüñ nānını yer ḫāne kimüñdür 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

17b Nābī Giryān iseñ ey dil n'ola cānāne bizümdür 

Baḥr-ı ġamuz ol gevher-i yek-dāne 
bizümdür 

‘Aḳl olsa ṣaf-ārā-yı ḫuṣūmet yine Nābī 

Ġam çekmezüz andan dil-i dīvāne bizümdür 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

17b Cem Gülzār-ı cemālüñ görinürse baña besdür Āh eylemegi ‘aşḳ-ıla ey Cem heves eyle gazel/5 --./.--./.--./.--  
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26 Mecmuadaki “āḳılümüzdür” yerine mana açısından  Divan’daki  “ġāfilümüzdür” ibaresi uygundur  (Ayan 1981: 198). 

Çün  bülbül-i cān aña  giriftār-ı ḳafesdür  Dā’im çü cihān işi hevā ile hevesdür   

18a ‘Āşıḳ 
‘Ömer 

Eglenmek içün bu dil-i maḥzūn püser ister 

Ġavġāsuz iken başına gör kim keder ister 

Dünyā ṭolusı varlıġuñ olsa dükedürler 

‘Ömer didi ki elde ḳatı çoḳ hüner ister 

gazel/6 --./.--./.--./.--  

18a Cevrī    Ol ‘aşḳ ezelī māye-i āb [u] gilümüzdür 

 Ol şevḳ ebedī cevher-i cān [u] dilümüzdür 

Cevrī bizüz ol bī-ḫaber-i sırr-ı dü ‘ālem 

Āgāh-ı ḥaḳīḳat bizüm eñ ‘āḳılümüzdür26  

gazel/7 --./.--./.--./.--  

18a Cefā’ī  Āyīne ne yüzden ola cānāna ber-ā-ber 

Olsun göreyüm yüz yüze ol cāna ber-ā-ber 

Āsān idi artuḳ ḳomaḳ eş‘ār-ı selefden 

Var ise Cefā’ī şeh-i devrāna ber-ā-ber 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

18b Ḫayālī Cevrüñle yaşum olsa n'ola ḫāke ber-ā-ber 

Mihr-i keremüñle çıḳar eflāke ber-ā-ber 

Kūyuñ hevesin ḳıldı hevañ-ıla Ḫayālī 

Ey serv olalı ol ḫas u ḫāşāke ber-ā-ber  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

18b Revānī Oldı işigüñ ḳadr-ile eflāke ber-ā-ber 

Dutduġı içün kendüzini ḫāke ber-ā-ber 

Aḥsent güzel bilmede ṭab‘uña Revānī 

Bir nesne olur mı ‘aceb idrāke ber-ā-ber 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

18b Niẓāmī Gül ‘ārıżuña olsa muḳābil ‘aceb olmaz 

Kim yüzi açılmışda ḥayā vü edeb olmaz  

Gelmez yüzi şevḳıyla Niẓāmī göze zülfi 

Her gūşede bir pertev-i şems olsa şeb olmaz   

gazel/8 --./.--./.--./.--  

19a Aḥmed Zülf-i siyeh olmasa yüzüñde ‘aceb olmaz 

Firdevs-i cināndur yañaġuñ anda şeb   
olmaz      

Aġyār ḳapuñ Ka‘besini beklemesün kim 

Aḥmed var iken ḥāfıẓ aña Bū-leheb olmaz 

gazel/7 --./.--./.--./.— 

 

 

19a Nāẓım Bend olsa göñül zülfüñe cānā ‘aceb olmaz Nüh kāse-i mīnā ile içse mey[i] Nāẓım gazel/5 --./.--./.--./.--  

__________ 
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27 Mecmuadaki “pür-güllere” yerine mana açısından  Divan’daki  “pür-gūlara” ibaresi uygundur.  (Rûhî Dîvânı [Yazma], 45a) 
28 Mecmuadaki “Mesīḥāda vü” yerine mana açısından  Divan’daki  “Mesīḥā-dem-i” ibaresi uygundur .  (Rûhî Dîvânı [Yazma], 45a) 

Mecnūn-ı belā-dīdede zīrā edeb olmaz  Sensüz aña keyfiyyet-i zevḳ-ı ṭarab olmaz 

19a/ 

dk 

Nef‘ī Esrār-ı lebüñ söylemezüz gerçi ḫamūşuz 

Ammā ki ḫum-ı mey gibi pür-cūş [u] 
ḫurūşuz 

Nef‘ī gibi tā’ib degülüz dil-ber [ü] meyden 

Biz anlar ile leb-be-leb [ü] dūş-be-dūşuz           

gazel/5 --./.--./.--./.-- Başlık: 
Ḳalenderī  

19b Ṣāfī Mihr-ile meh öykünse yüzüñe ‘aceb olmaz 

Her-cāy[ī] güzellerde ḥayā vü edeb  olmaz  

Ṣāfī leb-i meygūnuñı yād itdügi bu kim 

Meclisde ki cām olmaya ‘īş [u] ṭarab olmaz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

19b Nev‘ī Āvāre göñül mihr ü maḥabbetden 
uṣanmaz 

Bī-çāre daḫı derd ile miḥnetden uṣanmaz 

Vaṣf-ı ḫaṭın eyler bu ṣaḳalından uṭanmaz 

Nev‘ī daḫı şi‘r-ile ẓarāfetden uṣanmaz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

20a Nev‘ī ‘İşretgeh-i ‘uşşāḳda ‘ayyāşlaruz biz 

Ayaḳ çeken āzādelere başlaruz biz 

Nev‘ī gibi bir rind-i cihān [u] ṣāḥib-‘irfān 

Evbāşlaruz nām-ıla ḳallāşlaruz biz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

20a Rūḥī Ṣanmañ bizi kim şīre-i engūr-ıla mestüz 

Biz ehl-i ḫarābātdanuz mest-i Elestüz 

Hem-kāse-i erbāb-ı dilüz ‘arbedemüz yoḳ 

Mey-ḫānedeyüz gerçi velī ‘aşḳ-ıla mestüz  

Terkîb’d
en/6  

--./.--./.--./.--  

20a Rūḥī Ṣūretde n'ola ẕerre isek ma‘nīde yūḥuz 

Rūḥu’l-ḳudüsüñ Meryeme nefḫ itdügi 
rūḥuz 

Pür-güllere27 leb-beste görünmekdeyüz 
ammā 

Rindān-ı Mesīḥāda vü28 miftāḥ-ı fütūḥuz   

Terkîb’d
en/7  

--./.--./.--./.--  

20b Uṣūlī ‘Ālemde mey-i ‘aşḳ-ıla mestānelerüz biz 

Ṭa‘n eyleme zāhid bize dīvānelerüz biz  

‘Āşḳ  āteşine yanıcı pervāne degülsek 

Bi'llāhī Uṣūlī baña de ya nelerüz biz 

gazel/6 --./.--./.--./.--  

__________ 
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29 Yazmada dizenin altında “ḳulı olmaġa sezāyuz” karşılığı “ḳulı olmaḳ ile pāyuz”  kaydı bulunmaktadır. 
30 Yazmada “ḳıṣṣa-i” ibaresi üzerinde “bezmde” kaydı bulunmaktadır.  
31 Yazmada “ḫayāl-i” ibaresi üzerinde “me’āl” kaydı bulunmaktadır. 

20b ‘Āşıḳ 
‘Ömer 

Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı üftād ele girmez 

Bir sencileyin şūḫ perī-ẕād ele girmez 

Aşḳuñla sülūk eyleyeli şi‘re ḥabībüm 

Bu fende ‘Ömer gibi bir üstād ele girmez  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

21a ‘Ulvī Bitmez yüregüm yaraları işler oñulmaz 

Ṣabr eyleyelüm çāre nedür bitmez iş  
olmaz 

Ulvī ḳuluñuz ḫışm-ıla red itdi dimiş yār 

Ol şāh-ı keremden bu aṣıl işler umulmaz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

21a Mengli 
Girāy 

Üftāde-i dām-ı ġam-ı zincīr-i belāyuz 

Bir zülf-i siyehkāra ḳul olmaġa sezāyuz 

Eylerse Nevāyī n'ola eş‘āruma taḥsīn 

Biz silsile-i ḫan-ı Ḳırım Mengli Girāyuz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

21a Hāşimī ‘Aşḳuñ ile üftāde-i zincīr-i belāyuz 

Derdüñle hemān daġ gezer Ḳays-ı fenāyuz 

Ḫāk-i derine yüzüñi yüz yirde ḳoyup da 

Ey Hāşimī kemter ḳulı olmaġa sezāyuz29 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

21b Cesārī  Bu ḳıssa-i30 ‘aşḳıñ meyi her cāna virilmez 

Esrār-ı ḫayāl31 meclis-i mestāna görilmez  

Ḥaddiñ mi seniñ nuṭḳ-ı kemāl eyle ferāġat 

Üstād Cesārī ile meydāna girilmez    

gazel/5 --./.--./.--./.--  

21b Nāẓım Her ‘āşıḳa ol serv-i ser-āzā[d]e görinmez 

Bir āhū-yı vaḥşīdür o ṣaḥrāda görinmez 

La‘li elemi ḥasretile Nāẓım-ı bī-kes 

Dīvāne gibi şimdi bu dünyāda görinmez 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

21b Cesārī  ‘İrfān-ı cihān rāzını nā-dāna duyurmaz 

Gencīne-i esrārını bir cāna duyurmaz 

‘Aşḳ-ıla bu dil ḳaṣr[ı] eger yansa Cesārī 

Āh eylemeyüp zārını düşmāna duyurmaz  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

22a Cesārī  ‘Arż-ı hüner itsek n'ola erbāb-ı kemāliz Biz bir bölük üftādeyiz ‘ālemde Cesārī  gazel/6 --./.--./.--./.--  

__________ 
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Bu ma‘reke-i ‘aşḳda biz Rüstem-i Zāliz ‘Uşşāḳlarız mā’il-i maḥbūb-ı cemāliz 

22a Ḥāletī Cān virmeyicek derd-ile cānān ele girmez 

Müşkil bu durur ol daḫı āsān ele girmez 

Ey Ḥāletī  sür yüzüñi dergāhına anuñ 

‘Ālemde Ḫayālī gibi sulṭān ele girmez  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

22b Nev‘ī Erbāb-ı  ġama rāh-ı belādan ḥaẕer olmaz 

‘Aşḳdan ḳadem uran kişide bīm-i ser 
olmaz 

Sırr-ı ġam-ı ‘aşḳı degürür gūşına yārüñ 

Nev‘ī dür-i eşküm gibi bir bed-güher olmaz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

22b Nev‘ī Dil yarası tīmārına merhem mi bulınmaz 

Erbāb-ı ġama mūnis ü maḥrem mi 
bulınmaz 

Ol zülf-i bünāgūşa göñül baġladı Nev‘ī 

‘Īş ehline bir gūşe-i mülzem mi bulınmaz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

22b Nev‘ī Bī-çāre göñül bir dem olup ḫurrem açılmaz 

‘Ālem açılup güldi dil-i pür-ġam açılmaz  

Çāk eylese Nev‘īnüñ eger yaḳasını ġam 

Esrār-ı dile bulmayıcaḳ merhem açılmaz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

23a Cesārī  Gülşende fiġān eyleme şeydā sesi sevmez 

Ol ġonca dehen ẕāt-ı hüveydā sesi sevmez  

Sevdim yine bir dil-ber[i] ‘ālemde Cesārī  

Cānım yolına eyledim ihdā sesi sevmez 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

23a Cesārī  Tiryākīlere itme şamāta sesi sevmez 

Keyf ehli olan kimseler aṣlā sesi sevmez   

Üç ḳaṭre düşürdüm yine ‘ummāna Cesārī  

Bir kimseniñ ism[i] bu mu‘ammā sesi sevmez 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

23a Leẕīẕī Evṣāf-ı mey-i la‘l-i lebiñ dillere ṣıġmaz 

Bir bāde bu kim ḳaṭresi biñ sāġara ṣıġmaz  

La’liñden iki būse kerem görse Leẓīẓī 

Ol şād ile bu şehre degil bir yire ṣıġmaz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  
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32 Vezin ve mana açısından “zemzeme-i” yerine “Zemzeme [vü]” ibaresi uygundur. 
33 Mana açısından “lebiñiñ” ibaresi uygundur. 
34 Metinde “burnāz” olarak kayıtlı kelime; “câhil, gâfil” anlamındaki “bernās” kelimesi yerine kullanılmış olmalıdır. 

23b Cesārī  ‘Aşḳıñ mey[i] sāġar be-kef-i dil-bere ṣıġmaz 

Leẕẕāt[ı] meger zemzeme-i32  Kevẟere 
ṣıġmaz 

Cānā bu Cesārī lebiniñ33 būsesin alsa  

Şevḳıñ ile dünyāya degil maḥşere ṣıġmaz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

23b Cesārī  Bu semtimize kān-ı vefā ya niye gelmez 

Māni‘ mi olur var aña āyā niye gelmez  

Bend olur idüñ zülfi duzaġında Cesārī  

Zincīr-i cünūn sen gibi dīvāneye gelmez 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

24b Nef‘ī Erbāb-ı ġamuz ‘āşıḳ-ı dil-dāde-i ‘aşḳuz 

Öldürse bizi ġam yine āmāde-i ‘aşḳuz   

Nef‘ī gibi mā’il degülüz şīve-i naẓma 

Meftūn-ı edā-yı ġazel-i sāde-i ‘aşḳuz   

gazel/6 --./.--./.--./.--  

24a Nef‘ī Āşüfte esīrān-ı ḫam-ı zülf-i dü-tāyuz 

Dīvāne degül silsile-cünbān-ı belāyuz 

Sāḥir degülüz şā‘irüz ammā söze gelsek 

Nef‘ī gibi mu‘ciz-dem [ü] pākīze-edāyuz 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

24a Cevrī   Bir sencileyin mest-i mey-i nāz ele girmez 

Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı ser-bāz ele girmez  

Bir sencileyin yoḳ dil-i Cevrī ile hem-dem 

Bir bencileyin maḥrem [ü] dem-sāz ele 
girmez 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

24a/ 

dk 

? Bir sencileyin fiskeci ḳurnāz ele girmez 

Bir bencileyin masḫara burnāz34 ele girmez  

Bir sencileyin ṣaçı birīşīm teli olmaz 

Bir bencileyin ṭafracı ḳazzāz ele girmez 

nazm/3 --./.--./.--./.--  

24b Cevrī   Zülfüñ hevesinden bu dil-i zār çekilmez 

Zincīr-i belādan o giriftār çekilmez  

Cevrī gül-i ümmīde elüñ ṣunma ṣaḳın kim 

Zaḫm-ı elem-i nīşter-i ḫār çekilmez   

gazel/5 --./.--./.--./.--  

__________ 
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35 Yazmada “üftāde” kelimesinden sonra yazılan  “ālūde” kelimesinin üzeri çizilerek tashih yapılmıştır.  

24b Cevrī   Yaluñuz cān u dil[i] çeşmi giriftār idemez 

Ġamze yār olmasa ol fitne’i der-kār idemez  

Ma‘nīye rūḥ virür feyż-i kelām-ı Cevrī 

Degme mu‘ciz-nefes ol ḳuvveti iẓhār idemez  

gazel/5 

 

..--/..--/..--/..-  

24b Cevrī   Biz ġamze-i dil-berle ḳadeḥ-nūş-ı Elestüz 

Bir neşve ile cilveger olmış iki mestüz 

Cevrī gibi virdük suḫana ḳadr-i bülendi 

Ṣanmañ bizi kim nāẓım-ı her gevher-i pestüz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

25a Cevrī   Biz ṭurfe ḥarīfān-ı heves-bāz-ı Elestüz 

Huşyār-ıla huşyār oluruz mest-ile mestüz  

Cevrī gibi üftāde-i ḫāk-i reh-i ‘aşḳuz 

Ṣanmañ bizi kim pāye-i iḳbālde pestüz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

25a Cevrī   Ṣūfī degülüz mest-i mey-i ‘aşḳ-ı Ḫudāyuz 

Zāhid degülüz ḫāne ber-endāz-ı riyāyuz 

Geçdük heves-i ẕevḳ-ı beḳā-yı dü cihāndan 

Cevrī gibi biz mest-i mey-i cām-ı fenāyuz        

gazel/5 --./.--./.--./.--  

25a Cevrī   Ser-mest-i ġamuz gerçi ne rind[üz] ne 
levendüz 

Nūş eylemede ḫūn-ı dil[i] ġamze-pesendüz 

Cevrī ki ola nükte-serā Rūm-ı suḫanda 

Müstaġnī-i ṣad bülbül-i Şīrāz [u] Ḫocendüz                      

gazel/5 --./.--./.--./.--  

25b Cevrī   Ser-mest-i  ġam u perde-der-i ḥālet-i ‘aşḳuz 

Ġam āfet-i ‘aḳl [u] dil [ü] biz āfet-i ‘aşḳuz 

Ṭuymaz dilümüz neşve-i cām-ı ġam-ı dehri 

Cevrī gibi üftāde-i35 keyfiyyet-i ‘aşḳuz 

gazel/7 --./.--./.--./.--  

25b Cevrī   Biz pey-rev-i ‘uşşāḳ-ı belā-perver-i ‘aşḳuz 

Ḳurbān-ı  ġam-ı yār [u] fedā-yı ser-i ‘aşḳuz 

Cevrī gibi ser-māye-dih-i  ḫˇāce-i ‘aḳluz 

Biz naḳd-ı cünūn ile ki sūdāger-i ‘aşḳuz 

gazel/6 --./.--./.--./.--  

26a Cevrī   Biz nükte-şinās-ı nigeh-i fitne-firībüz 

Hem-rāz-ı dil-i ‘āşıḳ [u] hem-ḥāl-i raḳībüz 

Cevrī gibi şākird olalı mekteb-i ‘aşḳa 

Mecnūna sebaḳdaş [u] Felāṭūna edībüz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

__________ 
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36 Vezne göre “her” kelimesi fazladır. 
37 Mısra bu şekliyle vezne uymamaktadır. Divandaki “‘aşḳ ehline zīrā degül ol dāḫil-i meclis” şekli uygundur  (Ak 2001: II/659). 

26a Cevrī   Gülzār-ı maḥabbetde ki ḫār-ı heves olmaz 

Enfās-ı nesīm ile hevā hem-nefes olmaz 

Cevrī gibi yoḳdur dilümüzde ġam-ı dünyā 

Deryā-yı fenāda elem-i ḫār [u] ḫas olmaz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

26a Nābī Kālā-yı cihān germ-nigāh itmege degmez 

El irmedi ḫayfā diyü āh itmege degmez  

Nābī o perī itmeyicek nāmeñe raġbet 

Ruḫsāre-i evrāḳı siyāh itmege degmez  

gazel/6 --./.--./.--./.--  

26b ‘Āşıḳ 
‘Ömer  

Ḳılduḳça naẓar ḫaṭṭa güzel ān oḳuruz biz 

Nādān anı fehm idemez ‘ayān oḳuruz biz  

‘Āşıḳ ‘Ömerüz maḫlaṣumuz Vehb[ī] dimişler 

Her şām u seḥer āyet-i Ḳur’ān oḳuruz biz      

gazel/6 --./.--./.--./.--  

26b Nābī Her tīre-meniş ḳadr-şinās-ı suḫan olmaz 

Her sifle ḫarīdār-ı le’āl-i ‘Aden olmaz   

Her36 Nābī  varaḳ-ı şi‘rüñe maḫṣūṣdur ancaḳ 

Her pāre varaḳ çeşm-güşā pīrehen olmaz  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

27a Cevrī   Ṣanmañ bizi kim ẕerre-i nā-çīz ü ḥaḳīrüz 

Biz gevher-i ḫurşīd ile hem-māye ḫamīrüz  

Cevrī gibi āzāde-i ḳayd-ı dil [ü] cānuz 

Zīrā ki dil [ü] cān ile biz ‘aşḳa esīrüz 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

27a Rūḥī Ḥall eyleyemez mes’ele-i ‘aşḳı müderris 

‘Āşıḳ olmaḳ ne revā dāḫil-i meclis37 

Reyḫān ḫaṭuñ[uñ] vaṣfın ider dillere da‘im 

Dirsem n'ola Rūhī-i suḫan-sāza mühendis 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

27a Ẓarīfī ‘Āşıḳ geçinürse n'ola ol yāruma herkes 

Hīç murġ-ı Hümāya ire mi zāġ-ıla kerkes  

Virmez felege yārini merdāne Ẓarīfī 

Ey ḳahbe raḳīb var yüri andan ümīdüñ kes    

gazel/5 --./.--./.--./.--  

27b Cesārī  Meyl eyledi göñlüm saña ey dil-ber-i nev-
res 

‘Aşḳıñla enīsem degilem dehrde bī-kes 

Bu ḳāfiye-i sīnde olan naẓm[ı] Cesārī 

Tanẓīr-i maḳāl eylemeyen elbet ider pes 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

__________ 



Semra TUNÇ _______________________________________________________________________________________________  286 

38 Mecmuada “Ol tāze vü ter ġoncaları” ifadesinin altında ve üzeri çizilmiş olarak “Kül öksüzi bülbülleri” kaydı bulunmaktadır. 
39 Mana açısından “gel” kelimesi uygundur. 

27b Cesārī  Pervāzda gezer murġ-ı Hümā lāneye 
küsmüş 

Ḫayfā nice ṣayd idem anı dāneye küsmüş  

Bīhūde yire şūḫ-ı cihān āfet-i devrān 

Üftāde Cesārī gibi dīvāneye küsmüş 

gazel/6 --./.--./.--./.--  

27b Cesārī  Rāz-ı dil[i] var zümre-i ‘irfān ile söyleş 

Kim der saña kim cāhil [ü] nā-dān ile 
söyleş  

Eṭfāl-i cihān ḥall idemez remzi Cesārī  

Bu mes’ele-i müşkil[i] pīrān ile söyleş 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

28a Cevrī   Ḥāl-i dili ol ġamze-i fettān ile söyleş 

Esrār sözin nükte-şināsān ile söyleş  

Kem-māyelere baḥẟ-i ma‘ānīde söz açma 

Cevrī gibi üstād-ı suḫan-dān ile söyleş 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

28a Cevrī   Ey la‘l-i şeker-ḫandı nemek-pāşī-i dil- rīş 

Hem nūş ṣunar cāna nigāhuñ hem urur nīş  

Her laḥẓada biñ yara urur ḫançer-i ġamzeñ 

Olsa n'ola ṣad-pāre ciger Cevrī -i dil-rīş 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

28a ẞābit  Şeb-nem ṭolı mānendi bu gün güllere 
düşmiş 

Ol tāze vü ter ġoncaları38 hep sere düşmiş  

ẞābit de ne mażmūn düşürürdi daḫı ammā 

Bir ma‘rifetüñ ḳadri bilinmez yire düşmiş 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

28b Zārī Bilmem niçün ol şīvelü dil-ber baña 
küsmiş 

Baḳmaz yüzüme ol perī-peyker baña 
küsmiş  

Gez39 vazgeç anuñ baġrı demürden ḳatı Zārī 

Söz mi kār ider sīnesi mermer baña küsmiş 

gazel/8 --./.--./.--./.--  

28b Ẕihnī Ḥayfā beni ol rūyı gülistānum unutmış Ẕihnī ṣaḳınup olmasın ol ġayruya bende gazel/5 --./.--./.--./.--  

__________ 
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Gūş eyledügüm āh ile efġānum unutmış   Me’mūl idemem ki beni sulṭānım unutmış   

29a Cesārī  Her dil-ber olan ‘āleme seyrān ola gelmiş 

‘Āşıḳlar aña vālih ü ḥayrān ola gelmiş   

Vallāhi Cesārī güzeli sevmemek olmaz 

Ḳānūn-ı ezel ‘ādet [ü] erkān ola gelmiş      

gazel/5 --./.--./.--./.--  

29a Yaḥyā 
(Şeyh.) 

Mādām ola ol zülf-i siyehkār müşevveş 

Eksik mi olur şāne ile dilde keş-ā keş  

Yaḥyā ḫaberüñ mey-kede-i ‘aşḳda aldum 

Her yirde bulınmaz didiler bāde-i bī-ġışş  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

29a Sezāyī Gerdende çün ol zülf-i siyehkār dolanmış 

Billāh gören ġonca ṣanur mār dolanmış   

Göz ḫīrelenür yüzine baḳduḳça Sezāyī 

Ser-tābe-ḳadem ol meh-i envār dolanmış  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

29b Sezāyī Dil beste-i zülf oldı yüzi aġa dolaşmış 

Bī-ḳayd idi dīvāne göñül bāġa dolaşmış 

Meyl etmeye mi ḫasta dile yār Sezāyī 

Gördüñ mü cihān içre ṭabīb ṣaġa dolaşmış 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

29b ẞābit  Āvīze ḳılup burḳa‘uñ ey reşk-i melek aṣ 

Der-çenber idüp hālesini māha elek aṣ 

Bu şi‘ri zer-efşān idüp ehl-i dile ẞābit  

Öñdül diyü bir ḫil‘at-ı zerrīne benek aṣ 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

29b ẞābit  Geh bāde içür zāhide sāḳī geh ‘araḳ baṣ 

Mestem duramam dirse ‘aṣāsıyla dayaḳ 
baṣ 

ẞābit  gibi pīrāne düşüp vādī-i naẓma 

Pāy-ı ṭalebi ḫāme ‘aṣāsın ḳaḳaraḳ baṣ 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

30a Ẓarīfī ‘Uşşāḳa vefā eylemek ol yāruma maḫṣūṣ 

Ḳullara ‘aṭālar daḫı ḫünkāruma maḫṣūṣ 

Deryā-yı muḥīṭ olmasa bu naẓm-ı Ẓarīfī 

Dünyāyı ṭutan ṭab‘-ı güher-bāruma maḫṣūṣ 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

30b Ẕātī Bir naẓm didüm dişlerüñe ey güher-elfāẓ 

Neẟr eyledi ma‘nīleri üzre dürer-elfāẓ  

Cānlar virür elfāẓuñı işitmege Ẕātī 

Şā‘irler arasında olur mu‘teber elfāẓ 

gazel/5 --./.--./.--./.--  
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40 Bu başlık 31b’nin sonunda çoban olarak kayıtlıdır. 

31a Ḥayretī Keşşāfe baḳup oḳusa yıllarla Mevāḳıf 

Olmaz kişi esrār-ı kitāb-ı ġama vāḳıf 

Ḳorḳar lebüñ öpmege uyurken anuñ aġyār 

Ey Ḥayretī ġam yime ki el-ḫāyinu ḫā’if 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

31a Ḥayretī Ḳıldum saña bu cānı faḳīrāne tekellüf 

‘Ālemde gedādan n'ola sulṭāna tekellüf 

Bu Ḥayretīnüñ göñlüni almaġa sebeb ne 

Maḳṣūduñ eger cān ise cānāna tekellüf 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

31b Cesārī  Ey bād idicek sevgili cānānıma teşrīf 

Bir kez dimediñ eylesün ol cānıma teşrīf 

Üftāde gedādır hele ‘ālemde Cesārī 

Lāzımdır ide cümle-i yārānıma teşrīf 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

31b Nāẓım Virse n'ola hicrān-ıla bī-ṣabr-ı tevaḳḳuf 

Her mūy-ı tenüm derd ile dir Yūsuf [u]  
Yūsuf 

Va‘d itmiş iken luṭfını bu Nāẓım-ı zāra 

İtdüñ yine ey şūḫ-ı cihān va‘de taḫallüf                       

gazel/5 --./.--./.--./.--  

31b Sāmī Ol bülbül-i ‘aşḳam ki gül-i yāsemenüm yoḳ 

Ol ṭūṭī-i gūyā-yı firāḳam çemenüm yoḳ 

Pervāne-ṭabī‘at göñül ey Sāmī-i şeydā 

Sūzān olacak meş‘ale-i encümenüm yoḳ 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

32a ‘Āşıḳ 
‘Ömer 

Üftāde olan miḥnet-i hicrānına lāyıḳ 

Bīgāne ‘adū vuṣlat-ı iḥsānına lāyıḳ   

Gördüñ kerem-i yār ‘Ömer yoḳ saña sen de 

Bir dil-beri sev tā kim ola cānına lāyıḳ  

gazel/5 --./.--./.--./.-- Başlık: 
Ḳalenderī
40 

32a ‘Āşıḳ 
‘Ömer  

İsterse n'ola ḫasta göñül yāra ṣarılmaḳ 

Mecrūḥ olıcaḳ lāzım olur yara ṣarılmaḳ 

Bir vaṣlına bu ‘Āşıḳ ‘Ömer degmedi bir gün 

Lāyıḳ mı saña her gice aġyāra ṣarılmaḳ  

gazel/5 --./.--./.--./.--  

32a Cesārī  Çeşm-i dil-i inẓāra ṣafā geldiñ ey ‘āşıḳ 

Şol meclis-i enẓāra ṣafā geldiñ ey ‘āşıḳ 

Olsa n'ola dā’im saña hem-dem bu Cesārī  

‘Aşḳ-ı kerem-āẟāra ṣafā geldiñ ey ‘āşıḳ 

gazel/5 --./.--./.--./.--  

__________ 
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32b Cesārī  Dirlerse n'ola dehrde bülbüllere ‘āşıḳ 

Olmuşdur o bī-çāreler ol gül-tere ‘āşıḳ  

Gel ism-i Ṣabūrı yüri vird eyle Cesārī  

Çün eyledi Mevlā seni bir dil-bere ‘āşıḳ 

gazel/5 --./.--./.--./.--  
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Tablo 2:  Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Bölümü  
161 Numaralı Şiir Mecmuasının Şairlere Göre Şiir Sayısı Tablosu 

Mahlas Nazım Şekli  Şiir 
Sayısı 

Sayfa nu. 

   ? nazm 4 1a, 10b/dk,13b, 24a/dk 

‘Āşık ‘Ömer gazel/kalenderî 6 13b/dk, 18a, 20b, 26b, 32a 

‘Aẕbī gazel 1 15a 

Aḥmed gazel 2 12b, 19a 

Bāḳī gazel 2 1b, 13a 

Cefā’ī gazel 1 18a 

Cem gazel 1 17b 

Cesārī  gazel/kalenderî 38 1b, 1b/dk ( Kalenderî), 2a/dk 
(Kalenderî), 2b, 2b/dk 
(Kalenderî), 3a, 3a/dk 
(Kalenderî), 3b/dk (Kalenderî), 
4a, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b/dk, 
10a, 11a, 11b, 21b, 22a, 23a, 
23b, 27b, 29a, a1b, 32a, 33a 

Cevrī   gazel 29 6a, 6b, 8a, 15a, 15b, 16a, 16b, 
18a, 24a, 24b, 25a, 25b, 26a, 
27a, 28a 

Fużūlī gazel 3 9a, 14b 

Ḥāletī gazel 8 3b, 4b, 14a, 14b, 22a 

Hāşimī gazel 1 21a 

Ḫayālī gazel 1 18b 

Ḥayretī gazel 2 31a 
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1 Mecmuada Rûhî’ye ait 6 manzume bulunmaktadır. Bunlardan biri gazel diğerleri Rûhî’nin Terkîb-i 
Bend’inden beş bendin  müstakil şiir gibi kaydedilmiş şeklidir. 

Leẕīẕī gazel/kalenderî 2 12b, 23a 

Mengli Girāy gazel 1 21a 

Meẕāḳī gazel 1 3a 

Muḥammed gazel/kalenderî/ 

ilâhî 

2 5a, 10b/ dk 

Nābī gazel 8 6b, 10a, 10b, 17a, 17b, 26a, 
26b 

Nāẓım gazel 6 12b, 13a, 13b, 19a, 21b, 31b 

Naẓmī gazel/ ilâhî 1 9b/ 

dk 

Necātī gazel 1 13b 

Nef‘ī gazel 3 19a/dk, 24a, 24b 

 

Nev‘ī gazel 10 2a, 2b, 3b, 4a,15a, 19b, 20a, 
22b 

Niẓāmī gazel 1 18b 

Nūrī gazel/ilâhî 4 1a, 3b/dk, 9b, 10a/dk 

Nücūmī gazel 1 9b 

Revānī gazel 1 18b 

Rūḥī gazel+ 
Terkîb’den   

1+51 27a, 11b, 12a, 20a 

Rüşdī gazel 1 7a 

 

__________ 
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ẞābit  gazel 5 7b, 8a, 28a, 29b 

Ṣāfī gazel 1 19b 

Sāmī gazel 1 31b 

Sezāyī gazel/ilâhî 6 1a, 5a, 7b, 29a, 29b 

Ṭaybī/Ṭībī/Ṭıybī gazel 1 3a 

‘Ulvī gazel 2 4a, 21a 

Uṣūlī gazel 1 20b 

Va‘dī gazel 4 5b, 8b, 

Yaḥyā (Şeyh.) gazel 3 6b, 13a, 29a 

Zārī gazel 1 28b 

Ẓarīfī gazel 2 27a, 30a 

Ẕātī gazel 1 30b 

Ẕihnī gazel 1 28b 

42  177  
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SUMMARY 

There is no record as to the editor and the date of the edition in the Poetry 
Journal with 32 leaves, registered with number 161 in the Section of Galata 
Mevlevi Lodge at the Süleymaniye Library. Although the journal was orderly 
edited in a pre-determined method, it is not elaborate in terms of reflecting the 
orthographic features of the texts and its period. Moreover, errors are observed in 
the information sections about forms/genres such as “ghazal, and kalenderî” that 
are presented at the beginning of the poems.  

One of these errors is the expression of ‘kalenderî’ for a ghazal of Nef’î. 
This reminds us of the possibility that the editor could be a folk poet. Moreover, 
the fact that, Cesârî is in the first place among the poets with his 38 poems, gives 
the impression that the editor of the magazine could be either Cesârî himself or a 
bard /folk poet who was a relative of Cesârî.  

There are 177 poems in the manuscript, belonging to different poets that 
lived in the period between the 15th and 19th centuries. Taking into account pen-
names (mahlas),  42 names are determined in the magazine: Aḥmed (2), ‘Âşıḳ 
‘Ömer (6), ‘Aẕbî (1), Bâḳî (2), Cefâ’î (1), Cem (1), Cesârî (38), Cevrî (29), Fużûlî 
(3), Ḥâletî (8), Hâşimî (1), Ḫayâlî (1), Ḥayretî (2), Leẕîẕî (2), Mengli Giray (1), 
Meẕâḳî (1), Muḥammed (2), Nâbî (8), Nâẓım (6),  Naẓmî (1), Necâtî (1), Nef‘î (3),  
Nev‘î (10),  Niẓâmî (1), Nûrî (4), Nücûmî (1), Revânî (1), Rûhî (1+5), Rüşdî (1), 
ẞâbit (5) , Ṣâfî (1), Sâmî (1), Sezâyî (6),  Ṭaybî (1), ‘Ulvî (2), Uṣûlî (1), Va‘dî (4), 
Yahyâ (3), Zârî (1), Ẓarîfî (2), Ẕâtî (1),  Ẕihnî (1).  It has not been possible to 
determine poets of 4 poems with 2-4 couplets. 

Other than a ghazal of Cevrî, which is written in Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün 
Fe‘ilâtün Fe‘ilün rhythm, all other poems are written in the rhythm of Mef‘ûlü 
Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün. Poems are ordered alphabetically according to 
rhythms/radifs, but the part after the letter “Qaf” appears to be missing and 
incomplete.  Some of the poems are nazira (imitative poetry). However, the editor 
does not make any remark with regard to the distinction between nazira and 
model poems.  

The manuscript registered with number 161 in the Section of Galata 
Mevlevi Lodge at the Süleymaniye Library is a poetry journal with a unique 
format produced according to personal preferences of the editor. This journal, 
which can be identified as a ghazal journal within the existing classifications in 
terms of its form and content, cannot be classified into a sub-group in terms of the 
reasons that lead to the compilation of the journal.   

However, having just discussed this poetry journal in our paper, we limit 
ourselves only with proposing that a sub-heading such as: “nazira with same 
rhythms/similar poems/ghazal journals” could be opened within the existing 
classifications.  
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