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Özet 

Çalışmamıza konu olan Şiir Mecmuası, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan 1985 nu-
maralı yazmadır. Çoğunlukla on altı ve on yedinci yüzyıl şairlerinin şiir örneklerini içermek-
tedir. Mecmûada 82 şair ve bu şairlere ait farklı nazım şekillerinde 548 şiir vardır. Makalede 
bu şiirlerin matla’ı veya ilk bendlerinin transkripsiyonlu metinleri ve dökümü verilmektedir.. 
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Abstract 
The manuscript taken into focus in this study, the Topkapı Museum Library Revan, is a poem 
collection registered in 1985. It involves mostly the examples of poetry by the sixteenth and the 
seventeenth century poets. There are eighty-two poets and five hundred and forty-seven poems 

 in varied forms of poetry by these poets. Matla‘ or the first stanza (the first bend in poem)  
of these poems were transferred into Latin letters by means of transcription. 
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Şiir mecmûaları, edebiyat tarihi açısından tezkireler ve benzeri eserler ya-

nında önemli kaynaklardır. Kütüphanelerde bulunan pek çok mecmûa, eserleri 
günümüze gelmemiş veya dîvanı tertip edilmemiş şairlerin şiirlerini tespit et-
meyi, hepsinden önemlisi şiirin seyrini takip edebilmeyi sağlar. Zîrâ bu mec-
mûalar, genellikle şiirden anlayan, şiir zevki olan kişiler tarafından tertip edil-
miştir. Bu yargının doğruluğu mecmûalara alınan şiirlere bakıldığında daha iyi 
anlaşılacaktır. Mecmûalara alınan şiirlerde, mürettibin eğitimi, bilgisi, zevki ve 
meşrebi önemli bir kıstastır. Ancak kişisel zevk ve ilgi yanında toplumun beğe-
nisi de bir şiirin değerini belirler. Bu bakımdan mecmûalar tertip edildiği dö-
nemlerin şiir zevki ve beğenilen şairler ve hatta onların en beğenilen şiirleri 
hakkında bize net ipuçları verirler.  

Çalışmamıza konu olan mecmûa, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Re-
van Bölümü 1985 numarada kayıtlıdır.1 173 varaklık mecmûanın 142 varağı, 
çoğunluğu on altı ve on yedinci yüzyıl şairlerinin şiirlerini, kalanı ise dilekçe, 
mektup gibi nesir örneklerini ihtiva etmektedir. Mürettip kaydı yoktur. Ancak, 
seçilen şiirlere bakılırsa her yönüyle şiirden anlayan biri tarafından, en geç on 
sekizinci yüzyıl başlarında tertip edildiğini söylemek mümkündür. Mecmûanın 
tertibinde vezin, kafiye veya şekil gibi bir kategorik sınıflama yoktur. Fakat, 
özellikle 14b’den 102a’ya kadar, vezin, kafiye ve söyleyiş bakımından çoğun-
lukla birbirine yakın şiirler seçilmiştir. Bu şiirlerin, önce aslı veya ilki, sonra 
benzeri, benzerleri veya nazireleri kaydedilmiştir. Öyle görünüyor ki, derleyici 
seçtiği şiirler içinden zaman zaman benzerlerini-ki bir kısmı nazîredir- bir araya 
getirmeye çalışmış, fakat bir nazîre mecmûası tertip etme gayesi olmamıştır. 
Çünkü, sık sık aynı şairin şiirlerinin de ard arda verildiği görülmektedir.  

Mecmûanın dîvan şiiri örneklerinin verildiği 142 varaklık kısmını ele aldık. 
Topkapı Sarayı Müzesi Kitaplığı Kataloğunda, yazmada 45 şairin bulunduğu 
belirtilirken biz 82 şâir tespit ettik. Bunlar; Âdem, Âhî,‘Âlî,‘Amrî, ‘Atâyî, Âzerî, 
Bahşî, Bâkî, Behiştî, Câmi’î, Cebrî, Cevrî, Cinânî, Edîbî, Emrî, Enverî, Ezherî, 
Fâ’izî, Fevrî, Figânî, Fuzûlî, Hâfız, Hâletî, Hâlisî, Hamdî, Hâşimî, Hatâyî, Hayâ-
lî, Haylî, Hayretî, Huldî, Hüdâyî, İshâk, Kabûlî, Kerîmî, Kirâmî, Lem’î, Makâlî, 
Mânî, Meşâmî, Mevcî, Meylî, Muhibbî, Münîrî, Nâdirî, Nef’î, Nev’î, Nihâlî, 
Nişânî, Nizâmî, Nûşî, Rahmânî, Rahmî, Recâyî, Riyâzî, Rûhî, Sâfî(?), Sâmî (Ar-
pa-emînizâde), Sâmî, Sehâbî, Selîkî, Senâyî, Sırrî, Sipâhî, Sun’î, Şâhidî, Şem’î, 
Şemsî Paşa, Şeyhî, Şuhûdî, Tâli’î, Tıflî, Tîgî, ‘Ubeydî, ‘Ulvî, Usûlî, Va’dî, Vahîdî, 

                                                                 
1  Katalog bilgisi için bkz. Topkapı Sarayı Müzesi Kitaplığı Türkçe Yazmalar Kataloğu, C.II, s. 265. 
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Veysî, Yahyâ, Zâtî, Zuhûrî’dir. Bu şairlere ait; 24 kasîde, 458 gazel, 6 terkîb, 4 
mu’aşşer, 4 müsemmen, 28 müseddes (beşi tazmîn, biri tesdîs), 14 muhammes 
(sekizi tahmîs), 1 murabba’, 7 kıt’a (beşi iki, biri altı beyit) 1 matla’ ve 1 bahr-i 
tavîl vardır. Bu şiirler içinden kıt’alar ve matla’ yanında, mahlassız bir terkîb-i 
bend ve 6 gazelin kime ait olduğunu tespit edemedik. Söz konusu şiirleri, 
“Mahlassız” ibaresiyle kaydettik. 

Mecmûanın tertip özelliklerinin görülebilmesi için şiirleri aynı düzen içinde 
ele aldık. Her şiirin, başta şairi verilerek; gazel, kaside ve terkîb-i bendlerin ilk 
beyitlerinin, musammatların da ilk bendlerinin trankripsiyonlu metni, bilgi ola-
rak da; nazım şekli, beyit veya bend sayısı, varak numarası ve yayımlanmış dî-
van veya ulaşabildiğimiz herhangi bir kaynaktaki yeri gösterilmiştir. Şiirler, söz 
konusu kaynaklardaki metinlerle kelime kelime karşılaştırılmamış, yalnızca 
beyit sayısı bakımından mukayese edilmiştir. Mecmûaya bu açıdan bakıldığın-
da özellikle gazellerin, kaç beyit olursa olsun çoğunlukla beş beytinin alındığı 
tespit edilmiş ve eksik beyitler dipnotta gösterilmiştir. 

Çalışmanın asıl amacı, mecmûanın içeriğini vermek olduğundan, daha çok 
yayımlanmış kaynaklara gittik. Bunun dışında zaman zaman ulaşabildiğimiz 
basılmamış tezler ve şuara tezkirelerine de müracaat ettik. Kaynaklar, hem 
hacmi artırmaması hem de kolaylık olması bakımından beytin altında, yazarın 
veya hazırlayanın soyadı ve şiirin kaynaktaki sayfası şeklinde verilmiş, maka-
lenin sonunda ise “Kaynaklar”da açık olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, birden 
fazla kitabından yararlandığımız yazarların eserleri, yazarın soyadına ilaveten, 
kaynağın ilk harfiyle yazılmıştır. Ayrıca, nazım şekillerinde gazel (G), kaside 
(K) kısaltmasıyla gösterilmiş, diğer şekiller için kısaltma kulanılmamıştır. 
Musammatlar dışındaki şiirlerin beyit sayısı hemen şekilden sonra verilen ra-
kamla bildirilmiştir. Musammatlarda ise bend sayısı belirtilmiştir. Mecmûadaki 
terkîb-i bendlerde sadece ilk beyitleri almamıza rağmen, sadece Fevrî’nin Mec-
mûanın ilk şiiri olarak aşağıda vereceğimiz terkîbi, vasıta beytiyle birlikte alın-
mıştır. Bunun sebebi, söz konusu terkîbin, hânelerinin ortak redifi “ayrılık”, 
vasıta beyitlerinin ortak redifi ise “firâk” şeklinde düzenlenmesi ve bu özelliğin 
görülebilmesidir.  
Fevrī 

Tīġ-i sitemle urdı dile yāre ayrılıḳ 
Cism-i figārum eyledi ṣad pāre ayrılıḳ 
……. 
Ḳatlüme niyyetini ṣaḥīḥ eyledi firāḳ 
Ben derdmende ẓulm-i ṣarīḥ eyledi firāḳ 

(Terkîb, 5 bend, 1b) 
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Enverī 
Naḳd-ı cān uġrısıdur dār-ı cihānda tīrüñ 
Kesici oldı şehā belde durur şemşīrüñ 

(G, 5, 2a; Sabuncu: 112) 
 
Fevrī 

Der-i yāre iledür silsile-i zāra yapış 
Göge çıḳ ey beden āh-ı dil-i bīmāra yapış 

(G, 5, 2b; Tarlan 1:109)2 
Ṣanma kim düşnām ider nāz ile cānān aġzuma 
Bal çalar ey dil o la‘l-i sükker-efşān aġzuma 

(G, 5, 2b) 
Ben ol ṭayr-ı felek-seyrem ki şāḫ-ı Sidre pāyemdür 
Senüñ ‘Anḳā didügüñ ḳulle-i Ḳāf üzre sāyemdür 

(G, 5, 2b) 
‘Āşıḳa raḥm it ki baġrı başlu gözi yaşludur 
Derd yoldaşlu belā ḳardaşlu ġam ḥāldaşludur 
    (G, 7, 3a) 
Ḥüsn ile destüñ virelden dest-i ḫūbāna şikest 
Elleri gögsinde dirler dest ber-bālā-yı dest 
    (G, 5, 3a; Tarlan 1: 109)  
Ser ü ten saña fedā cübbe vü destār degül 
Yoluña cān u cihān dirhem ü dīnār degül 
    (G, 5, 3a) 
 

Fiġānī 
Yelsün yoluñda yıllar ile dil ṣabā gibi 
Görsün cefāñı cānuma cānā vefā gibi 
    (G, 5, 3b; Karahan: 130)  
Beni egri çıḳarmasun yanuñda ḫançer-i ser-tīz 
Yüzine sürmesün alup bir avuç ḳanum ol ḫūn-rīz 
    (G, 5, 3b; Karahan: 63)  

                                                                 
2  A. N. Tarlan eserde, Kaf-zâde Tezkiresi’nden naklen, gazelin ikinci beytini vermiştir.  
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Fevrī  
Ḳaşı vü rūyı ṣalarsa göge ‘aks-i pertev 
Birisi mihr-i cihān-tāb ola biri meh-i nev  
    (G, 5, 3b) 
Bu gice düşde gördüm bāġ-ı Firdevs içre Rıḍvānı 
Görem gibi mu‘abbir ‘āḳıbet kūyında cānānı 
    (G, 5, 4a) 
Mekānum meclis-i miḥnet maḥabbet yār-i cānumdur 
Perī-rū dil-berüm sāḳī ḫayāli dil-sitānumdur 
Elifler şem‘-ı şevḳum sīnem altun şem‘dānumdur 
Nevālem ġuṣṣa vü ġam dāġ-ı derd-i ‘aşḳ nānumdur 
Kebābum baġrumuñ başı rebāb āh u fiġānumdur 
Dil-i pür-ḫūn ṣurāḥī dīde cām-ı ġuṣṣa-rānumdur 
 
Şarābum bezm-i ġamda eşk-i çeşm-i ḫūn-feşānumdur  
Mey-i ḥamrā diyüp nūş itdügüm hep kendü ḳanumdur 

(Müzdeviç Müsemmen, 5 bend, 4a; Tarlan 1: 70)  
Yüzüñ yanında riyāż-ı cinānı n’eyleyeyin 
Lebüñ yanında zülāl-i revānı n’eyleyeyin 
   (G, 5, 4b) 

 
Cāmi‘ī 

Ḫastedür göñlüm gül-i ruḫsāruñ eyler ārzū 
Teşnedür la‘l-i şeker-güftāruñ eyler ārzū 

(G, 5, 4b) 
 
Hüdāyī 

Dil fiġānlar eyler ol zülf-i hümā-pervāzdan 
Ṣayddur pervāz ider ṣan pençe-i şeh-bāzdan 
   (G, 5, 5a) 
 Zülfüñden ayru geçdi günüm āh u vāh ile 
Ḳaldum ḳarañu gicede baḫt-ı siyāh ile 
   (G, 5, 5a) 
 Būseñ ile baña ġamuñ olsa n’ola naṣīb 
Olmış kimine bal u kimine belā naṣīb 
   (G, 5, 5a) 
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Bāḳī 
Ten pāy-māl ü serde ġam-ı ‘aşḳ-ı yār ise 
Ayaḳda ḳaldum elde degül iḫtiyār ise 
   (G, 5, 5b; Küçük: 373)  
Dilā meyl itme vaṣl-ı dil-rübāya 
Hevā-yı salṭanat düşmez gedāya 
   (G, 5, 5b; Küçük: 384)  

 
Rūḥī 

Virme dil ol civāna kim herkese yār-ı cān ola 
Raġmına mübtelāsınuñ ġayr ile mihribān ola 
   (G, 5, 5b)3 

 
Mahlassız  

‘Aşḳ işi bir ‘aceb belā ancaḳ 
Her kişi aña mübtelā ancaḳ 
   (Terkīb, 7 bend, 6a) 
 

Cebrī 
Ḥamdüli’llāh dostlar bir meh-liḳādur sevdügüm 
‘Āleme pertev ṣalar şems-i ḍuḥādur sevdügüm 
Dil-rübālar içre bil ki münteḥādur sevdügüm 
Bir yüzi “Ve’l-leyli” alnı “Ve’ḍ-ḍuḥā”dur sevdügüm 
Yā perī-ṣūret melek bir dil-rübādur sevdügüm 
Alnı üzre berḳ uran nūr-ı Ḫudādur sevdügüm 
Ḳurretü’l-‘ayn-ı Resūl iki hümādur sevdügüm 
Şīr-i Ḥaḳ ya‘nī ‘Aliyyü’l-Murtażādur sevdügüm 
Gün yüzi ayına baḳ ‘ālem-[nümā]dur sevdügüm 
Cān u dilden çār-yār-i bā-ṣafādur sevdügüm 
Ben Muḥammed ümmetiyem Muṣṭafādur sevdügüm 
   (Mu’aşşer, 5 bend, 7b)4  

 
Uṣūlī 

Şükr Ḥaḳḳa kim yine [bir] meh-liḳādur sevdügüm  
Nūrdur başdan başa şems-i ḍuḥādur sevdügüm 
Sāyesinde pādişāhum bir hümādur sevdügüm 

                                                                 
3  Dîvanda bulunamadı. 
4  Son bendde şair “mu’aşşer bağladığını” belirtiyor. 
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Serv-ḳad maḥbūblarda müntehādur sevdügüm 
Yā Ḥasan yāḫud Ḥüseyn-i Kerbelādur sevdügüm 
Laḥmüke laḥmī ‘Aliyyü’l-Murtażādur sevdügüm 
Sūre-i Raḥmān ‘ale’l-‘arş istevādur sevdügüm 
Ḳıble ḥaḳḳı Ka‘be-i ehl-i ṣafādur sevdügüm 
Deyr-i dilde bir büt-i lu‘bet-nümādur sevdügüm 
Ḥāşeli’llāh dostlar nūr-ı Ḫudādur sevdügüm 
Ben Muḥammed ümmetiyem Muṣṭafādur sevdügüm 
    (Mu‘aşşer, 5 bend, 8a; İsen: 77)  

 
Bāḳī 

Eyledi müjde-i gül dilleri şād u ḫurrem 
Ġoncanuñ göñli açıldı güle düşdi şeb-nem 
   (G, 5, 9a; Küçük: 304)5  
Şarāb-ı bezm-i ġam ẕevḳın ne mīr ü ne vezīr itdi 
Anuñ keyfiyyetin benden su’āl eyleñ faḳīr itdi 
   (G, 5, 9a; Küçük: 425)6 

 
Fużūlī 

Kerem ḳıl kesme sāḳī iltifātuñ bī-nevālardan 
Elüñden geldügi ḫayrı dirīġ itme gedālardan 
   (G, 5, 9a; Akyüz: 235)7 

 
Bāḳī 

Ḫaṭ-ı la‘liyle ḳaşı cānānuñ  
Bir rübā‘īsidür Gülistānuñ 
   (G, 5, 9a; Küçük: 254)8 

 
Ṣāfī(?) 

Sāḳıyā cān-baḫşī yoḳ mı la‘l-i nābuñdan bize 
Ṣun berü nūş idelüm cām-ı şarābuñdan bize 

(G, 7, 9b) 
 

                                                                 
5  Dîvanda 6 beyit. Mecmûada 3. beyit eksik. 
6  Dîvanda 6 beyit. Mecmûada 5. beyit eksik 
7  Dîvanda 9 beyit. Mecmûada 4, 5, 6 ve 8. beyitler eksik. 
8  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 3 ve 6. beyitler eksik. 
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Bāḳī 
Dil giriftār-ı belā dil-ber hevāyī n’eylesün 
Dāma düşmez yirlere ḳonmaz hümāyı n’eylesün   

(G, 5, 9b; Küçük: 328)  
 
Ḫaṭāyī 

Diyār-ı ‘aşḳa sulṭānam dilā bende zamānumda 
Vezīrümdür ġam u ġuṣṣa dururlar iki yanumda  

(G, 5, 10a) 
 
Yaḥyā 

Yār nerm olduḳça geldi sīne-i efgāre ḥaẓ 
Merhem olduḳça mülāyim andan eyler yāre ḥaẓ 
   (G, 5, 10a; Kavruk: 192) 
Rūy-ı zībāsında dildāruñ ki müşgīn-mū biter 
Beñzer ol gülzāra eṭrāfında ‘anber-bū biter 
   (G, 5, 10a; Kavruk: 95)  
Hemīşe merdüm-i çeşmüm ‘iẕār-ı yāre baḳar 
Gözüm o penceredür ṣaḥn-ı lālezāre baḳar 
   (G,5,10a; Kavruk: 96) 
Çeşm-i ḫūnīnüm ḫayālüñ şāhını i‘zāz ider 
Her gelişde bir ḳumāş-ı surḫ pāy-endāz ider 
   (G, 5, 10a; Kavruk: 90) 
Rāst geldüm yāre bir serv-i dil-ārādur gider 
Pāyına ‘uşşāḳ düşmiş bir temāşādur gider 
   (G, 5, 10b; Kavruk: 103) 
Eṣ-ṣalā dest-i irādetle açıldı bāb-ı ‘aşḳ 
Eylesün cān ṣoḥbetin cānān ile erbāb-ı ‘aşḳ 
   (G, 5, 10b; Kavruk: 199) 
Penāh olursa n’ola mihr ü māha sāye-i‘aşḳ 
Bülend mertebedür mihrüñ ile pāye-i ‘aşḳ 
   (G, 5, 10b; Kavruk: 206)  

 
Nādirī 

Ta‘āla’llāh zihī şām-ı sürūr-encām-ı ġam-fersā 
Ki oldı maẓhar-ı esrār-ı “Sübḥāne’lleẕī esrā” 
   (K, Mi‘râciyye, 74, 11a; Külekçi: 104)  
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Veysī 
(………. )9 nāme-i i‘cāz-ı ṭırāz 
Ser-te-ser bestesidür perde-küşā bende-i rāz 
   (Terkîb, 11 bend, 12b) 

 
Nef‘ī  

Bāreka’llāh zihī ‘āṭıfet-i Rabbānī 
Ki şeh-i ‘āleme ḳılmış ezelī erzānī 
   (K, 61, 14b; Akkuş: 51)  

 
Ḥāletī 

Seḥergeh kim yine üstād-ı ṣun‘-ı ḳudret-i Bārī 
Muraṣṣa‘ ḳıldı dürr-i jāle birle tīġ-ı kuhsārı 
   (K, 45, 16a) 

 
Nādirī 

‘Aceb mi olsa şimdi jeng-i ebr-i tīreden ‘ārī 
Zamāne ṭutdı çarḫ-ı āfitāba tīġ-ı kuhsārı 
   (K, 52, 17a; Külekçi: 122) 

 
Nef‘ī 

Bahār irdi yine bāġa döşendi naṭ‘-ı jengārī 
Yine sulṭān-ı gül ḳıldı müşerref taḫt-ı gülzārı 
   (K, 54, 18b; Akkuş: 210)  

 
‘Aṭāyī 

Yine şāh-ı gül itdi cünd-i sermā ile peykārı 
Degüldür lāle ḫūn-ālūde ḳıldı tīġ-ı kuhsārı 
   (K, 47, 20a) 

 
Nādirī 

Şu dem ki oldı güsiste zimām-ı ḥüsn-i niẓām 
Kem oldı ‘arṣa-ı ‘ālemde revnaḳ-ı İslām 
   (K, 52, 21a; Külekçi: 170) 

 

                                                                 
9  Bozuk olduğu için okunamadı. 
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‘Aṭāyī 
Sepīde-dem ser-i kuhsārda ẓalām-ı ġumām 
Duḥāna döndi ki ḳış baṣduġın ider i‘lām 
   (K, 35, 22b) 

 
Veysī 

İḳtiżā itmiş idi Ḥaḳ bu ki esbāb-ı ḫalel 
Bir iki gün ola aḥvāl-i münāsib muḫtel 
   (K, 43, 23a) 

 
Nef‘ī 

Girih-i ġonca-i maḳṣūdumı çarḫ itmedi ḥal 
Pençe-i mihr-i cihān-tābı meger oldı eşel 
   (K, 51, 24b; Akkuş: 227)  

 
Ḥāletī 

Gün gibi eyledi her cānibi pür-nūr u żiyā 
Düşdi dünyāya yine pertev-i elṭāf-ı Ḫudā 
   (K, 36, 26a)  

 
Veysī 

[Matla’ın bir mısra’ı yazılmamış] 
Muṣṭafiyyü’ş-şiyem ol baḥr-ı ‘aṭā nehr-i seḫā 
   (K, 40, 27a) 

 
Ḥāletī 

Ḫayr maḳdem ey vezīr-i ṣaf-der-i ‘ālī-cenāb 
Virdi ḫāk-i reh-güẕāruñ çeşm-i cāna nūr u tāb 
   (K, 36, 28a) 

 
Nādirī 

Ey żiyā-yı berḳ-ı tīġuñ nūr-baḫş-ı āfitāb 
Kāse-i sümm-i semendüñ efser-i Efrāsyāb 
   (K, 34, 29a;Külekçi: 203) 
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Veysī 
Müjde kim ser-çeşme-i devletden oldum behre-yāb 
Müjde kim aldum naṣīb-i kām-ı enīsden niṣāb 
    (K, 46, 30a) 

 
Nef‘ī 

Şükr kim bir bārgāh-ı luṭfa ḳıldum intiṣāb 
Kim olur ḫāk-i derinden baḫt u devlet behre-yāb 
   (K, 53, 31a; Akkuş: 233)  

 
Yaḥyā  

Seḥer şehen-şeh-i çārüm serīr-i nüh-kişver 
Diyār-ı şāmı alıp itdi nice fetḥ ü ẓafer 
   (K, 30, 32b; Kavruk: 5)10 

 
Veysī 

Meger ki çehre-i ferḫunde-i meh-i enver 
Şeb-i siyāh ile kesb eylemişdi zīnet ü fer 
   (K, 34, 33a) 

 
Nādirī 

Şāhen-şeh-i nev-rūz ider her kişveri pür-zīb ü fer 
Ezhārdan ‘asker çeker rūy-ı zemīne ser-be-ser 
Şāhāne nevbetdür aña gül-bāng-i murġān-ı seḥer 
Dīvān ider vaḳt-i seḥer nev-rūz-ı sulṭānī meger 
Devrān ufuḳdan gösterür taḫt-ı zümürrüd tāc-ı zer 

(Bâkî’nin gazelini Tahmîs, 7 bend, 34a; Külekçi: 221)  
 
Nef‘ī 

 Ne ḥikmetdür bu kim dil olmayınca mest-i rüsvāyī 
Ta‘aḳḳul idemem ‘ālemde her pinhān u peydāyı 
Ne deñlü ‘aḳl u fikr eylerse teklīf-i temāşāyı 
Gözüm dünyāyı görmez görmesem cām-ı muṣaffāyı 
Getür āyīne-i‘ālem-nümāy-ı cām-ı ṣahbāyı 
Benüm de sāḳıyā görsün gözüm bir parça dünyāyı 

(Mütekerrir Müseddes, 5 bend, 34b; Akkuş: 259)  

                                                                 
10  Dîvanda 11, 14 ve 19. beyitler eksik. 
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‘Aṭāyī 
Dil ü cānā belādur ḳadd-i bālā dil-rübālarda 
Belā üzere belādur bir yaña zülf-i dü-tālarda 
Dilā bir sen degülsin bend zencīr-i cefālarda 
Ne diller var o zülf-i pīç pīçe mübtelālarda 
Ne ādem cānları ḳurtılmadı ḳaldı belālarda 
   (Şeyh. Yahyâ’nın gazelini Tahmîs, 5 bend, 35a) 

 
Veysī 

Tīġ-i bī-dād çeküp ey şeh-i ‘ālī-şānum 
Gel güzel başuñ içün boynuma alma ḳanum 
Az ḳaldı ki çıḳa burc-ı bedenden cānum 
Ḳalmadı bār-ı ġamuñ çekmeye hīç dermānum 
Ġarażuñ cevr ü cefā ise yiter sulṭānum 
   (Mütekerrir Muhammes, 5 bend, 35b) 
Ḫānumānı terk idüp bu cism-i vīrānum gibi 
Çeşme-i cāndan yudum el çeşm-i giryānum gibi 
Terk-i cem‘iyyet idüp ‘aḳl-ı perīşānum gibi 
Başum alup ḳanda varam āh u efġānum gibi 
Bir efendim var iken ‘ālemde sulṭānum gibi 

(Mütekerrir Muhammes, 5 bend, 36a) 
Niçün raḥm eylemezsin bu dil ü şeydāya sulṭānum 
Niçün ṭurmaz ṣalarsın bendeñi ferdāya sulṭānum 
Niçün iḥsān idersin her zaman a‘dāya sulṭānum 
Niçün mā’il olursın gördügüñ ednāya sulṭānum 
Ḥayıflar ḥāṣılı ol ḳāmet-i bālāya sulṭānum 

(Mütekerrir Muhammes, 5 bend, 36a) 
Dest-i devrān ġonca-i gülzār-ı baḫtuñ dermesün 
Ṭurra-ı iḳbālüñe ṭarrār-ı dehr el ḳarmasun 
Ḫidmetüñden tīġveş iḳbāl yüz döndürmesün 
Rūzgār āyīneñe gerd-i küdūret virmesün 
Āfitāb-ı devletüñ hergiz zevāle irmesün 
Māh-ı tābānsın Ḫudā eksüklügüñ göstemesün 

(Mütekerrir Müseddes, 5 bend, 36b) 
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Ḥāletī 
Tīşe-i miḥnetden aldurmaz dil-i vīrānemüz 
Şem‘-i ‘aşḳa yanmadan pervā yimez pervānemüz 
Ḫalḳa Mecnūnı unutdursa n’ola efsānemüz 
Bāde-i ‘aşḳ ile pürdür rūz u şeb peymānemüz 
Geçdi Mecnūn ‘aşḳdan geçmez dil-i mestānemüz 
İllerüñ uṣlandı uṣlanmaz bizüm dīvānemüz 
   (Hüdâyî’nin matla’ını Tazmîn, 6 bend, 37a) 
Geleli şāh-ı ġamuñ ḳalb-i ḫarāb-ābāda 
Oldı dil milketini ceyş-i belā yaġmāda 
Aldılar her neye kim mālik isem dünyāda 
Ḳaldılar cān u göñül nāle vü vāveylāda 
Ḫalḳ-ı ‘ālem elem-i ‘aşḳuñ ile ġavġāda 
Sen ise pādişehüm ‘ālem-i istiġnāda 
   (Mütekerrir Müseddes, 6 bend, 37b) 
Baḳmaduñ bir kerre cānā ḳābil-i tīmār iken 
Ṭutmaduñ gūşuñ baña kārum fiġān u zār iken 
Ṣoñ nefesde ḳaçma bārī gözlerüm bīdār iken 
Gel yitiş göster yüzüñ ben teşneye huşyār iken 
Ḳorḳarın mest eyleye cām-ı ecel bīmār iken 
Göreyin bārī seni bir daḫı ‘aḳlum var iken 

(Mütekerrir Müseddes, 6 bend, 38a) 
 

Nādirī 
Āh kim ehl-i dile dā’im felek bī-dād ider 
Bir nefes şādān iderse nice yıl nā-şād ider 
Yıḳmaġa bāġ-ı cihān-ı fitneler bünyād ider 
Bād-ı ḳahrın āfet-engīz-i gül ü şimşād ider 
Dehr-i dūn her laḥẓa bir nev-res güli ber-bād ider 
Bülbül-i bī-çāre ḥasretler çeker feryād ider 
   (Mütekerrir Müseddes, 6 bend, 38b; Külekçi: 213)  
Yine miḥnet-zede-i fürḳat-i dildār oldum 
Yine derd ü ġam u hicrān ile bīmār oldum 
Bülbülāsā ḳafes-i hicre giriftār oldum 
Ḫār-ı endūh ile ġāyetde dil-efgār oldum 
Āh kim bir gül içün ġam-zede-i ḫār oldum 
Ġuṣṣadan bülbül-i şūrīde-ṣıfat zār oldum 
   (Mütekerrir Müseddes, 6 bend, 39a; Külekçi: 214) 
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Şehā ‘arż-ı cemāl it ḳudret-i Settārı görsünler 
Żiyā vir ‘āleme ol rūy-ı pür-envārı görsünler 
Ḫırām it nāz ile gülzāra gel dīdārı görsünler 
 
Açıl bāġuñ gül ü nesrīni ol ruḫsārı görsünler 
Ṣalın serv ü ṣanavber şīve-i reftārı görsünler 

(Bâkî’nin gazelini Tahmîs, 5 bend, 39b;  
Külekçi: 222) 
 

Edībī 
Ḫalḳ eyledükde ‘ālemi Ḫallāḳ-ı Ẕü’l-minen 
İtmiş benüm naṣībümi hüzn ü ġam u miḥen 
Alışdı cevr-i dil-ber ile cān-ı pür-ḥazen 
Mihr ü vefā ümīdini itmem zamāneden 
Derd ü belāya geldüm efendi cihāna ben 

(Mütekerrir Muhammes, 5 bend, 40a) 
 
Yaḥyā 

Döner ẕevḳ u ṣafāya dildeki derd ü elem bir gün 
Baġışlarsın günāh u cürmüm ey şāh-ı kerem bir gün 
İdersin ḫāneñe da‘vet ṣunarsın cām- Cem bir gün 
Ölince ṣanma kim ümmīdümi senden kesem bir gün 
Eger öldürmez ise dūzaḫ-ı hicrüñde ġam bir gün 
Umaram cennet-i kūyuña Rıḍvānum irem bir gün 
   (Mütekerrir Müseddes, 5 bend, 40b) 11 
Nesīm- nev-bahārī gibi geçdi nāvek-i dil-ber 
Açıldı sīnemüñ bāġında yir yir ḳırmızı güller 

(G, 5, 41a; Kavruk: 69)  
 
Ḥāletī 

Nümāyān oldı ṣanma cā-be-cā ḫāl-i leb-i dil-ber 
Lebin mestāne emmişdüm ḳararmış emdügüm yirler 
   (G, 5, 41a) 
Tīġ ṭutsa başuma cellād-ı ‘aşḳuñ dem-be-dem 
Bu dil-i sevdā olurdı kūhveş ẟābit-ḳadem 

(G, 5, 41a) 

                                                                 
11  Kavruk, Ertem ve Bayraktutan’da bulunamadı. 
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Edībī 
Bir sözüñle ṣavduñ aġyārı bu gün ey ġonca-fem 
Cām-ı la‘lüñ eyledi erbāb-ı dilden def‘-i ġam 
   (G, 5, 41a) 

Yaḥyā 
Mest-i cām-ı ‘aşḳdur gitmez dem-ā-dem neşvesi 
Vardur dīvāne göñlümde benüm Cem neşvesi 
   (G,5, 41b; Kavruk: 431)  
 

Şeyḫī 
Cem benem kim ‘aşḳdur peymānemüñ kem neş’esi 
Beñzemezdür neş’eme mecmū‘-ı ‘ālem neş’esi 
   (G, 5, 41b) 

 
Yaḥyā 

Mey midür sāḳī midür mest-i ḫarābı iñleden 
Sen misin yā ‘aşḳ mı muṭrib rübābı iñleden 
   (G, 5, 41b; Kavruk: 294)  

 
‘Aṭāyī  

Ḳayd-ı dünyādur dil-i pür-ıżṭırābı iñleden 
Tār-ı beyt-i ‘ankebūtīdür zübābı iñleden 
   (G, 5, 42a) 

 
Ḥāletī 

Dūd-ı āhum eksük olmazsa n’ola mānend-i şem‘ 
Od yanar başumda sensüz ey meh-i ḫurşīd-i lem‘ 
   (G, 5, 42a) 

 
Nādirī 

Ḫaste-i hicrānuñ olmış ey meh-i ḫurşīd-i lem‘ 
Ṣubḥ olınca od gibi yanup ṭutışdı şem‘-i cem‘ 
   (G, 5, 42a; Külekçi: 254) 
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Yaḥyā 
Od yanar başumda çeşmümden aḳar her-bār dem‘ 
Şām-ı ġamda meclis-i derde vücūdum oldı şem‘ 
   (G, 5, 42a; Kavruk: 193)12 

 
Ḥāletī 

Niçün ‘āşıḳa cāy oldı dir idüm beyt-i aḥzānı 
Meger kim şāhid-i bāzār imiş ol Yūsuf-ı ẟānī 
   (G, 5, 42b) 

 
Riyāżī  

Egerçi sīr olurlarmış görenler māh-ı Ken‘ānı 
Benüm bir Yūsufum var ki ṭoyılmaz görmege anı 
   (G, 5, 42b; Açıkgöz: 610)13 

 
Yaḥyā 

Nān-ı ḫuşk ile ḳanā‘at gibi bir ni‘met mi var 
Künc-i istiġnā gibi bir gūşe-i rāḥat mı var 

(G, 5, 42b; Kavruk: 132)14 
 
Riyāżī 

Dilde senden gizlü bir derd ü ġam u miḥnet mi var 
Bir senüñ gibi cihānda çoḳ bilür āfet mi var 
   (G, 5, 43a; Açıkgöz: 307) 

 
Ḥāletī 

Gelmege ‘ahd eyler ammā gelmez ol şūḫ-ı cihān 
Ḥaḳ budur kim gelmemişdür aña beñzer bir civān 
   (G, 5, 43a) 

 
‘Aṭāyī 

‘Arż-ı reftār it diyü virdüm yolında naḳd-ı cān 
Ḫışm ile aldı yürüyü virdi ol rūḥ-ı revān 
   (G, 5, 43a) 

                                                                 
12  Dîvanda matla’, kafiye kelimeleri dışında Mecmûadakinden tamamen farklı kaydedilmiştir. 
13  Dîvanda verilen sayfadaki gazelin matla’ının ilk mısra’ı Mecmûadaki ile aynı olan benzer 6 

beyitlik bir gazel vardır.  
14  Dîvanda 4. beyit Mecmûadakinden tamamen farklıdır. 
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Fā’iżī 
Ṣanmañuz her dem şafaḳdan māh-ı nev olur ‘ayān 
Ḫāk ile ḳanlu bıçaḳludur sipihr-i bī-emān 
   (G, 5, 43a) 

 
Edībī 

Ṣubḥ-dem nergisler üzre jāle olmışdı ‘ayān 
Mihr-i pür-tābı görüp gözden nihān oldı hemān 
   (G, 5, 43b) 

 
Ḥāletī 

Kūy-ı cānānı ḳoyup gitmez idi yābāna 
Didügüm yirde olaydı bu dil-i dīvāne 
   (G, 5, 43b) 

 
Riyāżī 

Ṣanma kim allı ḳabā giydi yine cānāne 
Öldürüp ‘āşıḳını girdi boyınca ḳana 
   (G, 5, 43b; Açıkgöz: 549) 

 
Sāmī 

Düşeli bāde-i gül-fāma dil-i mestāne 
Oldı ẕevḳum yiri ḫāk-i ḥarem-i mey-ḫāne 

(G, 5, 44a) 
 
Nādirī 

Gerdūn olınca nuḳre-i eşkümle sīm-keş 
Bir çarḫı oldı cirm-i ḳamer biri güneṣ 

(G, 5, 44a; Külekçi: 252) 
 
Nef‘ī 

Olduḳça dilden āteş-i āhum zebāne-keş 
Bir şem‘-i bī-fürūġa döner gūyiyā güneş 
   (G, 5, 44a; Akkuş: 310) 
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Ḥāletī 
Dil-i dīvāne olup derd ü ġamuñ mu‘tādı 
Şimdilik ḫāṭıruma gelmez olupdur şādī 

(G, 5, 44a) 
 
Veysī 

Bend-i ġamda ḳoma ḳurtar bu dil-i nā-şādı 
Olsun ey serv-i sehī ḳāmetüñüñ āzādı 

(G, 5, 44b) 
 
Sāmī, Derviş 

Urmışuz faḳr u fenā miketine bünyādı 
Terk idüp aña binā’en bu ḫarāb-ābādı 

(G, 5, 44b; Genç: 242) 
 
Yaḥyā 

La‘l-i lebüñle bāde-i nāb itdi imtizāc 
Alışdı biri biri ile iki ter-mizāc 

(G, 5, 44b; Kavruk: 60)15 
 
Ḥāletī 

Biri biri ile nice itsünler imtizāc 
Bülbül hevāyī güller ise āteşī-mizāc 

(G, 5, 45a) 
 
Nādirī 

Bezm-i ṣabūḥı eylese teşrīf ol perī 
Naḳd-ı ‘araḳdur aña münāsib ayaḳ deri 
   (G, 5, 45a; Külekçi: 278) 

 
Ḥāletī 

Ter düşmez idi çeşme-i çeşmümden ol perī 
Olmasa ‘işve gülşeninüñ ġonca-i teri 

(G, 5, 45a) 
 

                                                                 
15  Dîvanda 3 ve 4. beyitler Mecmûadakinden tamamen farklıdır. 
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Yaḥyā 
Bülbül şeṭāreti gül-i ḫandānı güldürür 
Taḳlīd-i zāġ kebk-i ḫırāmānı güldürür 

(G, 5, 45a; Kavruk: 119)  
 
Riyāżī 

Vaṣluñ peyāmı ‘āşıḳ-ı giryānı güldürür 
Bād-ı bahār ġonca-i ḫandānı güldürür 

(G, 5, 45b; Açıkgöz: 310)  
 
Ḥāletī 

Sāḳıyā ṣun baña nüh-kāse-i mīnā-fāmı 
Herkesüñ ġuṣṣasına göre virürseñ cāmı 

(G, 5, 45a) 
 
Yaḥyā 

Nice elden düşürür cām-ı sürūr-encāmı 
Gūş iden nām-ı Cemi ṣıyt u ṣadā-yı cāmı 

(G, 5, 45b; Kavruk: 454)  
 
Veysī 

Mekr-i çeşmüñle ḫayāl-i ḳadüñ ey serv-i ḫırām 
Oldı bāġ-ı dil ü cānumda nihāl-i bādām 

(G, 5, 46a) 
 
‘Aṭāyī 

Rūz-ı ‘ıyd irdi yine oldı meh-i rūze tamām 
Giceyi gündüze ḳatup idelüm ‘ıyş-ı müdām 
   (G, 5, 46a) 

 
Yaḥyā 

Ser-i kūyuñ ġubārı kuḥl-ı çeşm-i ḫūn-feşānumdur 
Nişān-ı la‘l-i esbüñ ḫayliden ḫāṭır-nişānumdur 

(G, 5, 46a)16 
 

                                                                 
16  Kavruk , Ertem ve Bayraktutan’da bulunamadı. 
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Ḥāletī 
N’ola dirsem ḫaṭ-ı la‘l-i lebüñ menşūr-ı cānumdur 
Ḳaşuñ ṭuġrāsı cānā ḫayliden ḫāṭır-nişānumdur 
   (G, 5, 46a) 
İsterüz ḫaṭṭ-ı ruḫuñ pādişeh olduḳda ‘ayān 
Āḫirüñ ‘āḳıbetüñ ḫayr ola ey şūḫ-ı cihān 

(G, 5, 46b) 
 
Fā’iżī  

Lebüñi almasun azġına raḳīb-i nā-dān 
La‘l-i cān-baḫşuña dil degmesün ey ġonca-dehān 

(G, 5, 46b) 
 
‘Aṭāyī 

Cihāna ṣaldı āvāze dem-i pür-ḥālet-i nev-rūz 
Dönüp çarḫ-ı felek geldi irişdi sā‘at-i nev-rūz 

(G, 5, 46b) 

 

Riyāżī 
Gidüp berf-i şitā geldi dem-i pür-ḥālet-i nev-rūz 
Akup rīk-i sefīdi hep bilindi sā‘at-i nev-rūz 

(G, 5, 47a; Açıkgöz: 403)  
 
Ḥāletī 

Nice bir yüklenelüm bār-ı ġam-ı aġyārı 
Ġamı çün kim çekerüz yārüñ olaydı bārī 

(G, 5, 47a) 
 
Yaḥyā 

Belki āzürde ide pāy-i ḫayāl-i yāri 
Kāş kirpüklerüm olmasa ḳalendervārī 

(G, 5, 47a; Kavruk: 441)  
 
Tīġī 

Teng ider cāy-ı ḫayāl-i dehen-i dildārı 
Çıḳarursam n’ola ḫāṭırda olan efkārı 

(G, 5, 47a) 
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Ḥāletī 
Aldı ḫaṭṭ u ruḫıyla ‘aḳlumı yār 
Beni dīvāne ḳıldı āḫir-i kār 

(G, 5, 47b) 
Edībī 

Hedef-i cism-i zerdüm itdi figār 
Ser-i peykān-ı zer-nişān-ı nigār 

(G, 5, 47b) 
 

Ḥāletī 
Seyl-āb-ı eşk-i çeşm ile ḫūn-ābe-i ciger 
Āb-ı revānda berg-i gül-i ter gibi gider 

(G, 5, 47b) 
 
Yaḥyā 

Dil-i şeydā n’ola meyl eylemezse vaṣl-ı cānāna 
Ne zaḥmetler çeküpdür alışınca derd-i hicrāna 

(G, 5, 48a; Kavruk: 381)  
 
Ḥāletī 

Belin erbāb-ı ‘aşḳa rūz u şeb ḳuçdursa cānāne 
Eli hīç degmese derd ehlinüñ çāk-i girībāna 

(G, 5, 48a) 
 
Edībī 

Miyān-ı ḥalḳa-ı ẕikre ḳaçan kim girse cānāne 
O şem‘-i meclis-ārāya olur zühhād pervāne 
   (G, 5, 48a) 

 
Ḥāletī 

Kūy-ı yāre yüz sürüp zaḫm-ı dil-i ḫūn-pāş ile 
Dergeh-i devlet-me’āb-ı şāha geldüm baş ile 

(G, 5, 48a) 
 
Riyāżī 

Dāġumuñ gör pulların zaḫm-ı dil-i ḫūn-pāş ile 
Nerd-i ‘aşḳ oynar bir üstādum efendi baş ile 
   (G, 5, 48b; Açıkgöz: 559)  
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Vezān oldı meger kim tünd-bād-ı ḳahr-ı sulṭānī 
Söyindi bezm-i ‘ıyş u ‘işretüñ şem‘-i fürūzānı 

(G, 5, 48b; Açıkgöz: 583)17 
 
Fā’iżī 

Fürūzān oldı nār-ı ḳahr-ı düşmen-sūz-ı sulṭānī 
Şikest itse ‘aceb mi şīşe-i cām-ı dıraḫşānı 

(G, 5, 48b) 
 
Edībī 

Cihāna ṣaldı pertev āfitāb-ı ‘adl-i sulṭānī 
Görinmez oldı bezm-i ‘ıyş u nūşuñ şem‘-i raḫşānı 
   (G, 5, 49a) 

 
Sāmī 

Şikest itdi felek ḫāke ṣalup cām-ı dıraḫşānı 
Perīşān oldı bāġ-ı ‘işretüñ gül-berg-i ḫandānı 

(G, 5, 49a) 
 
Ḥāletī 

Dāġ u elif ḳodı bu gice sīneye o māh 
Ṭabl u ‘alem virür ḳulına isteyince şāh 
   (G, 5, 49a) 

 
Veysī 

Devr-i ruḫuñda ẓāhir olaldan ḫaṭ-ı siyāh 
Peyveste oldı mihr-i cihān-tāba dūd-ı āh 

(G, 5, 49b) 
Ḥāletī 

Mānend-i gül açıl bir iki cām-ı nāb ile 
Ḥūr-ı cinān gibi ne ṭurursın ḥicāb ile 
   (G, 5, 49b) 
Saña dirlerse eger ‘āşıḳı giryān eyle 
Dōstum sözlerini diñleme iḥsān eyle 
   (G, 5, 49b) 
 

                                                                 
17  Dîvanda 9 beyit. Mecmûada 4,7, 8 ve 9. beyitler eksik. 
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Hevā-yı gülsitān ġam-mürdesine feyż-i cān eyler 
O kim cān bulmaġ ister şimdi geşt-i gülsitān eyler 

(G, 5, 49b) 
 
Tīġī 

Elin depretse sāḳī cür‘a-efşān olduġın görsem 
Yine gül-berg-i ter bezme perīşān olduġın görsem 
   (G, 5, 50a) 
Cān virür vuṣlata dil hicr ile bī-tāb olıcak 
Her metā‘uñ çoḳ olur ḳıymeti kem-yāb olıcaḳ 

(G, 5, 50a) 
 
‘Aṭāyī 

Viṣāl içün ṣunar ol yāre her fütāde ġazel 
Dürūġ-ı maṣlaḥat-āmīz olur arada ġazel 

(G, 5, 50a) 
 
Ḥāletī 

Hem ġabġab u hem zülf-i perīşān elümüzde 
Sulṭān-ı ġamuz gūy ile çevgān elümüzde 
   (G, 5, 50a) 
Dehānuñ ile ṣaçuñ görmesem eger bir dem 
Dil-i belā-zedeme teng ü tār olur ‘ālem 

(G, 5, 50b) 
 
Ḫayālī 

Görüp cān virdüm ol nā-mihribānı 
Ḥużūrından uçurdum murġ-ı cānı 
   (G, 5, 50b; Tarlan H: 408) 

 
Emrī 

Dehānınuñ cihānda yoḳ nişānı 
‘Adem milkine ṣal peyk-i revānı 
   (G, 5, 50b; Saraç: 286) 
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Ḫaylī 
Tīġuñı dil sīneye çekmek dilerdi bir zamān 
Şimdi tīrüñdür geçen göñlümden ey ḳaşı kemān 

(G, 5, 51a) 
 
Ṭıflī 

Göster cihāna rūyuñı gezme niḳāb ile 
Ḥüsnüñ zamānı geçmeye tā kim ḥicāb ile 

(G, 5, 51a; Özdingiş: 348 )18 
 
Vaḥīdī 

Luṭf-ı nigār ‘aşḳını iẓhār edincedür 
Mihri hemān maḥabbetin iḳrār idincedür 
   (G, 5, 51a) 
Seyre ḳāni‘ olup ümmīd-i viṣāl itmeyelüm 
Mümkinini görelüm fikr-i muḥāl itmeyelüm 

(G, 5, 51a) 
 
Nihālī 

Ḫaddüñ gibi bir berg-i gül-i ter ele girmez 
Ḳaddüñ gibi bir şāḫ-ı ṣanavber ele girmez 

(G, 6, 51b; Tuman II: 118) 
 
Ḫaylī 

‘İşret eyler diyü ḫār u ḫas ile verd-i teri 
Ġoncadan geldi seḥer bülbüle aġız ḫaberi 

(G, 5, 51b) 
 

Vaḥīdī 
‘Arż-ı ḥüsn eyle şehā maẓhar-ı iḥsān olayın 
Luṭfuña eyle ḳarīn ġayret-i aḳrān olayın 
   (G, 5, 51b) 
Kesdi bir laḥẓada(?) vuṣlatdan ümīdin cānuñ  
Tīzlik eyledi tīġ-i sitemi cānānuñ 

(G, 5, 52a) 
 

                                                                 
18  Dîvanda 4 ve 5. beyitler Mecmûadakinden tamamen farklı. 
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Ṭıflī 
Tīġ-i cevr-i yārdan pür-yāre olduñ ey göñül 
Ḫaste-i zaḫm-ı belā bī-çāre olduñ ey göñül 

(G, 5, 52a)  
 
Vaḥīdī 

Elin ṭut ḥażret-i pīr-i muġānuñ 
Ayaġın al şarāb-ı dil-güşānuñ 
   (G, 5, 52a) 
Ne zībādur o la‘l-i cān-fezā dürc-i dehānuñda 
Ne ḫoşdur ol dür-i nā-süfteler silk-i beyānuñda 

(G, 5, 52a) 
 
Ḥāfıẓ 

Her ḳaçan bāb-ı sa’ādetden şeh-i devrān çıḳar 
Maṭla‘ından ṣanasın ḫurşīd-i dürr-efşān çıḳar 

(G, 9, 52b) 
 
Vaḥīdī 

Aldı dili şeh-bāz-ı nigāhı o nigāruñ 
‘Uşşāḳ arasında beni ṭutdı gözi yāruñ 
   (G, 5, 52b) 
Ḥürmet it cām-ı meye meclisde maḥremlik budur 
Nāle ḳıl ney gibi ehl-i ‘aşḳa hem-demlik budur 

(G, 5, 53a; Tuman II: 1159)19 
 
Nādirī 

Sīneden dūd-ı kebūd-ı āteş-i sūzān çıḳar 
Şimdi miḥnet nev-bahārıdur gül ü reyḥān çıḳar 
   (G, 9, 53a; Külekçi: 244) 

 

                                                                 
19  Bu gazelin;   
 Ḥulle-i sebzi degiş berg-i dıraḫtāna dilā 
 Bir yeşil yapraḳ ile gel bezme ādemlik budur 

şeklindeki ikinci beyti kayıtlıdır.  
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Kirāmī 
Çeşm-i mestüñden ki tīr-i ġamze-i fettān çıḳar 
Sīne-i ṣad-çākden biñ nāle vü efġān çıḳar 

(G, 7, 53a) 
 
Nihālī 

Ṣanma dilden fikr-i esrār-ı leb-i cānān çıḳar 
Ḥāṣılı hergiz derūnumdan o çıḳmaz cān çıḳar 

(G, 9, 53b) 
 
Va‘dī 

Her zamān kim ḳapusından gün gibi cānān çıḳar 
Hāle içinden hemānā bir meh-i tābān çıḳar 

(G, 8, 53b) 
 
Nādirī 

Başumdaki hevā ile çeşm oldı eşk-bār 
Deryā temevvüc itdi esüp yaşlı rūzgār 
   (G, 5, 54a; Külekçi:242)20  
‘Āḳıbet düşmen beni ġamz eyleyüp cānānuma 
Şol ḳadar cevr itdi kim ġāyetde geçdi cānuma 

(G, 5, 54a; Külekçi: 273)  
 
Ḥāletī 

Herkesi aġladur ol ṭurra-ı ‘anber-fāmuñ 
Çoḳ olur ġāyet ile āb-ı revānı Şāmuñ 

(G, 5, 54a) 
 
Şem‘ī 

Rāżıyam her ne ḳılursa baña serv-i semenüm 
Tīġ-ı cevri ile ṣad pāre iderse bedenüm 
Rūz u şeb zülf-i ruḫı fikri iken her süḫenüm 
‘Ār idermiş beni öldürmege ol sīm-tenüm 
Varayım yalvarayım boynuma ṭaḳup kefenüm 
   (Kendi gazelini Tahmîs, 5 bend, 54a)21 

                                                                 
20  Dîvanda 8 beyit. Mecmûada 6, 7 ve 8. beyitler eksik. 
21  Tuhfe-i Nâilî’de tahmîs edilen gazelin ilk ve son beyti ayrı ayrı şiirdenmiş gibi verilmiştir (C.II, 

s. 502). S. Nüzhet ve Mehmed Ferid’in Konya Vilayeti Halkıyât ve Harsiyâtı (Sadeleştiren: Hüseyin 
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Cinānī 
Gerçi ‘āşıḳ geçinür çoḳ bulunur her güzele 
Degmede ‘āşıḳ-ı ṣādıḳ ṣanemā girmez ele 
Ne revādur ki uyup göz göre her mübteẕele 
Dem-be-dem tīr-i ġamuñ baġrumı reşk ile dele 
Cūybār eyle gözüm yaşını sen şimdi hele 
Yüri ey serv yigitsin yüri yoluña gele 

(Hâverî’nin matla’ını Tazmîn, 7 bend, 54b;  
Okuyucu: 292)  

 
Niẓāmī 

Ḫaṭuñ ol pīrūzedür ki la‘l-i nāb üstindedür 
Leblerüñ ol la‘l kim dürr-i ḫoş-āb üstindedür 

(G, 7, 55a; İpekten: 142)22 
 
Ḥāletī 

Ṭal‘atuñ mihr-i cihān gibi fürūzān olsun 
‘Āşıḳuñ sāye-ṣıfat ḫāk ile yeksān olsun 

(G, 4, 55b) 
 

Rūḥī 
Zīr ü bālāsına baḳ ol ḫaṭ-ı ‘anber-fāmuñ 
Cennet altında ya üstinde dimişler Şāmuñ 

(G, 7, 55b) 
 
Yaḥyā 

Bir āfet-i devrān yine araladı şehri 
Her-cāyligi mihr gibi meh gibi şehrī 
   (G, 5, 55b; Kavruk: 442)  

                                                                                                                                                             
Ayan, Konya, 2002, s. 181-82) adlı eserde tahmîs edilen bu gazel, -yukarıdaki tahmîsin birinci 
bendinin 1, 2, 4 ve 5. mısraları gazelin ilk iki beyti gibi verilerek- Konyalı Şem’î (ö.1839)ye ait 
gösterilmektedir. Oysa tahmîs edilen gazelin 1, 2 ve 5. beyti, Kınalı-zâde Hasan Çelebi Tezkire-
si’nde (Haz. İbrahim Kutluk, Ankara, 1978, C. I, s. 526) ve tamamı, Esrar Dede Tezkiresi’nde (Haz. İl-
han Genç, Ankara, 2000, s. 262) Prizrenli Şem’î (ö.1529)nin şiirine örnek olarak kaydedilmektedir. 
Kronolojik olarak da doğrusu budur. Bu durumda, başka mahlas olmadığına göre, tahmîs 
Prizrenli Şem’î’nin olmalıdır. 

22  Aynı gazel Mecmûada 97a’da da kaydedilmiştir. Söz konusu sayfada ikinci kez verilmedi. 
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Dīdeden ṣu sepdügüm bu sīne-i sūzānuma 
Ḳorḳaram te’ẟīr ide sūz-ı dilüm cānānuma 

(G, 5, 56a; Kavruk: 376)  
 
Rūḥī 

Dirler raḳībe mihri var ol māh-ı enverüñ 
Gerçekse ey göñül yine hicrān muḳarrerüñ  
   (G, 5, 56a; Rûhî: 275)23 

 
Hüdāyī 

Cān istese cānāne dime virmezem anı 
Bī-minnet alur yoḫsa ecel virmez amānı 

(G, 5, 56a) 
 

Seḥābī  
Rūyuña bī-bāk baḳmaḳ ḫūn-bahāmuzdur bizüm 
Düşmeni yanuñda görmek Kerbelāmuzdur bizüm 

(G, 5, 56b) 
 
Ḥāletī 

Ṣorma erbāb-ı dilüñ āteş-i pinhānından 
Bil hemān ḫūblaruñ cünbiş-i dāmānından 
   (G, 5, 56b) 
Ṭa‘n itse n’ola ḫūblar ol serv-ḳāmete 
Münkir degül midür nice kāfir ḳıyāmete 
   (G, 5, 56b) 
Tāb-ı germādan görüp incindügin ol bād tīz  
Düzdi güller al kāġıddan müdevver bād-bīz 
   (G, 5, 56b) 
Tīġ-ı cevr ile alur ‘āşıḳuñ āḫir cānın 
Nice bismil ḳomaz ol şūḫ-ı cihān ḳurbānın 
   (G, 5, 57a) 
Bir ġam virür peyām işiteydi gūşumuz 
Pīr-i muġāna neẕr iderüz naḳd-ı gūşumuz 
   (G, 5, 57a) 

                                                                 
23  Dîvanda 6 beyit. Mecmûada 5. beyit eksik. 
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Olma ey dil ol hilāl ebrūsınuñ āvāresi 
‘Āşıḳ-ı bī-dillere çoḳdur o yayuñ yaresi 
   (G, 5, 57a) 
Bu gice ḫaṭṭ-ı zenaḫdānın oḫşayup dil-ber 
Elinden olmadı ḫālī şemāme-i ‘anber 
   (G, 5, 57b) 

 
Mevcī 

Ḫançer-i cevrüñ itdi sīnemi çāk 
Şerḥ ider ṣadrumda dellāk 24  

(G, 7, 57b) 
 
Veysī 

Dīvāne çīn-i ṭurra-ı müşgīnüñe perī  
Mā’il nihāl-i ḳaddüñe ḳalb-i ṣanavberī 
   (G, 5, 57b) 
Cām-ı mey ṣalduḳça ‘aks ol rūy-ı ḫandān üstine 
Ey lebi mül ruḫları gül ḳan olur ḳan üstine 
   (G, 5, 58a) 
Cefā ma‘mūresin luṭfuñla ber-bād eyle sulṭānum 
Yıḳılmış göñlüm iḥsānuñla ābād eyle sulṭānum 

(G, 5, 58a) 
 
Fā’iżī 

Mest olan sāġar-ı ‘aşḳuñ mey-i raḫşānından 
Ṣormaz erbāb-ı ġamuñ çāk-i girībānından 
   (G, 5, 58a) 
‘Aceb mi rūz u şeb olsa göñül mest ü ḫarāb-ı mey  
Ġubār-ı ġuṣṣayı teskīn ider bir pāre āb-ı mey 

(G, 5, 58a) 
 
Hāşimī 

Ol dil-nüvāz göñlümi zībā alur ele 
Yoḳ bir güzelde böylece ḥüsn ü mu‘āmele 

(G, 5, 58b) 
 

                                                                 
24  İkinci mısra’ vezne göre eksiktir. 
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Kerīmī 
Pīr-i muġāna muḥtesibüñ gör yasaġını  
Çekdürdi bezm-i bādeden āḫir ayaġını 

(G, 5, 58b; Tuman II; 852)25 
 

Sāmī 
Libāsı n’eyler olınca tenāsüb-i a‘żā 
Yirinde dil-berüñ esbāb-ı ḥüsni ser-tā-pā 
   (G, 5, 58b; Kutlar: 451)26  

 
Ādem  

Zebūn olsaḳ n’ola şāhā ġamuñda nāleden böyle 
Eḥibbā bī-vefā böyle göñül āvāre sen böyle 

(G, 5, 59a) 
 
‘Aṭāyī 

Ṭoḳındı nār-ı ḫurşīdüñ meger kibrīt-i pür-sūzı 
Çemende lālenüñ yaḳdı çerāġ-ı ‘ālem-efrūzı 

(G, 8, 59a) 
 
(?) 

Ḥāl-i Mecnūnı gūş idüp ey dil 
Pend iken saña ‘ibret almazsın 
Gitme yabana bekle yār işigin 
Ḫiẕmet eyle yabanda ḳalmazsın 

(Kıt’a, 59b) 
 
(?) 

Göñlümi azar azar İbrāhīm 
Āl ile alduñ iḫtiyārī degül 
Beni bir āteşe bıraḳduñ kim 
Nār-ı Nemrūd anuñ şerārı degül 

(Kıt’a, 59b) 

                                                                 
25  Şairin şirlerinden örneklerde verilen; 
  Ögme şarābı ẕemm idüp afyonı sāḳıyā 
  Açdurma ehl-i keyfe ḳutunuñ ḳapaġını 

beyti bu gazelin 3. beytidir.  
26  Bu matla’, Beliğ’in Nuhbetü’l-Âsâr’ında (Haz. Abdülkerim Abdulkadiroğlu, Ankara, 1999, s. 143) 

veTuhfe-i Nâilî’de (C. I, s. 409) 1645’te ölen Sipâhî Mustafa Sâmi Bey adına kayıtlıdır. 
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(?) 
Ḫāk-i Baġdādda zeyn olan şeceri 
Naḫl-ı ḫurmā ṣanur gören ammā 
Tūġlardur ki ḳaldı menzilde 
Çekilüp gitdi leşker-i ḫulefā 

(Kıt’a, 59b) 
 
‘Aṭāyī 

İrmedi yāre sirişk-i çeşm-i bīnādan ḫaber 
Gerçi sür‘atle varur dirlerdi deryādan ḫaber 
   (G, 5, 59b) 
Gehī hevā ile ser-geşte gāhī āb gözinde 
Degül ġamuñla bu ḫāküñ nüh-āsiyāb gözinde 
   (G, 7, 59b) 
Bīmār gözlerinden irişdi cāna āfet 
Şimden girü efendi sen ṣaġ u ben selāmet 

(G, 5, 60a) 
 
Fā’iżī 

Nāz u şīveyle beni bī-tāb u ṭāḳat eyledi 
Göñlüm aldı āl ile dil-ber ẓarāfet eyledi 
   (G, 5, 60a) 

 
Mahlassız 

Ol cenāb-ı şeyḫü’l-islāmı ki bāb-ı ‘izzetin 
Ḥaḳ Ta‘ālā melce’-i erbāb-ı ḥācet eyledi 

(Kıt’a, 6, 60a) 
 
Fā’iżī 

Ḫārāya ṭoḳınsa āb ider ‘aşḳ 
Deryāları sīr-i āb ider ‘aşḳ 
   (G, 5 60b) 
Cūy-ı seylāsā felek ḫāk içre çün nā-būd ider  
Bir iki gün pür-ṣafā olduñ göñül bā-pür-keder 
   (G, 5, 60b) 
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Çıḳarup cāmesini şevḳ ile yuyan idi Ḳays 
İrmege menzil-i maḳṣūda şitābān idi Ḳays 

(G,5, 60b) 
 
Hāşimī 

Pehlevānlar gibi geldükçe bu meydāna ḳadeḥ 
Ġam u endūh-ı belāyı baṣar üç dāne ḳadeḥ 

(G, 5, 60b) 
 
Veysī 

Teb-ḫāleler ki zīr-i lebüñde demīdedür 
Şol jāledür ki ġonca-i terde çekīdedür 

(G, 5, 61a) 
 
Riyāżī 

Cān çıḳdı ‘āşıḳ-ı ruḫ-ı raḫşānuñam daḫı 
Baḳ dīdeme ki vālih ü ḥayrānuñam daḫı 
   (G, 5, 61a; Açıkgöz: 608) 
Bildürür ‘aşḳumuzı illere eşk-i terümüz 
Kendüyi gösterür ehl-i naẓara cevherümüz 
   (G, 8, 61a; Açıkgöz: 405) 
Zaḫm-ı dilden seng-i ġam tīr-i cefā eksük degül 
Ḳanda ise başumuzdan bir belā eksük degül 
   (G, 5, 61b; Açıkgöz: 455) 
Kūy-ı ġam Ferhādıdur bu cān-ı nālānum benüm 
Ṭaġı ṭaşı iñledür feryād u efġānum benüm 

(G, 5, 61b; Açıkgöz: 482) 
 
Edībī 

Ehl-i ‘aşḳ içre gerüp gögsi kemān-ı ġamı çek 
‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ iseñ ey dil-i şeydā gerçek 
   (G, 5, 61b) 
Cānuma kār itdi zaḫm-ı ḫançer-i āzār-ı ‘aşḳ 
Ḳan ile ṭoldı derūnum müşkil ancaḳ kār-ı ‘aşḳ 
   (G, 5, 62a) 
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Āteş-i sūzāna döndi verd-i ter gülzārda 
Ḳalmadı hergiz bürūdetden eẟer gülzārda 

(G, 7, 62a) 
 
Şeyḫī  

İrdi müşgīn saçaġı yāresi dāġ-ı serüñe 
Reng ü bū virdi bir avuç ṣu yine güllerüñe 
   (G, 5, 62a) 
‘Uşşāḳa muṭrib ile hevā vü heves gerek 
Yaḳmaġa ‘aşḳ odın bize ehl-i nefes gerek 
   (G, 5, 62b) 
İderdüm menāṣıbda ben ẓāhir27 
Eger olsa idi ekābir mekābir 

(G, 5, 62b) 
 
(?) 

Güzel midür o ki muḥtāc olup niḳābda(…)28  
Zen ola nāmı özi perde-i ḫafāda ola 
Güzel odur ki yüzi aġ u alnı açuḳ olup 
Cemāli āyinesi gün gibi güşāde ola 
   (Kıt’a 62b) 

 
(?) 

Ḫūbam diyü nāz eyleme ey berber-i bed-ḫū 
Ol vaż‘-ı levendāneñe hergiz göñül aḳmaz 
Düzgünle güzelsin ṣanasın [sen] perī-çehre 
Āyīne misin ‘ārif olan yüzüñe baḳmaz 
   (Ḳıṭ‘a, 62b) 

 
‘Aṭāyī 

Şu la‘lüñ dur[ur] dil-i pākīze-gevherden ġaraż 
Neş’e-i meydür cihān bezminde sāġardan ġaraż 
   (G, 5, 62b) 
Sevdüm yine bir dil-ber-i fettānı göñülden 
İtsem yiridür nāle vü efġānı göñülden 
   (G, 5, 63a) 

                                                                 
27  Mısra’ vezne göre eksiktir. 
28  Bozuk olduğu için okunamadı. 
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Bizden itmezdi ezel cevrini dildār dirīġ 
Çoḳ görür şimdi cefāsın o sitemkār dirīġ 

(G, 5, 63a) 
 
‘Ulvī 

Tīġ-ı ṣun‘ ile ḳalem levḥa raḳam çekdügi dem 
Dest-i Ḳudretle ṣunıldı elüñe tīġ u ḳalem 

(K, 32, 63a; Çetin: 14)  
 
Ḫayālī 

Sīnede dāġ-ı ġamuñla nār-ı sūzānuñ mı var 
Ṣubḥa dek şeb-nem dökersin çeşm-i giryānuñ mı var 
Cānuña āteş urur mihr-i dıraḫşānuñ mı var 
N’olduñ iñlersin felek her-cāyī cānānuñ mı var 
Her maḳāmı seyr ider bir māh-ı tābānuñ mı var 

(Zâtî’nin gazelini Tahmîs, 5 bend, 64a; 
Tarlan H: 91) 

 
Nūşī 

Olur cām-ı neşāṭ-engīz[i] ile cān-fezā meclis  
Virür erbāb-ı ‘aşḳa çoḳ ṣafālar dā’imā meclis 
Olursa ġam degül ehl-i ṣafāya dil-rübā meclis 
Güzellerle olupdur dil-ber-i ferruḫ-liḳā meclis 
Gel ey sāḳī bulınmaz böyle ‘ālī dil-güşā meclis 
Getür cām-ı muṣaffāyı ki olsun pür-ṣafā meclis 
   (Bâkî’nin matla’ını Tazmîn, 5 bend, 64b) 
 

‘Ubeydī 
Bir dem elden ḳomayup bir ruḫ-ı gül-nār etegin 
Ṭuta gör āb-ı revān gibi çemenzār etegin 
Ṭutma zāhid gibi zühdüñ hele zinhār etegin 
Pend gūş itme dilā alma ele ‘ār etegin 
Ḳo ne dirlerse disünler ṭuta gör yār etegin 

(Muhibbî’nin gazelini Tahmîs, 5 bend, 65a; 
Tarlan 2: 11) 
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Bāḳī 
Bu gice leşker-i ḫˇāb ile ḫaylī ceng oldı 
Feżā-yı dīde sipāh-ı sirişke teng oldı 

(G, 5, 65a; Küçük: 404)29 
 
‘Ulvī 

Aġyār ile gördük seni hicrāna ıṣınduḳ 
Hicrāna düşüp āteş-i sūzāna ıṣınduḳ 

(G, 5, 65b; Çetin: 354)  
 
Sırrī 

Ṣāf-dil mi bulınur cām-ı muṣaffādan yeg 
Pāk-meşreb mi olur sāġar-ı ṣahbādan yeg 

(G, 5, 65b; Tuman I: 421) 
 

Uṣūlī 
Dest-i Ḳudret “küntü kenz”üñ gencin iẓhār eylemiş 
Gün gibi ẕerrāt-ı kevni ġarḳ-ı envār eylemiş 
   (G, 7, 65b; İsen: 146) 
Be bu bāzār-ı cihānuñ ḳurı dükkānına yuf 
Çenber-i çarḫına vü günbed ü gerdānına yuf 

(G, 7, 66a; İsen: 153)  
Ey ḥaḳīḳatden ḫaberdāram diyen Mevlā nedür 
Çün şuhūduñ yoḳ durur bu itdügüñ da‘vā nedür 

(G, 11, 66a; İsen: 123)  
Ey nice ay u yıl geçe leyl ü nehār ola 
Şol gūr-ı teng içinde tenüñ ḫāksār ola 

(G, 9, 66b; İsen: 98)  
Küdūret görmesün hergiz cemālüñ pür-ṣafā olsun 
Hemīşe yārüñ Allāh [u] nigehdāruñ Ḫudā olsun 
   (G, 7, 66b; İsen: 196)  
Cān ile Ḥaḳḳa enīs ol ‘uzlet eyle nāsdan 
Ey göñül insān iseñ kes ünsüñi nesnāsdan 

(G, 5, 66b; İsen: 198) 

                                                                 
29  Dîvanda 7 beyittir. Mecmûada 5 ve 6. beyitler eksik.  



46 • TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

Elā ey nefs-i āteş-ḫū ne yanarsın cihān içün 
Çün anuñ varı bir demdür ne yilersin bir ān içün 

(G, 5, 67a; İsen: 199) 
Eller ile datlu datlu dilleşür ol dil-rübā 
El ucıyla bize uzaḳdan dimez bir merḥabā 

(G, 7, 67a; İsen: 101)  
Güzel olan gün gibi ‘ālī-cenāb olmaḳ gerek 
Bī-naẓīr ü bī-bedel bir āfitāb olmaḳ gerek 

(G, 10, 67a; İsen: 165)  
Her denīye ey göñül rūḥuñ revān itmek neden 
Bī-vefā cānāna ‘ömr-i cāvidān virmek neden 
Ḳadrüñi bilmezlere cān u cihān virmek neden 
Bir vefāsuz raḥmı yoḳ nā-merde cān virmek neden 

(Mütekerrir Murabba’, 7 bend, 67b; İsen: 81) 
Ḥaḳ cemālüñ gülşenin bād-ı żarardan ṣaḳlasun 
Ḫāk-i pāyuñ gevherin yavuz naẓardan ṣaḳlasun 

(G, 7, 68a; İsen: 197)  
Yüri ey nāme bizden ol şeh-i ḫūbāna ‘aşḳ eyle  
Ki ya‘nī Muṣṭafāya ol güzel sulṭāna ‘aşḳ eyle 

(G, 11, 68a; İsen: 212)  
Fürḳat eyyāmında bārī yāri görsem gāh gāh 
Şol göñül eglencesi dildārı görsem gāh gāh 

(G, 7, 68b; İsen: 215)  
Bize bu ‘aşḳda eglenmege bir yār olsa 
Yār biñ biñ bulınur yār-i vefādār olsa 

(G, 5, 68b; İsen: 216)  
 
İsḥāḳ 

Ol ḳadar ben ḫasteye cevr-i firāvān eyledüñ 
Kim ölüm düşvār iken sen baña āsān eyledüñ 

(G, 7, 68b; Çavuşoğlu: 209)  
 

Uṣūlī 
Āh kim ol bī-vefā gitdi vefādār olmadı 
Derd ü ġamdan özge bir kimse baña yār olmadı 
   (G, 5, 69a; İsen: 242)  
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Muttaṣıl ṣanma bizi cevr ü cefānuñ ḳulıyuz 
Dōstum gāh cefā gāh vefānuñ ḳulıyuz 

(G, 6, 69a; İsen: 137)  
Leblerüñle eyā zebān-ı faṣīḥ 
Zindedür tā ölince nām-ı Mesīḥ 

(G, 5, 69a; İsen: 108)30 
 
Bāḳī  

Ey gonce açılma yüri nā-dān arasında 
Hīç gül mi biter ḫār-ı muġaylān arasında 

(G, 5, 69b)31  
 
Ḥayretī 

Benüm şāhum benüm şūḫum benüm çoḳ sevdügüm Aḥmed 
Ḳadīmī ḳuluñam itme beni şāhum ḳapuñdan red 

(G, 5, 69b; Çavuşoğlu H: 161)  
 

‘Ulvī 
Cevr-i a‘dāya taḥammül yegdür 
Dergeh-i Ḥaḳḳa tevekkül yegdür 

(G, 5, 69b; Çetin: 260)  
 
Bāḳī 

Allar giymiş ḫırām eyler nihāl-i gül gibi 
Günde ‘uşşāḳuñ hezārın öldürür bülbül gibi 

(G, 5, 69b; Küçük: 430) 
 
Hüdāyī 

Ey ḳaşı yā ḫadengüñe sīnem nişāne dik 
Nāzük-nihāl-i serv durur bāġ-ı cāna dik 

(G, 5, 70a; Kutluk II: 1061-62)  
 
Fevrī 

Şehr içinde bir ‘Acem oġlı belürdi nāgehān 
Kirpügin tīr-i ciger-dūz eyleyüp ḳaşın kemān 
Ġamze vü müjgāndan almış destine tīġ u sinān 

                                                                 
30  Dîvanda 6 beyittir. Mecmûada 5. beyit eksik. 
31  Dîvanda bulunamadı. 
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Ḳatl-i merdüm itmede cellāddur çeşmi hemān 
Ḫışm ile her kime baḳsa öldürür virmez amān 
Ḫançer-i müjgān-ı ḫūn-ḫˇārı döker her laḥẓa ḳan 
Baş çeküp āḫir Celālī olmaḳ ister bī-gümān 
Mā-ḥaṣal bir fitne vü āşūbdur kevn ü mekān  
Hey meded sulṭān-ı ‘ādil şeh Süleymān-ı zamān 
Devr-i ‘adlüñde yaraşmaz ẓulm ile ṭolmaḳ cihān 

(Mütekerrir Mu’aşşer, 5, 70a) 
 
(?) 

‘Ayb eylemeñüz ḥażret-i Manṣūra ki lābüd 
Te’ẟīr-i maḥabbet ki ola dilde muḥaḳḳaḳ 
Derd ehlini bir mertebeye vāṣıl ider kim 
Her mūy-ı teninden çıḳar āvāz-ı “Ene’l-Ḥaḳ” 

(Kıt’a, 70b) 
 
Fevrī 

Ḫastesi ölse de üstine ṭabībüm varamaz 
Nice varsun ki bilür ādeme eylük yaramaz 

(G, 5, 71a) 
 
Şemsī Paşa 

Oldı bir ‘aşḳa mübtelā bülbül 
Bulmadı derdine devā bülbül 
   (G, 5, 71a) 
Bir būseye cān istedi cānāne tekellüf 
Didüm ġarażuñ cān ise cānā ne tekellüf 

(G, 5, 71a) 
 
‘Ālī 

Yine bir şūḫ-ı cefā-pīşe şeh-i merḥamet-endīşe güneş gibi ṭoġup ḫāneme 
gencīne-ṣıfat virdi şeref kūşe-i vīrāneme dil şehrini luṭf ile kerem ḳaṣrını 
bünyād u yıḳuḳ göñlümi iḥsān ile ābād u ḳadem-rence ḳılup bezmüme 
tenhā ve beni itdi viṣāliyle ḥased-kerde-i dünyā32.  
   (Bahr-i Tavîl, 6, 71b) 

                                                                 
32  ‘Âlî’nin bu bahr-i tavîlinin sadece ilk mısra’ını verdik.  
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Yine bir serv-i bālāya ḳul oldum iḫtiyārumla 
Görinmez derde düşdüm dīde-i gevher-niẟārumla 
Ṭuyurdum rāz-ı pinhānum cihāna āh u zārumla 
‘Adū oldum dil-i dīvāne gibi yār-ı ġārumla 
Müyesser olmadı hem-bezm olam ṣabr u ḳarārumla 
Göñül bir yaña gitdi ḳaldı cān cism-i nizārumla 
Barışmaz yıldızum ḥayf āh mihr-i tābdārumla 
‘Aceb ḥālüm n’olur āḫir benüm bu intiẓārumla 
Eger ḥaşr olmaz isem ol ḳıyāmet-ḳad nigārumla 
Gezem maḥşerde gögsüm dögerek seng-i mezārumla 
   (Mütekerrir Mu’aşşer, 5 bend, 72b; Altun: 166)  
 

Tīġī 
Burc-ı felekde ḥüsn ile bir meh-cebīnsin 
Dürc-i ṣadefde dāne-i dürr-i ẟemīnsin 
Gün gibi zīb ü zīver-i rūy-ı zemīnsin 
Her vech ile güzeller içinde güzīnsin 
Yoḳdur bahāne ḥüsnüñe bir nāzenīnsin 
‘Aybuñ hemān budur ki erāzil-nişīnsin 
   (Mütekerrir Müseddes, 5 bend,73a) 
 

Münīrī 
Çü ‘āşıḳ olmaduñ ṭa‘n eyleyüp baña n’idersin sen 
Görüp ben ‘āşıḳ-ı ġamnāki aġlarken gülersin sen 
Ta‘accüb eyleyüp aḥvālüme başuñ ṣalarsın sen 
Naṣīḥat şimdi baña kār ider mi ẓann idersin sen 
Gel ey nāṣıḥ ḳo pendi ḥāl-i dilden bī-ḫabersin sen 
Beni dīvāne ḳıldı bir perī bilmem ne dirsin sen 
   (Mütekerrir Müseddes, 5 bend, 73b) 

 
Sipāhī 

Aġyār-ı bed-liḳāya ṭaḳıldı ol sehī-ḳad 
Ben sāyeveş fütāde miskīni eyledi red 
Ḳaddüm ḫam itdi ġamla āḫir o ḳaşı ser-ḥad (?) 
Dūr eyleyüp naẓardan idüp cefā-yı bī-ḥad 
Bilsem nedür günāhum baḳmaz yüzüme Aḥmed 
Yazıḳ degül mi baña hey ümmet-i Muḥammed 
   (Mütekerrir müseddes, 5 bend, 74a) 



50 • TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

‘Ulvī 
Felekler güm güm ötse yiridür āh u fiġānumdan 
Zemīni ġarḳ-ı ḫūn itsem n’ola eşk- revānumdan  
‘Alevler ẓāhir oldı sīnede sūz-ı nihānumdan 
Ciger ḳan oldı geldi aḳdı çeşm-i ḫūn-feşānumdan 
Devāsuz derde dūş oldum uṣandum ṭatlu cānumdan 
Aceb mi ḳalmasa hergiz eẟer nām u nişānumdan 
Diyār-ı ġurbete düşdüm cüdā oldum mekānumdan 
Garīb illerde ḳaldum ayru düşdüm nev-cüvānumdan 
   (Mütekerrir Müsemmen, 5 bend, 74b; Çetin: 150)  
 

Baḫşī 
Giyüp ol şūḫ-ı perī-çehre libās-ı ‘aselī 
Leblerinden ṣunar idi baña şehd ü ‘aseli 
Nice gündür ki dilā bād-ı muḫālif eseli 
Nāz ile ḫışm idüben diyeli benden kes eli 
Serv-i nāzum küseli Tañrı selāmın keseli  
Gitmedi ḫāṭır-ı maḥzūnumuñ aṣlā keseli 
   (Mütekerrir müseddes, 5 bend, 75a) 
 

Hāşimī 
Bileli irecegin devlet-i dünyāya ḫalel 
Ṭuyalı kār-ı cihān olmasın āḫir muḫtel  
Ḳalmadı ṣafḥa-ı ḫāṭırda ḫaṭ-ı ṭūl-ı emel 
Ārzū-yı dile pek mā’il idük gerçi ezel 
Şimdi hīç ġam yimezüz virmese maḳṣūdumuz el 
Ber-murād olmaġı bilmem ne ṣanurduḳ evvel 

(Himmetī’nin matla’ını tazmīn, 5 bend, 75b;  
Bulan: 78)33  

 
‘Ālī 

Tīr-i ḳażāya ḥāżır u nāẓır degül misin 
Derd ü belā vü miḥnete ṣābır degül misin 
Ḫidmetde cān u baş ile ḥāżır degül misin 

                                                                 
33  Bu matla’ı tazmîn yoluyla oluşturulan müseddes, Seyyid Hâşimî Dîvânı’nda var. Ancak Him-

metî’nin olduğu kaydedilen ve tazmîn edilen matla’ dışında, mecmûadakinden farklı bir şiirdir.  
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Biñ cānuñ olsa terkine ḳādir degül misin 
Meydān-ı ‘aşḳ içinde bahādır degül misin 
   (Müzdeviç Muhammes, 5 bend, 76a) 
 

Baḫşī 
‘Āḳıl gerek ey dil ola rindān arasında 
Güftāra gelüp diñlede iḫvān arasında 
Eflāke başı irse de insān arasında 
Nā-dān olımaz meclis-i ‘irfān arasında 
Ḫar-mühre ṣıġar mı dür ü mercān arasında 
   (Kabûlî’nin gazelini Tahmîs , 5 bend, 76b) 
 

Āzerī 
Aldı göñlüm yine bir dil-ber-i pākīze-ḥıṣāl 
Ṣaçı sünbül lebi mül ‘ārıżı ḫurşīd-miẟāl 
Oldı pāy-ı dile gīsū-yı girih-gīri ‘ıḳāl 
Şimdi ḥālümden eger ḫalḳ iderlerse su’āl 
Gice gündüz benem ol mu‘tekif-i künc-i melāl 
Mütelāşī vü perīşān u müşevveş-aḥvāl 
   (Nev‘î’nin gazelini Tesdîs, 6 bend,77a) 
 

 ‘Ulvī 
Ber-murād itdi felek gerçi dil-i nā-kāmı 
Ṣundı ammā n’ideyin zehr ile pür bir cāmı 
İrdi cān ḳulaġına ẕevḳ-ı Ḫudā peyġāmı 
Āh kim geldi meded ġuṣṣa vü ġam hengāmı 
Ne ‘aceb tīz geçer ẕevḳ u sürūr eyyāmı 
İrmedin nıṣf-ı nehārı irişür aḫşāmı 
   (Mütekerrir Müseddes, 5 bend, 77b; Çetin: 161)  
 

Baḫşī 
Göñlümi zülfüñ perīşān ideli sevdā ile 
Baḥẟ ider seyl-āb-ı eşküm ṭurmayup deryā ile 
Nice söyleşem ‘aceb ol şūḫ-ı bī-pervā ile 
İḫtilāṭ idüp muḥaṣṣal muttaṣıl a‘dā ile 
İtmedüñ ülfet dirīġā bülbül-i şeydā ile 
‘Ahdümüz böyle degüldi sen gül-i ra‘nā ile 
   (Mütekerrir Müseddes, 5 bend,78a) 
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 ‘Ālī 
Yine bir şāha esīr itdi beni devr-i zamān 
Yine bir āteş ile oldı vücūdum sūzān 
Ne naẓīri bulunur aña ne olur aḳrān 
İ‘tiḳādum bu durur miẟli bulınmaz el-ān 
Nedür ol ḳamet-i bālā nedür ol nāz u ol ān 
Ṭoġrusın söyleyeyin aña ḳıyās olmaz hemān 
Hicr-i Yūsufda benüm Yūsufumı görse ‘ayān 
Giryeden el yur idi ḥażret-i pīr-i Ken‘ān 
   ( Müsemmen, 5 bend, 78b)34 
Ne yoluña ḫarc eylemege sīm ü zerüm var 
Ne bār-ı ġamuñ çekmege fermān u ferüm var 
Bīmār u ġarībem şeb-i ġamda seferüm var 
Āḫir nefesümdür saña gel bir ḫaberüm var  
Gel gel öpeyim gerdenüñi derd-i serüm var 
Bir boynı uzaḳ yire giderem seferüm var 
   (Mütekerrir Müseddes, 5 bend, 79a; Altun: 194)  

 
Fevrī 

Tañrı her şaḫṣa temennā-yı dil ü cānın vire 
Kāfire İslām u ehl-i dīne īmānın vire 
Şeyḫ u ṣūfīye cinān u ḥūr u rıḍvānın vire 
Mālike mülkin ġarībe künc-i vīrānın vire 
İsterem Ḥaḳ ḫaste-dil ‘uşşāḳa cānānın vire 
Umaram derdin viren Allāh dermānın vire 
   (Mütekerrir Müseddes, 5 bend, 79b; Tarlan 1: 74)  

 
Rahmī 

Nev-bahār olup irişdi yine hengām-ı cünūn 
Dāġ-ı sīnem gibi ṣaḥrālar olupdur lāle-gūn 
Yārsuz çeşmüm döker bir laḥẓada seyl-āb-ı ḫūn 
Āh elüñden kime feryād ideyin ey dehr-i dūn 
Ḫāṭırum maḥzūn u baġrum ḫūn u baḫtum ser-nigūn 
Ṣabra ṭāḳat ḳalmadı ġāyet zebūn oldum zebūn 
   (Mütekerrir Müseddes, 5 bend, 80a; Tarlan 1: 16)  

                                                                 
34  Birinci bendin bütün mısraları birbiriyle kafiyeli, ancak diger bendlerin son beyitleri hem birinci 

bendden, hem de bağlı bulundukları bendlerden farklı kafiyelenmiştir. aa aa aa aa, bb bb bb cc, dd dd dd 
çç, ee ee ee ff….gibi. Bu sebeble Müsemmene de tam uymaz. Ancak terkîb de değildir.  
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Maḳālī 
Şikāyet rūzgārumdan ki bir dem olmadum ḫoşnūd 
Fiġān baḫt-ı siyāhumdan ki ḳılmaz ṭāli‘üm mes‘ūd 
Yumıldı ġonca-i baḫtum elümde cām-ı ġam-fersūd 
Bu ḫˇāristān-ı ‘ālemde açılmazsa gül-i maḳṣūd 
Ne ġam ey bülbül-i cān çünki gülzār-ı ‘adem mevcūd 
   (Müzdeviç Muhammes, 5 bend, 80b)35 

 
Fużūlī 

Ġamzesin sevdüñ göñül cānuñ gerekmez mi saña 
Tīġa urduñ cism-i ‘uryānuñ gerekmez mi saña 
   (G, 7, 87a; Akyüz: 139)  
Cānumuñ cevheri ol la‘l-igüher-bāra fedā 
‘Ömrümüñ ḥāṣılı ol şīve-i reftāra fedā 
   (G, 7, 87a; Akyüz: 133)  
Ṣubḥ ṣalup māh-ı ruḫuñdan niḳāb 
Çıḳ ki temāşāya çıḳa āfitāb 
   (G, 9, 87b; Akyüz: 143)36 

 
‘Ulvī 

Ey göñül ġayrıya meyl eyleme cānān bir olur 
Birinüñ ‘aşḳı derūnuñda yiter cān bir olur 
   (G, 5, 87b;Tarlan 3: 18)  

 
Ẓuhūrī 

‘Āşıḳam gül yüzüñüñ naḳşına şāhum ezelī 
Seni naḳḳāş-ı ezel ḳudret eliyle yazalı 
   (G, 5, 87b) 
 

Fużūlī 
Āh eyledügüm serv-i ḫırāmānuñ içündür 
Ḳan aġladuġum ġonca-i ḫandānuñ içündür 
   (G, 6, 88a; Akyüz: 181)37 

                                                                 
35  Mecmûada 81a boş. 80b Makâlî’nin bu şiirinin son bendinin ilk iki mısra’ı ile bitiyor. Son ben-

din ilk mısra’ında Makâlî mahlası var. Ancak bendin son üç mısra’ı olmadığı için tahmis olup 
olmadığını tesbit edemedik. Ayıca, 81b-87a arasında iki beyitlik kıt’alar şeklinde 79 hadis var. 

36  Dîvan’da 10 beyit. Mecmûada 9. beyit eksik. 
37  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 5. beyit eksik. 
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İsḥāḳ 
Dil-rübālar çoḳ38 velī hergiz naẓīr olmaz saña 
Hey ne dirsin pādişāhum kim esīr olmaz saña 
   (G, 5, 88a; Çavuşoğlu İ: 114)  

 
Fużūlī 

Teşne-i cām-ı viṣālüñ āb-ı ḥayvān istemez 
Mā’il-i mūr-ı ḫaṭuñ mülk-i Süleymān istemez 
   (G, 6, 88a; Akyüz: 186)39 

 
Ẕātī 

Merḥabā ey būy-ı zülf-i dil-rübā 
Ḳanḳı yiller esdi geldüñ bu yaña 
   (G, 5, 88b; Tarlan Z: 20)  
Pā-bürehne ḫāke baṣmışsın ḳadem ey āfitāb 
Yine gökde istedügin yirde bulmışdur türāb 
   (G, 5, 88b; Tarlan Z: 73)40 

 
Fużūlī 

Ḫoş ol zamān ki ḥarīm-i miẟāle maḥrem idüm 
Ne mübtelā-yı belā ne muḳayyed-i ġam idüm 
   (G, 5, 88b; Akyüz: 225)41 
Nice mektūb-ı maḥabbet nice irsāl-i kelām 
Dostluḳ ḥaḳḳın unıtmış ne kelām u ne selām 
   (G, 5, 89a)42 
 

Hüdāyī 
Ey ruḫı bāġ-ı leṭāfetde gül-i ḫandānum 
Dutdı bülbül gibi dünyā yüzini efġānum 
Az ḳalupdur ki çıḳa burc-ı bedenden cānum 
Ey lebi derd-i dile ḥikmet ile Loḳmānum 

                                                                 
38  Mecmûadaki “dil-rübālarda” ibaresi yerine, Dîvandaki “dil-rübālar çoḳ” ibaresi alındı. 
39  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 5. beyit eksik. 
40  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 2 ve 6. beyitler eksik.  
41  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 5 ve 6. beyitler eksik. 
42  Dîvanda bulunamadı. 
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Şerbet-i vaṣluñ ile [eyle] benüm dermānum 
Düşmesün boynuña hicrüñle ölürsem ḳanum  
   (Müzdeviç Müseddes, 5 bend, 89a) 
 

Mahlassız 
Eger zencīr-i zülfüñ görmesem dīvāne olmazdum 
Giriftār-ı belā-yı miḥnet-i cānāne olmazdum 
   (G, 5, 89b) 

 
Mahlassız 

Bir dem ol dil-ber cemālinden ıraġ olmaḳ ne güç 
Bir nefes cānānesüz ‘ālemde ṣaġ olmaḳ ne güç 
   (G, 5, 89b) 

 
Fużūlī 

Ey gül ne ‘aceb silsile-i müşk-i terüñ var 
V’ey serv ne ḫoş cān alıcı ‘işvelerüñ var 
   (G, 6, 89b; Akyüz: 167)43 
Şem‘-i rūyuñ āfitāb-ı ‘ālem-ārādur senüñ 
Nūr-ı Ḥaḳ ḫurşīd-i ruḫsāruñda peydādur senüñ 
   (G, 7, 90a; Akyüz: 212)  

 
Nev‘ī 

Nihān oldı gözümden zülf-i dil-ber 
‘Aceb midür oḳursam küfri ez-ber 
   (G, 5, 90a; Tulum: 300)  

 
Rūḥī 

Ṣanmañuz rüsvāylıḳdan ġam çeker ferzāneyüz 
Ġonca iseñ ‘andelībüz şem‘ iseñ pervāneyüz 
   (G, 5, 90a; Rûhî: 230)44 

 
Ḫuldī 

Meclis-i ‘aşḳ içre ey dil ḫūn-ı dīdemdür şarāb 
Ṭañ mıdur baġrum yaḳup odlara eylersem kebāb 
   (G, 5, 90b) 

                                                                 
43  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada makta’-mahlas beyit eksik. 
44  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 3 ve 4. beyitler eksik. 
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Fiġānī 
Virdüm dehān-ı dil-bere dil ġā’ibāne ben 
Miḳdār-ı ẕerre görmedüm andan45 nişāne ben 
   (G, 5, 90b; Karahan: 90)  

 
‘Amrī 

Revā mıdur ki raḳībe vefālar eyleyesin 
Muḥibbe ṣādıḳa cevr ü cefālar eyleyesin 
   (G, 5, 90b; Çavuşoğlu A: 127)  

 
Bāḳī 

Sūz-ı ‘aşḳ ile ḳaçan kim dilden āh u zār olur 
Āh dūd u dūd ebr ü ebr āteş-bār olur 
   (G, 5, 91a; Küçük: 171)  

 
Veysī 

Görelden dīde-i cān ile ol naḳş-ı dil-ārāyı 
Didi cān u göñül āyā nedür bu ṣun‘-ı Mevlāyī 
   (G, 5, 91a) 

 
Muḥibbī 

Ḳan yudarsa ṭañ mıdur la‘l-i leb-i yār isteyen 
Cān virür bu yolda bir zülf-i siyehkār isteyen 
   (G, 5, 91a; Ak: 608) 

 
‘Ulvī 

Kāmilüñ gitse vücūdı nice īcādı ḳalur 
Sen daḫı añıla gör kim er ölür adı ḳalur 
   (G, 5, 91a; Çetin: 248)  

 
Muḥibbī 

Pend gūş itme dilā alma ele ‘ār etegin 
Ḳo ne dirlerse disünler ṭuta gör yār etegin 
   (G, 5, 91b; Ak: 640) 
 

                                                                 
45  Mecmûada “senden” kelimesi yerine, Dîvandaki “andan” kaydedildi. 



TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ • 57  

Mahlassız 
Dilde ġamzen okun araya ḳodum 
Ḳomadum cānumı belāya ḳodum 
   (G, 5, 91b) 

 
Bāḳī 

Ne devrān muvāfıḳ ne ṭāli‘ müsā‘id 
Ḳolın boynuma ṣalmaz ol sīm-sā‘id 
   (G, 5, 91b; Küçük: 126)  

 
‘Ulvī 

Kemān-keşlikde ḳatıdur ḳaşuñ ġāyet dil-āverdür 
Velīkin tīġ-ı müjgānuñ bahādırdur ciger-derdür 
   (G, 5, 92a; Çetin: 291)  

 
Şāhidī 

Her ḳaçan taḥrīr ola cānā ruḫuñ üstinde ḫaṭ 
Ḳılca ḳalmaz ġuṣṣası ‘āşıḳlaruñ bildüm faḳaṭ 
   (G, 5, 92a)  

 
Ḥamdī 

Gördügümce seni her gāh benüm sulṭānum 
Ḳudret olmaz ki diyem āh benüm sulṭānum 
   (G, 5, 92a) 

 
Ḥāletī 

Dem-ā-dem yāre ḳarşu eşkini düşmen revān eyler 
Maḥabbet ehli ammā ḳā’il olmaz aña ḳan eyler 
   (G, 5, 92a) 

 
‘Ulvī 

Ṣubḥa dek aġladuḳ bu şeb ṭoġmadı māh-pāremüz 
Ṭāli‘ümüz açılmadı düşkün imiş sitāremüz 
   (G, 5, 92b; Çetin: 314)  
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Şem‘ī 
Ey lebi ġonca vü bili ince 
Baña oldı ḫayālüñ eglence 
   (G, 5, 92b; Tarlan 2: 75)46 

 
Hüdāyī 

Mey-i telḫ içdüm idi çāre ṣanup def‘-i ġama 
Yārsuz olduġıçün acısı çıḳdı depeme 
   (G, 5, 93a) 

 
Muḥibbī 

Olmışam cām-ı lebüñden ben senüñ ey yār mest  
Nite kim būy-ı gül ile bülbül-i gülzār mest 
   (G, 5, 93a; Ak: 106) 

 
‘Ālī 

Şebüm tār itdi rūzum tīre baḫtum ḳara ṣabrum mū 
Siyeh ḫāl ü siyeh gīsū siyeh çeşm ü siyeh ebrū 
   (G, 5, 93a) 

 
Ezherī 

Lāleye reng viren ol ḫad-i gül-gūn ancaḳ 
Servi ḥayretde ḳoyan şol ḳad-i mevzūn ancaḳ 
   (G, 5, 93a) 

 
Şuhūdī 

Vaṣf-ı ruḫuñda Rūḥī Revānī ġazelleri 
Taṣvīr-i ḥüsnüñ itmede Mānī ġazelleri 
   (G, 5, 93b) 

 
Fiġānī 

Ḳoma elden ḳadeḥi yār-i vefādār olıcaḳ 
Kişiye ḫoş-dem imiş hem-demi dildār olıcaḳ 
   (G, 5, 93b; Karahan: 71)  
 

                                                                 
46  A. N. Tarlan eserde, Sehî Bey Tezkiresi’nden naklen gazelin ilk iki beytini vermiştir. 
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Selīḳī 
Baña nerrād-ı felek göstermedi naḳş-ı murād 
Şeş-der-i ġam içre zārum bulmadum hergiz güşād 
   (G, 5, 93b) 
 

Hüdāyī 
Selāmın kesmeyen herkesden ol sulṭān-ı ‘ādildür 
Nihāl-i mīvedārı cennetüñ her yaña mā’ildür 
   (G, 5, 94a) 

 
Fevrī 

Kūyına geldi göñül ol yār-i cānı bulmadı 
Girdi firdevse velī ḥūr-ı cinānı bulmadı 
   (G, 5, 94a) 

 
Bāḳī 

Ḥüsniyle saña öykinemez çün gül-i ra‘nā 
Ḥüzniyle baña beñzeyemez bülbül-i şeydā 
   (G, 5, 94a; Küçük: 104)  
Göstermeseydi bādesini sāġar-ı zücāc 
Ẕevḳ itmez idi bezm-i ṣafāda göñül mizāc 
   (G, 5, 94a; Küçük: 119)  
Nāle-i ‘āşıḳa ḳılmazsın dād 
Hey ela gözlü elüñden feryād 
   (G, 5, 94a; Küçük: 127)47 
 

Meylī 
Göñlümüz hiç rūy-ı ḫūb-ı ḫoş-ṣadādan geçmedi 
Pīr olduḳça ḥarīṣ oldı hevādan geçmedi 
   (G, 5, 94b) 

 
Bāḳī 

Dilā nūş it ciger ḳanın mey-i gül-gūn ise gitdi 
Yüri zehr-i belāya ḳāni‘ ol afyon ise gitdi 
   (G, 5, 94b; Küçük: 437)  

 

                                                                 
47  Dîvanda 6 beyit. Mecmûada 3. beyit eksik. 
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Hüdāyī 
Girmek içün Ḳays ‘uryān oldı Leylā ḳoynına 
Rūzgār ol nā-murādı ṣaldı ṣaḥrā ḳoynına 
   (G, 5, 95a) 

 
Fiġānī 

Terk idüp yārānı fürḳat iḫtiyār itdi göñül 
Bir nice eyyām ‘işret iḫtiyār itdi göñül 
    (G, 5, 95a; Karahan: 80)  
Gördi nihāl-i ḳāmetini sen semen-berüñ 
Biñ pāre oldı ḳalbi ḥasedden ṣanavberüñ 
   (G, 5, 95a)48  
Ey sehī-ḳad ġam-ı zülfüñle perīşān-ḥālem 
Sāyeveş ḫākde üftādeyem ü pā-mālem 
     5, 95a; Karahan: 89)  

 
Nişānī 

Sırruñı fāş eyleme nā-ehle cān elden gider 
Bülbül-i şūrīde olma gülsitān elden gider 
   (G, 5, 95b) 

 
Fiġānī 

Yüzüm zerd oldı yaşum ḳan dir isem yāre āl añlar  
Miyānuñ fikri mū ḳıldı tenüm dirsem ḫayāl añlar 
   (G, 5, 95b; Karahan: 51)49 
 

Hüdāyī 
Geçdi Mecnūn ‘aşḳdan geçmez dil-i mestānemüz 
İllerüñ uṣlandı uṣlanmaz bizüm dīvānemüz 
   (G, 5, 95b; Kutluk: 1062) 
Yüz bulaldan başa çıḳdı ey büt-i ṭannāz zülf 
Vechi var ḫurşīd-i ‘ālem-tāba ḳılsa nāz zülf 
   (G, 5, 96a) 
‘Āşıḳ olmış dil-berüm bir yār-i bī-hem-tā iken 
Bülbül olmış bāġ-ı ‘aşḳa ġonca-i zībā iken 
   (G, 5, 96a) 

                                                                 
48  Dîvanda bulunamadı. 
49  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 2 ve 5. beyitler eksik. 



TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ • 61  

Fevrī 
Görinen ol deheni mīm ü ḳaşı nūn ancaḳ 
Lebi ġonca yüzi gül ḳāmeti mevzūn ancaḳ 
   (G, 5, 96a) 

 
 Cāmi‘ī 

Ṭāli‘ümde gör sa‘ādet var mı ey Yūsuf-cemāl 
Aç cemālüñ muṣḥafından gel baña bir ḳutlu fāl 
   (G, 5, 96a) 

 
Ḫaliṣī 

Açıldı ‘ālem gül gibi esdi nesīm-i ṣubḥ-dem 
Cūş eyleyüp bülbül gibi muṭrib sürūd it dem-be-dem 
   (G, 11, 96b) 

 
Bāḳī  

‘Ālem ḥayāt-ı nev bulur cānlar baġışlar dem-be-dem 
Enfās-ı Rūḥu’llāhdur gūyā nesīm-i subḥ-dem 
   (G, 9, 96b; Küçük: 296)  
 

Fevrī 
Alan izin tozın eyler Cem ü Dārāya istiġnā 
İderler kīmyāgerler şeh-i dünyāya istiġnā 
   (G, 5, 97a) 
Faḳr u fenā-yı ‘aşḳa düşen devlet istemez 
Ẕevḳ u ṣafā-yı hicri bilen vuṣlat istemez 
   (G, 5, 97a) 

 
Fiġānī 

Ḳavl ü ḳarār eylemeñ ol bī-ḳarār ile 
Zīrā ki öldürür kişiyi intiẓār ile 
   (G, 5, 97b; Karahan: 104)  

 
Ṭāli‘ī 

Ġamzeñ ḫadengi ile ḳaşuñ cān delüpdür[ür]  
Bilürse ḳıymetin yine bir kān delüpdür[ür] 
   (G, 5, 97b) 
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Nev‘ī 
Kār-ı ‘aşḳı bunca ‘āḳıllar ki hep müşkil bilür 
Gūşe-i mey-ḫānede her mest-i lā-ya‘ḳıl bilür 
   (G, 5, 97b; Tulum: 311)  
Mevc urur baḥr-ı maḥabbet keştī-i dil nā-bedīd 
Bir ‘aceb deryādayuz ḳa‘rıyla sāhil nā-bedīd 
   (G, 5, 98a; Tulum: 259)  
 

Behiştī 
Cihānda ‘āşıḳuñ yā Rab cefāsuz yāri olmaz mı 
Maḥabbet gülsitānınuñ gül-i bī-ḫārı olmaz mı 
   (G, 5, 98a; Aydemir: 524)  

 
Bāḳī 

Sāḳī-i pāk-meşreb ü pākīze-ẕāt ile  
Sa‘y it ṣafāya bāde-i ṣāfī-ṣıfāt ile 
   (G, 5, 98a; Küçük: 358)50 

 
Meşāmī 

Olaldan mihr ile dil müşterī ol māh-sīmāya 
Nigāhum yoḳ felekde āfitāb-ı ‘ālem-ārāya 
   (G, 5, 98b; Yeniterzi: 323)  

 
Raḥmānī 

Nice ḳan aġlamasun dem-be-dem iki gözümüz 
Bize bir laḥẓa naẓar ḳılmaz ol iki gözümüz 
   (G, 5, 98b) 

 
Bāḳī 

Ḫūblar mā’ildür elbet ‘āşıḳ-ı şeydāsına 
Dil-ber-i ‘ālī-cenābuñ baḳma istiġnāsına 
   (G, 5, 98b; Küçük: 352)51 

 

                                                                 
50  Dîvanda 6 beyit. Mecmûada 4. beyit eksik. 
51  Dîvanda 9 beyit. Mecmûada 5, 6, 8 ve 9. beyitler eksik. 
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Rūḥī 
Ne gedā ile muḳayyed ne şehen-şāh ile ol 
‘Ālem-i vaḥdete var ey göñül Allāh ile ol 
   (G, 5, 98b; Rûhî: 292) 
 

Bāḳī 
Kūyuñ yolında nice kez ey mihr-i bī-naẓīr 
Şeb-rev diyü giceyle ṭutıldı meh-i münīr 
   (G, 5, 99a; Küçük: 156)  
Ḫūbda çihre ile sīne gerek 
Baña maḥbūb böylesine gerek 
   (G, 5, 99a; Küçük: 274)  

 
Nev‘ī 

Ta‘rīf iderse ḥüsn ile ol māhı ehl-i dil 
‘Ālī-cenābdur o bizüm ḥaddümüz degül 
   (G, 5, 99a;Tulum: 405)  

 
Ẕātī 

Hey di şol ġamze-i ḫūn-ḫˇāra Muḥammed Çelebi 
Yüregüm eyledi biñ pāre Muḥammed Çelebi 
   (G, 7, 99b: Çavuşoğlu Z: 413)  

 
Nev‘ī 

Ṭāli‘ bu vech ile dūn ser-keş nigār böyle 
Bī-çāre ‘āşıḳı gör baḫt öyle yār böyle 
   (G, 5, 99b;Tulum: 494)  

 
‘Ulvī 

Ḳanı sāyeñ gibi ḫāk olduġum ey serv yanuñda 
Alursa cānum alsun bārī Mevlā āsitānuñda 
   (G, 5, 99b; Çetin: 499)  

 
Fevrī 

Ḳāmetüñ servi degül mi gele ṭoġru söyle 
Gül degül mi ruḫuñ ey ġonca-i gül-bū söyle 
   (G, 5, 99b; Tarlan 1: 102)  
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‘Ulvī 
Ṣanemā sencileyin dil-ber-i ra‘nā bulımam 
Bāġ-ı ḥüsnüñ gibi bir özge temāşā bulımam 
Rāzumı açmaġa göñlüm gibi şeydā bulımam 
Saña derdüm dimesem gerçi tesellā bulımam 
‘Arż-ı ḥāl itmege hergiz seni tenhā bulımam 
Seni tenhā bulıcaḳ kendümi aṣlā bulımam 
   (Mütekerrir Müseddes, 5 bend, 100a; Çetin: 173)  

 
Nev‘ī 

Ne mümkin oldı ġam-ı fürḳat ile ülfet idem 
Ne çāre var ṭalebüñden senüñ ferāġat idem 
Ne ḳādirem ser-i kūyuñ varup ziyāret idem 
Ne furṣat oldı saña ḥālümi ḥikāyet idem 
Ne vüs‘at oldı ki hicrān ġamın rivāyet idem 
   (Kendi gazelini Tahmīs, 5 bend, 100b; Tulum: 215)  

 
Maḳālī 

Cān u dilden biz saña ey meh belā-keş ‘āşıḳuz 
Her ne deñlü eyleseñ mihr ü vefālar lāyıḳuz 
   (G, 5, 101a) 
Bekler gözüñ alup ele tīr ü kemān kemīn 
Derbend-i ‘aşḳı kim geçer ey bī-emān emīn 
   (G, 6, 101a) 

 
Fevrī 

Dāġlar yaḳdı sīneme dil-ber 
Her birisi bir filori deger 
   (G, 6, 101b; Tarlan 1: 108)52 
Öykünürmiş ḳadd-i yāre serv āzād olmasun 
Gül yüzinden utanur güller cemāli ṣolmasun 
   (G, 5, 101a) 
Āhum ol seng-dilüñ ḳalbine hīç itmez eẟer 
Ṭāli‘üm līk nuḥūsetde benüm ṭaşı deler 
   (G, 5, 101b) 

 

                                                                 
52  A. N. Tarlan eserinde, Beyânî Tezkiresi’nden naklen sadece matla’ı vermiştir. 
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Ṣun‘ī 
Dirīġā görmedüm hergiz senüñ gibi cefākārı 
Egerçi nice nice sevdi dil her-cāyī dildārı 
Yiter aġlatduġuñ53 cānā esirge ‘āşıḳ-ı zārı 
Teraḥḥum itmedüñ öldüm saña yalvarı yalvarı 
Gözümüñ nūrı göñlümüñ sürūrı ‘ömrümüñ varı 
Bizümle dost olımazsañ‘adāvet eyleme bārī 

(Taşlıcalı Yahyâ’nın matla’ını Tazmîn, 5 
bend, 101b) 

 
Nev‘ī 

Meded ey gülşenüñ nāzük-nihāl-i lāle-ruḫsārı 
Leṭāfet sebzezārınuñ teẕerv-i kebk-reftārı 
Vefāsuz dil-rübālar ‘askerinüñ şāh u serdārı 
Aġardı giryeden luṭf it esirge çeşm-i ḫūn-bārı 
Gözümüñ nūrı göñlümüñ sürūrı ‘ömrümüñ varı 
Bizümle dost olımazsañ ‘adāvet eyleme bārī 
   (Taşlıcalı Yahyâ’nın matla’ını Tazmîn, 

5 bend, 102a; Tulum: 209)  
 
Fiġānī 

Cihāna ‘aşḳ ile geldüm ne māl ü ne menālüm var 
Ḳanā‘at gencine ḳāni‘ olalı ḫoşça ḥālüm var 
   (G, 5, 102a; Karahan: 48)  

 
Nev‘ī 

Ne rāh-ı ‘aşḳa nihāyet ne baḥr-ı şevḳa kenār 
Ne tende tāb ile ḳuvvet ne cānda ṣıḥḥat var 
   (G, 5, 102b; Tulum: 310)54 
Nāz ile ‘arż-ı hilāl itse ıraḳdan ol ḥabīb  
Ṣā’im-i hicrān umar rūz-ı viṣālin ‘an-ḳarīb 
   (G, 5, 103a; Tulum: 244)  

 

                                                                 
53  Mecmûadaki “aġlat yiter” ifadesi yerine, mânâ gereği “aġlatduġuñ” kelimesi kaydedilmiştir.  
54  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 5 ve 6. beyitler eksik. 
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Enverī 
Hep cümle ‘ālemüñ sañadur meyli ey perī 
Başına aġsa cümle perīnüñ n’ola peri 
   (G, 5, 103a; Sabuncu: 277) 

 
Mahlassız 

Ka‘be ḳıblem senüñ cemālüñdür 
Ḥacerü’l-Esved anda ḥālüñdür 
   (G, 5, 103a) 

 
Āhī 

Yirde ḳalmaz āteş-i āh-ı seḥergāhum benüm 
Ṭoḳınur çarḫuña bir gün ey felek āhum benüm 
   (G; 5, 103b; Sungur: 141)  

 
Nev‘ī 

Boyuñdur maṭlab-ı a‘lā-yı cān-ı mübtelā ‘ömrüm 
Ṣaçuñdur mebde’-i sevdā-yı ‘aḳl-ı pür-belā ‘ömrüm 
   (G, 5, 103b; Tulum: 408)  

 
Muḥibbī 

Hem-demüñ her demde bir gül yüzlü cānān oldı ṭut 
Maḥremüñ dün gün meh ü ḫurşīd-i raḫşān oldı ṭut 
   (G, 5, 103b; Ak: 93) 

 
Hüdāyī 

 جاهدوا فی اهللا يا اهل الصباح

الرياحان عز المر و ممضی ک  

   (G, 5, 103b; devamı Türkçe) 
 
Ḥāletī 

Tekye-i ‘aşḳuñda cānā şol ki ‘uryān olmadı 
Giymedi şāl-ı melāmet merd-i meydān olmadı 
   (G, 5, 104a) 
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Nev‘ī 
Olmadı devlet müsā‘id ḳıldı istiġnā murād 
Rūzgār el virmedi ḳalduḳ ayaḳda nā-murād 
   (G, 5, 104a; Tulum: 258)  
Ḳanda bir ġam yārsuz ḳalsa benümle yār olur 
Bir belā kim ṣāḥibin bulmaz baña ġam-ḫˇār olur 
   (G, 5, 104a; Tulum: 302)  
Lebüñe beñzemese sāġar-ı la‘līn-cāme 
Ser-fürū itmez idi böyle ṣurāḥī cāma 
   (G, 5, 104b; Tulum: 469)  

 
Recāyī 

Ṭaşa ṭutar diyü gülzārı giceyle jāle 
Baş açup şāh-ı güle itdi şikāyet lāle 
   (G,5,104b) 

 
Nihālī 

Çekerüz cevri reh-i ‘aşḳına sālik olıcaḳ 
Virürüz mā-meleki dil-bere mālik olıcaḳ 
   (G, 5, 104b) 

 
Ẕātī 

Allāh nice zībā ruḫuñuñ ali Muḥammed 
Dir anı gören ṣalli ‘alā-āl-i Muḥammed 
   (G, 5, 104b; Tarlan Z: 109)  

 
Nev‘ī 

Başum giderse ‘aşḳ ile devlet degül midür 
Başdan ġaraż hevā-yı maḥabbet degül midür 
   (G, 5, 105a; Tulum: 263)55 
 
Gün geldügünce sīnede miḥnet ziyādedür 
Derd ü ġamum meger ki benüm sīne-zādedür 
   (G, 5, 105a; Tulum: 301)56 

                                                                 
55  Dîvanda 6 beyit. Mecmûada 5. beyit eksik. 
56  Dîvanda 6 beyit. Mecmûada 5. beyit eksik. 
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Cām-ı ġam nūş itmede bir yār-i maḥrem bulmadum 
Ben bu dehrüñ sāġar-ı mihrinde ‘ālem bulmadum 
   (G, 5, 105a)57 

 
Rūḥī-i Baġdādī58 

Devrden peymāne-i mihr ü vefā eksilmede 
Ḳalb-i ehl-i ḥālden mihr ü vefā eksilmede 
   (K, 22, 105b; Rûhî: 51)59 

 
Fużūlī -i Baġdādī60 

Ṣun‘-ı Ḥaḳ kim yoġ iken ‘ālemi itmiş peydā 
Andan almış eẟer-i naẓm-ı niẓāmın eşyā 
   (K, 21, 106a; Akyüz: 78)  

 
Cevrī 

Ey meh-i encümen-efrūz-ı ḥarīm-i aġyār 
Āteş-endāz-ı dil-i ‘āşıḳ-ı bī-ṣabr u ḳarār 
   (Terkîb, 5 bend, 106b; Ayan: 166)  
Milket-i ḥüsnüñ eyā mālik-i ‘izz ü cāhı 
Muttaṣıl cevr ile zār itme dil-i güm-rāhı 
Çıḳmasun rūz u şeb eflāke fiġān u āhı 
Lāyıḳ-ı merḥamet itbende-i devlet-ḫˇāhı 
Ḳıl naẓar ḥālüme ey kişver-i ḥüsnüñ şāhı 
Gāh cevr eyler iseñ bārī esirge gāhī 

(‘Ulvî’nin müseddesinin ilk bendinin matla’ını 
Tazmîn, 5 bend, 107b)61 

 Nāzuñı taḫṣīṣ-i erbāb-ı niyāz itmek neden 
Hicr ile ‘uşşāḳı pür-sūz u güdāz itmek neden 
Mihr ile a‘dāyı ṣāḥib-imtiyāz itmek neden 
Luṭf ile aġyārı her dem ser-fürū itmek neden 

                                                                 
57  Dîvanda bulunamadı. 
58  Başlık halinde var. 
59  Dîvanda 33 beyit. 
60  Başlık halinde var. 
61  Dîvanda bulunamadı.  
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Herkese mihr ü vefā ‘uşşāḳa nāz itmek neden  
Ġayra iḥsān ehl-i dile iḥtirāz itmek neden 
   (Nâdirî’nin matla’ını Tazmîn 5 bend, 107b;  

Ayan: 363)  
 
Maṭla‘ 62 

Nedür bu nāz u te’allül bu deñlü cevr ü cefā 
Nedür hey āfet-i devrān nedür bu istiġnā 
   (Matla’, 108a) 

Cevrī 
Maḥabbet āteşinde kimse sūzān olmasun yā Rab 
Gözinden kimsenüñ her dem aḳan yaş olmasun yā Rab 
Kimesne mübtelā-yı ‘aşḳ-ı ḫūbān olmasun yā Rab 
Benüm tek hīç kim zār u perīşān olmasun yā Rab 
Bu kāfirler esīri bir Müselmān olmasun yā Rab 

(Fuzûlî’nin gazelini Tahmîs, 7 bend, 108b;  
Ayan: 358)  

Ġamze-i ḫūn-ḫˇārı her dem meyl ider ḳan içmege 
Teşnedür kāfir gözi ḫūn-ı Müselmān içmege 
   (G, 5, 109a)63 
Cānā geçdi tīr-i ġamzeñ āh u zār itmem yine 
Zaḫm ile ṭoldı derūnum āşikār itmem yine 
   (G, 5, 109a; Ayan: 273)  
‘Aşḳuñ esrārına vāḳıf dil-i āgāhumdur 
‘Aşḳdan kim beni men‘ eylese bed-ḫˇāhumdur 
   (G, 5, 109a; Ayan: 293)  

 
Nev‘ī 

Çāk eyle libās-ı teni rüsvāy-ı cihān ol 
Ṭut ṣıdḳ ile bir pīr etegin ‘ārif-i cān ol 
   (G, 5, 109a; Tulum: 401)  
İçüp devr-i lebüñde dem-be-dem ḫūn-ı ciger çeşmüm 
Ṣafā-yı cām-ı ‘aşḳı bunca demlerdür sürer çeşmüm 
   (G, 5, 109b; Tulum: 408)  

 

                                                                 
62  Mecmûada “maṭla’” başlık şeklinde kaydedilmiştir. 
63  Dîvanda bulunamadı. 
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Fevrī 
Dil ü cān ḳarşu çıḳar sīneye cānān gelicek 
Memleket ḫalḳı gibi şehrine sulṭān gelicek 
   (G, 5, 109b) 
Ḳo Ferhād ile Mecnūnı belā-yı ‘aşḳı benden ṣor 
Ṭa‘āmuñ leẕẕetin bir aġzınuñ dadın bilenden ṣor 
   (G, 5, 109b; Tarlan 1: 93)  

 
Maḳālī 

Ne ḥālet var ‘aceb şīrīn-kelām-ı la‘l-i nābında 
Su’āl itdükçe şekkerler niẟār eyler cevābında 
   (G, 5, 110a) 
Gözüñ siḥr ile ‘aḳlum almasa dīvāne olmazdum 
Lebüñ ḳılmasa efsūn ‘āleme efsāne olmazdum 
   (G, 5, 110a) 
Nihāl-i ḳāmet-i mevzūnı yārüñ naḫl-i dil-cūdur 
Dil-i meyyālümüz ardınca anuñ bir aḳar ṣudur 
   (G, 5, 110a) 

 
Mānī 

Yāre teklīf-i viṣāl eyleme gelse tenhā 
Yaluñuz gelmesi ‘uşşāḳa yiter mihr ü vefā 
   (G, 5, 110a; Tuman II: 902) 

 
Fiġānī 

Lebüñ kim cān u dil derdine emdür 
Anı ben ḫasteye luṭf eyle emdür 
   (G, 5, 110b)64 
 

Āzerī 
Yiter aġlatdı ġamuñ dīde-i giryānı yiter 
Yiter iñletdüñ efendi dil-i nālānı yiter 
   (G, 5, 110b) 

 

                                                                 
64  Dîvanda bulunamadı. 
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Cinānī 
Cānum çıḳar evden çıḳup ol yār gelince 
Oynar yürek ol lu‘bet-i mekkār gelince 
   (G, 5, 110b; Okuyucu: 586)  

 
Nev‘ī 

Başlayaldan devre bu fānūs-ı çarḫ-ı pür-‘iber 
Baġlayaldan peyker-i nīgūyı ressām-ı ṣuver 
   (Terkīb, 6 bend, 111a; Tulum:171)  
Ey vücūd-ı mümkināt inşā-yı luṭfuñdan eẟer 
Cümle ‘ālem mübtedā-yı feyż ü cūduñdan ḫaber 
   (K, 98, 112b; Tulum: 33 ) 

 
Ḳabūlī 

Bizi şey’ li’llāha geldi bir ‘aceb torlaḳ dede 
Pā-bürehne bir ışıḳ ammā ‘aceb parlaḳ dede 
   (K, 30, 115a) 

 
Veysī 

Benem ol bī-kes ü dil-ḫaste ġarīb-i dil-teng 
Mest-i peymāne-i ġam cür‘a-keş-i cām-ı şereng 
   (K, 22, 115b) 

 
‘Ulvī 

Bir gice iderken ġam ile nāle-i şeb-gīr 
Çekdi gözüme perde-i ḫˇābı yed-i taḳdīr 
   (Terkîb, 5 bend, 116b; Çetin: 128)  

 
ẞenāyī 

Olur çü fenā āḫir ḳaṣr-ı felegüñ bāmı 
Ḳalmaz ḳafes-i tende cān murġı çü ārāmī 
Gel ‘ālem-i bāḳīye ḳaşd eyle ḳıl iḳdāmı 
Emmāreyi zecr eyle hīç virme aña kāmı 
Ey ṭālib olan ‘āşıḳ fehm eyle ser-encāmı 
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Bu beyti müdām oḳı nūş it mey-i gül-fāmı 
 صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

 بسيار سفر بايد پخته شود جامی

   (Mütekerrir Müsemmen, 7 bend, 117a) 
 
Bāḳī 

Ḳadr-i eşküm ol bilür kim ḳıymet-i gevher bile 
Rūy-ı zerdüm ḫoş görür ol kim ‘ayār-ı zer bile 
   (K, 15, 118a; Küçük: 28)  
Leb-i la‘lin ḫayāl it gūşe-i ‘uzletde pinhān ol 
Dilā hem kān-ı gevher ḳıl özüñ hem gevher-i kān ol 
   (K, 13, 118b; Küçük: 29)65 
Dil-i ṣad-çāki ser-i zülf-i perīşāne çeker 
Bilür ol mūy-ı ġamın her ne ise şāne çeker 
   (K, 14, 119a; Küçük: 30)  
Devlet el virse yüzüñ gördügüm eyyām olsa 
Merḥabā eylesem ol şūḫ ile bayram olsa 
   (G, 5, 119a; Küçük: 384)  
Ruḫsāruña ḫaṭṭ-ı ‘anber-efşān 
‘Abd-ı habeşīdür adı Reyḥān 
   (G, 5, 119b; Küçük: 331)  
Ser-i kūyuñ ṣanemā cennet-i a‘lā bilürin 
Müntehā ḳāmetüñi Sidre vü Ṭūbā bilürin 
   (G, 5, 119b; Küçük: 324)  

 
Tīġī 

Vefā ehline kāruñ çünki olmışdur cefā ḳılmaḳ 
Ḫaṭā-yı maḥż imiş senden temennā-yı vefā ḳılmaḳ 
Umarken cān u dilden vaṣl ile ẕevḳ u ṣafā ḳılmaḳ 
Neden her ‘āşıḳ-ı maẓlūmı hicre mübtelā ḳılmaḳ 
Nedür ey çarḫ-ı ẓālim yāri yārinden cüdā ḳılmaḳ 
Murād ehlin esīr-i dām-ı bī-dād-ı belā ḳılmaḳ 
   (Mütekerrir Müseddes, 5 bend, 119b) 

 

                                                                 
65  Dîvanda, 14 beyit. Mecmûada 9. beyit eksik. 
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Lem‘ī 
Yine aġyār-ı bed-ḫū başlayup iġvāya sulṭānum 
Dil-i şeydāyı geçmişler meger sen aya sulṭānum 
Dimişler ‘aşḳuñı fāş eyledi dünyāya sulṭānum 
İnanduñ mı ya andan töhmet-i a‘dāya sulṭānum 
Neden çoḳ böyle incinmek dil-i şeydāya sulṭānum 
Nedür bā‘iẟ bu deñlü nāz u istiġnāya sulṭānum 
   (Mütekerrir Müseddes, 5 bend, 120a) 

 
Hüdāyī 

Ol meh gelürse ḫāneme mihr-i seḥer gibi 
Çeşmümde cāy idem aña nūr-ı baṣar gibi 
   (G, 7, 120b) 

 
‘Ulvī 

Çeşmüm ey sulṭān-ı ‘ālem şeh-nişīn olsun saña 
Ferş-i sīnem cilve ḳılduḳda zemīn olsun saña 
   (G, 5, 121a; Çetin: 210 )66 
Pister-i miḥnetde çeşm-i ḫūn-feşān aġlar baña 
Zaḫm-ı sīnem nice demlerdür ki ḳan aġlar baña 
   (G, 5, 121a; Çetin: 201) 
Bī-güneh ẓulm ider ol şāh-ı cihāndār baña 
Yiridür olsa göñül dār-ı cihān dar baña 
   (G, 5, 121a; Çetin: 204) 
‘Ārıżuñsuz lāleveş dāġ-ı sitemdür gül baña 
Kākülüñsüz heft ser-ejder gelür sünbül baña 
   (G, 5, 121a; Çetin: 200) 
Ḫaṭṭı geldükde vefā eyledi ol yār saña 
Ey göñül Ḥıżr yitişdi ḫaṭ-ı dildār saña 
   (G, 5, 121b; Çetin: 203) 
Ġurbete düşdüm dirīġā ‘āşıḳ-ı şeydā olup 
Bu ġarīb illerde ḳaldum bī-kes ü tenhā olup 
   (G, 5, 121b; Çetin: 218) 
Ol perī olalı bezm-i meye tenhā ṭālib 
Meclisinde didi er ġā’ib u ṣoḥbet ġā’ib 
   (G, 5, 121b; Çetin: 214) 

                                                                 
66  Dîvanda 8 beyit. Mecmûada 3-5. beyitler eksik. 



74 • TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

Depret elüñi sāḳī yitişdür meded şarāb 
Maḫmūr-ı cām-ı ‘aşḳ olalı ḥālümüz ḫarāb 
   (G,5, 122a; Çetin: 213) 
Çoḳ çalışdı eline girmedi dāmān-ı ḥabīb 
Dest-i ġamdan n’ola çāk olsa girībān-ı raḳīb 
   (G, 5, 122a; Çetin: 213) 
Ḳıl fedā yāre ḫānumāndan geç 
Lā-mekān ol göñül mekāndan geç 
   (G, 5, 122a; Çetin: 231) 
Ṣūfī cihānda maḥrem-i rindān olur mı hīç 
Nā-dān olan kimesnede ‘irfān olur mı hīç 
   (G, 5, 122a; Çetin: 229) 
Ṣatma ey ḫˇāce nebāt-ı ḥamavīden bize hīç 
Dehen-i yār ṭururken şekerüñ ez ṣuyın iç 
   (G, 5, 122b; Çetin: 230)67 
Dil-i bī-çāremi gözler yine ol bī-emān gözler 
İki şeh-bāz-ı vaḥşīdür ki murġ-ı nā-tüvān gözler 
   (G, 5, 122b; Çetin: 267) 
Yār şemşīrini her dem baña ḳarşu getürür 
Ol ṭabīb-i dil ü cān ḫastesine ṣu getürür 
   (G, 5, 122b; Çetin: 296) 
Oḳlaruñ kim tende zaḫm-ı ḫūn-feşāna girdiler 
Ḳıydılar ben ḫasteye yoḳ yire ḳana girdiler 
   (G, 5, 123a; Çetin:290)68 
Maraż-ı ‘aşḳ devāsın leb-i cānāndan ṣor 
Yüri ey ḫaste göñül ḥikmeti Loḳmāndan ṣor 
   (G, 5, 123a; Çetin: 258) 
Mey-i la‘lüñle ḳanı bezm-i pinhān itdügüm demler 
Ten-i fersūdeme bir cür‘asın cān itdügüm demler 
   (G, 7, 123a; Çetin: 276) 
Ḫaṭṭ-ı reyḥān ki yāḳūt-ı leb-i dildāra yazmışlar 
Dil-i bī-çāreler derdine andan çāre yazmışlar 
   (G, 5, 123a; Çetin:299) 
Kemān-keşlikde māhirdür ḳaşuñ ġāyet hünerverdür 
Velīkin tīr-i müjgānuñ bahādurdur ciger-derdür 
   (G, 5, 123b; Çetin: 291) 

                                                                 
67  Dîvanda 6 beyit. Mecmûada 3. beyit eksik. 
68  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 2 ve 6. beyitler eksik. 
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Leṭāfet deştine āb-ı revāndur tīġuñ ey dil-ber 
Olupdur ‘aks-i rūy-ı zerdüm anda berg-i nīlūfer 
   (G, 5, 123b; Çetin: 257) 
Ḳaşuñ ġamıyla ḳaddini şol kim kemān ider 
Āh oḳlarına ḳalb-i ‘adūyı nişān ider 
   (G, 5, 123b; Çetin: 300) 
Leb-i la‘l-i revān-baḫşuñ derūn-ı dilde cānumdur 
Kemend-i zülf-i müşgīnüñ ḥayāt-ı cāvidānumdur 
   (G, 5, 124a; Çetin: 285) 
Her ḳaçan kim yanuma ol gözleri āhū gelür 
Fi’l-meẟel Mecnūna mūnis olmaġa āhū gelür 
   (G, 5, 124a)69 
Ḫoş yaraşur cemālüñe bu ḫaṭṭ-ı müşk-bār 

الذی خلق الليل والنهارامنت ب  

   (G, 5, 124a; Çetin: 281) 
Ḥüsni niḳābın ol şeh-i ḫūbān açar ḳapar 
Ṭāvūs şeh-perin dem-i cevlān açar ḳapar 
   (G, 5, 124a; Çetin: 302) 
Bu gün Ṭūfān-ı Nūḥı ḳurıdan āh-ı derūnumdur 
Cihānı ser-be-ser ġarḳ-āb iden seyl-i ‘uyūnumdur 
   (G, 5, 124b; Çetin: 244) 
Bulmaġa ġamzeñ oḳın gözlerümüñ yaşı gider 
Uġrı ardınca şehā nite ki ṣubaşı gider 
   (G, 5, 124b; Çetin: 290) 
Ṭālib-i cānāneyüz mülk-i cihāndan fārıġuz 
‘Āşıḳ-ı āvāreyüz kevn ü mekāndan fārıġuz 
   (G, 5, 124b; Çetin: 329) 
Yoluñda sāyeveş ey serv-ḳad ḫāk ile birüz biz 
Ayaġ altında ḳalmış bir bölük ḫˇār u ḥaḳīrüz biz 
   (G, 5, 125a; Çetin: 327) 
Vardur cenāb-ı Ḥaḳḳa bizüm istinādumuz 
Yoḳ ġayrıya tevekkülümüz i‘tiḳādumuz 
   (G, 5, 125a; Çetin: 320) 
Hümāveş yüksek uçar şeh-süvārum baña meyl itmez 
Dirīġ ol ḳaddi Ṭūbāya elüm irmez gücüm yitmez 
   (G, 5, 125a; Çetin: 311) 

                                                                 
69  Dîvanda bulunamadı. 
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Dil-i ‘uşşāḳa ṣūfī maḥrem olmaz 
Kemāl ehline nā-dān hem-dem olmaz 
   (G, 5,125a; Çetin: 318) 
Derdüm baña kār eyledi dermāna el irmez 
Cānum lebe geldi leb-i cānāna el irmez 
   (G, 5, 125b; Çetin: 325) 
Ṭıfl-ı dil eyledi seyr-i ruḫ-ı cānāna heves 
Nev-hevesdür n’ola eylerse gülistāna heves 
   (G, 5, 125b; Çetin: 331) 
El yudum āb-ı revāndan döyemem aña dimiş 
Yunsa yunmışdur o māhuñ yüzi yunmasa gümiş 
   (G, 5, 125b; Çetin: 338) 
Bāġ-ı kūyuñ seyridür Firdevs-i A‘lādan ġaraż 
Pertev-i nūr-ı cemālüñdür eḥibbādan ġaraż 
   (G, 5, 126a; Çetin: 341) 
Öpdi dil yārüñ elin ‘öẕr idüp āhından çoḳ 
Hep görenler didiler ‘öẕri günāhından çoḳ 
   (G, 5, 126a; Çetin: 356) 
Ey göñül ma‘reke-i ‘aşḳ ḫaṭarnāk ancaḳ 
Düşmenüñden ḥaẕer it çābük ü çālāk ancaḳ 
   (G, 5, 126a; Çetin: 362) 
Ḥalḳa-ı zülf-i ḫam ender-ḫamı cānānemüzüñ 
Oldı zencīr-i cünūnı dil-i dīvānemüzüñ 
   (G, 5, 126a; Çetin: 378) 
Beni fürḳat şebinde ḳomaduñ ey meh-liḳā geldüñ 
Ṣafā virdüñ göñül mir’ātına şāhum ṣafā geldüñ  
   (G, 5, 126b; Çetin: 376) 
Beñzerdi nigāruñ ḳad-i bālāsına bī-şek 
Şimşād-ı çemen olmasa bir gölgesi gökçek 
   (G, 5, 126b; Çetin: 379) 
Ṭoġrılmaz idi kūyına ol ġonca-dehānuñ 
Olmasa demürden yüregi ḳıble-nümānuñ 
   (G, 5, 126b; Çetin: 385) 
Altun üsküfle görindi baña ol ruḫları al 
Māh-ı bedr itdi şafaḳda ṣanasın ‘arż-ı cemāl 
   (G, 5, 127a; Çetin: 396) 
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İ‘tiḳād-ı yāre gelmez ẕemm-i düşmenden ḫalel 
Kā’ināt içre meẟeldür gerçi من يسمع يخل 
   (G, 5, 127a; Çetin: 394) 
Çekdügüñ cevri dimem dil-ber-i ra‘nādan bil 
Her belā kim gelür ey dil saña Mevlādan bil 
   (G, 5, 127a; Çetin: 392)70 
Tā ezel ‘aşḳ ile taḫmīr oldı bünyādum benüm 
Yoġ iken bu āb u ḫāk ü āteş ü bādum benüm 
   (G, 5, 127a; Çetin: 414) 
Vefāsuz yārüñ el çek ‘ārıżından kākülinden hem 
Ferāġat ḳıl cihānuñ lālesinden sünbülinden hem 
   (G, 5,127b; Çetin: 412) 
Dün gice sīneye bir dil-ber-i ra‘nā çekdüm 
Ṣubḥa dek la‘l-i lebinden mey-i ḥamrā çekdüm 
   (G, 5, 127b; Çetin: 402) 
Göñül āh itdi hicrüñle gözüm dökdi bu şeb nem hem 
Benümçün iñledi bülbül seḥer aġladı şeb-nem hem 
   (G, 5, 127b)71 
Derdümi bilmege ey dil-ber-i ‘ayyār benüm 
Ḫançer-i ġamzeñ ile gel yüregüm yar benüm 
   (G, 5, 128a; Çetin: 400) 
Çemende bülbüli zülf-i nigāra beñzetdüm  
Nesīm-i ṣubḥı dil-i bī-ḳarāra beñzetdüm 
   (G, 5, 128a; Çetin: 422) 
Nāme şerḥ eyler iken yāre yaḳam çāk itdüm 
Cism-i fersūdemi ol nāme içün ḫāk itdüm 
   (G, 5, 128a; Çetin: 425) 
İderse ġam dilümüz pāre pāre ḳatlanalum 
Ölince yāre ki ey māh-pāre ḳatlanalum 
   (G,5, 128a; Çetin: 426) 
Yolında sāyeveş ol serv-ḳaddüñ gerçi ḫākem ben 
Ġubārum maḥv ider bād-ı ṣabā aña helākem ben 
   (G, 5, 128b; Çetin: 482) 
Ġarīb ü bī-kesem künc-i belāda maḥremüm sensin 
Benümçün aġla ey çeşmüm ölince hem-demüm sensin 
   (G, 5, 128b; Çetin: 434) 

                                                                 
70  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 5 ve 6. beyitler eksik. 
71  Dîvanda bulunamadı. 
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Güp düşme şarāb üstine mestāne düşersin 
Yār olma hevā ehline yābāne düşersin 
   (G, 5, 128b; Çetin: 445)72 
Dil ḫarāba varıyor sīneye cānān gelsün 
Şehri ḫālī ḳomasun taḫtına sulṭān gelsün 
   (G, 5, 129a; Çetin: 451) 
İdeyin teslīm yāre ḫānumānum ḳalmasun 
Çün ḳarārum yoḳ mu‘ayyen bir mekānum ḳalmasun 
   (G, 7,129a; Çetin: 484) 
Vefā gelmek muḥāl oldı nigār-ı dil-pesendümden 
Ölümüm iḫtiyār itdüm uṣandum kendü kendümden 
   (G, 5, 129a; Çetin: 444, 471)73 
Her dem evrāḳ-ı felek bāda varur āhumdan 
Tāze gülsin ḥaẕer it āh-ı sehergāhumdan 
   (G, 5, 129a; Çetin: 443) 
Ḫalāṣ olmadı ‘aşḳuñda senüñ cevr ü cefālardan 
Dirīġā ḫaste-dil ḳurtılmadı gitdi belālardan 
   (G, 5, 129b; Çetin: 461) 
Ḳarardı dīde ḫaṭ-ı müşk-i nāba baḳmaḳdan 
Gözüme ḳara ṣu indi kitāba baḳmaḳdan 
   (G, 5, 129b; Çetin: 443) 
Çemen ṣaḥnında ey lāle seḥer kim cilvegersin sen 
Gözümden ḳaṭre ḳaṭre dökilen ḫūn-ı cigersin sen 
   (G, 5, 129b; Çetin: 441) 
Dilā her-cāyīdür ol cevri çoḳ cānānı n’eylersin 
Ḫas u ḫār ile açılmış gül-i ḫandānı n’eylersin 
   (G, 7, 130a; Çetin: 438) 
Gedā-yı bī-nevā ol devlet-i dünyāyı n’eylersin 
Ölüm öñ ṣoñ muḳarrerdür ḳurı ġavġāyı n’eylersin 
   (G, 5, 130a; Çetin: 437) 
Ol pāresi çoḳ geçse ger āvārelerinden 
Āvāreleri geçmez anuñ pārelerinden 
   (G, 5, 130a; Çetin: 440) 
Çengi men‘ eylerse muṭrib zāhid-i mecnūna da 
Diñlesün nāyı uyar ol şer‘a da ḳānūna da 
   (G, 5, 130b; Çetin: 504) 

                                                                 
72  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 3 ve 6. beyitler eksik. 
73  Aynı gazel verilen kaynakta iki yerde kayıtlıdır. 
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Nice bir ‘azm idelüm mey-ḫāneden mey-ḫāneye 
Sāḳıyā gelsün berü mey-ḫāneden mey ḫāneye 
   (G, 5, 130b; Çetin: 543) 
Fütāde dilleri seyr eyledükde ṭopraḳda 
O şeh-süvār didi kim göñüller alçaḳda 
   (G, 5, 130b; Çetin: 504)74 
Şol dil ki cām-ı ‘aşḳ ile mestāne olmasa 
Lāyıḳ budur ki şem‘ine pervāne olmasa 
   (G, 5, 130b)75 
Āsumānīler giyüp girmiş nigārum göklere 
İrişürse yiridür feryād u zārum göklere 
   (G, 5, 131a)76 
İrişdi nev-cüvānum serv-i bālā oldı gitdükçe 
Açıldı gül gibi ol ġonca ra‘nā oldı gitdükçe 
   (G, 5, 131a; Çetin: 496) 
Dirīġā seyl-i eşküm cūy-bār olmaḳda gitdükçe 
Benüm servüm ḫas u ḫāra kenār olmaḳda gitdükçe 
   (G, 5, 131a; Çetin: 497) 
Ey dil ḥikāyet-i ġamı nā-dāna söyleme 
Mecnūn-ı ‘aşḳ iseñ n’ola yābāna söyleme 
   (G, 5, 131b; Çetin: 530) 
Ṣanemā derdüñ alursam n’ola dermān yirine 
Dil-i bī-cāna lebüñ fikri yiter cān yirine 
   (G, 5, 131b; Çetin: 535)77 
Baña ol kebk-i ḫırāmānum eger rām olsa 
Aġlamazdum ḫam-ı ḳaddüm ġam ile dām olsa 
   (G, 5, 131b; Çetin: 516) 
Ḳabā-yı sebz ile ol mū-miyānı seyr eyle 
Miyān-ı sebzede serv-i revānı seyr eyle 
   (G, 5, 131b; Çetin: 521) 
Kimi sevdümse bī-vefā oldı 
Başuma ‘aşḳı bir belā oldı 
   (G, 5, 132a; Çetin: 527) 

                                                                 
74  Dîvanda da 5 beyit alınmış. Ancak mecmûadaki 4. beyit dipnotta “diğer matla’” olarak kayde-

dilmiştir. Ayrıca, Dîvandaki 2. beyit mecmûda eksik.  
75  Dîvanda bulunamadı. 
76  Dîvanda bulunamadı. 
77  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 4 ve 5.beyitler eksik. 



80 • TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

Görenler gerdenüñle dirler ol ruḫsār-ı pür-nūrı 
İki yirden żiyā ṣalmış yanar bir şem‘-i kāfūrī 
   (G, 5, 132a)78 
‘Adem gülzārına bir ġonca-leb cānānumuz gitdi  
Dirīġ ol serv-ḳad sīmīn-beden tiz bitdi tiz yitdi 
   (G, 5, 132a; Çetin: 575) 
Ṣalarsın sāyeveş ḫāke nice sulṭān-ı ḫūbānı 
Ṣalınsañ nāz ile ey serv-ḳāmet sāde sulṭānī  
   (G, 5, 132b; Çetin: 561) 
Āh kim tīr-i cefā cānuma te’ẟīr itdi 
Var ise ġamzelerüñ ḳatlüme tedbīr itdi 
   (G, 5, 132b)79 
Ġam-ı la‘lüñle gözden ṣanma ancaḳ eşk-i ter düşdi 
Ayaġuñ altına baḳsañ daḫı görseñ neler düşdi 
   (G, 5, 132b)80 
Vaḥdet isterseñ göñül mihr-i cihān-ārā gibi 
Keẟret-i dünyādan el çek Ḥażret-i ‘Īsā gibi 
   (G, 5, 132b; Çetin: 565) 
Yanuñda ey göñül ol serv-i ḫoş-reftār yitmez mi 
Niçün her ḫūba mā’ilsin saña bir yār yitmez mi 
   (G, 5, 133a; Çetin: 576)81 
Baġruma ġamzeñ ile ḫançer-i ḥasret geçdi 
Cāna müjgānuñ ile nāvek-i fürḳat geçdi 
   (G, 5, 133a; Çetin: 577) 
Tīrüñ çün elif ey ḳaşı yā cānda bulındı 
‘Aşḳ ehli hemān-dem didiler ḳanda bulındı 
   (G, 5, 133a; Çetin: 551) 
Olup alçaḳ göñüllü āb gibi 
Meskenet ehli ol türāb gibi 
   (G, 7, 133b; Çetin: 548) 
Olupdur ey göñül çün kim cihān aġyārdan ḫālī 
İrişdi vaḳt-i furṣat olma hergiz yārdan ḫālī 
   (G, 5, 133b; Çetin: 574)82 

                                                                 
78  Dîvanda bulunamadı. 
79  Dîvanda bulunamadı. 
80  Dîvanda bulunamadı. 
81  Dîvanda 6 beyit. Mecmûada 4. beyit eksik. 
82  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 5 ve 6. beyitler eksik. 
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Sīnede dāġ-ı maḥabbet yaḳalum lāle gibi 
Ḳaṭre ḳaṭre dökelüm göz yaşını jāle gibi 
   (G, 5, 133b; Çetin: 564)83 

 
Nev‘ī 

Görüp āyīne-i ruḫsāruñı ben ṭūṭī-i gūyā 
Bu günden ‘āşıḳuñ olmaḳ görindi ey gül-i ra‘nā 
   (G, 5, 134a; Tulum: 232) 
Pür olsa ḫāk-i fenā ile çeşm-i nā-bīnā 
Hemīşe dīde-i cānum ‘iẕār-ı yāre baḳa 
   (G, 5, 134a; Tulum: 237) 
Nevāyı nerm ide muṭrib piyāle dā’im ola 
Bahār ola ne dimekdür hevā mülāyim ola 
   (G, 5, 134a; Tulum: 233) 
Görinen mihr yüzinde ṣanemā ṣanma seḥāb 
Yaḳmasun diyü yüzüñ mihri senüñ aṣdı niḳāb 
   (G, 5, 134a; Tulum: 242) 
Meclisde cām-ı la‘lüñe ḳarşu şarāb-ı nāb 
Dürler döküp ḳızardı ḥayādan degül ḥabāb 
   (G, 5, 134b; Tulum: 241) 
Maḥabbetüñ n’ola turduḳça virse sīneme tāb 
Ziyāde neş’e virür köhnedükçe bāde-i nāb 
   (G, 5, 134b; Tulum: 240) 
Cānda taṣvīr itdüm ol zülf-i perīşānı dürüst 
Baġladum bir tār ile bir deste reyḥānı dürüst 
   (G, 5, 134b; Tulum: 245) 
Ṣun‘ eli naḳş idüp ol zülf ü zenaḫdānı dürüst 
Bir varaḳ gül üzre yazmış84 gūy u çevgānı dürüst 
   (G, 5, 135a; Tulum: 246) 
Ḫaṭṭ-ı rūyuñ olup ey māh-ı şeb-ārā ḥādiẟ 
Oldı başumda yine bir iki sevdā ḥādiẟ 
   (G, 5, 135a; Tulum: 251) 
Olmadın şehr-i ḳıdemde daḫı Ādem ḥādiẟ 
Dilde mevcūd idi ġam gözde nem ü dem ḥādiẟ 
   (G, 5, 135a; Tulum: 252) 

                                                                 
83  Dîvanda 7 beyit. Mecmûada 3 ve 6. beyitler eksik. 
84  Yazmış: Mecmûada yok. 
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Daḫı ṭūṭī ḫaṭuñ olmadı ḥādiẟ 
‘Adūlar gerçi uçurdı ḥavādiẟ 
   (G, 5, 135a; Tulum: 252) 
Yār işi ey dil ḳolay ammā ġam-ı aġyār güç 
Vaṣl-ı gül āsān velī ṣabr-ı cefā-yı yār güç 
   (G, 5, 135b; Tulum: 255) 
Kesdi bu ḳadar ṭaġ u ṭaşı ‘aşḳ ile Ferhād 
Umardı vefā ḳaṣrını şīrīn ide bünyād 
   (G, 5, 135b; Tulum: 259) 
Dōstum ḫār-ı ġamuñ ‘uşşāḳa ḫurmādan leẕīẕ 
Redd eliyle atduġuñ ṭaş sīb-i ra‘nādan leẕīẕ 
   (G, 5, 135b; Tulum: 260) 
Sīnem ġamuñ müsāfirine tāb-ḫānedür 
Peykānuñ anda āteş-i ‘aşḳa zebānedür 
   (G, 5, 136a; Tulum: 289) 
Ḳıldı ruḫında zülf-i siyāhın gül-āb-ı ter 
Düşse ‘aceb mi reşk ile gökde seḥāb-ı ter 
   (G, 5, 136a; Tulum: 270) 
Faṣl-ı ḫazān ki mevsim-i seyr ü kenārdur 
Bülbül yuvaları gül-i köhne-bahārdur 
   (G, 5, 136a; Tulum: 272) 
Öpişüp ġayr ile dildār aġız bir eyler 
Ya‘nī ‘āşıḳların öldürmege tedbīr eyler 
   (G, 5, 136a; Tulum: 275) 
Lebüñ ile şarāb hem-demdür 
N’ola ḳan aġlasa gözüm demdür 
   (G, 5, 136b; Tulum: 290) 
Ḳaşuñ ḫayāli ki dil ṣafḥasında peydādur 
Berāt-ı manṣıb-ı ‘aşḳa nişān-ı ṭuġrādur 
   (G,5, 136b; Tulum: 283) 
Dil cām-ı meyle ḥalḳa-ı rindān esīridür 
Erbāb-ı ‘işretüñ ḳulı yārān esīridür 
   (G, 5, 136b; Tulum: 261) 
Bizüz ol ehl-i ḫarābāt olan günāhīler 
Ki görse ḥālümüze reşk ider ilāhīler 
   (G, 5, 137a; Tulum: 283) 
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Aṣıldı dil ser-i gīsūña ‘āşıḳ-ı zāruz 
Efendi n’eyler iseñ eyle biz günehkāruz 
   (G, 5, 137a; Tulum: 336) 
Ṣayd-ı kemend-i zülfüñ olup mübtelālaruñ 
Cānlar virür belālaruña bī-nevālaruñ 
   (G, 5, 137a; Tulum: 384) 
Sāḳıyā bezm-i şarāb-ı nābı bünyād eyleseñ 
Tevbeler bünyādını bir demde ber-bād eyleseñ 
   (G, 5, 137a; Tulum: 380) 
Kāse-i çeşm ile ḳılsam n’ola rāhuñ menzil 
Nice merdümleri ‘aşḳ eyledi āḫır sā’il 
   (G, 5, 137b; Tulum: 398) 
Dil mübtelā-yı şehd-i lebüñdür meges-miẟāl 
Ālūde-i belā-yı maḥabbet şikeste-bāl 
   (G, 5, 137b; Tulum: 394) 
Gördüm ol meh-rū bu gün zeyn eylemiş destāra gül 
Yaraşur serdār olursa leşker-i ezhāra gül 
   (G, 5, 137b; Tulum: 396) 
Açılup gül eyledi bülbül nevā her gūşeden 
Ḳurdı ‘işret ḫaymesin şāh u gedā her gūşeden 
   (G, 5, 138a; Tulum: 429) 
Viṣālüñ ṣanma teskīn itdi sūz-ı dāġ-ı hicrānı 
Güle bülbül ḳarīb olduḳça artar āh u efġanı 
   (G, 5, 138a; Tulum: 533) 
Olupdur mesned-i naẓmuñ Ẓahīri 
Melāḥat mülkinüñ şāhı emīri 
   (G, 5, 138a; Tulum: 554) 

 
Rahmī 

Yitürdi cevr-i yār u cefā-yı zamān baña  
Bu ser de oldı bir yaña bār-ı girān baña 
   (G, 5, 138a) 
Bir ayaḳ teklīf iderse ol elif ḳāmet baña 
Bezm-i devrān içre sāḳī el vire devlet baña 
   (G, 5, 138b; Tarlan 1: 29) 
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Mahlassız 
Yārsuz peygūle-i hicr oldı çün mesken baña 
Ey ḫayāl-i dost eglence yitersin sen baña 
   (G, 5, 138b) 

 
Rahmī 

Dehānuñ ḥasretiyle olmış idi dilde ġam peydā 
Vücūda gelmedin ten olmadın nām-ı ‘adem peydā 
   (G, 5, 138b) 
Kilāb-ı kūy-ı yāre eyleyüp nāgeh ḫaber a‘dā 
Çeküp her biri dāmānum neler itdi neler a‘dā 
   (G, 5, 139a) 
Ḳarār u ṣabr gitdi ḳaldı cism içinde cān peydā 
Düşüpdür ṣan ki yārinden cüdā bir nā-tüvān peydā 
   (G, 5, 139a; Tarlan 1: 28) 
Dil diler tīġuñı ger olsa maḥabbet ġālib  
Meyl ider āba kime olsa ḥarāret ġālib 
   (G, 5, 139a) 
‘Aşḳ āteşine sīnemi dil eyledi kebāb 
Dīvānevār kendü evin eyledi ḫarāb 
   (G, 5, 139a) 
Ṣunduḳça sāḳī cāmı leb-ā-leb 
Bezm ehlin itdi şūrīde meşreb 
   (G, 5, 139b) 
Dil perīşāndur senüñ zülf-i perīşānuñ görüp 
Lāleveş yandı ciger bu verd-i ḫandānuñ görüp 
   (G, 5, 139b) 
Kitāb-ı ḥüsnüñüñ esrārına ṭālib geçer kevkeb 
Yaḳardı ṣubḥa dek sīmīn çerāġın ey ḳamer kevkeb 
   (G, 7, 139b) 
Sirişküm al idüp fürḳat vücūdum itdi zer ḥasret 
Ne reng itdi baña fürḳat neler itdi neler ḥasret 
   (G, 5, 140a; Tarlan 1: 30) 
Baña pā-būsını dil-ber iderse n’ola ger himmet 
Ḳulına şāh olanlar pāye-i ‘ālī ider himmet 
   (G, 5, 140a) 
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Ḳadem baṣsañ eger ġam-ḫāneme ey māye-i devlet 
Ḳudūmuñla olur miḥnet-serāmuz pāye-i devlet 
   (G, 5, 140a; Tarlan 1: 30) 
İşigüñ ḳıble itdi ehl-i necāt  
 رفع اهللا قدرهم درجات

   (G, 5, 140a) 
Gün ruḫlaruñuñ şevḳı dile tāb-ı maḥabbet 
Kāküllerüñüñ her ḫamı ḳullāb-ı maḥabbet 
   (G, 5, 140b) 
Ḫam-ı zülfi olup ber-bād gāhī rāst gāhī kec 
Yürür mest ol ḳadi şimşād gāhī rāst gāhī kec 
   (G, 5, 140b) 
Cām-ı şarāb-ı ‘aşḳa ki dirler cilā-yı rūḥ 
Ṣāfī lebüñi ṣun baña olur ġıdā-yı rūḥ 
   (G, 5, 140b) 

 
Nef‘ī 

Nigāhı āfet-i dīn ġamzesi āşūb-ı dünyādur 
Bu gūne şūḫa dil virmek ‘aceb derd özge sevdādur85 
   (G, 6, 142a)86 © 

                                                                 
85  141a-141b sayfaları boş. 142a’da aynı yazı stiliyle, fakat daha büyük ve cedvelsiz olarak Nef‘î’nin bu 

gazeli kaydedilmiş. Mecmûada 142b’den sonra mektup, dillekçe gibi çeşitli nesir örnekleri vardır.  
86  Dîvanda bulunamadı. 
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