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Özet 

Klasik Türk edebiyatı, nazım türleri bakımından oldukça zengindir. Şehrengizler bu nazım 
türlerinin çeşitliliği içerisinde oldukça önemli bir yer tutarlar. Bu çalışmada, önce eski Türk 

edebiyatı türlerinden şehrengizlerin tanımı yapılmaya çalışılmış; daha sonra şimdiye kadar bir 
şehrengizi olduğu bilinmeyen, kendisinin sadece birkaç beytinden başka manzumesine rast-

lanmayan şair Nüvîsî ile onun 166 beyitten oluşan mesnevi tarzında yazılmış İstanbul 
Şehrengizi tespit edilerek bilim âleminin istifadesine sunulmuştur. 

• 

Anahtar Kelimeler 
Şehrengiz, Nüvîsî, Şehrengîz-i İstanbul, 16. yüzyıl, mesnevi 

• 

Abstract 
Classical Turkish literature is opulent in terms of verse form and meters. Şehrengiz occupies a 
considerably substantial place amidst these verse forms and meters. In this study, the primary 
concern has been the definition of şehrengiz and Nuvisi the poet, who had never been known to 

have any other work than a few couplets. The rest of the study reveals fort he first time that 
Nuvisi actually wrote a Şehrengiz for İstanbul (Şehrengiz-i İstanbul) in the form of mathnavi 

that comprises 166 couplets. 
• 
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Eski Türk Edebiyatı, kullanılan nazım türleri açısından oldukça zengindir. Bu 

türlerin her birinin kendilerine mahsus yapıları ve özellikleri mevcuttur. Klasik Türk 
edebiyatının mahsulleri içerisinde biri daha vardır ki bu türe de şehrengiz denilmekte-

dir. 

Bazı araştırmalarda ve lügat kitaplarında bu edebî tür şöyle tanımlanmaktadır: 

Ferit Devellioğlu; “şehir karıştıran: ed: bir yerin tabîî ve sosyal özelliklerinden 
bahseden bir nazım türü. [çoğunlukla bu çeşit eserler, sosyal hayat bakımından bir ta-
kım dedikodulara sebebiyet verecek mâhiyette idi…]” (Devellioğlu, 1970: 1181) der. 

Şehrengizler konusunu araştırarak bir eser vücuda getiren Agâh Sırrı Levend bu 
kabil eserleri anlatırken “Bir şehrin güzellerini tasvir maksadıyla kaleme alınmış eser-
lerdir.” demektedir (Levend, 1958: 13). 

Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü adlı eserin II. cildinde Dr. İskender Pala da 
şehrengiz maddesini açıklarken “Dîvân edebiyatında bir şehir ile o şehrin mahbûbları 
hakkında yazılan manzum eser. Küçük kitaplar hâlinde düzenlenen şehrengizler (şehir 
karıştıran) yalnız Türk edebiyatında görülen millî bir nazım türüdür” demektedir (Pala, 
1989: 383). 

Burada Dr. İskender Pala, A. Sırrı Levend’in söz konusu eserinin 13. sayfasında 
kullandığı “Şâir ‘sebeb-i te’lif’de güzellerini tasvir edeceği şehirlerden bahsederek dil-
berlerini övdükten sonra, başta şehrin en güzeli olmak üzere, tanıdığı dilberlerin tasvi-
rine giriş” şeklindeki cümlesinde kullandığı “dilber” ve “güzel” kelimelerinin yerine 
“mahbûb” kelimesini kullanarak (daha sonraki sayfada A. Sırrı Levend, konuyu açarak 

düzeltme yapmışsa da) onun hatasını da düzeltmiş olmaktadır. 

Buraya kadar verdiğimiz bilgilerden anlaşıldığı gibi şehrengizler kültür merkezi 
olan bir şehri ve o şehrin mahbûblarını konu edinen manzum olarak kaleme alınmış 

eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çeşitli hacimlerde karşımıza çıkan bu manzumelerin baş kısmında tevhîd, münâcât 
ve na’t gibi bölümler yer alır. Daha sonra anlatılan şehir hakkında bilgiler verilir ve o 
şehir birkaç beyitle övülür. Bu kısımdan sonra da şehrin önde gelen mahbûbları birer 
birer övülür ve onların ünlü oldukları yönleri anlatılır. Yine bu bölümde söz konusu 

edilen mahbûbların vücut yapıları ve mesleklerinden de bahsedilir. 

Şehrengizler, başta İstanbul, Edirne ve Bursa olmak üzere birçok şehir için yazıl-
mıştır. Bu vadide eser verenlerin sayısı da bir hayli fazladır (Geniş bilgi için bk. Agâh 

Sırrı Levend, 1958; İskender Pala, 1989). 
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Bizim bu yazıyı kaleme almaktaki maksadımız; şimdiye kadar bir şehrengizi oldu-
ğu bilinmeyen, kendisinin sadece birkaç beytinden başka manzumesine rastlanmayan 
şair Nüvîsî ile onun “Şehrengîz-i İstanbul”unu ve tespit ettiğimiz bir gazelini bilim 

âlemine tanıtmaktır. 

Nüvîsî’nin hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı 
TarihiTarihiTarihiTarihi adlı eserinde Kaf-zâde Fa‘izî’nin Zübdetü’lZübdetü’lZübdetü’lZübdetü’l----Eş‘ârEş‘ârEş‘ârEş‘âr adlı tezkiresinde Nüvîsî hak-
kında bilgi yer aldığını belirtir (Levend, 1984: 298). Zübdetü’l-Eş‘âr’da ise Nüvîsî’nin 
H. 971’de (M. 1563) Eyüp’te nâib olduğu belirtildikten sonra ondan bir beyit verilir: 

 
Çekerüz her ne belā-y-ise belā-yı ‘ışNı 
Giderüz her ne Oaraf olsa berāy-ı PāOır   

(Kayabaş, 1997: 580). 
 

Tuhfe-i Nâilî’de onun Edirneli olduğu, Eyüp Nâibliği yaptığı ve H. 971- 
M.1562’de vefat ettiği belirtilmektedir (Tuman, 1949: 1115). Yine Sicill-i Osmânî’de 
de Nüvîsî’nin Eyüp Nâibliği yaptığı ve H. 971- M. 1564’te vefat ettiği belirtilmiştir 
(Süreyyâ: 1998: 192). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nde ise Edirne’de bilinme-
yen bir tarihte doğduğu; Edirne’de mahkeme katipliği yaptığı; 1563’te Eyüp Nâibi ol-
duğu ve aynı yıl vefat ettiği bildirilmektedir (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 
1990: 95). 

Müstakîm-zâde Süleyman Sadeddin Efendi, Mecelletü’n-Nisâb adlı eserinde 
Nüvîsî’yi, II. Selim şairleri arasına alarak onun Manisalı olduğunu belirtir. Bu esere 
göre Nüvîsî, Harezm’e giderek burada talik yazısını öğrendi. Daha sonra Şam’a döndü 
ve vefat tarihi olan 1567’ye kadar burada yaşadı (Mecelletü’n-Nisâb, 2000: 430b). Da-
ha önce belirttiğimiz kaynaklarda yer alan, yaşadığı yer ve dönem ile ilgili bilgiler göz 
önüne alındığında Müstakîm-zâde Süleyman Sadeddin Efendi’nin konu edindiği kişi-
nin, Nüvîsî mahlaslı başka bir şair olduğu muhtemeldir.  

Dr. Rıdvan Canım, Edirne şairlerini konu edindiği çalışmalarında 17. yüzyıl 
Edirnesinin kültür ve sanat zemininden bahsetmiş ve bu dönemde Edirne’de birçok 
şairin yetiştiğini söyleyerek Nüvîsî’yi 17. yüzyıl şairi olarak göstermiştir (Canım, 2006; 
Canım, 1995: 271). Dr. Canım “Edirne Şâirleri” adlı çalışmasında, Nuri Peremeci’nin 
“Edirne Tarihi” adlı çalışmasını kaynak göstermiş ve burada yer alan bilgilerden geniş 
ölçüde yararlanmıştır. Dr. R. Canım, Peremeci’nin yanlış verdiği 1046/1647 tarihini 
1046/1636 olarak düzeltmiştir. 

Nuri Peremeci ise çalışmasında kaynak göstermeden Nüvîsî’nin asıl adının Yunus 
Çelebi olduğunu; uzun bir süre Edirne Mahkemelerinde kâtiplik yaptığını; 1046/1647 
yılında İstanbul’a göç ederek burada vefat ettiğini belirtmektedir. Bu çalışmada, 
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Nüvîsî’nin çok okuyan, bilgin ve olgun bir kişi olup güzel yazarak iyi şiirler söyledi-
ğinden bahsetmiştir. Eserde daha sonra şairin şiirlerinden örnekler verilir. Kaynağı be-
lirtilmeyen, ancak Kaf-zâde Fa‘izî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr adlı tezkiresinden alınmış olan 
bir beyit de burada yer alır: 

 
Çekeriz her ne belâ ise belâ-yı ‘ışkı 
Gideriz her ne taraf olsa berây-ı hatır  

 (Peremeci, 1940: 249). 
 
Bu beytin devamında Nuri Peremeci’nin Nüvîsî’ye ait olduğunu belirterek eserine 

dahil ettiği ve aldığı yer hususunda kaynak göstermediği iki beyit daha bulunmaktadır. 
Beyitler şöyledir:  
 

Ne esîr-i lutf-ı dehriz, ne gam-ı ferdâdayız 
Serfirâz-ı ışk olaldan servi-veş âzâdeyiz 
 
Bendi zülfünden Nüvîsî gitti ümmîd-i necât 
Çün selâmet deşti içre murg-ı dâm üftâdeyiz  

(Peremeci, 1940: 249-250). 
 

Ancak Nüvîsî’ye Dr. Rıdvan Canım ile Nuri Peremeci’nin 17. yüzyıl şairi demesi 
zihinleri bulandırmaktadır. Burada daha önce belirttiğimiz çalışmalar ışığında şairin 
dönemi hususunda  ihtilaflar bulunduğunu göz ardı edemeyiz.  

Elimizdeki bilgilerden yola çıkarak Nüvîsî’nin Edirneli olduğu; 16. yüzyılda yaşa-
dığı ve Eyüp Nâibliğine kadar yükselen memuriyet görevlerinde bulunduğu bir gerçek-
tir. Bütün bunlardan sonra Nüvîsî’nin 17. yüzyıl değil; 16. yüzyıl şairi olduğunu kabul 
etmenin akla daha uygun olacağını belirtmek isteriz. O, H. 971’de (M. 1563) İstan-

bul’da vefat etmiştir. 

 Şehrengiz’inde İstanbul’u anlatan Nüvîsî’nin bütün aramalarımıza rağmen ulaşa-
madığımız bir divanının olduğu ihtimali vardır. Şairin Şehrengiz’inden başka Süleyma-
niye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 62 numarada kayıtlı Mecmu‘a-i Eş‘âr adlı 
birçok şairin şiirlerinin yer aldığı bir mecmuanın 91b sayfasında (derkenâr) Nüvîsî’ye 

ait bir gazel bulunmaktadır.  

Bu mecmua 197 varaktan müteşekkildir. Nesih yazı ile kaleme alınan mecmua 15 
satırlı olup kalın ve yerli kâğıt kullanılmıştır. Bölüm başlıkları kırmızı mürekkeple ya-
zılan mecmuanın cildi kül renkli meşindir. Eserin baştan sona derkenârında da şiirler 
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yer almaktadır. Nüvîsî’nin de bir gazelini tespit ettiğimiz bu şiir mecmuasında yalnızca 
15. ve 16. yüzyıl şairlerinin şiirlerine yer verildiği belirtilebilir. 

Bu mecmuada şairin tespit ettiğimiz gazeli şöyledir: 

Nüvīsī fermāyed 
 
(- . - - / - . - - / - . - - / - . - ) 
Bülbülüŋ hengāmesin diŋle işit gülzārda 
Deste deste baġlanup Xatıldı gül bāzārda 
 
‘Iyş u ‘işret mevsümidür furXatı fevt eyleme 
Ġonçelerle geçsün ‘ömrüŋ Nalmasun dil Pārda 
 
Ey göŋül Zamd eylegil yārüŋ cemālin seyr idüp 
Dest-i Nudret gör ne yazmış çehre-i dildārda 
 
[üsn bāġında gül-i ter ruPlarınuŋ alına 
Bir esīrem bende düşdüm zülf-i müşkīn yārda 
 
Ey Nüvīsī cümle ‘uşşāN Zālüme reşk eyledi 
AXılu dīvāne göŋlüm şol mu‘anber-bārda 

 
Nüvîsî’nin ŞehrengizNüvîsî’nin ŞehrengizNüvîsî’nin ŞehrengizNüvîsî’nin Şehrengiziiii    

Aşağıda metnini verdiğimiz Nüvîsî’nin bu eserinin özgün nüshası Paris Millî Kü-
tüphanesi 3965 numarada kayıtlıdır. Biz eseri Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphane-
si’nin mikrofilm arşivinden temin ettik. Çalışmamızda elimizdeki mikrofilmi esas aldık. 
Nüvîsî’nin Şehrengiz’i 44b sayfasında başladığına göre, ihtimaldir ki 3965 numaralı 
eserin 44b’den önceki sayfalarında başka eser veya eserler bulunmaktadır. Eserin so-
nunda da başka bir eser olması muhtemeldir. Çünkü şehrengizden sonra eserin temmet 
kısmı görülmemektedir.  

Şehrengiz’in bulunduğu sayfalarda 13 satır yer almakta olup eser siyakat hattı ile 
yazılmıştır. Nüvîsî’nin şehrengizi 166 beyitten oluşmakta ve her mahbûb üç beyitle 
anlatılmaktadır. Şehrengiz’in yer aldığı varakların 45b ve 46a sayfalarının derkenârla-
rında “çârgâh” başlığı altında manzumeler vardır. Şehrengiz’in “Evsâf-ı Hûbân” bölü-
münden sonraki kısımlarında ara başlıkların olması gereken yerler boş bırakılmıştır. 
47b’den sonraki bütün sayfalarda yazılmayan satır sayısı, başlık sayısına bağlı olarak 
10 ile 11’e düşmektedir. 51b/6’da “Münâcât” başlığı vardır. Buradaki 6 beyitten sonra 
Şehrengiz sona ermektedir. 52a sayfasında talik hattıyla başka bir manzumeden bir bö-
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lüm görülmektedir. Nüvîsî’nin bu eseri, aruzun mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / fa‘ûlün vezni ile 
yazılmıştır. Şairin söz konusu eserinin metni şöyledir: © 

 

44b  ŞehrŞehrŞehrŞehr----engīzengīzengīzengīz----i İstanbuli İstanbuli İstanbuli İstanbul    
 

mefā‘īlün / mefā‘īlün / fa‘ūlün 
 

1 ilāhī mest-i ‘ışN oldum cünūnam 
kemend-i zülf-i dilberden zebūnam 

 
2 iNāmet Nılamaz Naddüm Nıyāma 
 ki ifşā oldı Zālüm PāX u ‘āma 
 
3 elif Naddümi dāl itdi Payāli 
 melek-Pū sāde-rūyānuŋ cemāli 
 
4 hevā-yı nefse Ouş oldum esīrem 
 elinde ‘āciz ü Pōr u ZaNīrem 
 
5 öŋince yilerüz bād-ı hevānuŋ 
 unıtdı cān u dil ^evNın Xafānuŋ 

 
6 dürişüp cürme yoldan aza aza 

 ne Xavma niyyetüm var ne namāza 
 

7 _udāyā Nılamam mevtüm te^ekkür 
 Payāl-i fāsid efkār u taXavvur 

 
8 niçe el Nalduram bilmem du‘āya 

 yüzüm yoN Ooġr[ı] baNmaġa semāya 
 

9 Xafāyı XulZ idüben lu‘b u lehve 
 degişdüm kūy-i yāre Ka‘be Merve 
  

10 Nazancum yüz Narası rūz [u] şebde 
 cihāna pehlevān terk-i edebde 
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11 şeNāvetle işüm dāyim nedāmet 
 ‘aceb Zālüm n’olur rūz-ı Nıyāmet 
 

12 Zisābı yoN ‘adedsüz itdüm ‘iXyān 
 n’olur Zālüm olursa yarın evzān 

 
45a 13 ‘aceb bundan kime Nılam şikāyet 
 ki cümle kār [ü] kesbüm çün şeNāvet 
 

14 İlāhī Zażretüŋ dānā vü bīnā 
 Nadīm ü Nādir ü Zayy ü tüvānā 

 
15 benem bir ‘āciz ü dermānde miskīn 

  firāN-ı yār-ile āvāre gāmgīn 
 
16 PaOāma Nıl ‘aOā luOf eyle yā Rab 
 Namu cürmümi maZv eyle gider hep 

 
17 beni raZmetlerüŋle eyle mesrūr 

  maNālātum diyāra ola menşūr 
 
18 dil ü cāndan Nopup geldi niçe söz 

 İlāhī sözlerümi eyle pür-sūz  
  

19 bu şehr-engīzüm eyle sükker-āmīz 
 ola1 āfāNa ser-tā-ser güher-rīz 

  
20 eaerler günden olsun daPı tābān 

 nabarlar luOf-ile NılduNça ‘irfān 
 

21 Nüvīsī ölmedi ol vaNt diridür 
 bi-Zamdi’llāh ki sözinüŋ eridür 

 
22 İlāhī ġonca göŋlüm eyle Pandān 

 kerem Nıl eylügüŋ elOāf u iZsān 
 

                                                                 
1  Metinde “ile” şeklindedir. Anlam gereği “ola” şeklinde yazılmıştır.  
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23 meger XubZ-ı sa‘ādet ‘ıyd-i nevrūz 
 cihāna ziyneti virmişdi pīrūz 

 
24 rebī‘ eyyām[ı] vaNt-i bāde geldi 

 çemen ferşinde dilber yāde geldi 
 
45b 25 iderdi tīr-i bārān yire nīsān 
 biterdi yir yüzinde dürlü reyZān 
 

26  dirilmiş mürdeler uyur uyanmış 
 dıraPt yapraN Namu renge boyanmış 

 
27 şükūfeyle Namu ‘ālem müzeyyen 
 zihī Züsn-i tebārek vech-i aZsen 
 
28 çemen baş Naldurup Outdı cihānı 

 müzeyyen Nıldı devrān gülsitānı 
  

29 çıNup Pançerle sūsen dir ki Nanı 
 XurāZīden aNıdam imdi Nanı 

  
30 eline aldı nergis kāse-i zer 
 Oolu içmek diler mestāne yek-ser 

  
31 niçe üftādeye al itdi lāle 

 olaruŋ ‘aNlını alıyla ala 
 

32 benefşe NoNmaN ister zülf-i yāri 
 dilince ^ikr ider Perverdigārı 
 
33 semāya Outdı yüzin yāsemenler 
 çenār el Naldurur serv [ü] semenler 

 
34 yiler Pıdmetler ider zīr ü bālā 
 Xabā cārūbıla Pāki muOarrā 
 
35 aNar turmaz bıŋaruŋ aġzı yarı 

 şükūfeyle görüp tezyīn diyārı 
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36 ‘arūsī-veş  Oonandı çün dıraPtān 
 heves ider kenār-ı seyre yārān 

 
37 buOaNlar minberinde PuObe-Pwānān 
 maNāmātiyle murġān-ı Poş-elZān 

 
46a 38 sürūr-ı ‘işret-i ^evN u Xafālar 
 ider meh-rūlar ‘uşşāNa vefālar 
 

39 görüp bu Zāli ben de Nıldum iNdām 
  hevā başumda fikr-i dil dil-ārām 
 

40 idüp ceyb ü yaNasın Xabrumuŋ çāk 
 ki ya‘nī ‘ışN eri olmaz vehim-nāk 

 
41 Nomadum bu güni yarına bunda 

 şürū‘ itdüm hemīn bu nabma ben de 
 

42 idindüm ‘ışNa ‘aNlumı Nulaġuz 
 Poş-āmed her ne gelse eyü yavuz 

 
43 didüm yā Rabb cümle PalN-ı ‘ālem 

 Nuluŋdur Zāceti senden biter hem 
 

44 beni bu ma‘niden āgāh eyle 
 Noma ben bendeŋi āvāre böyle 

 
45 hemān-dem göŋlüme ilhām irişdi 

 bu Zācetmende ya‘nī kām irişdi 
 

46 bu nabm-içün baŋa fetZ oldı ma‘nī 
 beyān itdüm bu birNaç beyt ya‘nī 

 
47 egerçi olmışam bu kāra ālet 

 velī [aN luOfıdur bu Namu Pālet 
 

48 benüm nem var arada bir ġarībem 
 gülistānında miskīn ‘andelībem 
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49 bi-Zamdi’llāh şükür minnet _udāya 
 bu nabm oldı müyesser ben gedāya 

 
50 diyüp bu şehr-içün bir şehr-engīz 

 oNınduNda ola Poş sükker-āmīz 
 
46b 51 Sitanbuldur bu şehre tā ezel ad 
 _udāyā luOfuŋıla eyle ābād 
 

52 bināsın her Naçan urduNda üstād 
 müaellea gūşe itmiş anı bünyād 

 
53 çekilmiş burc [u] bārū şöyle muZkem 

 olınca tā Nıyāmet ol Ourur hem 
 

54 niçe yirde yapılmış NaXr-ı şāhī 
  varur her birine [bir] pādişāhī 

 
55 teferrücgāhına yoN Zadd ü pāyān 

 Oolu bülbüller-ile her gülistān 
 

56 içinde bulınur her dürlü millet 
 kimi çāker kimisi ehl-i ‘izzet 

 
57 derūnı OopOolu reyZān u güldür 

 ‘ayāndur gözlere pinhān degüldür 
  

58 PuXūXā faXl-ı eyyām-ı bahārı 
 unıtdurmış-durur sāyir diyārı 
 

59 anı Xun‘ından itmiş [aN Ta‘ālā 
 olup cāmi‘leri a‘lādan a‘lā 
 

60 revā dinse müşābih Nadd-i yāre 
 beden-sīmīn-ile niçe mināre 

 
61 Oolu mekteblerinüŋ içi vildān 

 Pacīl gül-çihrelerden Zūr u ġılmān 
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62 teferrücgāh olupdur her diyārı 
 Nılur her merġzāra murġ zārı 

 
63 Naçan deryāya girdükde güzeller 

 olar içün döner ġarrā ġazeller 
 

47a 64 Ouru Xudan aru ebyaż gümişden 
 münevver yüzleri tābān güneşden 
 

65 yunup Xuya olar rāZat olurlar 
 fenādur çün bu dehri kim bilürler 

 
66 siyeh fūta Nuşanup Xaç çözerler 

 o sīmīn gülçeye perde düzerler 
 

67 Namu Ourmaz meger Namusı epsem 
 kimine eydür ‘uşşāNı geh öpsem 
 

68 gezüp şehri çün itdüm seyr-i Pūbān 
 ki cerr idüp vireydüm sā’ile nān 
 
69 yaNınam ‘ilm-ile ‘ayne’l-yaNīne 
 temāşā eyledüm anda kimīne 

 
70 ki her biri melek-çihre semen-bū 

 gören ‘āşıNda Nalmaz  ġuXXa Nayġu 
 

71 görüp gül yüzlerin oldum ‘araN-rīz 
 ruPı gül-gūn[e]li saçları şeb-dīz 
 

72 yanup yaNılduġumca yaNduġumca 
 tebessümler iderdi niçe ġonca 
 

73 ki NorNma söyle vaXf-ı nāzenīnler 
 oNusunlar disünler āferīnler 
 

74 Nüvīsī Ourma ebkem gel zebāna 
 ki ifşā eyle bu nabmuŋ cihāna 
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75 dil ü cāndan bunı çün itdüm inşā 
 murādum bu diyāra ola ifşā 
 

47b 76 ki el virdükçe ^evN-ı ‘ışN-ı dilber 
 yazıldı cümle oldı şerZ2 ü defter 
 

EvXāf-ı _ūbān 
 

77 diyelüm vaXfın ol āl-i resūlüŋ 
  şerīf evlād[ı] ol zevcü’l-betūlüŋ 
 

78   ki destārında göstermiş ‘alāmet 
  şefi‘ ola bize rūz-ı Nıyāmet 

 
79 Emīr oġlıdur ol āl-i MuZammed 

 görinür çehresinde nūr-ı AZmed 
*** 

80 biri hem server-i Pūbān-ı mevcūd 
 ki ol ibn-i sipāhī nām-ı MaZmūd 
  

81  maZabbet toPmın ekdi yir yüzine 
   ra‘iyyet oldılar şīrīn sözine 

 
82  diŋüz bīmārına Nılsun o tīmār 

   revā mı eyleye ‘uşşāN[ı] bīmār 
*** 
 

83 birisi ibni Tācü’d-dīn-i server 
 ki baş üzre yiri var hemçü efser 

 
84 yüzi “ve’ş-şemsü” alnı “ve’l-Namer”dür 

 “bi-‘aynih ‘aynı mā-zāga’l-baXar”3 dur 
 

85 vefāda Oıfl niçe ‘ahd-i kāmil 
 vefā ‘ilminde māhir cevre ‘āmil 

*** 

                                                                 
2  Metinde “şer‘” şeklindedir. Anlam gereği “şerZ” şeklinde yazılmıştır. 
3  Necm Suresi 17. ayet 
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48a 86 biri İbn-i Boyacı kim MuZammed 
 şefī‘i ola anuŋ yarın AZmed 
 

87  içer ‘āşıNlara biŋ kerre andı 
   çeker her ‘āşıNa rengiyle bendi 

     
88 gidermez mi göŋülden bunca pāsı 

 siyāha boyaruz yirde libāsı 
*** 

89 ‘Alī Balı durur biri o mekkār 
 atar kirpükleri baNduNça oNlar 
 

90 n’ola cān u dile NaXd itse ol yār 
 odur ‘āşıNlara ġāyet cefākār 
  

91 OuOaġı sükkeriyçün didiler  em 
 buluram XıZZatı ben Pasta emsem 

*** 
92 biri eabuncu-zāde Züsn-ile tām 

 ki dirler aŋa ‘Abdü’l-muOOalib nām 
 

93 beni yaNdı kül itdi ‘ışN[ı] odı 
 eritdi ol yürekde yaġ mı Nodı 
  

94 Xanurdum yuya Nalbüm içre pāsı 
 ta‘accüb itmeŋüz giysem palāsı 

*** 
95 biri taPtacı ol XāZib-vefādur  

 kim anuŋ ism-i resmi MuXtafādur 
  
48b 96 niçeler terk idüp yolında cānı 
 görem diyü yiler ol şeh-nişānı 
 

97  ne Zācet baş açuN Zālini dimek 
 bilür ol igneden hep iplige dek 

*** 
98 birisi pür velī tāze cevāndur 

 dehānı ġonca bir mūy-meyāndur 
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99 ol āhū-çeşm lāle-ruP u gül-fām 
 nihāl-i serve beŋzer ol dil-ārām 

    
100 āzāzilden anı XaNlasun Allāh 

 naXīb olsun temiz ehline ol şāh 
*** 

101  birisi İbn-i Kātib tāze dilber 
 yazar ‘āşıNların hep defter eyler 

 
102 Nalem barmaNların her kim ki gördi 

 du‘ā idüp elin yüzine sürdi 
    

103 Nara yazuluyam ben de Nalem-veş 
 raNībe Poş mülāyim baŋa ser-keş 

*** 
104 biri Rāsim Xıfatlu muttaXıf yār 

 ki dirler aŋa LuOfu’llāh dil-dār 
 

105 ne Poş yaratmış anı Xun‘-ı Nudret 
 hezārān āferīn ü Zamd ü minnet 

    
49a 106 leOāfetle işi luOf u keremdür 
 Namu ‘āşıNlara ‘ālī-himemdür 

*** 
107 birisi daPı na‘l-band oġlı Dil-bend 

 anuŋ kārı göŋül Pingin ider bend 
 

108 anuŋ ‘ışNı başumı sersem itdi 
 beni mecnūn idüp ‘aNlum Oaġıtdı 
 

109 bu yolda çoNdur aŋa mübtelālar 
 kimin na‘la kimin mīPa çaNarlar 

*** 
110 birinüŋ daPı Beytu’llāh ismi 

 Naşı miZrāb-ı Nıble Ka‘be resmi 
 

111 teveccühle Oavāf itdükçe her ān 
 Xafālar ider iZsān ol melek-şān 
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112 dilā Merve ZaNıy-çün az ‘ömre 
 yüzin görmekdür anuŋ Zacc u ‘umre 

*** 
113 MuZammeddür ‘Abācı-zāde biri 

 cüvān-merd ider anuŋ ‘ışN[ı] pīri 
 

114 cemāli ‘ışNına mec^ūb u Zayrān 
 ‘abā-pūş u nemed-pūş sīne ‘uryān 

 
115 Natında degmedük bir merZabāya 

 anuŋ ‘ışNı bizi Noydı ‘abāya 
*** 

49b 116 birisi daPı Yūsuf Balı meh-veş 
 ider Purşīde gökde ta‘n-ı ser-keş 
 

117 sināndur göz göre müjgān-ı çeşmi 
 diŋüz az itsün ‘uşşāNına Pışmı 

 
118 aŋa lāyıN mıdur kim eyleye Nan 

 ZuXuXā ol ider her laZba her ān 
*** 

119 imām oġlıdur anuŋ biri Dervīş 
 kim olmaz Xoyınup ‘ışNına dervīş 

 
120 anuŋ beş vaNtda ‘ışNıyla ölenler 

 ola[r]dur cān u baş terkin Nılanlar 
 

121 Zużūrında Noyup baş çoN ġulāmı 
 göz ucıyla umar andan selāmı 

*** 
122 gaya Balı biri ol İbn-i _abbāz 

 cefālar ider ‘uşşāNa idüp nāz 
 

123 bişürdi yüregüm ol mial-i tennūr 
 yaNup cevriyle ben Nulını ol nūr 
 

124 virür bīġāneye vaXlı şölenin 
 ac ölsem baŋa virmez vaXlı nānın 
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*** 
125 biri habbāN-zāde şeh Süleymān 

 anuŋ emrine maZkūm ins-ile cān 
 
50a 126 derisin çıNarur ‘uşşāNuŋ ol yār 
 odur ‘āşıNlara ġāyet cefākār 
 

127 meşin yüzler niçe yüzi Naralar 
 Zużūrında varup ma‘nā parālar 

*** 
128 birisi ol gaşıNçı sīb-i ġabġab 

 ki dirler ismin İbrāhīm anuŋ hep 
 

129 [aN aŋa her yiri gülşen Nılupdur 
 Oapusın Ka‘be-veş rūşen Nılupdur 

 
130 diŋüz azarlasun geldükçe aġyār 

 revā Xırsa putın gördükçe her bār 
*** 

131 biri daPı Memidür derz-Xan‘at 
 alur diker Namu ‘uşşāNa Pil‘at 

 
132 degül endāzesüz kesbiyle kārı 

 diküp yek-pāre ider tār-mārı 
 

133 kimüŋ kesdi Numāşın göŋli Xındı 
 dikilmiş göricek Xoŋra ıXındı 

*** 
134 birisinüŋ daPı gādirdür adı 

 güci yiter iderdi ‘adl u dādı 
 

135 Outupdur Züsn-i Nudretle diyārı 
 revā Xarf itseler ‘ışNına varı 

 
50b 136 iŋende Nılmasun cevr ü cefālar 
 çü dād u Nudreti Nılsun vefālar 

*** 
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137 birisi daPı zerger adı ‘Ömer 
 oturOuġı yirüŋ Oopraġı cevher 

 
138 yanında sīm ü zer aPker miaāli 

 Nılur Pışm āteşiyle Nīl ü Nāli 
 

139 bulurdum PāliX altun gibi Nıymet 
 eger kīmyā-nabar Nılsa ol āfet 

*** 
140 biri dildür n’ola dirlerse serrāc 

 ki Ca‘fer Balıdur dükkānı merrāc 
 

141 uyayın dirsem ol meh-rūya ger ben 
 ‘inān-ı ‘aNlum alduram elümden 

 
142 revāyiş saġārıyla4 kesb[ü] kārı 

 uyanduran olur niçe dü tārı 
*** 

143 [asan oġlı birisi [üseyin şāh 
 kim olmışdur Napusı ‘ālī dergāh 

 
144 Xalādur ‘ışNına abdāl olana 

 belā tīġıyla Nanlara boyana 
 

145 ZaNīNat ‘āşıNam meydāna geldüm 
 şehīd-i ‘ışNı-çün Nurbāna geldüm 

*** 
51a 146 Kemāl oġlı biri daPı MuZammed 
 güzellikde nabīri yoN ser-āmed 
  

147 beşer dimez melekdür dir görenler 
anuŋ-çün böyle medZ ider erenler 

 
148 İlāhī meh gibi tābān cemālin 

 berī eyle keaāfetden kemālin 
*** 

                                                                 
4  Metinde ���� ���� şeklindedir. 
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149 biri BaşmaNçı-zāde MuXOafā’dur 
 işi ‘āşıNlara cevr ü cefādur 

 
150 çiriş geçenleri gördüm aŋa hep 

 ayaN altında Naldı mial-i kebkeb 
 

151 n’olaydı ben de pā-māli olaydum 
 Xatu bāzāra dellālı olaydum 

*** 
152 birisi Aşçı-zāde ol Nıyāmet 

 hemān OurduNça ni‘metdür tamāmet 
 

153 yanar dirler anuŋ-çün Namu Pūbān 
yeşemdür5 ‘āşıNa yoN Zadd ü pāyān 

 
154 ider ‘uşşāNına dürlü oyunın 

 dirīġ itmez raNībe vaXlı Pwōnın 
*** 

155 ‘Alīdür birisi anuŋ Nılıçger 
 görenler ^ü’l-feNārın oldı çāker 

 
51b 156 dimeŋ ‘āşıNlaruŋ baġrını Ooġrar 
 kişinüŋ Xanduġı başına uġrar 

 
157 niçe üftādeye itdi vefā bol 

 dilerem bendler ider ‘āşıNa ol 
*** 

158 biri [elvācı-zāde yüzi Nutlu 
 sözi Nand-i MıXrdan daPı Oatlu 
 

159 ġamı ‘ışNı dur[ur] Nūt-ı dil ü cān 
 yirem Zelvā gibi ben anı her ān 

 
160 tükendi söz anuŋ vaXfıyla āPir 

 ki ya‘nī mī-Porend Zelvādur āPir        
    

                                                                 
5  Metinde در �� şeklinde yazılmıştır. 
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 münācāt 
 
161 İlāhī her biri kim oldı me^kūr 

 güzellikle Namu āfāNa meşhūr 
 

162 Pazān irgürme gülşen yüzlerine 
 ebed Xoldurma yā Rab eyle mesrūr 

 
163 hem eyle tā Nıyāmet Ka‘be-veş yār 

 bularuŋ MıXr-ı Züsnin beyt-i ma‘mūr 
 

164 hilāl itme meh-i tābān cemālin 
 düşürme selPa dāyim eyle pür-nūr 

 
165 yüzi ve’ş-şems ü alnı māh-tābı 

 seZāb-ı bulm-ile sen Nılma mestūr 
 

166 yir ü gök Ourduġınca Nāyim eyle 
 çerāġ-ı şem‘-i cem‘in ya‘nī menşūr 
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