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16th Century Classical Turkish Poet Mânî And His Poems 

Semra TUNÇ* 

 
ÖZET 

Klâsik Türk edebiyatı alanında yapılan çalışmalar, edebiyat tarihine katkı sağlamak yanında, 
Türk edebiyatının bu sahasına ait ürünlerin günümüzde anlaşılmasını da sağlamayı amaçla-
maktadır. Ayrıca bu çalışmalar, dönemin sosyal hayatını, düşünce ve sanat dünyasını, zevkle-

rini göstermesi açısından da önemlidir. 
Bu amaçlarla hazırladığımız makalede; kaynaklarda adı geçmesine rağmen günümüzde 

tanınmayan on altıncı yüzyıl şairi Mehmed Mânî Çelebi(ö. 1599)’nin hayatı, edebî kişiliği 
tanıtılarak, tezkirelerden ve mecmualardan tespit ettiğimiz şiirleri verilmektedir. Böylece Türk 

edebiyatının bugün bilinmeyen bir şahsiyeti daha gün ışığına çıkarılmıştır. 

• 
ANAHTAR KELİMELER 

Mânî, Mehmed Mânî Çelebi, Klâsik Türk Edebiyatı, 16. yüzyıl Divan Şiiri, mecmua. 

• 

ABSTRACT 
Studies conducted in the field of classical Turkish literature aim at contributing to the history 
of literature besides ensuring an understanding of the works produced in this field of Turkish 

literature. Moreover, these studies are significant in revealing the social life, the climate of 
thought and art and tastes prevalent at the time. 

This article, which we prepared for such purposes, concerns the life of the sixteenth century 
poet Mehmed Mânî Celebi (d. 1599), unknown to the present world, and his poems we 

discovered in mecmuas. Thus, an effort was made to shed light on a figure in Turkish literature 
unknown today thereby contributing to our history of literature. 
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GirişGirişGirişGiriş    

Klasik Türk edebiyatınınKlasik Türk edebiyatınınKlasik Türk edebiyatınınKlasik Türk edebiyatının, genelde Türk edebiyatının gelişimini takip etmek ve 
hakkında doğru ve tam bir hükme varabilmek için yalnız meşhur şahsiyetler ve 
şaheserler üzerinde değerlendirmeler yapmanın yeterli olmadığı, bu sahada çalışan-
larca kabul edilen bir gerçektir.  Bugüne kadar genellikle adı eski kaynaklarda anı-
lan meşhur şahıs ve eserleri ele alan pek çok ilmî araştırmayla, klasik Türk edebi-
yatı hakkında verilen hükümler gittikçe daha geçerli ve gerçekçi hale gelmiştir. 
Ancak, meşhur şahıslar yanında, özellikle tezkirelerde ve benzeri kaynaklarda adı 
geçen veya geçmeyen, sadece bazı mecmualarda şiirlerine rastlanan diğer şahsiyet-
lerin de ele alınmasıyla yeni bilgilere ve buna bağlı olarak yeni değerlendirmelere 
ulaşılacağı kesindir. Bu açıdan, özellikle şiirin önemli kaynaklarından olan divanlar 
ve tezkireler yanında, mecmuaların da önemi göz ardı edilemez. Zîrâ, şiir mecmua-
larına alınan şiirler, genellikle döneminin en beğenilen şiirleridir ve bu yüzden de 
belki mecmualar şiir hakkındaki değerlendirmelerde ilk sırada ele alınması gereken 
kaynaklardır. Bu fikirden hareketle çalıştığımız bir şiir mecmuasında gazeline rast-
ladığımız, on altıncı yüzyıl divan şairi Mânî’yi  ele almayı uygun bulduk. Böylece 
de, divan şiiri hakkındaki hükümlere bir nebze katkıda bulunmayı amaçladık.  

Mânî’nin HayatıMânî’nin HayatıMânî’nin HayatıMânî’nin Hayatı 

Mânî hakkında kaynaklardaki bilgiler hemen hemen aynıdır.  Bazı kaynaklarda 
Çelebi (Beyânî 1997: 246, Riyâzî: 95a, Nev’îzâde, 1989: 547, Eslâf: I/85 Tuman: 
II/900) bazılarında Efendi (Mehmed Süreyya 1311: IV/134) unvanıyla anılan Mâ-
nî’nin nereli olduğu, doğum yeri ve tarihi hakkında bilgi yoktur. Ancak, adının  
Mehmed ve babasının Çalık Ali Efendi (ö. 973/1565) adlı bir müderris ve kadı ol-
duğu hemen hemen bütün kaynaklarda belirtilir.  Kaynaklarda adı ve künyesi Şeyh 
Mehmed (Kınalızâde 1989: II/847) Şeyh Mehmed Çelebi (Beyânî,1997: 246), 
Mehmed Çelebi (Riyâzî: 95a, Nev’îzâde: 547), Mehmed Mânî Efendi (Mehmed 
Süreyya 1311: IV/134), Mehmed b. Ali Er-Rûmî el-Hanefî (Bağdadlı İsmail, 1972: 
I/527), Şeyh Mehmed b. Çalık Ali (Şemseddin Sâmî,1996:VI/4137), Çalıkzâde 
Şeyh Mehmed Mânî Çelebi (Tuman: II/900) gibi sıfat ve nisbelerle kaydedilir.  

Kaynaklara göre Türk edebiyatında, Çalıkzâde Mehmed Çelebi’den başka, 
Mânî mahlasını kullanan şair yoktur (Tuman: II/900; İpekten ve diğ. 1988: 276). 
Şairin bu mahlası almasıyla ilgili bilgi olmamakla birlikte; Kınalızâde ve ondan 
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naklen Beyânî, tezkirelerinde kaydettikleri, Fars şairi Mânî’ye1 ait Farsça bir beytin 
mânâsına uygun olarak, Mânî’nin de bu mahlası seçmesinin yerinde olduğunu bil-
dirirler ki, bu aynı zamanda onların şair ve şiiri hakkında müspet kanaatlerine de 
uygundur. Bu beyt: 

Mānī çi būd  u Mūret-i bī-ma‘niyeş çi būd 
Mānī menem ki çihre-güşāy-ı melāOatem 2 

İlim ve irfan ile şöhret bulan bir aileye mensup olan Mânî de babası ve ağabeyi 
gibi ilmiye yolunu tercih etmiş, Anadolu kazaskeri Molla Ahmet Efen-
di(ö.1600)3yle başladığı tahsilini4 Ebussuûd Efendi(ö.1575)nin dâmâdı Mâlûlzâde 
Mehmed Efendi (ö. 1585)5den mülâzemetle tamamlayıp müderris olmuştur.  Ancak 
kaynaklarda nerede müderrislik yaptığı ile ilgili bir bilgi yoktur.  Şakâık ZeyliŞakâık ZeyliŞakâık ZeyliŞakâık Zeyli ve 
EslâfEslâfEslâfEslâf’da 1007/1598’de  Güzelce Mahmûd Paşa(ö. 1605)6ya intisap ettiği ve onun 

                                                                 
1  İ. Kutluk, Beyânî TezkiresiBeyânî TezkiresiBeyânî TezkiresiBeyânî Tezkiresi’nin dipnotunda;  “Yazmada bu beytin yanında ‘Mânî-i Şîrâzî’ 

yazılıdır”, diyor.  
2  “(Nakkâş) Mânî ne idi ki, onun mânâsız resimleri ne olsun. Güzelliğin çehresini açan  (gü-

zelliği meydana çıkaran)  Mânî benim.” 
3  Molla Ahmed: Şemseddin Ahmed Ensârî’dir. Gence Karabağlıdır. Tahsil için İstanbul’a 

gelip müderris olmuş,  Şam, Edirne, İstanbul ve Mısır mollalığı, Anadolu ve Rumeli kazas-
kerliği yapmış âlim ve fâzıl bir kişidir ( bk: SicillSicillSicillSicill----i Oi Oi Oi Osmânî:smânî:smânî:smânî: III/165-66). 

4  Mânî’nin Molla Ahmed’den eğitim aldığına dair bilgi sadece Kınalızâde’de kayıtlıdı 
r(II/847). Muhtemeldir ki, gençliğinde kısa bir süre ondan eğitim almış, ona sunduğu üç ka-
sidesinden de anlaşılacağı üzere, araları açılmış ve Mâlûlzâde’den eğitimini tamamlamıştır.    

5  Mâlûlzâde Mehmed Efendi: Kanûnî dönemi kazaskerlerinden Mâlûl Mehmed Emin Efen-
di’nin oğludur. Uzun müddet Ebussuûd Efendi’nin mülâzımlığını yaptıktan sonra ona damat 
olmuş, müderrislik, kadılık ve şeyhülislamlık yapmış, ulemâ arasında olgun kişiliği, iyi ve 
düzgün konuşması ile tanınan bir şahsiyettir ( bk: TDV İslâm Ansiklopedisi: TDV İslâm Ansiklopedisi: TDV İslâm Ansiklopedisi: TDV İslâm Ansiklopedisi: 28/456-57).).).).  

6  Güzelce Mahmud Paşa: Sultan II. Selîm’in bendelerindendir. Enderûn-ı Hümâyûn’dan 
Siyavuş Paşa’nın dikkatini çekmiş ve Yeniçeri ağası olmuştur. Kars ve Tuna  muhafızı, ve-
zîr-i sâbi‘ ve  vezîr-i sâlis olmuş, sadaret kaymakamlığı yapmış bir zattır. 1013/1605’te ölen 
Mahmud Paşa müdebbir ve muktedir bir kişi idi (bk: SicillSicillSicillSicill----i Osmânîi Osmânîi Osmânîi Osmânî,  IV/316).  

Mânî’nin, Mevlâna türbesindeki “gümüş kafes”in kapı alınlığında nakşedilmiş bir tarih 
kıt’asında geçen “mîr-i mîrân-ı Ma’raş” (Maraş beylerbeyi) Mahmud Paşa’nın, Güzelce 
Mahmud Paşa olması gerekir. III. Mehmed komutanlığında Eğri seferine katılmak üzere yo-
la çıkan Maraş Beylerbeyi Mahmud Paşa, Mevlâna türbesini ziyaret ettiğinde, padişah küf-
fâr memleketini fethederek salimen İstanbul’a döner ve kendisi de vezir olursa,  türbeye bir 
gümüş kafes yaptıracağını vaat etmiş ve seferden zaferle dönüldüğünde, Valide Sultan (III. 
Mehmed’in annesi Safiye Sultan)ın da delâletiyle vezir olmuş, o da vaadini yerine getirerek 
gümüş kafesi yaptırmıştır. Metinler kısmında vereceğimiz “kıt’a-ı kebîre” bu kafesin yapılı-
şına düşürülen tarih kıtasıdır. Kaynaklarda Güzelce Mahmud Paşa’nın  Maraş beylerbeyi ol-
duğuna dair bilgiye rastlamadık. Fakat on altıncı yüzyılda Maraş yöneticileri ile ilgili bir ça-
lışmada 1593 yılında Maraş beylerbeyleri içinde Mahmud Paşa adı geçmektedir. Aynı yazı-
da Mahmud Paşa’dan sonra 1595’te Haydar Paşa’nın beylerbeyi olduğu kayıtlıdır(AközAközAközAköz----
Solak, 2003Solak, 2003Solak, 2003Solak, 2003: 33).Bu, Mahmud Paşa’nın 1593-95 arası Maraş beylerbeyi olarak görev yaptı-
ğını gösterir. Ayrıca, bu tarihlerde idari görevlerde bulunan birçok Mahmud Paşa içinde ve-
zir olan sadece Güzelce Mahmud Paşa’dır. “Gümüş kafes”in kıt’ada verilen yapılış tarihi 
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delâletiyle (Nev’îzâde, 1989: 548; Fâik Reşad, 1312: I/86) ordu-yı hümayun kadılı-
ğı yaptığı, 1008/1599’da -ümidine vasıl olamadan- Hezargrad’da öldüğü ve orada 
Maktûl İbrahim Paşa Câmii hazîresine gömüldüğü kaydedilir(Riyâzî: 95a; 
Nev’îzâde, 1989 : 548; Fâik Reşad, 1312 : I/86). 

Şair Kesbî onun ölümüne şu mısra ile tarih düşmüştür:  

Didüm göçdi ma‘ānī naVş-perdāzı idi Mānī  

Nev’îzâde’de, öldüğünde cebinden “bu ġazel-i teOassür-gūn ve beyt-i naXīr-
nümūn” çıktığı belirtilerek üç beyit verilir: 

İrişür nālelerüm günbed-i gerdāna degin 
Dökerin göz yaşını her gice dāmāna degin 

Şu‘arā fürVati vaMf itmede VāMırlardur 
Kimse vaMf idemedi fürVati bu āna degin 

Menem ol cūy ki yollarda Valup Yāke girer 
İremez żāyi‘ olur lücce-i ‘ummāna degin (Nev’îzâde, 1989: 548) 

 
Gerçekten de edebî şahsiyetinde ele alacağımız ve metinlerini vereceğimiz dört 

kasidesinde de hamisinin olmadığı,  talihinin gülmediği veya isteklerine ulaşama-
dığı yollu şikâyetleri ve lutuf ümidiyle kasidelerini sunduğu hissedilmektedir. Bazı 
kaynakların ümidine ulaşamadan öldüğünü kaydetmeleri herhalde, Şemseddin 
Ahmed Ensârî (Molla Ahmed)ye sunduğu bir kasidesinde de açıkça söylediği 
“Fenârî Medresesi müderrisliği” gibi  isteklerinin olmayışıdır.  

Mânî’nin öldüğünde kaç yaşlarında olduğu ile ilgili kaynaklarda bilgi yoktur. 
Ancak Riyâzî ve Nev’îzâde’nin “…berzaY-ı erba‘īne mübtelā iken vāMıl-ı bahār-ı 
Yamsīn olmaV ümīdine…” ifâdesini; “berzah-ı erba‘īn”i 40’lı yaşlara, “bahār-ı 
Yamsīn” i 50’ye îmâyla mı, yoksa Mâni’nin çile ve mihnetle geçen yıllarını “ber-
zah-ı erba‘īn”e, bu dönemin bitişini de “bahār-ı Yamsīn”e îmâyla mı kullandıkları 
meçhuldur. Bu ifadeden Mânî’nin 40’lı yaşlarda olduğu da îmâ ediliyor olabilir. Bu 
durumda 50 yaşına varmadan öldüğünü söylemek mümkündür. Güzelce Mahmud 
Paşa’ya intisap edip7 ordu-yı hümâyun kadılığına geçmesi ölümünden bir yıl önce, 

                                                                                                                                                             
1006/1597’dir. Eğri’nin III. Mehmed’in kumandalığında fetih tarihi ise 12 Ekim 1596’dır. 
Böylece, kronolojik uygunluk yanında Mânî’nin biyografisinde intisap ettiği kaydedilen ve 
kıt’ada da övgüyle söz ettiği Mahmud Paşa’nın Güzelce Mahmud Paşa oluşu kesinleşmek-
tedir.     

7  Mânî’nin Güzelce Mahmud Paşa’ya intisabı bu tarihten önce olmalıdır. Zira şairin, Mevlâna 
türbesindeki “gümüş kafes”in yapılış tarihi için yazdığı “kıt’a-ı kebîre”si, bu ilginin 
1007/1598’den birkaç yıl önce olduğunu belgelemektedir. Mahmud Paşa tarafından yaptırı-
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yani 1007/1598’dir. Yine Riyâzî ve Nev’îzâde’nin benzer ifadelerle yukarıda zikre-
dilen isteği veya istekleri kasdederek ümidine vasıl olmadan bu dünyadan göçtüğü-
nü belirtmeleri,  genç yaşta öldüğüne de işaret olabilir. 

Kaynaklarda hakkında olumsuz ifadeler zikredilmeyen, aksine genellikle olum-
lu sözler söylenen Mânî’nin isteklerine ulaşamaması mânidârdır. Kınalızâde ve 
Beyânî tezkirelerini yazdığında Mânî hayattadır. Hattâ ifadelerinden anlaşıldığına 
göre de gençtir. Ayrıca, her ikisi de  ümid vaad eden bir şair olduğunda birleşirler. 
İlaveten Beyâni “…şi‘ri daYı kendi gibi bī-naXīr ü bī-bedel ma‘nāsı la]īf ü lafXı 
güzeldür”  ifâdesiyle sûreten de güzel olduğunu söyleyerek onu tanıdığını da işaret 
eder. Kaynakların hakkında kötü söz söylemediği şairin isteklerine ulaşamamasının 
sebeplerine dair ipuçlarını, Molla Ahmed’e hitaben yazdığı bir kasidesinde bulmak 
mümkündür. Öyle görülüyor ki hocası Molla Ahmed’e şikâyet edilmiş veya zem-
medilmiştir. Nitekim ona sunduğu bir kasidesinde (1. kaside/27-33) kendisini savu-
nan şair, kimsenin kendisine “zen-bārelik töhmet”i etmeyeceğini, böyle kötü bir 
fiilin kendisinden gelmeyeceğini, fakat güzel sevmenin büyük bir suç olmadığını 
söyleyerek, aslında günahsız olduğuna yemin eder, yine de suçu varsa affını diler.  
Bu ve benzer ifadelerden anlaşıldığına göre Mânî başta Molla Ahmed’den ders alı-
yorken muhtemelen bazı zaafları dolayısıyla hocasına şikayet edilmiş,  bu sebeple 
Molla Ahmed’le arası açılmış, Mâlûlzâde’ye intisap ederek eğitimini tamamlamış-
tır.  İhtimal ki bu olay veya söylentiler, Mânî’nin ikbâl yollarında ilerlemesini de 
engellemiştir. Yoksa iyi bir aileye mensup olduğu ve iyi bir eğitim aldığı anlaşılan 
Mânî’nin bu derece sıkıntı çekmesi, mansıb dilenmesi pek mâkûl görünmüyor. Zi-
râ, babası ve ağabeyi birçok medresede müderrislik ve  büyük beldelerde kadılık 
yapmışlardır. Hattâ babasının, kadılık yaptığı esnada Konya’da öldüğü ve ağabeyi 
Abdurrahman Çelebi de, Mânî öldüğünde, yani 1008/1599’da Konya kadısı olduğu 
kaynaklarda kaydedilmektedir(Mehmed Süreyya 1311: III/499; Nev’îzâde 1989: 
547). 

Mânî’nin ailesinden sadece babası Çalık Ali ve ağabeyi hakkında bilgi mevcut-
tur. Nev’îzâde Atâ’î Şakâık ZeyliŞakâık ZeyliŞakâık ZeyliŞakâık Zeyli’nde babası Çalık Ali Efendi’nin Mâlûl Emîr 
Efendi(ö. 963/1555)den 942/1535’de mülâzım olduğunu, aynı tarihlerde Hekim-
zâde Çelebi(ö. 950/1543)nin Kestel Câmii yakınında yaptırdığı medreseye 20 ak-
çeyle müderris tayin edildiğini, bir süre sonra kadılığı seçtiğini, bazı büyük belde-
ler(bilâd-ı celîle)de kadılık yaptığını ve nihayet Konya’da kadı iken 973/1565’te 
vefat ettiğini kaydeder. Ayrıca, ilmi ve hilmiyle dikkat çektiğini, Ferâ’iz’Ferâ’iz’Ferâ’iz’Ferâ’iz’den 
Sirâciye ŞürûhuSirâciye ŞürûhuSirâciye ŞürûhuSirâciye Şürûhu’na ve HidâyeHidâyeHidâyeHidâye’den Kitâbü’lKitâbü’lKitâbü’lKitâbü’l----Büyû’ Evâ’iliBüyû’ Evâ’iliBüyû’ Evâ’iliBüyû’ Evâ’ili’ne Ta’lîkâtTa’lîkâtTa’lîkâtTa’lîkât’ı, “âvîze-i 

                                                                                                                                                             
lan “gümüş kafes”in kapı alınlığına nakşedilmiş olan bu kıt’adaki tarih 1006/1597’dir((((bk.    
6.dipnot6.dipnot6.dipnot6.dipnot).    
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sem’-i kabûl olmış kelimâtı” olduğunu bildirir. ((((Nev’îzâde 1989: 55) Sicil’ Sicil’ Sicil’ Sicil’de de 
benzer bilgiler mevcuttur (Mehmed Süreyya 1311: III/499). 

Mânî’nin ağabeyi Abdurrahman Çelebi(Abdî Çelebi) de babası ve kardeşi gibi 
müderrislik ve kadılık yapmıştır. Nev’îzâde onun, Hoca Atâullâh Efendi’den (ö. 
979/1571) mülâzemetle müderris olup 997/1588’de Silivri Pîrî Paşa Medresesi’nde 
müderrisliğe başladığını ve Çorlu Medresesi  müderrisliğinden sonra kadılığı seçe-
rek; Kayseri, Konya, Diyarbakır (Âmid) kadılığı yaptığını ve Vize kazası Saray 
ilhâkı mevleviyeti verildiğini, nihayet 1020/1611 civarında öldüğünü kaydetmekte-
dir. Ayrıca  “ ‘ilm ve irfanla meşhûr, nîk-nefs, hoş-tab’ ve hoş-sohbet” olduğu da 
belirtilir (Nev’îzâde, 1989: 547).    

Edebî ŞahsiyetiEdebî ŞahsiyetiEdebî ŞahsiyetiEdebî Şahsiyeti    

Mânî’nin edebî şahsiyeti ile ilgili kaynaklarda birbirine yakın bilgiler mevcut-
tur. Karakteri ve şairliği hakkındaki bilgiler müspettir. Ondan bahseden ilk kişi 
olan Kınalızâde Hasan Çelebi, TezkiresiTezkiresiTezkiresiTezkiresi’nde:  

“…Gülistān-ı melāOatüñ verd-i Yandānı çemenzār-ı şīve vü nāzuñ serv-i revānı 
olup (… )  ‘Unfuvān-ı cevānīde Valem-i fikret ü Yayāl ile resm- Mūret Vīl ü Vāl ve 
taOrīr-i nuVūş-ı kelām ü maVāle dest-āzmāylıV ve ]ab‘-ı pür-nezāketi mıMr-ı belāġat 
ü feMāOatde şeker-YāylıV üzeredür. Ümîddür ki medāric-i teraVVī ile VaMr-ı kemāle 
müte‘allī olup `irve-i Vulel-i tefevvuVa aVdām-ı iVdām ile teselluV ide  (Kınalızâde, 
1989: II/847-48)  ifadelerini kullanır. 

Görüldüğü üzere Kınalızâde Mânî’den övgüyle bahsetmekte, tezkiresini yazdı-
ğı tarihlerde genç, ümit vaad eden bir şair olduğunu ve terakkî merdiveni ile kemâl 
kasrına yükseleceği ümidini dile getirmektedir. Şiirlerinden örnekler de veren 
Kınalızâde Hasan Çelebi, Mânî’nin aşağıdaki gazelini verir ve bu şiirin kendi şiiri-
ne nazîre yazıldığını belirterek,  kendi şirini de kaydeder: 

Reh-i ‘aşVuñda ne ġam çekse göñül derd ü ġamuñ 
Ey şeh-i mülk-i cefā şimdi mi gördük keremüñ 
 
Bezme geldüñ elini öpmege bā‘ia olduñ 
Oldı ey cām-ı Mafā-baYş mübārek Vademüñ 
 
Ey muMavvir o bütüñ Manma benānın yazduñ 
Düşdi engüştini taOrīr ider iken Valemüñ 
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Arturup düşmeni dāġ üstine dāġ urdı o māh 
Oldı ey MānīMānīMānīMānī-i dil-Yaste ziyāde elemüñ 
 

Ġazel-i mezbūr rāVımu’l-Ourūfuñ bu ġazeline naXīre vāVi‘ olmış idi: Ġazel-i 
rāVımu’l-Ourūf: 

 
Gül gül oldı mey ile ruYları her bir Manemüñ 
Yir yir açıldı yine gülleri bāġ-ı iremüñ  
 
cūn-ı ‘uşşāVı içürseñ mey-i gül-gūn yirine 
Nūş-ı cān ey gözi mestāne ziyād ola demüñ 
 
calV raġbetler ider kuOle egerçi umaruz 
Bize ol minneti çekdürmeye Yāk-i Vademüñ 
 
Meded ey Vaşları yā Vatı keremdür gönder 
Kim biri biñe geçer nāvek-i cevr ü sitemüñ 
 
Bülbül-i dil n’ola derd ile fiġān itse ddddasanasanasanasan 
cārlar aldı yine dāmenin ol ġonca-femüñ  

(Kınalızâde 1989: II/848-49) 

Kınalızâde’nin, Mânî’nin kendisine nazîre yazdığını söylediği bu şiirin benze-
rini, asrın başlarında ölen Âhî (ö.1517)de de tespit ettik. Kınalızâde’nin  bu şiiri 
bilmemesi pek mümkün görünmüyor. Ancak Âhî’den söz ederken söz konusu şiiri 
vermemiştir. Âhî DivanıÂhî DivanıÂhî DivanıÂhî Divanı’nda bulunan; 

Nice tahrîr ideyin nâmede derd ü elemün 
Bağrı yufka kâğıdun gözleri yaşlu kalemün 
 

matlalı bu gazel, (Sungur 1994:132), LatifLatifLatifLatifî Tezkiresi’î Tezkiresi’î Tezkiresi’î Tezkiresi’nde -sadece matla’ı  verilerek- 
Aşçızâde Hasan Çelebi’ye ait gösterilmiştir. (İsen 1998: 101)    Bize göre Mânî’nin 
şiiri Kınalızâde’ye değil, Âhî’ye nazîredir. Hattâ, Kınalızâde’nin şiirinin de Âhî’ye 
nazîre olma ihtimali yüksektir.  

Mânî hakkında, diğer kaynaklarda birbirlerinden alıntı, çoğunlukla da kısa bil-
giler mevcuttur. Özellikle Kınalızâde’nin ve ondan naklen Beyânî’nin verdiği bilgi-
ler, çağdaşı olması hasebiyle de şairi değerlendirmede önemlidir. Hasan Çelebi’nin 
tezkiresini kaleme aldığı 1586 yılında Mânî hayattadır. Onun şiirlerinden örnekler 
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veren Hasan Çelebi, şairin divanı veya başka bir eserinden söz etmez (Kınalızâde 
1989: II/847-49). 

Kınalızâde’den özet bilgiler verdiği bilinen Beyânî de Mânî ve şiiri için: 

“Şi‘ri daYı kendi gibi bī-naXīr ü bī-bedel ma‘nāsı la]īf ve lafXı güzeldür.” diye-
rek iki gazelinden ikişer beyit  verir (Beyânî 1997: 246-47).  

Mânî hakkında en geniş bilgi verenlerden biri Nev’îzâde’dir. Şairi, ağabeyi 
Abdî Çelebi maddesinde ele alan Nev’îzâde: 

 “Birāder-i kihteri MeOmed Çelebi Mānī maYlaMı ile şöhret-şi‘ār ve tamġa-zen-i 
perniyān-ı eş‘ār olmışdı. (…) Mevlānā-yı merVūm naYl-bend-i elvān-ı ‘ulūm fażīlet 
ü ma‘rifet ile ser-bülend-i emaāl şā‘ir-i nāzük-Yayāl idi…”  gibi ifadelerden başka; 
“Müretteb ve mükemmel dīvānı ve maVbūl ü    mütedāvel eş‘ār-ı belāġat-nişānı 
vardur…”  cümlesiyle Dîvânı8 olduğunu haber verir (Nev’îzâde 1989:547). 

Mânî’nin Dîvânı’ndan söz eden bir başka eser de Zübdetü’lZübdetü’lZübdetü’lZübdetü’l----Eş‘ârEş‘ârEş‘ârEş‘âr’dır. Kafzâde 
Fâ’izî  eserinde, “Müretteb Dīvānı’ndan intiYāb edilmişdür”  diyerek şiirlerinden 
örnekler verir. Hakkında bilgi vermemekle birlikte Fâ’izî eserine, Mânî’nin şiirle-
rinden en çok örnek alandır.  

Nev’îzâde ile Kafzâde’nin bahsettiği ve şiirlerinden örnekler aldıkları Divanı, 
yaptığımız araştırmalar sonucunda şimdilik bulamadık. Ümid ederiz ki tezkirelerde 
ve mecmualarda verilen örneklere göre iyi bir şair olan Mânî’nin Dîvânı bulunur ve 
hakkında değerlendirmeler daha sağlam bir zemine oturtulur.  

Araştırmalarımız neticesinde,  tezkireler ve mecmualarda şaire ait dört kaside, 
bir kıta, bir müseddes,  Fuzûlî’nin bir gazelini tahmîs, üç gazel9 ve 34 beyit  tespit 
ettik. Kasidelerinin üçü, şairin ilk hocası Molla Ahmed’e, diğeri de(2. kaside)  De-
mirkapı fatihi Osman Paşa10ya sadrazam olması vesilesiyle sunulmuştur. Bu kasi-
delerinde şairin sıkıntı içinde olduğu, sürekli ihsan dilediği görülmektedir.  Ayrıca, 
akranının kıskançlığı ve ta’nından da yakınan Mânî (3. kaside), talihi yaver gideydi 
ve bir hâmîsi olaydı Hassân, Selman, Câmî ve Nizâmî gibi şairlerle yarışabileceğini 
dile getirir (1 ve 2. kaside). Öyle anlaşılıyor ki, Mânî’nin sürekli bir hâmîsi olma-
mış ve hayatı sıkıntı içinde geçmiştir. Şairin, bu tarz ifâdelerinin pek de boş olma-

                                                                 
8  Ayrıca; Keşfü’zKeşfü’zKeşfü’zKeşfü’z----ZünûnZünûnZünûnZünûn(I/809)  ve ZeylZeylZeylZeyl(I/527)’inde Mânî  divan sahibi olması hasebiyle kaydedilmiştir. 
9  Gazellerden ikisi dört beyittir. Muhtemeldir ki bir veya birkaç beyti yazılmamıştır. Ancak söz konusu 

iki gazelin de mahlas beyitleri olduğundan gazeller içine aldık. Bunun yanında bir gazelin mahlas beyti 
de dahil ancak üç beytini tespit edebilmişsek, onları da beyitler arasında vermeyi uygun bulduk.  

10  (Gönül) Osman Paşa: Özdemir Paşa(ö.1560)nın oğludur. Yemen Beylerbeyliği, Diyarbakır valiliği gibi 
çeşitli hizmetlerde bulunmuş, İran savaşlarında başarılar kazanmış,  nihayet 1584’de sadrazam olmuş ve 
1585’te Tebriz’de ölmüştür (bk:SicillSicillSicillSicill----i Osmânî:i Osmânî:i Osmânî:i Osmânî: III/416). 
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dığını söylemek gerekir. Gerçekten de elimizdeki şiirlerine ve beyitlerine bakarak, 
kaynakların dediği gibi yetenekli ve beğenilen bir şair olduğunu görmek mümkün-
dür. Onun şiirlerinin mecmualara alınması da bunun bir göstergesidir. Ayrıca yine 
on altıcı yüzyıl şairi, Şühûdî’nin,    bir mecmuâda tespit ettiğimiz gazel hakkında söy-
lediği şiirinde11; on altıncı yüzyıl şairlerinden Rûhî, Revânî, Âhî, Figânî, Huldî, 
Riyâzî, ‘Adnî, Cinânî, Pinhânî, Hayâlî, Ânî, Fânî, Hazânî gibi şairlerle Mânî’yi de 
anması döneminde beğenildiğinin en önemli delilidir. Şuhûdî söz konusu gazelin 
matla’ında: 

VaMf-ı ruYuñda RūOī Revānī ġazelleri 
TaMvīr-i Oüsnüñ itmede Mānī  ġazelleri    (Yeniterzi 2005: 9) 

ifadesiyle Mânî’nin gazellerinin bir özelliğini, belki de en önemli özelliğini belirt-
mektedir. Gerçekten de elimizdeki gazelleri ve çoğunluğu matla olan beyitleri bu 
gözle incelendiğinde Mânî’nin gazelleri hakkındaki bu hükmün doğruluğunu kabul 
etmek gerekir. Gazellerinde ve musammatlarında dönemine göre sade ve anlaşılır 
bir dil kullanan şairin, zaman zaman deyimleri de ustaca kullandığını tespit ettik.  
Üçü ilk hocası Molla Ahmed’e biri Osman Paşa’ya sunulan dört kasidesinin de 
duygularını ifade ediş biçimi ve şekil açısından başarılı olduğu gözlenmektedir. 
Övgüde zaman zaman mübalağa yanında aşırıya kaçmayan şairin kasidelerinde 
kullandığı dil, gazellerine yakındır. Dört kasidesinde de her fırsatta, felekten, tali-
hinden ve zamaneden şikâyet eden Mânî, şairliği ile övünmekle birlikte daha iyi 
olabileceğini, ancak hâmisinin olmadığı yönünde mazeretini de yinelemekten ka-
çınmaz.   

Mânî genel olarak vezin ve kafiyede başarılıdır. Birkaç mısrada, Divan şiirinde 
hoş karşılanmayan, fakat az da olsa bir çok şairde rastladığımız, sâkin nûn ile biten 
uzun vokalli hecelerde yapılan medler dışında vezin kusuru yoktur. Kafiyeleri ge-
nel olarak sağlam olmakla birlikte, Fuzûlî’nin musammat gazeline tahmîsinde; 
“‘âlemden, külYen, Oālümden” kelimelerini  “rūşen” kelimesiyle kafiye yaparak 
divan şairine yakışmayan bir kafiye hatasına düşmüştür. (V. bend) Buna  rağmen 
şair, bu gazeldeki iç kafiyeyi tahmîsinde de uygulamayı başarmıştır.       

SonuçSonuçSonuçSonuç    

On altıncı yüzyılda yaşamış bir şair olan Mânî tezkirelerde adı geçmesine ve 
hatta övgüyle anılmasına rağmen günümüz kaynaklarında zikredilmemektedir. 
Edebî şahsiyetinde de zikrettiğimiz gibi, çağdaşı şair Şuhûdî’nin bir gazelinde onu 
gazel şairi olarak anması devrinde beğenildiğinin delilidir. Ayrıca, tespit ettiğimiz 

                                                                 
11  Mecmû’aMecmû’aMecmû’aMecmû’a----ı Eş’ârı Eş’ârı Eş’ârı Eş’âr, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan  1985,  93b. 
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şiirleri de güçlü bir şair olduğunu göstermeye yeterlidir. Ancak kanaatimizce, Mânî 
Mehmed Çelebi’nin meşhur olamayışı ve günümüzde bilinmeyişinde, kaynaklara 
göre tertiplendiğinden emin olduğumuz Dîvân’ının elde bulunmaması yanında –
dönemin âlimlerinden ilk hocası Molla Ahmed’e sunduğu kasidelerinde sık sık af 
dilemesinden anlaşılacağı üzere- akranlarının kıskançlığı ve hakkında çıkarılan de-
dikodular sebebiyle hocası nezdinde gözden düşmesi de etkili olmuştur. 
(1.kaside/27-38) Kasidelerindeki ifadelerine göre, hocası ile arasının açılması Mâ-
nî’yi maddî-mânevî çok etkilemiş, ona ikbâl yollarını kapamış, sürekli bir hâmî 
edinmesini engellemiştir. Bunun sonucu olarak hayatı sıkıntı içinde geçmiş -
kaynaklara göre de- isteklerine ulaşamadan bu dünyadan göçmüştür. 

Tezkirelerde başka eserinden söz edilmeyen Mânî’nin Kafzâde, Nev’îzâde ve 
Kâtip Çelebi’nin zikrettiği gibi, mutlaka bir Dîvânı vardı. Özellikle Kafzâde’nin, 
Dîvânından –ki bunlar alfabetiktir- şeçildiğini söylediği çoğunluğu matla olan be-
yitleri de bunu teyit etmektedir. Umut ediyoruz ki, Dîvânı elimize geçer ve böylece 
şair hakkında daha sağlam ve geniş değerlendirmeler yapabilme imkânı doğar. © 
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ŞiirlerŞiirlerŞiirlerŞiirler    

Kasideler 

1111    

hhhhaaaaMMMMīdeīdeīdeīde----i Mānī Deri Mānī Deri Mānī Deri Mānī Der----ddddaaaaVVVVVVVV----ı ı ı ı ccccˇāceˇāceˇāceˇāce----zāde zāde zāde zāde Şems Efendi Şems Efendi Şems Efendi Şems Efendi 12 

Fe‘ūlün Fe‘ūlün Fe‘ūlün Fe‘ūlün 
cazān-ı belā görmese bāġ-ı Yā]ır 
Olurdı ma‘ānī güli anda Xāhir 
 
Ger olmasa āyīne-i dil mükedder 
Vire Mūret ebkār-ı ma‘nā-yı nādir 
 
Eger yaġsa bārān-ı nīsān-ı iOsān 
Cevāhir Maça ]ab‘-ı deryā-maVā]ır 
 
juhūrum olurdı NiXāmī gibi çaV 
Cihānda baña bir jahīr olsa Xāhir    
    

5 Geçinmezdi baña edānī müdānī 
Eger olmasaydı ekābir mükābir 
 
Belāġatde miVdārum olurdı ma‘lūm 
Felek olsa fehm-i maVādīre Vādir 
 
Dirīġā ki devrān Vatı sifle-perver 
E‘ālīye düşmen edānīye nāMır 
 
Felek Vu]b-ı maVMūdum üstine dönmez 
Dem-ā-dem Yilāf-ı murād üzre dā’ir 
 
Murād üzre dönmekde devrān Vavī süst 
cilāfında çālāk ü cüst ü bahādır 
 

10 Bahār-ı murādāt nā-būd u ma‘dūm 
cazān-ı melāmet nümāyān u Xāhir 

 

                                                                 
12  Mecmû’aMecmû’aMecmû’aMecmû’a----ı Eş’ârı Eş’ârı Eş’ârı Eş’âr, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan  1966, 173b. 
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Bulınmaz cihān içre bir merd-i MādıV 
kayılmaz münāfıVlar ammā ki vāfir 
 
Felekde buña hīç olınmaz taOammül 
Ki her bār Yā]ır geçer yār şā]ır 
 
Görüp `illetüm eyler a‘dā şemātet 
Güler giryeme her denī-]ab‘ u VāMır 
 
Degül ra‘d u bārān görüp Oāl-i zārum 
Felekler melekler baña aġlar acır 
 

15 SuYan Vıymetin fehm ider kimse yoVdur 
hanı şimdi ‘ālemde Marrāf-ı māhir 
 
Sözüñ diñlemez kimse ]utmış cihānı 
‘Adū-yı mu‘ānid Oasūd-ı mükābir 

 
SuYandāna bir kimse itmez ri‘āyet 
Meger yine ol `āt-ı gerdūn-me’āair 

 
Güzīn-i mevālī bihīn-i ehālī 
lenāsında dil ‘āciz efkār VāMır 

 
Bulınmaz kemālātına Oadd ü pāyān 
MuOī] olmaya ‘öşrini ‘aVl-ı ‘āşir 

 
20 Eli kān-ı iOsān sözi gevher-i lu]f 
 Elinden dilinden cihān YalVı şākir 

 
Benī nev‘a mefYar vücūd-ı şerīfi 
Felekde Vanı böyle bir cins-i fāYir 

 
Kef-i dest-i lu]fından irse nevāle 
İki yaVa ıssı ola baOr-i zāYir 

 
Cihān şöyle MıdV u MadāVatle ]oldı 
Yalan söylemez kimse illā ki şā‘ir 
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Eyā āsitān-ı melā`-ı efāżıl 
İşigi penāh-ı gürūh-ı ekābir 

 
25 N’ola Vılsa maYdūm YalV-ı cihāna 

Seni Yādim-i şer‘ iden dayy u hādir 
 
Saña ideyin Oasb-i Oālüm Oikāyet 
Revādur Vılam ‘arż mā-fi’ż-żamā’ir 
 
E‘ādī beni cem‘ olup saña geçse 
Ne dirlerse hep sözleri ki`b-i Xāhir 
 
Beni kem diyü itse a‘dā şehādet 
mutılmaz sözi şāhid olınca fācir 
 
‘Adūnuñ sözinden baña nesne gelmez 
Köpek boV yise baOr olur yine ]āhir 

 
30 Baña kimse zen-bārelik töhmet itmez 

Degül ‘ayb eger sevse maObūb şā‘ir 
 
Büyük Muç dime bu Vadar[cıV]    günāhı 
Revā mı MayılmaV Maġā’ir kebā’ir 
 
Ben ol bī-kes ü nā-murādam ki yoVdur 
Ne bellü ma‘ādin ne bellü meXāhir 
 
Ben ol nükte-perdāz-ı MāOib-kemālem 
Baña reşk ideler ekābir aMāġir 
 
Benem saña bende [vü] hem bende-zāde 
Revā mı olam böyle āzürde-Yā]ır 
 

35 Benüm-çün dinilmiş bu ebyāt-ı dil-keş 
Güzel naXm Vılmış MaVālī-i şā‘ir 

 
Beni saña ġamz itse ġammāz inanma 
MuVarrer durur mü’mine buġż-ı kāfir 
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Ben ol nā-kes ü dūn olam Oāşe-li’llāh 
Ki benden ola böyle bed fi‘l Mādır 
 
Eger cürm itdümse el-‘afv el-‘afv 
Velī bī-günāham daV üstümde Oāżır 
 
Du‘ā ile Yatm eyle Mānī kelāmuñ 
Yiter itdüñ iXhār mā-fi’ż-żamā’ir 
 

40 Firāvāndur evMāfı gelmez beyāna 
Dükenmez ma‘ānī yazılmaz Yavā]ır 
 
Ola ‘izzet ü Vadri gün günden efzūn 
Felek ide yārī cudā ola nāMır 

 
2 2 2 2 13 

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
SeOergeh ]āli‘ oldı āfitāb-ı lu]f-ı Rabbānī 
Żiyā-baYş oldı āfāVa cihānı itdi nūrānī 

 
Sipihr-i devletüñ Yurşīdi Maldı ‘āleme pertev 
mulū‘ itdi sa‘ādet burcınuñ mihr-i dıraYşānı 
 
Münevver eyledi āfāVı bir mihr-i cihān-ārā 
Ber-ā-ber itdi çarY-ı çāruma eyvān-ı dīvānı 
 
Cemāl-i bā-kemāli ehl-i dīvāna şeref virdi 
Müşerref eyledi bir `āt-ı gerdūn-rif‘at erkānı 
 

5 moġup gün gibi burc-ı devlet ü iVbāl ü ‘izzetden 
Żiyā Maldı zemīn ü āsumāna rūy-ı raYşānı 
 
Felekde yanmasun şem‘-i Vamer bir pāre diñlensün 
Çerāġ-ı baYtı bu bezmüñ yiter şem‘-i şebistānı 
 

 

                                                                 
13  Başlık yok. Mecmû’a Mecmû’a Mecmû’a Mecmû’a----ı Eş’ârı Eş’ârı Eş’ârı Eş’âr, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan  1966, 174b. 
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Bi-Oamdi’llāh vezīr-i a‘Xam oldı bir melek-YaMlet 
Cihāna Maldı pertev āfitāb-ı ‘adl ü iOsānı 
 
Hizebr-i bīşe-i heycā peleng-i kūh-ı istiġnā 
Sikender-rāy-ı mülk-ārā sezā-yı lu]f-ı SübOānī 
 
Emīr-i Erdevān----sa]vet dilīr-i  hahramān-heybet 
Vezīr-i şāh-sīret ĀMaf-ı dīvān-ı ‘Oamānī 
 

10 Gül-i bāġ-ı vezāret Oażret-i ‘Oamān Pāşā kim 
Odur şimdi sa‘ādet gülşeninüñ verd-i Yandānı 
 
O kim kilk-i ezel evMāf-ı pākinde raVam Vılmış 
SeYāvet ma‘deni cūd u ‘a]ā baOrı kerem kānı 
 
SeYāda cātem-i māyī gedā-yı bī-ser ü pāyı 
Veġāda hahramānı Vahr [u]  nerm eyler Nerīmānı 
 
Sülūk-ı dil-keş ü maVbūlı rāh-ı istiVāmetde 
MuYālif gerdişinden döndürür elbette devrānı 
 
Degüldür ĀMaf-ı aānī dimek lāyıV aña zīrā 
Geleydi bu zamāna ĀMaf olurdı aña aānī 
 

15 ŞafaV Manmañ görinen Van Vuşandı eblaV-ı gerdūn 
Görüp rūz-ı veġāda heybet-i Pāşā-yı devrānı 
 
Ne mümkin itdügi ceng ü neberdi bir vezīr itmek 
hılupdur nice kez Yünkāra lāyıV ceng-i sul]ānī 
 
Göz irmez ol semend-i berV-reftār eylese cevlān 
Geçer evvel Vademde eblaV-ı gerdūn-ı gerdānı 
 
RuY-ı māha ]oVındı na‘l-i esb-i bād-reftārı 
harardı yiri seyr eyle cebīn-i māh-ı tābānı 

 
hoşarken Mıçradı na‘l-i semendi tökdi eflāke 
Görenler āsumān üzre meh-i nev Mandılar anı 
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20 Kemān-ı cān-sitānı Man iki başlu bir ejderdür 
Yarar keskin dil-āver pehlevāndur şem‘-i bürrānı 
 
Gidüp gülzārdan lāle yirinde gül gören didi 
Vezīr-i a‘Xam aldı surY-serlerden gülistānı 
 
Zülāl-i la‘l-i nābından eger bir Vatre irişse 
Le`ī` eylerdi sükkerler gibi deryā-yı ‘ummānı  
 
Ve ger bir `erre irse āfitāb-ı lu]f-ı cūdından 
Sevād-ı Xulmet-i şeb olmaz-idi böyle Xulmānī 
 
Ve ger bir mūr-ı nā-peydāya himmetle naXar Vılsa 
Tenezzül eylemezdi olmaġa dehrüñ Süleymānı 
 

25 cudāvendā bu gün mühr-i vezāret MāOibin buldı 
Vezāret Madrınuñ şimdi oturdı yirine cānı 
 
Sipihr-i devletüñ sen  āfitāb-ı pür-żiyāsısın 
N’ola `ātuñ iderse iVtiżā-yı rif‘at-i şānı 
 
Senüñ ceng ü neberdüñ söylenür efvāh-ı ‘ālemde 
Añılmaz oldı aMlā Rüstemüñ dillerde destānı 
 
Saña olup muOibb a‘dāña eylerdi teberrālar 
cudā-bende diyen Tañrı Vulınuñ olsa i`‘ānı 
 
Görürdi Vaç bucaVdur bildürürdüñ anı dünyāyı 
Bu eyyāma irişseydi Sikender şāh-ı Yūnānī 
 

30 Açılan Vutlu Vapu saña bir ferde açılmadı 
Demür hapuyı feth itmek saña olupdur erzānī  
 
molandurmaz kimesne kimseyi devrān-ı ‘adlüñde 
Meger ‘ayyār-ı çarY-ı fitne-cū mihr-i dıraYşānı 14 

 

                                                                 
14  Kafzâde 84b. 
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Zamān-ı devletüñde kimseyi bir kimse aġlatmaz 
Cüvānān-ı cefā-pīşe meger ‘uşşāV-ı nālānı 
 
carābe Valmadı ‘ālemde lu]fuñ eyledi ma‘mūr 
hızılbaş-ı bed-āyīnüñ meger kim VaMr u eyvānı 
 
SeOer bir bezm-i rāOat-baYşa irdüm bāġ-ı vaMfuñda 
Bu ebyātı oVur gördüm o bezmüñ bir ġazel-Yˇānı 
 

35 hanıVmış Oūn-ı ‘uşşāVa o şāhuñ tīġ-ı bürrānı 
murur Oiddetle Vanum dökmege yalmanı yalmanı 
 
İşitdüm Vaddüñe bende geçermiş serv-i āzādı 
Zülāl-i la‘lüñe leb-teşne dirler çeşme-i cānı 
 
kaVınur sebze-i Ya]]-ı lebin yār öpmege virmez 
Meger kim cān otıdur ol Ya]-ı la‘l-i dür-efşānı  
 
cadengüñ sīneme geldükçe çāk olsa n’ola sīnem 
FeraOdan Mıġmaz oldı gövdesine bendeñüñ cānı 
 
Benüm-çün baş u cāndan geçmek emr eylerdi ol Yūnī 
Mu]ī‘am başum üstine sözi cān üzre fermānı 
 

40 Revā mı diyesin aġyāra cān vir āsitānumda 
Niçün böyle idersin yoV mıdur ben Yastenüñ cānı  
 
cudāvendā baña gerdūn-ı dūnuñ işleri çoVdur 
Dinilmez biñde biri yoVdur anuñ Oadd ü pāyānı 
 
Ne eksüklük ki çarY itdi döne döne dil-i zāra 
Senüñ lu]fuñ tamām olurdı anuñ cebr-i noVMānı 
 
jahīrüm olsa Selmāna Kemālüm ġālib olurdı 
Mu‘īnüm    olsa    taOsīn itdürürdüm baña dassānı 
 

45 Benem şimdi bu bāġuñ ‘andelīb-i naġme-perdāzı 
Belāġat gülşeninüñ bülbül-i pākīze-elOānı 
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Baña bir lu]f u iOsān eylemek dünyāya iOsāndur 
Uyutmaz YalVı zīrā murġ-ı cānuñ āh u efġānı 
 
Uzatma VıMMayı şimden girü ey MānīMānīMānīMānī-i şeydā 
Hemān bilmek yiter Oāl-i derūnuñ ol kerem kānı 
 
Nesīm-i lu]f u cūdı esmege lāzım degül bādī 
MuOarrik istemez cūş itmege deryā-yı iOsānı 
 
Du‘ā-yı devlet-i Pāşā-yı devrāna şürū‘ eyle 
Münāsibdür bu naXm-ı dil-keşüñ ol ola pāyānı 
 

50 Felekde tā ki māh olduVça ceyş-i encüme serdār 
Münevver eyledükçe şarV u ġarbı rūy-ı raYşānı 
 
Mu‘īnüñ çār yār-ı bā-Mafānuñ himmeti olsun 
Nigehdāruñ Xahīrüñ ola dā’im ‘avn-ı Rabbānī 
 

3 3 3 3 15  
Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün  
Vilāyet-i çemene Oükm idince şāh-ı şitā 
Giyürdi cümle dıraYtāna cāme aV dībā 
 
Döşendi şāh-ı şitānuñ ayaġı altına 
darīm-i bāġda Var yaġdı naVş-ı ber-kemYā  
 
maġıtdı var-ise Oallāc-ı dehr dükkānın 
Ki penbesiyle pür oldı bu Vubbe-i mīnā 
 
kaçıldı ‘āleme çil aVça erba‘īn içre 
Ki ]oldı ceyb-i cibāl-ile dāmen-i MaOrā 
 

5 AV aVça Vara gün içün olur meaeldür bu 
Yüzi Varardı cihānuñ Maçılsa berf n’ola 
 
 

                                                                 
15  Başlık yok.  Mecmû’a Mecmû’a Mecmû’a Mecmû’a----ı Eş’âr,ı Eş’âr,ı Eş’âr,ı Eş’âr, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 1966, 175b. 
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Ehālī-i çemene Yayli aVça düşmiş idi 
Çoġını bir gice ]oñdurdı düzd-i bād-ı Mabā 16 
 
Çemende berf degül nergis üzre Xāhir olan 
Meger ki gözine aV düşdi oldı nā-bīnā 17 
 
Şeh-i şitāyı yaYud cerre geldi gülzāra 
Gözine penbe yapışdurdı nergis-i şehlā 18 
 
Egerçi artuġ-idi berf māl-i hārūndan 
Bir iki günde yire geçdi oldı nā-peydā 
 

10 hurıldı berfden aV Yayme MaOn-ı gülzāra 
Diyār-ı bāġa aVın Maldı leşker-i sermā 
 
İrişdi berf-i şitā bir gice    baMaV düşdi 
Çemen diyārını Vış baMdı eyledi yaġmā 
 
Gelince Yışm-ile Vırdı geçürdi eşcārı 
hılıç gibi Vış irişdi cihāna virdi fenā 
 
Revā budur ki bunuñ gibi günde ey dil-i zār 
Der-i sarāyını ol fāżıluñ idin me’vā 
 
Ki tünd-bād-ı Oavādiaden olasın sālim 
İrişmeye saña ġam āferīdeden Va]‘ā 
 

15 Penāh-ı Yayl-i yetīmān melā`-ı YalV-ı cihān 
Mu‘āvin-i fuVarā vü mürebbī-i ‘ulemā 
 
calīl-Yˇān u MuOammed-YıMāl u ‘Īsī-dem 
Kelīm-dost u Süleymān-şi‘ār u cıżr-liVā 
 
Semiyy-i AOmed-i Mürsel emīn-i dīn ü düvel 
Sipihr-i ‘ilm ü ‘amel āfitāb-ı evc-i hüdā 

                                                                 
16  Kafzâde 84b. 
17  Kafzâde 84b. 
18  Kafzâde 84b. 
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Bülend-mertebe AOmed Efendi Oażreti kim 
Odur zamānede serdār u server-i fużalā 
 
Dili kilīd-i künūz-ı OaVāyık-ı eşyā 
Derūnı maYzen-i esrār-ı  ‘alleme’l-esmā 19 
 

20 Ayağını alamaz kimse rāh-ı fażl içre 
ZemaOşerī aña bu yolda olımaz hem-tā 
 
Eger żamīr-i münīrince Vılmasa Oareket 
Nücūm içinde Vırān eksük olmaya Va]‘ā 
 
Nesīm-i ‘ā]ıfeti Vılsa gülsitāna gü`er 
Şitāda lāle-i Oamrālar eyleye20 peydā  
 
Semūm-ı Vahrı eger irse gülşen-i dehre 
Yanardı penbe gibi berf ü yaY olurdı hebā 
 
Nesīm-i YulVına fi’l-cümle olmasaydı şebīh 
Cihānı reşk-i cinān eylemezdi bād-ı Mabā 
 

25 Bitürmedi gül-i ruYsārı gibi Yāk-i ‘Acem 
Riyāż-ı fażl u kemāl içre bir gül-i ra‘nā 
 
Kimesne mest bulınmaz zamān-ı ‘adlinde 
Meger ki Yā]ır-ı ‘uşşāVı zülf-i ‘anber-sā 
 
Sipihr-menziletā sen o mihr-i enversin 
Ki ]oldı pertev-i lu]fuñla ser-be-ser dünyā 
 
hadīmī bendelerüñ zümresindeyem ben de 
‘Aceb mi lu]f-ı ‘amīmüñ idersem istid‘ā 
 
Mevālī içre seni daV çün itdi EnMārī 
Bu bende cānibine yardımuñ ]oVınsa n’ola 
 

                                                                 
19  Bakara, 2/31: “Allah Âdeme bütün isimleri öğretti...” 
20  Metinde “eylese” anlam gereği “eyleye” olarak kaydedildi. 
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30 Zülāl-i ‘ā]ıfetüñ aVmadı bu Yāk üzre 
Hemīşe aVmaV iken alçaġa ]abī‘at-i mā 
 
Çerāġuñam n’ola şem‘-i murādumı yaVsañ 
Fenārī Medresesin eyleyüp baña i‘]ā  
 
Elem yitürdi dil-i zāra ġayret-i aVrān 
Belā budur ki degül Yālī ]a‘ne-i a‘dā 

 
Senüñ gibi gül-i gülzār-ı fażla lāzımdur 
Hezār bencileyin ‘andelīb-i naġme-serā 
 
Benem ol ]ū]ī-i şīrīn-maVāl [ü] Yoş-güftār 
Benem ol bülbül-i gūyā-yı gülşen-i ma‘nā 
 

35 Cihān içinde benem MānīMānīMānīMānī-i suYan-perdāz 
‘Arūs-ı naXma n’ola Yāmem olsa çehre-güşā 
 
Mühimm olana şürū‘ eyle sözlerüñ Yatm it 
Du‘ā-yı devletüñe başla ey dil-i şeydā 
 
Be-OaVV-ı cur‘a-keşān-ı mey-i maOabbet-i daV 
Be-OaVV-ı gūşe-nişīnān-ı bārgāh-ı Mafā 
 
Giçe sa‘ādet-ile yazda Vışda eyyāmı 
Müyesser eyleye göñli murādını Mevlā 
 

4 4 4 4 21  
Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün  
Meger ki bir gice sul]ān-ı zengī-i şeb-i tār 
hılā‘-ı çarYa şebīYūne eyledi ılġar 

 
Dökildi MafOa-ı şeb-gūn-ı çarYa Yūn-ı şafaV 
AVup Vızıl Vara Van-ile ]oldı dār u diyār 
 
 

                                                                 
21  Başlık yok.  Mecmû’aMecmû’aMecmû’aMecmû’a----ı Eş’ârı Eş’ârı Eş’ârı Eş’âr, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan  1966,  176a. 
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MusaYYar oldı şeh-i zengibāra ser-tā-ser 
hılā‘-ı şeş-der-i nüh-]āV-ı ]ārem-i devvār 
 

5 Meşām-ı cāna irişsün diyü şemīm-i Mafā 
Sipihr micmere-gerdānı oldı ‘anber-bār 
 
Olınca beyża-ı zerrīn-i Yur nihān gözden 
Görindi çehre-i zāġ-ı siyāh-ı zer-minVār 
 
YaYud sipihr-i berīn bir cüvān-ı Şāmīdür 
maġıtdı rūyına kāküllerin ol gül-ruYsār 
 
Getürdi ortaya bir ābnūsī OoVVa felek 
İçinde zer varaVa Marılı ġıdālar var 
 
hamer terence-i zerrīn şihāb zencīri 
Siyāh cildini çarY itdi pür-nuVūş u nigār 
 

10 Sipihr olmış-idi āşiyān-ı zāġ-ı siyāh 
İrişdi bāz-ı sefīd anı Vapdı itdi şikār 
 
Görindi çün ‘alem-i zer-nigār-ı Yusrev-i MubO 
O sā‘at eylediler cünd-i zengibār firār  
 
Görinmez oldı Varası sipāh-ı deycūruñ 
Gelince devlet-ile āfitāb-ı pür-envār 
 
Şehen-şeh-i seOerüñ oldı kevkebi ġālib 
MuVābil olmadı mihrine ‘asker-i şeb-i tār 
 
hara Vasāvet iken güldi açılup ‘ālem 
Esüp nesīm-i dil-āvīz [ü] dil-keş-i eşcār     
 

15 Giyerdi bir siyeh a]las Vabā sipihr-i kebūd 
ÇıVardı anı giyindi libāçe-i zer-kār 
 
Debīr-i dehr beyāż eyledi müsevvedesin   
Ki yazdı surY u sefīdāc u zerle bir ]ūmār 
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Yazılmış anda tamām ol yegānenüñ vaMfı 
Ki medOin itmede ‘āciz zebān-ı nükte-gü`ār 
 
MuOī]-i merkez-i devlet maVarr-ı cāh u celāl 
Penāh- ı YalV-ı cihān mesned-i Mıġār u kibār 
 
Cihān-ı ma‘delet AOmed Efendi kim oldur 
Meh-i sipihr-mekān mihr-i āsumān-miVdār 
 

20 Cihān ser-ā-ser eli gölgesine ]ālibdür 
Ki oldı dest-i dür-efşānı ebr-i gevher-bār 
 
Mevālī içre fażīletde yoVdur aVrānı 
Egerçi nāmına mollā dinür çoV ādem var 
 
‘Aceb mi Yāk-i ‘Acem olsa Rūmdan maVbūl 
Ki Xāhir eyledi bir böyle serv-i gül-ruYsār 
 
Nücūm-ı sa‘d-ı sa‘ādet----si‘āyet-i eflāk 
RuYından eylediler istifāde-i envār 
 
Elinde kilk-i dür-efşānıdur ‘aMā-yı Kelīm 
Ki düşmen üzre olur  ejdehā-yı āteş-bār 
 

25 Nihāl-i bāġ-ı cināndur o kilk-i gevher-rīz 
Ki yazda Vışda virür tāze mīveler her bār 
 
Eyā sitāre-Oaşem āsumān-ı kūyuñda 
Kemīne-vār    nice Behrām gibi Yıdmetkār 
 
Semend-i devlete olsañ süvār sul]ānum 
Revā budur ola Keyvān öñüñce ġāşiyedār 
 
Du‘ā-yı Yayrdadur saña ‘an-Mamīmi’l-Valb 
kafā-yı Yā]ır ile bi’lbi’lbi’lbi’l----‘aşiyyi ve’l‘aşiyyi ve’l‘aşiyyi ve’l‘aşiyyi ve’l----ibkāribkāribkāribkār  22 
 

                                                                 
22  Âli ‘İmrân, 3/41: “…Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.” 
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MuVarrebān-ı Oarīm-i Oarem-sarāy-ı ezel 
Mücāvirān-ı zevāyā-yı ]ārem-i devvār 
 

30 Sipihr-menziletā serverā ser-efrāzā 
Cenābuña ideyin derdümi birez iXhār 
 
Benem ol miOnet-i eyyām-ile şikeste-derūn 
Belā-yı dehr ile āşüfte vü zebūn u nizār 
 
Elem-keşīde felāket-resīde ġam-dīde 
Şikeste beste vü dil-Yaste bī-kes ü bīmār 
 
Hemīşe oldı sözüm vaMf-ı pāk-i şīrīnüñ 
N’ola dinilse baña ]ū]ī-i şeker-güftār 
 
Revā mıdur ki depemden çıVa benüm dütünüm 
Yanup yaVılmaV ola tā ki kār-ı micmer-vār 
 

35 hapuñda Vullaruña Vısmet idersin lu]fuñ 
hamusı andan ola OiMMedār bir miVdār 
 
Niçün ol Vısmete ben bende olmayam dāYil 
Revā mıdur bu ki maOrūm olam gezem her bār 
 
Du‘āya başla ki oldur mühimm olan MānīMānīMānīMānī 
Uzatma VıMMayı yoV yire eyleme ikaār 
 
Nite ki żıdd ola Hindū-yı şāma Yusrev-i MubO 
Nite ki bir biri ardınca ola leyl ü nehār 
 
‘Adūlaruñ şeb-i miOnetde olalar dā’im 
Sen eyle MubO-ı sa‘ādetde devlet-ile Varār 
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Kıt‘aKıt‘aKıt‘aKıt‘a----ı Kebı Kebı Kebı Kebīreīreīreīre 23 
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Şāh-ı Cemşīd-Oaşem Yusrev-i Yurşīd-‘alem 
Dāver-i taYt-ı aVālīm-i cihān-ārāyī 
 
Tāc-baYşende-i her şāh-ı diyār-ı İslām 
Tāc-Yˇāhende-i her memleket-i Tersāyī 
 
Rāyet-efrāz-ı meyādīn-i memālik-gīrī 
Meş‘al-efrūz-ı serā-perde-i mülk-ārāyī 
 
Āsumān-mertebe sul]ān-ı Mehemmed can kim 
Bende itdi nice İskender ile Dārāyı 
 

5 Ol ki bāzū-yı cihān-gīrī ile Vıldı esīr 
Pādişāhān-ı cihāndār-ı ‘a]ā-baYşāyı 
 
Niyet itdi ki Vıla kāfir-i bī-dīne ġazā 
İrgüre çarY-ı berīne ‘alem-i bālāyı 
 
Diledi kim ide küffār ile ceng ü peykār 
muta āvāz-ı ġazā bu felek-i mīnāyı 
 
Ele alup Mala şemşīr-i ġazāyı tā kim 
Göstere kāfir-i bī-dīne yed-i beyżāyı 
 
İtdi pes Vahr-ı ‘adū niyyetine gerdūn-sāy 
Mehçe-i rāyet-i manMūr-ı cihān-ārāyı 
 

10 Oldı beglerbegiler daYı ġazāya me’mūr 
Dikdiler her birisi rāyet-i gerdūn-sāyı 

 
Cümleden birisi ol MāOib-i YulV u maOmūd 
Vüzerā zümresinüñ āMaf-ı MāOib-rāyı 
 

                                                                 
23  M. Ferid Uğur, “Mevlevîlik Üzerine Bazı Notlar”, Konya Mecmûası Konya Mecmûası Konya Mecmûası Konya Mecmûası (Eylül 1940), S.33: 

1831-34; Erdoğan Erol, “Gümüş Şebeke”, III.Uluslararası Mevlâna Kongresi III.Uluslararası Mevlâna Kongresi III.Uluslararası Mevlâna Kongresi III.Uluslararası Mevlâna Kongresi---- Bildiriler,  Bildiriler,  Bildiriler,  Bildiriler, 5-6 
Mayıs 2003: 193-203(bk. 6. dipnot6. dipnot6. dipnot6. dipnot). 
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Ol ki nāmı gibi evMāf-ı şerīfi MaOmūd 
ĀMaf-ı pādişeh-i memleket-i Dārāyī 
 
Mīr-i mīrānı idi Ma‘raşuñ ol eanāda 
‘Adl ile kendüye Vul itmiş idi dünyāyı 
 
Sefere ‘āzim olup itdi göñülden taMmīm 
Ki ziyāret Vıla bu türbet-i rūO-efzāyı 

 
15 KuOl ide çeşm-i cihān-bīnine raġbetler ile 

cāk-i pāy-ı Oarem-i Oażret-i Mevlānāyı 
 
Yüzini sürdi ġubār-ı der-i Mevlānāya 
Eyledi geldi ziyāret bu mübārek-cāyı 
 
kıdV-ile rūO-ı şerīfinden idüp istimdād 
Didi ey cennet-i a‘lāda Vılan me’vāyı 
 
calVı ser-neş’e24 idüp itdüren āheng-i nevā 
kalan āfāVa semā‘-ile Madā-yı nāyı 

 
‘Ahdum olsun ki eger Oażret-i şāh-ı Cem-cāh 
FetO idüp milket-i küffārı Vırup a‘dāyı 
 

20 TaYtına devlet ü iVbāl ile manMūr gelüp 
Lu]f-ile emrine maOkūm Vıla dünyāyı 
 
Ben daYı dāYil olursam vüzerā zümresine 
Der-i devletde bulup mertebe-i ‘ulyāyı 
 
carc idüp mā-meleküm be`l Vılup maVdūrum 
Sīmden eyleyeyin bu Vafes-i zībāyı 
 
Niyetin muOkem idüp Vıldı tevekkül daVVa 
İtdi reh-ber kerem-i cālıV-ı bī-hemtāyı 
 

                                                                 
24  Bu kelime “ser-neş’e” okumaya da pek uygun olmamakla birlikte, vezin ve mânâ açısından 

bu şekilde kaydedillmiştir. 
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Nāgehān Oażret-i BelVīs-ı zamān Meryem-i ‘ahd 
Ki aña virdi cudā mertebe-i ‘Īsāyı 

 
25 dażret-i Vālide Sul]ān gül-i bāġ-ı ‘iMmet 

muydı çün niyyet-i Pāşā-yı mübārek-cāyı 
 
cayr-Yˇāh olduġını bildi şeh-i devrāna 
Gūş idüp Yayli pesend eyledi bu ma‘nāyı 
 
simmet-i himmetine vācib ü lāzım gördi 
Ki vezīr eyleye ġayretler-ile Pāşāyı 
 
damdü lillāh ki bulup cümle murādāta vuMūl 
İtdi sīmīn Vafes-i merVad-i Mevlānāyı 

 
Bārekallāh zihī sīm Vafes kim göricek 
İtdi ālüfte nice ]ū]ī-i şekker-Yāyı 
 

30 hafese Voydı ]utup murġ-ı nevāyı dirler 
Seyr idenler göricek bu Vafes-i ra‘nāyı 
 
Bülbülān-ı çemen-i Vuds olup meftūnı 
İrgürürler göge feryād ile vāveylāyı 
 
Didi tārīYini MānīMānīMānīMānī----i şikeste-Yā]ır 
Sīm Vılduñ Vafes-i merVad-i Mevlānāyı25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
25  Sonunda; “Temmet bi-‘avnillāhi Ta‘ālā, sene sitte ve elf (1006/1597). MeşşaVahu el-faVīr 

Mīrzā ‘Alī. ‘Amele Valemkār İlyās” kaydı ile, kafesin yapılış tarihi, hattâtı ve nakkâşı veril-
miştir.  
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Musammatlar 
1111    

MüseddesMüseddesMüseddesMüseddes----i Mānīi Mānīi Mānīi Mānī26 
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

IIII    
Āh kim bilinmedi bī-Mabr u sāmān olduġum 
Vāh ‘aşV-ı yārda Yāk-ile yeksān olduġum 
Olmadı ma‘lūmı yāruñ zār u nālān olduġum 
Bilmedi la‘l-i lebinden mest ü Oayrān olduġum 
Yüzüme baVmaz ne bilsün yār giryān olduġum 
cā]ırum Mormaz neden añlar perīşān olduġum 

    
IIIIIIII 

VaMl-ile bir dem göñül mesrūr u Yandān olmadı 
Çekdügüm derd ü belāya Oadd ü pāyān olmadı 
dālümi bildürmege cānāna imkān olmadı 
Bilmedi derd-i derūnum gitdi dermān olmadı 
Yüzüme baVmaz ne bilsün yār giryān olduġum 
cā]ırum Mormaz neden añlar perīşān olduġum 
 

IIIIIIIIIIII 
Rāh-ı ‘aşV-ı yārda çekdi nice derd ü ta‘ab 
Başladı cevr ü cefāya yoV yire ol ġonca-leb 
Yüz çevürdi ben ġarīb üftādesinden bī-sebeb 
Bilmese Oāl-i dil-i zārum degül Va]‘ā ‘aceb 
Yüzüme baVmaz ne bilsün yār giryān olduġum 
cā]ırum Mormaz neden añlar perīşān olduġum 

    

IVIVIVIV 
Bilmedi Oāl-i dilümden ol şeh-i Yūsuf-liVā 
Olmadı aOvālüme vāVıf dirīġā Oayretā 
Bilse derdüm raOm iderdi Oālüme ol bī-vefā 
kanma kim ‘aşVum bilüp eyler baña cevr ü cefā 
Yüzüme baVmaz ne bilsün yār giryān olduġum 
cā]ırum Mormaz neden añlar perīşān olduġum 

                                                                 
26  Mecmû’a-ı Eş’âr, Süleymaniye  Kütüphanesi, Ali Nihad Tarlan  21, , , , 29b. (Mecmuada varak 

numaraları verilmemiştir. Sonraları verildiği anlaşılan sayfa numaraları çizilip, tashih edil-
meye çalışılmış, ancak dağınık parçaların birleştirilmesinden oluştuğu anlaşılan yazmada 
eksikler olduğu gözlenmiştir. Bu yüzden de eksikler göz önünde bulundurulmayarak elimiz-
deki yazmanın varak sayısına göre tarafımızdan bu numara verilmiştir.) 
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VVVV 
MāniyāMāniyāMāniyāMāniyā ol şeh beni ‘aşVında nālān añlamaz 
caste-i miOnet esīr-i derd-i hicrān añlamaz 
ÇaV beni böyle zebūn u zār u giryān añlamaz 
cā]ırum maOzūn olup göñlüm perīşān añlamaz 
Yüzüme baVmaz ne bilsün yār giryān olduġum 
cā]ırum Mormaz neden añlar perīşān olduġum 

 
2222    

ĠĠĠĠazelazelazelazel----i Fużūlī Tai Fużūlī Tai Fużūlī Tai Fużūlī TaYYYYmīsmīsmīsmīs----i Mānīi Mānīi Mānīi Mānī27    
Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

IIII    
‘Aceb ol şāh-ı Xālim ‘āşıVuñ Yūnına Vanmaz mı 
Bu deñlü nāle bir gün aña te’aīr ide Manmaz mı 
hıyāmet yoV mıdur āyā yaYud Oaşra inanmaz mı 
Beni cāndan uMandurdı cefādan yār uManmaz mı 
Felekler yandı āhumdan murādum şem‘i yanmaz mı  

    
IIIIIIII    

Dem-ā-dem ol meh-i tābān emīr-i ‘asker-i Yūbān 
İdüp ġayrıları Yandān beni biñ cevr-ile nālān 
NaMībi illere iOsān benüm endūh-ı bī-pāyān 
hamu bīmārına cānān devā-yı derd ider iOsān 
Niçün Vılmaz baña dermān beni bīmār Manmaz mı 

    
IIIIIIIIIIII    

Duyuldı rāz-ı pinhānum dükenmez āh u efġānum 
YıVıldı Valb-i vīrānum ferāġat üzre cānānum 
AVar eşk-i firāvānum çıVar eflāke sūzānum 
Şeb-i firVat yanar cānum döker Van çeşm-i giryānum 
Uyarur YalVı efġānum daYı ol yār uyanmaz mı 
 
 
 
 
 

                                                                 
27  Mecmû’a-ı Eş’âr, Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihad Tarlan  80/5, , , ,  119b. 
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IVIVIVIV 
FirāV-ı ‘ārıż-ı gül-bū Vılur cān bülbülin Mayru 
Gözümden dūr durur uyYu fiġānumdan cihān memlū 
RuYuñ gördükde ey meh-rū sirişküm Maçılu[r]    her sū 28 
Gül-i ruYsāruña Varşu gözümden Vanlu aVar Mu 
dabībüm faMl-ı güldür bu aVan Mular bulanmaz mı 

 
VVVV 

İdelden dil ġamuñ mesken Oużūrum gitdi ‘ālemden 
Görinür çeşmüme gülşen belā-yı ‘aşV ile külYen 
Nice demdür o sīmīn-ten Yaber Mormadı Oālümden 
Ġamum pinhān ]utardum ben didiler yāre Vıl rūşen 
‘Aceb ol bī-vefā bilmen inanur mı inanmaz mı 

    
VIVIVIVI 

RuYuñ seyr eyleyen ‘āVıl olur ser-mest-i lā-ya‘Vıl 
Degüldür sevmemek Vābil maOabbet itmemek müşkil 
Ne deñlü olsa sengīn-dil żarūrī meyl ider OāMıl 
Degüldüm ben saña mā’il sen itdüñ ‘aVlumı zā’il 
Baña ]a‘n eyleyen ġāfil seni görgeç utanmaz mı 

    
VIIVIIVIIVII 

huluñ MānīMānīMānīMānī şeker-Yādur lebüñ vaMfında gūyādur 
Ġarīb-i deşt-peymādur gedā-yı bī-ser ü pādur 
İşi seyr ü temāşādur ser-i kūyında ġavġādur 
Fużūlī Fużūlī Fużūlī Fużūlī rind ü şeydādur hemīşe YalVa rüsvādur 
koruñ kim bu ne sevdādur bu sevdādan uManmaz mı   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
28  Metinde “Mū” mânâ gereği “sū” olarak kaydedildi. 
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Gazeller 
111129    

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Yāre teklīf-i viMāl eyleme gelse tenhā 
Yaluñuz gelmesi ‘uşşāVa yiter mihr ü vefā 30 
 
Yār gelmişdi gice Moñra çıVa geldi raVīb 
Dilerin Moñ gelişi ola be-Oakk-ı Mevlā 
 
Gelmeden men‘ idemez düşmen o baOr-i keremi 
car u Yaslar ]utamaz bir yaña aVsa deryā 
 
Baña lu]f eylemege gelmez iseñ sul]ānum 
Bārī gel düşmen-i bed-Yˇāha cefā’en maOżā 
 
Gün ]oġardı başına MānīMānīMānīMānī-i üftāde-dilüñ 
Çın seOer Yānesine gelse o Yˇurşīd-liVā  
 

2 2 2 2 31    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Reh-i ‘aşVuñda ne ġam çekse göñül derd ü ġamuñ 
Ey şeh-i mülk-i cefā şimdi mi gördük keremüñ 32 
 
Bezme geldüñ elini öpmege bā‘ia olduñ 
Oldı ey cām-ı Mafā-baYş mübārek Vademüñ 33 
 
Ey muMavver o bütüñ Manma benānın yazduñ 34 
Düşdi engüştini taOrīr ider iken Valemüñ 35 
 

                                                                 
29  Mecmû’a-ı Eş’âr, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 1985,  110a. 
30  Riyâzî 95a, Kafzâde 84b, Nev’îzâde 548, F. Reşad II/86, Tuman II/900. gelmesi: geldügi 

Kafzâde, Tuman. 
31  Kınalızâde, s.848 (Kınalızâde, kendi şiirine nazire olarak yazıldığını kaydettiği bu gazelin 

ancak dört  beytini vermiştir. Diğer kaynaklarda ise ya sadece matla beyti veya iki-üç beyti 
verilmiştir. Mahlas beyti olduğu için gazel olarak buraya kaydettiğimizden beyitler kısmında  
tekrar kaydedilmeyecektir.)  

32  Beyânî 247, Tuman II/901. 
33  Tuman II/901. 
34  yazduñ: yazduV Nev’îzâde. 
35  Kafzâde 85a, Nev’îzâde 548, Ş. Sâmî VI/4137. 
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Arturup düşmeni dāġ üstine dāġ urdı o māh 
Oldı ey MānīMānīMānīMānī-i dil-Yaste ziyāde elemüñ 36 

 
3 3 3 3 37 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Çekmek āsān görinür derd ü ġamı cānānuñ 
Güç gelür baña velī ]a‘neleri a‘dānuñ 
 
Nabżını Yaste-i ‘aşVuñ Vatı lu]f ile ]utar 
muta mı kim    elüñ38 ey dil o ]abīb-i cānuñ 
 
‘ĀşıVın Vullanur aġyārı Vapusında Vomaz 
Yaramaz Vullanışı yoV o şeh-i  devrānuñ 
 
MānīMānīMānīMānī-i Yaste-dili bir yola Vodum didi yār 
Ey dil-i zār ötesi çıVsa n’olaydı anuñ 
 

Beyitler 
1111    

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
mutışdı bir Vul oġlınuñ ruY-ı pür-tābına dünyā 
OcaVdan böyle yalıñ yüzli çoVdan olmadı peydā 39 

2222    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Deheni sırrını Mor itme Oa`er 
Eger azġından alınursa Yaber 40 

3333    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Saña aġyār libās eylemek ister dirler 
monadurlar seni va’llāhi MaVın ey gül-i ter 41 

    
    
    

                                                                 
36  Beyânî 247. 
37  Kafzâde 85a. 
38  Metinde “دآ�” şeklinde kayıtlı olan kelime anlam gereği “elüñ” olarak kaydedildi. 
39  Riyâzî 95a, Kafzâde 84b, Nev’îzâde 548, F. Reşad II/ 86. bir: ol Riyâzî. 
40  Kafzâde 84b. 
41  Kafzâde 84b, Nev’îzâde 548. vallāhi:billāhi  Kafzâde. 
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4444    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Devletüñde ne var aġyāra olursaV ġālib 
Az ādem degül a ‘āşıV-ı Yūnīn-diller 42 

5555    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
İncelüp döndi hilāle bedenüm dirsem eger 
Ne alur azġına cānān ne Vulaġına Voyar 43 

6666    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Gāhī uġrat güzelüm kūyuña uşşāVı didüm 
Şol Vadar söyledüm uġratmadı aMlā dildār 44 

7777    
Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 
Şimdidür ibtidāsı daYı vaVt-i Oüsninüñ 
Evvel bahāra Varşu açılur benefşezār 45 

8888    
Āhum yili irerdi aña VorVarın velī 
İrdükçe daYı dūr ola ol şūY-ı şīvekār 46  

9999    
Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
Gerekse `erre-veş Yāk ol gerekse mihr-i ‘ālem-gīr 
Yine a‘dā gözine girmemek olmaz be-her taVdīr 47 

10101010    
Müfte‘ilün Mefā‘ilün Müfte‘ilün Mefā‘ilün 
La‘lüne gāhī cām-ı Cem gāhī şifā disem n’ola 
Ehl-i ma‘ārif olanuñ her sözi bir kitābdur 48 

11111111 
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
hulluġa almaV dilerler lu]f-ile meh-pāreler 
Kendüsin aldurmasun mı ‘āşıV-ı bī-çāreler 49 

                                                                 
42  Kafzâde 84b. 
43  Kafzâde 84b, Nev’îzâde 548. 
44  Kafzâde 84b, Tuman II/901. 
45  Kafzâde 84a, Tuman II/901. 
46  Kafzâde 85a. 
47  Kafzâde 85a, Nev’îzâde 548, F. Reşad  II/87. olmaz: yoVdur  Kafzâde. 
48  Riyâzî 95a, Kafzâde 85a, Nev’îzâde 548, F. Reşad  II/87. gāhī:gāh Riyâzî, F. Reşad / cām-ı 

Cem: Cem cām  Nev’îzâde. 
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12121212    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Şimdi āsān görinür derd-i maOabbet ammā 
Pür-tedārük ide gör Moñra Vatı müşkil olur 50 

13131313    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün  
cātem-i la‘lini göstermiş idi dün gice yār 
Ġā’ib oldı yine duymış gibi anı aġyār 51 

14141414    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün  
Pāyine düşmege dil bir büt-i sīmīn-ber arar 52 
Şöyle düşginligi var kim düşecek bir yer arar 

15151515    
Cān virüp sīm-i sirişk ü ruY-ı zerd ister dil  
Beñzer ol kimseye kim rehn ile sīm ü zer arar 53 

16161616    
MāniyāMāniyāMāniyāMāniyā YalV-ı cihān biri birine Oayrān 
cūblar ‘āşıV arar ‘āşıV ise dil-ber arar 54 

17171717    
Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün  
habā vü cāme yaVmaV ehl-i ‘aşVa resm ü ‘ādetdür 
Anuñçün ‘āşıV-ı üftāde-diller hep yalıñ Vatdur 55 

18181818    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Gice gündüz işigin bekler idüm cānānuñ 
horVarın söyleye sözin işidem a‘dānuñ 56 

19191919    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Merhem-i lu]f-ı revān-baYşı olur ġayre naMīb 
Eleminden kurısa Vanı n’ola yārelerüñ 57 

                                                                                                                                                             
49  Kafzâde 85a, Nev’îzâde 548, F. Reşad  II/87. kendüsin: kendisin Kafzâde, F. Reşad. 
50  Beliğ 372, Tuman II/900. 
51  Beliğ 372. 
52  Riyâzî 95a. 
53  Riyâzî 95a. 
54  Riyâzî 95a. 
55  Riyāzî 95a. 
56  Kafzâde 85a. 
57  Kafzâde 85a. 
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20202020    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Yalvarup düşmeni gel itme didüm istiVbāl 
mutmadı hīç sözüm Varşuladı ol gül-i al 58 

21212121    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Beni VorVıtma Yumār-ı mey-i hicrān ile sen 
Niçe anuñ gibi baş aġrıları gördüm ben 59 

22222222    
Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 
Evvel güler yüziyle  çeker kendüsine şem‘ 
Pervāneyi diliyle yaVar līk Moñradan 60 

23232323    
Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 
Āzürde eyler ol gül-i Yandānı her zamān 
Olmaz ‘adū-yı Yār gibi bir Yırāş-ı cān 61 

24242424    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
kordı Oayrānlıġumuñ bā‘iaini yār benüm 
DaYı aOvālümi bilmez aña Oayrānam ben 62 

25252525    
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
İrişür nālelerüm günbed-i gerdāna degin 
Dökerin göz yaşını her gice dāmāna degin 63 

26262626    
Şu‘arā fürVati vaMf itmede VāMırlardur 
Kimse vaMf idemedi fürVati bu āna degin 64 

27272727    
Menem ol cūy ki yollarda Valup Yāke girer 
İremez żāyi‘ olur lücce-i ‘ummāna degin 65 

                                                                 
58  Kafzâde 85a, Nev’îzâde 548. 
59  Kafzâde 85a. 
60  Kafzâde 85a. 
61  Kafzâde 85a, Nev’îzâde 548. 
62  Kafzâde 85a, Nev’îzâde 548, F. Reşad II/87. daYı: daha  F. Reşad.  
63  Nev’îzâde 548, F. Reşad II/87, Tuman II/901. dökerin: dökerim/ degin, degin: Vadar, Vadar  

F. Reşad. 
64  Nev’îzâde 548, F. Reşad II/87, Tuman II/901. degin:  Vadar F. Reşad. 
65  Riyâzî 95a, Kafzâde 85a, Nev’îzâde 548, F. Reşad II/87. menem: benem Kafzâde, F. Reşad/ 

degin: Vadar F. Reşad. 
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28282828    
Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
İçüp ‘aşVuñ şarābın Yançer-i bürrānuña düşdüm   
hatarlar Mu eger ġāyetde Vattāl olsa bir bāde 66 

29292929    
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
Bir ġazel didüm yine ol şāh-ı devrān OaVVına 
Ġāyet a‘lā    itdüm    anı çalışup cān OaVVına 67 

30303030    
daVVıdur aġyārı zīr-i Yāk-i hicrāna VomaV    
Lu]f idüp Vo anı ey serv-i Yırāmān OaVVına 68 

31313131    
Mef‘ūlü  Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 
Ey Ya]]-ı siyeh ‘ārıż-ı cānāna ]olaşma 
Yüz Varalıġın eyleme īmāna ]olaşma 69 

32323232    
AyaVda Voma cur‘a-Mıfat Yāke düşersin   
Ey cām-ı muMaffā yüri cānāna ]olaşma 70 

33333333    
Āġūş-ı miyānın ]aleb itme kemer-āsā 
MānīMānīMānīMānī meded ol serv-i Yırāmāna ]olaşma 71 

34343434    
Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 
Dirlerdi ‘āşıVuñ çıVarur cānın ol perī 
Hep geldi çıVdı ey dil-i şeydā didükleri 72 

 

    

    

    

                                                                 
66  Kafzâde 85a. 
67  Kafzâde 85a, Nev’îzâde 549. devrān: Yūbān  Nev’îzâde. 
68  Kafzâde 85a. 
69  Kınalızâde II/848, Beyânî 246, Nev’îzâde 549, Beliğ 372, F. Reşad II/87,  Tuman II/901. 

īmāna: yamana Tuman/  ]olaşma: dolaşma  Beliğ, Tuman. 
70  Beliğ 372. 
71  Kınalızâde II/848, Beyânî 247, Nev’îzâde 549, Beliğ 373, F. Reşad II/88,  Tuman II/901. 

meded: aman F. Reşad/  ]olaşma: dolaşma  Beliğ, Tuman.  
72  Kafzâde 85a. 
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