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ÖN SÖZ 

 

Eski Türk edebiyatının kırkambarları diyebileceğimiz mecmualar üzerinde şu 

ana kadar yapılan ve yapılmaya devam edilen çalışmalar, mecmuaların edebiyat 

tarihine hem kaynaklık ettiğini hem de mevcut kaynakları farklı yönlerden 

doğrulama ya da düzeltme işlevi bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle 

mecmualar, özellikle de şiir mecmuaları antoloji tipi edebî eserler olmalarının 

yanında bir kat daha önem ve değer kazanmıştır. Hali hazırda MESTAP 

(Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi) gibi dijital veri tabanlı bazı projelerle 

sistematikleştirilen mecmua çalışmaları, şüphesiz ki, edebiyat tarihine katkı sunmaya 

devam edecektir. Biz de bu zincirin bir halkası olmak adına yaptığımız çalışma ile 

elinizde bulunan bu eseri ortaya koymaya çalıştık. 

 Üç ana bölümden oluşan çalışmamızın giriş kısmında neden bu mecmuayı 

seçtiğimizi, mecmuanın önemini ve tercih ettiğimiz inceleme yönteminin sebep ve 

işlevi hakkında bilgiler aktarmaya çalıştık.  

I. bölümde tavsifinden tertibine, içinde bulunan şairler ve şiirlerinden bu 

şiirlere ait nazım biçimi ve vezin özelliklerine kadar mecmuayı tanıtan bilgiler 

sunduk. Bunları mümkün mertebe istatistiksel tablolara dökerek daha görünür 

olmalarını hedefledik.  

 II. bölümde mecmuanın metnini oluştururken hangi yöntemleri takip 

ettiğimizi gerektiği yerlerde örnekler vererek ifade etmeye çalıştık. Daha sonra 

kullandığımız transkripsiyon sistemini bir tabloda gösterip mecmuada yer alan 

şiirlerin transkripsiyonlu metnini verdik. Şiirleri, yayımlanmış veya üzerinde 

akademik çalışma yapılmış divanlarla karşılaştırdık ve farklılıkları dipnotlarda 

belirttik.  

 III. bölümde MESTAP’a katkı sunmak amacıyla bu projeye ait muhteva 

tablolarını vererek çalışmamızı tamamladık. 

 Bu çalışmayı hazırlarken tecrübelerini benimle paylaşan, her türlü bilgi ve 

desteği ile yolumu aydınlatan kıymetli danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Erol ÇÖM 

başta olmak üzere, hiçbir yardımı esirgemeyen ve bizim için sonsuz mesai 
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harcayabilen saygıdeğer hocam Doç. Dr. Semra TUNÇ’a, Klasik Edebiyatı  

sevmemde sonsuz katkıları olan, bana bu edebiyatı sosyo-kültürel değerleriyle 

birlikte görmeyi öğreten ve her zaman örnek aldığım kıymetli hocam Doç. Dr. Tuba 

Işınsu İSEN DURMUŞ’a, farklı fikir ve yönlendirmeleriyle ufkumu açıp beni her 

zaman çalışmaya teşvik eden değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Necmettin TURİNAY’a, 
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 Son olarak, çalışma konusunu seçmemde etkili olan Mecmuaların Sistematik 

Tasnifi Projesi (MESTAP) ekibine ve Bilim İnsanı  Destekleme Daire Başkanlığınca 
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224 Numaralı Şiir Mecmuası ve MESTAP’a Göre 

Tasnifi 

 

ÖZET 

 

Çalışmamız, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki 15 Hk 224 

numaralı mecmuanın tanıtımı ve muhtevası ile manzum kısmının transkripsiyonlu 

metninden oluşmaktadır. Bu iki bölümü ise üçüncü bir ana bölüm olarak mecmuaya 

ait MESTAP tabloları takip etmektedir. Transkripsiyonlu metin hazırlanırken 

kaynaklarda yer alan şiirler mecmuadakilerle karşılaştırılarak farklılıklar dipnotta 

belirtilmiştir. 

118 varaktan oluşan bu mecmuanın çalışmış olduğumuz kısmı 92 varaklık 

manzum kısmıdır. Burada değerlendirmeye alınmayan 63 Farsça şiir hariç, toplamda 

67 şaire ait 232 şiir vardır. Tamamı 15 ve 16. yüzyıllardan seçilen şiirler arasında 

şairi tespit edilemeyen 4 şiir bulunmaktadır. Kaynaklarda bulunamayan şiirler de 

ayrıca belirtilmiştir. En fazla şiir Ca‘fer Çelebi’den alınmış olup daha sonra Sarıca 

Kemal, Bâkî, Ahmed Paşa, Hayâlî, Mesîhî, Ulvî gelmektedir. 

Çalışmamız kaynaklarda bulunmayan şiirleriyle edebiyat tarihine katkı 

sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, şiir, mecmua, 15. yy., 16. yy.  
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ABSTRACT 

 

Our study consists of the description and contents of the mecmua numbered 15 

Hk 224 at the Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi and the transcriptional text 

of it. These two sections are followed by the MESTAP tables of the mecmua as a 

third main section. While transcriptional text is prepared, the poems in the sources 

are compared with those in the mecmua and the differences are indicated in the 

footnote. 

The part of this mecmua that we have studied is 92 leaves of 118 at all. There 

are a total of 232 poems belong to 67 poets except for 63 Persian poems not taken 

into unevaluated. Among the poems selected from the 15th and 16th centuries, there 

are 7 poems that can not be found in the sources. These poems that can not be found 

are also mentioned. Most of the poems were taken from Ca‘er Çelebi and later came 

from Sarıca Kemal, Bâkî, Ahmed Paşa, Hayâlî, Mesîhî, Ulvî. 

Our study contributes to the history of literature in terms of introducing us to 

poems that are not found in the sources. 

Key Words: Classic Turkish literature, poetr, mecmua, 15th century, 16th 

century. 
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GİRİŞ 

Eski Türk Edebiyatı için divanlar ne kadar önemliyse bu divanları doğrulama, 

düzeltme ve eksiklerini tamamlama yönünden önemli işlevleri bulunan mecmualar 

da aynı şekilde önem arz etmektedir.  

Bir mecmua, divanları elimize ulaşmış şairlerin şiirlerine alternatif okumalar 

oluşturabildiği gibi yayımlanmış bu divanlardaki aruz, vezin, kelime yanlışlığı veya 

okuma hatası gibi birtakım unsurları da düzeltebilmektedir. Yalnız bunlarla sınırlı 

olmayan işlevlerinden en önemlisi ise araştırıcılarını henüz edebiyat tarihi sahnesine 

çıkmamış, adı sanı duyulmamış bir şair ve şiirlerle tanıştırma olasılığıdır. Bunun 

yanında bizim de bu mecmuayı çalışırken tespit edebildiğimiz üzere Bâkî gibi en 

meşhur şairlerin bile divanında yer almayan bir şiir mecmualar aracılığıyla 

keşfedilebilmektedir.  

Biz de bu sebeplerden dolayı uzmanlık tezi olarak mecmualar üzerinde 

çalışmaya ve MESTAP’a (Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi) katkıda 

bulunmaya karar verdik.  

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nden 15 Hk 224 arşiv numaralı, hattı 

son derece temiz olan bu mecmuayı seçmemizdeki sebep ise büyük ekseriyetle klasik 

devir şairlerinden şiirlerin derlenmesi ve kapak sayfasındaki bilgilere göre bu devirde 

kaleme alınmış olduğu düşüncesidir.  

Dipnotlarda belirttiğimiz gibi karşılaştırma yaptığımız divanlarla pek çok 

farklılıkları da ihtiva eden bu mecmuanın önemi yukarıda da bahsettiğimiz gibi 

birçok yeni şiirle bizi tanıştırmasıdır. Mecmuada yer alan bütün şairler literatürde 

tanınıyor ya da divan sahibi de olsa bazı şiirleri bilinmemektedir. Bu açıdan 

bakıldığında mecmua, kaynaklarda bulunamayan toplam 73 şiir barındırmaktadır.  

Biz bu çalışmayı yaparken teknik olanlar hariç şiirlerin muhtevasına ait bütün 

hataları olduğu gibi korumayı tercih ettik. Bu vesileyle mecmuaların oluşum şekli, 

işlevi ve aslına müdahale etmemiş olmayı amaçladık. Ancak tespit ettiğimiz 

yanlışların doğrusunu da dipnotta belirttik. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. BÖLÜM:  

KONYA BÖLGE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİNDEKİ 15 HK 224 

NUMARALI MECMUANIN TANITIMI VE MUHTEVASI
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1.1. Nüsha Tavsifi 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Burdur Koleksiyonu’nda yer alan 

mecmuanın arşiv numarası 15 Hk 224 olup Mecmu‘â-i Eş‘âr ve Fevâ’id adıyla 

kayıtlıdır. Ebadı 133 x 172 mm’dir. Çeharkûşe, kahverengi meşin mukavva ciltlidir. 

Kâğıdı suyolu filigranlıdır. Yazısı itibariyle tek bir kişi tarafından yazıldığını 

düşündürürken aynı mısra içinde bile birden fazla yazı türüne ait özellikler 

barındırmaktadır. Bu nedenle sağa eğikliği dolayısıyla yazı türüne ta‘lik 

diyebileceğimiz gibi noktaların ve çentiklerin yazılışı itibariyle nesta‘lik de 

diyebiliriz.  

Yazmanın aslında varak numarası yer almayıp varaklar sonradan Latin 

rakamlarıyla numaralandırılmıştır.Varak sayısı 120 olarak belirtilmişse de bazı 

sayfalar dijital versiyonuna birkaç kez kaydedildiğinden fazla görünmektedir. Esasen 

toplam varak sayısı en baştaki kapak sayfası ile birlikte 118 olup 93 nolu varaktan 

itibaren sonuna kadar mensur fevâ’id kısmı bulunmaktadır. Biz bu fevâ’id kısmını 

çalışmamıza dâhil etmemeyi tercih ettik. 

1.2. Tertip Özellikleri 

İç sayfalarda düzenli ve düzensiz diyebileceğimiz kısımlar bulunmaktadır. 

Düzenli kısımlarda satır sayısı 15’tir. Düzensiz kısımlarda ise hem satır sayısı 

birbirinden farklıdır hem de derkenarlara yatay ve dikey şiirler yazılarak sayfa 

mümkün mertebe doldurulmuştur. Baştaki varaklarda şairlerin mahlaslarının üzerine 

kırmızı bir çizgi çekilmiş ancak sonlara doğru bundan vazgeçilmiştir. Büyük oranda 

şiirlere kırmızı ya da siyah başlıklar atılmıştır. Bu başlıklar bazen nazım biçimi, 

bazen sadece mahlas, bazense her ikisinden ya da bir açıklamadan müteşekkildir. 

Mecmuanın incelememize esas olan kısmı ciltli kapağın arkasına alınmış bazı 

notların ardından boş bir sayfa ve daha sonra Hamdî’nin tevhid konulu Farsça bir 

kasidesinden alınmış bölümle başlayıp Revânî’nin bir gazeliyle son bulmaktadır. 

Kasidelerle başlayıp gazellerle devam ettiği için tertibi itibariyle divan 

düzeninde gidecekmiş gibi görünse de ilerleyen varaklarda bütün nazım biçimlerinin 

sıralanışı değişmektedir. Bu nedenle mürettep bir divan düzeninde tertip edildiğini 

söyleyemeyiz.  

Mahlası bulunmayan 4 şiir (ş. nu. 74, 149, 159, 237) dışında toplamda 67 farklı 

şairden şiirler derlenmiştir. Şairlerin tamamı 15 ve 16. yüzyılda yaşayanlardan 
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seçilmiştir. Bunlar arasında en fazla şiiri alınan şair toplamda 78 şiiri ile Tacizâde 

Ca‘fer Çelebi’dir. Mecmuanın tamamında ise transkribe etmediğimiz 63 Farsça şiir 

ile birlikte irili ufaklı toplam 295 şiir yer almaktadır. En çok tercih edilen nazım şekli 

ise gazeldir. 

Şiirler içesine alakasız notlar karışmamış olup yalnızca kapağın arkasına ve 

manzum kısmın sondan ikinci ve üçüncü sayfasına alışveriş, fiyat hesabı, basit birkaç 

şiir ve iftar duası gibi gündelik hayatla ilgili birtakım notlar kaydedilmiştir. 

Mecmuanın boş sayfalarına yazılmış olması ve yazının daha değişik bir tarza 

bürünmesi bunların sonradan kaydedilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Kâğıdın o 

dönemlerde çok kıymetli ve az bulunur olduğu da düşünülürse tespitimizin 

doğruluğu kuvvetle muhtemeldir. 

Başlık verilmeyen bazı gazellerin aralarına mim (م) harfi koyulmuş bazen de üç 

mim harfini üçgen olacak şekilde bir araya getirilerek daha estetik bir görünüm 

yakalanmaya çalışılmıştır.  

Bazen mısra kenarlarına düzeltme amaçlı notlar alınmıştır. Özellikle 

muhtemelen unutulan kelimeler, ilgili mısra ya da beyitin yanına not edilmiştir. 

Zaten hem vezin hem de manadaki eksiklik sebebiyle bu kelimelerin o mısraya ait 

olduğu kolayca anlaşılabilmektedir. Zaman zaman da yanlış yazılan kelimelerin üzeri 

çizilerek altına/üstüne doğrusu yazılmıştır. Metin büyük ekseriyetle harekesizdir 

ancak birkaç şiirde harekeli yazım tercih edilmiştir (v. 32b, Sa‘dî’nin gazeli).  

“İle” bağlacı genellikle birleşik yazılmıştır. Biz de bunu kısa çizgi kullanarak (-

ile) gösterdik. Zaman zaman araya yardımcı ünsüz gerektiyse -y-ıla/-y-ile şeklinde 

yazdık. Yazısı itibariyle mecmuanın tek bir elden çıktığı anlaşılsa da dal (د) ve güzel 

h (ه)’nin hem birleşik hem ayrı yazılması, kelime başındaki kef(ك، گ)’lerin bazen 

normal bazen hemzeli yazılması gibi ara ara farklı yazım özellikleri görülmektedir. 

Mecmuanın hemen hemen yarısında kelime sonlarındaki belirtme eki olan y’ler 

yazılmamıştır (Örneğin: كیب: gibi, lâhût[ı]). Bu bir yazım özelliği olduğu için 

tarafımızdan eklenen bu belirtme eklerini köşeli parantez içine almadık. 

Bunlar dışında sayıca çok olmamakla birlikte bazı yazım yanlışlıkları da 

bulunmaktadır. Bu yanlışlar genellikle harf düzeyinde olup yanlışlar mecmuanın 

tabii özellikliklerine müdahalede bulunmamak adına olduğu gibi korunmuş, doğru 

yazılışları dipnotta belirtilmiştir. Bitişik-ayrı yazma ya da fazladan harf 
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kullanımından kaynaklanan dört hata bulunmaktadır: kerem yazarken fazladan güzel 

h (كرەم), “olduġın” yazarken fazladan bir vav (اوولدغن), ḫūnḫˇārlıġı yazarken fazladan 

bir elif (خوانخوارلغی), gül yazarken fazladan bir vav (كول) kullanılmıştır. 

Mecmuanın genelinde birinci tekil iyelik ekinin her zaman yuvarlak hali yer 

alırken Nevâyî’nin üç şiirinde (88, 95 ve 96 nolu şiirler) y (ی)’ler özellikle 

gösterilerek kelimeleri mihribânım, gümânım, nihânım, cismim, cânım vb. şeklinde 

okutmuştur. Bu da mecmuanın derlendiği tarihlerde her ikisinin de kullanımda 

olduğuna dair bir düşünceyi akla getirmektedir. 

1.3. Mürettibi ve Tertip Tarihi 

Mecmuanın derleyicisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 

derlenme tarihi ile ilgili iç kapakta bulunan bilgiler ve içerik birlikte düşünüldüğünde 

anlamlı bir sonuca varmak mümkündür. 

Kapakta yer alan “vaḳafehu Sulṭan Aḥmed Ḥ -raḥme ve’l-ġufrān” 

ibaresinden anlaşıldığı kadarıyla mecmua Sultan Ahmed Han tarafından 

vakfedilmiştir. Bu ibarenin hemen altında da 919 rakamı yer almaktadır. Buna göre 

Hicrî 919 (1513) yılında vakfedildiği düşünebilir. Gün ve ayın not edildiği kısım ise 

sayfaların birleştiği yere denk gelmiş ve üzeri kapanmıştır.  

Mecmuanın muhtevası incelendiğinde de görülecektir ki derleyici tüm şiirleri 

bu tarihe kadar yaşamış 15 ve 16. yüzyıl şairlerinden seçmiştir. Bu nedenle bir şiirine 

yer verilen Kınalızâde Ali Çelebi (d. 916/1510-ö. 979/1572) her ne kadar bu 

hipotezimizi çürütüyor gibi görünse de mecmuanın 919 (1513) yılında ya da 

öncesinde buna çok yakın bir tarihte derlendiği düşünülebilir. 

Öte yandan hipotezimizi destekler nitelikteki şu tarihi bilgilere dikkat etmek 

gerekir: Bâkî, Hayâlî, Taşlıcalı Yahyâ gibi devrin en meşhur şairlerinden şiirler 

derlenirken bu şairlerle yakından münasebeti olan Fuzûlî’den hiç şiir bulunmaması 

da mecmuanın derlenme tarihi hakkında bize bir fikir vermektedir. Kanuni Sultan 

Süleyman 1534 yılında Bağdat seferine giderken maiyyetinde Hayâlî ve Taşlıcalı 

Yahyâ’yı da götürmüştür ve Fuzûlî burada padişaha sunduğu kaside vesilesiyle hem 

bu şairlerle tanışmış hem de Anadolu’da yenice tanınmaya başlamıştır (Uzunçarşılı 

2001: 351; Macit 2013). Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki mecmuanın 

derlendiği tarih, Kanunî’nin Bağdat seferinden öncedir.  
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1.4. Mecmuadaki Şairler ve Şiirleri 

Aşağıdaki tabloda da görülebileceği gibi kime ait olduğu tespit edilemeyen 4 

şiirin sahibi hariç mecmuada toplam 67 farklı şair bulunmaktadır. Mahlas 

bulunmayan bu 4 şiiri de ilave eder ve her birinin farklı şairlere ait olduğunu 

varsayarsak toplam sayının 71 olabileceğini söylemek mümkündür.  

Sıra Nu. Mahlas Nazım Şekline Göre Şiir Adedi Toplam Şiir S. 

1.   1 Gazel 1 

2.   1 Gazel 1 

3.   1 Gazel 1 

4.   2 Gazel, 1 Müfred 3 

5.   3 Gazel, 2 Kaside 5 

6.  Āgehī 1 Gazel, 1 Kaside 2 

7.  Āhī 1 Gazel 1 

8.  Aḥmed 2 Gazel, 5 Kaside 7 

9.  Aḥmedī 1 Gazel 1 

10.  Bāḳī 13 Gazel, 2 Kaside, 3 Kıt‘a 18 

11.  Belīġī 2 Gazel 2 

12.   1 Gazel 1 

13.   
65 Gazel, 10 Kaside, 1 Muhammes, 

2 Murabba 

78 

14.  Derūnī 1 Gazel 1 

15.  Emrī 1 Kıt‘a 1 

16.  Faḳīrī 1 Gazel 1 

17.  Fevrī 2 Gazel 2 

18.  Fiġānī 1 Gazel 1 

19.  Ġazāyī 1 Gazel 1 

20.  Ḥāfıẓ 1 Gazel 1 

21.  Ḫafī 1 Gazel 1 

22.  Ḫalīlī 1 Gazel 1 

23.  Ḥasībī 1 Gazel 1 

24.  Ḫayālī 3 Gazel, 2 Kaside 5 
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Sıra Nu. Mahlas Nazım Şekline Göre Şiir Adedi Toplam Şiir S. 

25.  Hecrī 1 Gazel 1 

26.  Hüdāyī 1 Müseddes 1 

27.  Ḫudāyī 1 Gazel 1 

28.  Ḥürremī 1 Gazel 1 

29.  İsḥāḳ 2 Gazel 2 

30.  Ḳabūlī 1 Gazel 1 

31.  Ḳātibī 1 Gazel 1 

32.  Kemāl 18 Gazel 18 

33.   1 Gazel 1 

34.  Maḳālī 1 Gazel, 1 Kaside 2 

35.  Medḥī 1 Gazel 1 

36.  Mesīḥī 3 Gazel, 2 Kaside 5 

37.  Meşāmī 1 Gazel 1 

38.  Meşrebī 2 Gazel 2 

39.  Muḥibbī 1 Gazel 1 

40.  Müderris 1 Gazel 1 

41.  Necātī 5 Gazel, 1 Kıt‘a 6 

42.  Nesīmī 1 Gazel 1 

43.  Nevāyī 4 Gazel, 1 Kıt‘a 5 

44.   1 Gazel 1 

45.  Niẟārī 1 Gazel 1 

46.  Nihānī 1 Gazel 1 

47.  Niṣābī 1 Gazel 1 

48.  Niẓāmī 3 Gazel 3 

49.   1 Gazel 1 

50.  Revānī 3 Gazel 3 

51.   3 Gazel 3 

52.   1 Gazel 1 

53.  Seyfī 1 Gazel 1 
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Sıra Nu. Mahlas Nazım Şekline Göre Şiir Adedi Toplam Şiir S. 

54.  Siḥrī 1 Gazel 1 

55.  Sūzī 1 Gazel 1 

56.  Süheylī 1 Gazel  1 

57.  Şāhī 3 Gazel 3 

58.  Ṭ  1 Gazel 1 

59.  Tīġī 2 Gazel 2 

60.  Usūlī 1 Musammat 1 

61.  Vaḥdetī 1 Gazel 1 

62.  Vechī 1 Gazel 1 

63.  Yaḥyā 3 Gazel, 1 Matla 4 

64.  Zemmī? 1 Gazel 1 

65.  Ẕātī 2 Gazel 2 

66.   1 Gazel 1 

67.  Ẕevḳī 1 Gazel 1 

68.  ?  1 Gazel 1 

69.  ? 1 Kıt‘a 1 

70.  ? 1 Matla 1 

71.  ? 1 Müfred 1 
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Çizdiğimiz grafiğin de ortaya koyduğu gibi en çok şiiri alınan şair 78 şiir ile 

Tâcî-zâde Ca‘fer Çelebi’dir. Onu 18 şiir ile Kemâl-i Zerd yani Sarıca Kemâl ve 

Bâkî takip etmektedir. Ahmed Paşa’nın 7 şiirine yer verilirken Hayâlî, Mesîhî ve 

Ulvî’den de 5’er şiir seçilmiştir. Diğer şairlerin şiir sayıları ise yukarıdaki tabloda 

da görüldüğü gibi 1 ve 5 arasındadır. 

Bunlar dışında mecmuada toplam 63 adet irili ufaklı Farsça şiir 

bulunmaktadır. Bunlar arasında kaside olduğu gibi gazel, rubâî, kıt‘a olanlar da 

vardır. Ancak burası bizim uzmanlık alanımıza girmediğinden çalışmamıza bu 

şiirlerin yalnızca fotoğraflarını almayı uygun gördük. 

Başlıklarından ve şiir özelliklerinden anlaşılabildiği kadarıyla Farsça şiirlere 

ait tespit edilebilen şair ve şiirlerinin nazım biçimleri de aşağıdaki tablo görüldüğü 

gibidir. Farsça şiirler içersinde de en çok Şâhî ve Sa‘dî’nin şiirlerine yer verilmiştir. 

Sıra Nu. Mahlas Nazım Şekline Göre Şiir Adedi Toplam Şiir S. 

1.  ḳī 1 Rubâî 1 

2.   1 Gazel 1 

3.  Ḥamdī 1 Kaside 1 

4.  Kātibī 1 Kaside 1 

5.  Kemāl 1 Kıt‘a, 2 Kaside 3 

6.  Mevlānā 1 Rubâî 1 

7.  Riyāżī 1 Gazel 1 

8.   4 gazel, 1 Kaside 5 

9.  Selikī 1 Matla 1 

10.  Selmān 1 Gazel 1 

11.  Şāhī 8 Kıt‘a, 4 Rubâî 12 

 

1.5. Şiirlerin Nazım Şekilleri ve Vezin Özellikleri 

Mecmuaya kaside, gazel, kıt‘a, müfred, matla, murabba, muhammes, 

müseddes nazım biçimlerinde yazılmış şiirler seçilmiştir. Bunun yanında 

fotoğraflarına yer verdiğimiz Farsça şiirler içeresinde saydığımız nazım biçimlerine 

ek olarak çokça rubâî yer almaktadır.  

Bizim incelememize esas teşkil eden kısımda şiirlerin büyük çoğunluğu 
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gazellerden müteşekkil olup toplamda 187 gazel bulunmaktadır. Bu sayıyı ikinci 

sırada 25 adet ile kasideler takip etmektedir. Yine şairlerin şiirlerinden alınan bir 

beyit ya da müstakil birer şiir olarak müfred ve matlalara yer verilmiştir. Bu şiirlere 

ait istatikleri aşağıdaki grafikten rahatlıkla görebilmek mümkündür. 

 

Farsça şiirlere ait tespit edilebilen şiir türlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte 

görüldüğü gibidir: 

 

Şiirlerin tamamı aruz ölçüyle yazılmış olup en çok kullanılan vezin aşağıdaki 

tabloda belirtildiği üzere “ ” kalıbıdır. 81 kez 

kullanılan bu vezin kalıbından sonra 43 kez kullanılan “

” kalıbını görüyoruz. Bunu da 30 rakamıyla “

” vezni izlemektedir. Dolayısıyla mecmuaya tercih edilen nazım şekli ve aruz 

ölçülerinin kolay ve ahenkli, akılda kalıcı olanlardan seçilmiş olduğunu söyleyebilir.  
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Kullanılan Vezin** Sayısı 

 81 

 42 

 30 

 24 

 16 

 12 

ilün 8 

 7 

 4 

 3 

 1 

 1 

 1 

lün 1 

 

 

                                                
* Fotoğrafı alınan Farsça şiirlerin vezin özellikleri değerlendirmeye alınmamıştır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM:  

15 HK 224 NUMARALI MECMUANIN TRANSKRİPSİYONLU METNİ 
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2.1. Metni Kurarken İzlenen Yöntem 

 Mecmuada yer alan şiirleri yayımlanmış divanlarla ya da yayımlanmamış 

yüksek lisans ve doktora tezi olan divanlarla karşılaştırarak incelemiş olduğumuz 

metni oluşturduk. 

 Metni oluştururken özel isimleri büyük harfle yazdık ancak bu isimlere gelen 

çekim eklerini kesme işaretiyle ayırmadık. Şairlerin mahlaslarını koyu renkle 

yazarak daha görünür olmalarını sağladık. Arapça ayet iktibaslarını italik yazarak 

belirgin kıldık. 

Mecmuada olmayıp divanda olan kelime, mısra ve beyitleri koyu ile gösterdik 

ve ilgili sıraya yerleştirdik. Aynı zamanda mecmuada olamayanları (– M.), 

mecmuada olup divanda olamayanları da (– D.) şeklinde dipnotta belirttik. 

Mecmuada olmayıp divandan tamamlanmış beyitler eğer ardışıksa söz konusu 

kümenin sadece ilk beyitine dipnot vererek tamamına ait bilgiyi burada verdik. 

Mecmuada yazılmayan ancak vezin ve mana gereği bulunması gerek atıf 

vav’larını ekleyerek tarafımızca eklenmiş olduğunu ifade etmek amacıyla köşeli 

parantez içinde gösterdik. Bunun dışında ekleme yapılmadığı takdirde hem vezin 

hem de manası bozulan beyitlerde gerekli tamiri bunları da köşeli parantez içinde 

gösterdik. Dolayısıyla mecmuanın aslında müdahale etmeden eksiklerini tamamlamış 

olduk. 

Yaptığımız karşılaştırmaya dair tüm farklılıkları dipnotta karşılaştırdığımız 

eserin kısa ismi ve sayfa numarası ile birlikte mecmuadaki beyit ve mısranın 

numarasını vererek gösterdik. Bunu yaparken beyitleri Latin rakamlarıyla, mısraları 

ise a ve b harleri kullanarak ifade ettik (Ör. 3a  D.). Şiir bentlerden 

oluşuyorsa Latin rakamlarına ilavaten Roma rakamları da kullanılarak bentler 

numaralandırılmıştır. Beyit ya da mısra tamamen farklıysa dipnotta sadece farklı 

kısmı vermeyi tercih ettik. 

Bu karşılaştırmayı yaparken aslına riayet etmek amacıyla hep mecmuayı esas 

aldık. Eksik bırakılanların köşeli parantez içinde gösterilerek tamamlanması hariç 

yapılan tüm harf, kelime, vezin ve mana hataları aynen korunmuştur. Ancak 

karşılaştırma sonucunda divandakinin daha doğru olduğu tespit edildiyse ya da mısra 

vezne uymamaktaysa bunların tamamı ilgili dipnotta ifade edilmiştir. 

Şiirlere verilen başlıklarda bazı hatalar yapılmıştır: Câmi‘î’ye ait bir gazelin 
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ilk iki beyiti alınarak “murabba” başlığı verilmiştir (ş. nu. 29). Ahmed Paşa’ya ait bir 

şiire “gazel-i Ahmedî” denmiş ancak şairin mahlası Ahmed’dir (ş. nu. 70). Yine 

Ahmed Paşa’ya ait bir gazelin son iki beyiti alınarak “kıt‘a-i Türkî” başlığı (ş. nu. 

104), Zâtî’ye ait bir gazelin ilk iki beyiti alınarak buna da “kıt‘a” başlığı atılmıştır (ş. 

nu. 146). Ubeydî’ye ait bir şiirin ardından “ve lehu” başlığıyla bir gazel daha 

yazılmış ancak şiir Ubeydî’ye değil Mesîhî’ye aittir (ş. nu. 186). Fakîrî’ye ait bir 

şiirin başına da Şeyh Yahyâ Çelebi yazılmıştır (ş. nu. 155). Son olarak Ca‘fer’e ait 

bir gazelin matla beyiti alınmış ancak “müfred” diye başlık verilmiştir (ş. nu. 264). 

Bu hatalar karışıklığa sebep olmaması açısından düzeltirek dipnotta gösterilmiştir. 

Metinde geçen şiirler tamamen 15 ve 16. yüzyıllardan seçilmiş olduğundan 

metni kurarken bu yüzyıllara ait düzlük, yuvarlaklık vb. ses hususiyetlerini göz 

önünde bulundurduk ve aslına uygun okumaya çalıştık (bk. Timurtaş 2012; Gülsevin 

1997). 

Kâinat, sâil, dâima gibi kelimelerin yazımında hem “hemze” hem de “y” 

gösterildiği için bu kelimeleri kâyinat, sâyil, dâyim/â şeklinde yazmayı tercih ettik. 

Örneğin Necâtî Bey’den alınan bir gazelde divanda yer almayan bir beyit mevcuttur: 

  Aṣmaḳdan artuġa yaramaz şol göñül ki ol  

  Dāyim ṭolaşa ṭurre- -feşān-ıla (Necâtî, 148/2) 

-ile bağlacı çoğunlukla birleşik yazıldığı için biz de kısa çizgi ile birleşik 

olduğunu göstererek yazdık. Eğer araya yardımcı ünlü girmesi gerektiyse onu “-y-

ile/-y-ıla” şeklinde belirttik. 

Ca‘fer Çelebi ve Kemâl’e ait tüm şiirler yayımlanmış divanlarında da 

bulunmasına rağmen divanlarda sadece rediflerinin aruz ölçüleri verilmiştir. Bu 

nedenle bu şairlerin şiirlerine ait tüm vezinleri tespit ederek çalışmamıza ekledik. 

 Yayımlanmış ya da tez olarak çalışılmış divanlarda veya diğer kaynaklarda 

bulunamayan şiirleri dipnotta gösterdik. Bunların kaynaklarda yer almadığına dair 

bilgiyi son bölümdeki MESTAP tablosunun açıklama kısmında da “bulunamadı” 

şeklinde gösterdik. Şiirleri tabloya alırken tamamen mecmuaya sadık kaldık. 

Tamamen Farsça olan şiirleri transkribe etmeyerek bu şiirlerin ekran 

görüntülerini koyduk. Ca‘fer’e ait 3 Farsça şiir Latin alfabeli olarak, 2 adet Arapça 

şiir de Arap alfabeli olarak divanda yer aldığı için bunları yine karşılaştırma 

usülümüzce değerlendirerek aldık.   
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2.2. Transkripsiyon İşaretleri 

 

ٱا,   a, ā ش ş 

ا, أ  a, e ص ṣ 

 ż, ḍ ض  ء

 ṭ ط b ب

 ẓ ظ p پ

  ع t ت

 ġ غ ẟ ث

 f ف c ج

 ḳ ق ç چ

 k, g, ñ ك ḥ ح

 l ل ḫ خ

 m م d د

 n ن ẕ ذ

 ,v (o, ö, u, ü و r ر
ū) 

 h (a, e) ه z ز

 y (ı, i, ī, ā) ی j ژ

   s س

 

Farsçadaki “vâv-ı ma’dûle” harfi, “ ˇ ” işaretiyle gösterilmiştir. 
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2.3. Mecmû’a-i Eş’âr’ın Transkripsiyonlu Metni 
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1b 

11
 

 
22

 

Ḳaṣīde-i Ulvī Raḥmetu’llāh 

Fe ilātün Mefā ilün  

1 Tāc-ı ‘izzetdür iy dil eyle nigāh 

  Efser-i lā ilāhe illa’llāh 

 

2 Ḥulle-i dīn-i Aḥmed’e yaraşur 

  Kemer-i lā ilāhe illa’llāh 

 

                                                
1 Divanda (Özyıldırım, 1999) bulunamadı.  
2 (Çetin, 1993: 50-51) 
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2a 3 Rişte-i māsivāyı ḳaṭ 3 

  Ḫançer-i lā ilāhe illa’llāh 

  

 4 Gūşvār oldı gūş-ı cān u dile4 

  Gevher-i lā ilāhe illa’llāh 

 

 5 Ehl-i iṣyāna sāye-güster idi5 

  Şeh-per-i lā ilāhe illa’llāh 

 

 6  kevkeb- 6 

  Aḫter-i lā ilāhe illa’llāh 

 

 7 Ṣadef-i dilde dürr-i yektādur7 

  Maṭar-ı lā ilāhe illa’llāh 

 

 8 ḫusını8 

  Seḥer-i lā ilāhe illa’llāh 

 

 9 Ṣu ṣunar ṣoñ nefesde teşnelere 

  Kevẟer-i lā ilāhe illa’llāh 

  

 10 Sālik-i Ḥaḳḳ’ı eylemez tenhā 

  Rehber-i lā ilāhe illa’llāh 

  

 11 Cān ḳatar cāna ḥaḳ 9 

  Şekker-i lā ilāhe illa’llāh 

 

                                                
3  3a māsivāyı: meyde ġayri D. 
4  4a gūş-ı cān: gūş u cān D. 
5  5a sāye-güster idi: sāye gösterdür D. 

 5b şeh-per-i: şecer-i D. 
6  6: 15 D. 
7  7a yektādur: yektādan D. 
8  8a uyḫusını: uyḫusın D. 
9  11b şekker: sükker D. 
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 12 Micmer-  

  -i lā ilāhe illa’llāh 

 

 13 Çārsū-yı ḥayātı zīver ider10 

  Zīver-i lā ilāhe illa’llāh 

 

 14 Genc-i İslām’a ḫˇōş ṭılısm oldı11 

  Ejder-i lā ilāhe illa’llāh 

 

 15 Göñül āyīnesini ṣāf eyler 

  Naẓar-ı lā ilāhe illa’llāh 

 

 16 -i rūy-siyāhı ḳıl yā Rab 

  Maẓhar-ı lā ilāhe illa’llāh 

2b     

312 

Ḳaṣīde-  der-Medḥ-i Ṣulṭān-ı Enbiyā -Selām 

 

1 İy ẕāt-ı şerīfüñ şeh-i şān-ı risālet13 

  Nāmuñla ṭolu defter ü dīvān-ı risālet 

  

 2 İy mertebesi künküre- -ıla hem-ser14 

  İy -i ruḫı ġamze-i eyvān-ı risālet 

 

 3 Ser-nāme-i ḥüsnüñde şehā iki ebrū15 

  Ṭuġrā-yı nübüvvetde eyā serv-i revān-ı risālet 

                                                
10  13a zīver: ziynet D. 
11  14a oldı: olmış D. 
3 (Çetin, 1993: 54-55): Beyitlerin mecmuadaki sıralanışı ile divandaki sıralanışı oldukça farklıdır. 
13  1a şān-ı: şāhān-ı D. 
14  -i ruḫı ġamze-i: şems-i ruḫı şemse-i D. 
15  3-4: 4-3 D. 

 3a ḥüsnüñde şehā: ḥüsnüñdeki şehā D. (Vezin ve mana gereği divandaki doğrudur.) 
 3b nübüvvetde eyā serv-i revān- -ı D. 
3b: Vezin gereği “revān-ı” fazladır. 
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 4 İy ḫātem-i cumhūr-ı rüsül ṣāḥib-i ḫātem 

  İy faḫr-ı ciḥān zübde-i erkān-ı risālet 

 

 5 Ḥüsnüñle muṭarrā gül-i gülzār-ı şerī 16 

  Ḫulḳuñla ter ü tāze gülistān-ı risālet 

 

 6 İy - ḳ miyānuñda olan ṭaş 

  Göz merdümidür yā güher-i kān-ı risālet  

 

 7 ḳonmış Hacerü’l-Esved olupdur17 

  Muḥkem-durur ol ṭaş ile bünyān-ı risālet 

 

 8 Yā dāne-i tesbīḥ-durur rişteye geçmiş 

  Yā dürr-i girān-māye- -ı risālet 

 

 9 Yāḳūt-ı dil ü cān u ya yāḳūt u ya elmās18 

  -i muṣaffā-yı Bedaḫşān-ı risālet 

 

 10 Geşt eyledüñ ālem-i lāhūtı Burāḳ’uñ19 

  İrgürdi seni ḥażrete pīrān-ı risālet  

 

 11 İy cilvegehüñ sāḥt-ı iḳlīm-i taḳarrüb20 

  İy vāṣıl-ı gencīne- -ı risālet  

 

12 Taḳrīr-i ehādīs idüp aṣḥāba dehānuñ 

Açıldı ṣabādan gül-i ḫandān-ı risālet 

 

 

                                                
16  5: − M. 
17  7: − M. 
18  9b muṣaffā-yı: muṣaffā yā D. 
19  10a eyledüñ, Buraḳ’uñ: eyleyerek, bırakuñ D. 

 10b pīrān: seyrān D. 
20  11a: “sāḥt” kelimesinin doğru yazılışı “saḥt”tır. 
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 13 Mühr urdı yed-i ḳudret-ile Ḫālıḳ-ı bī-çūn 

  Ḫatm olduġı dem nāme- unvān-ı risālet 

 

 14 -yı nübüvvetde eyā serv-i revānum21 

  Furḳān-ı Ḫudādur saña bürhān-ı risālet 

 

 15 B şebinde  

  Bir laḥẓada ṭayy olına meydān-ı risālet 

 

 16 Açduḳda serā-perde-i ġaybı yed-i ḳudret22 

  Keşf itdi ṭılısmāt-ı firāvān-ı risālet 

 

3a 17 Elfāẓ-ı ṣafā-baḫş-ıla ervāḥa ġıdādur23 

  İy cümle ḥadīẟüñ şekeristān-ı risālet 

 

 18 Ḫaddüñde ḫaṭuñ sebze-i bārān- 24 

  Vechüñde olan ḳaṭre-i nīsān-ı risālet 

 

 19 İy mefḫar-ı kevneyn şeh-i Yeẟrib ü Baṭḥā 

  İy ḫayl- ḫān-ı risālet 

 

 20 Şānuñda ṣalābet şu ḳadar var ki ḥabībüm 

  Ḫatm-i rüsül itdi seni mīzān-ı risālet 

 

 21 Ā ḳ [u] ḳ 

  ḳāleb ü sen cān-ı risālet 

 

 22 Ḥaḳḳā bu ki sulṭān-ı selāṭīn-i cihānsın 

  ḳanı şān-ı risālet 

                                                
21  14a serv-i revānum: server-i  
22  16b itdi: oldı D. 
23  17a elfāẓ-ı: elfāẓa D. 
24  18a bārān: yārān D. 
 ḳ-ı D. 
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 23 İy -i miḥnet-zede Ḥaḳdan dilerem kim 

  Maḥ üñ ola sulṭān-ı risālet 

425 

Ġazel-i Medḥī-i Ḳıṣṣa-ḫˇān 

Fe ilātün  

1 Dolaşup kākül-i dildāra miẟāl-i şāne 

Ḳayd-ı bend oldı göñül zülf- -efşāna 

  

2 Gözlerüm ḳan aḳıdu -i lebüñ görmeyeli26 

Merḥamet ḳıl demidür dīde-i ḫūn-efşāna 

 

3 Yaḳ ḳ[ı] Ḫıż[ı]r gibi yitiş 

Demidür ḫayra girüp ṣ ṭşāna 

 

4 V ẓe meygedede cām-ı muṣaffā ṣunıcaḳ 

Getürüp ayaġı yā Hū didi mey-nūşāna 

 

5 Gelse bir gice benüm ḫāneme ol mihr-i münīr27 

Gün ṭoġar başuma hem rūşen olur kāşāne 

 

6 Ser-fürū ḳılmaz idi dāver ü dārāya ezel28 

Şimdi meyl eyledi dil dilber- -şāna 

 

7 Medḥiyā bir şeh-i devrāna düşürdüñ dili kim 

Ṭarz-ı şāhāne anuñ sözleri dervīşāne 

 

 

 

 

                                                
4 (Seyhan, 2000: 558) 
26  2: 4 D. 
27  5b olur: ola D. 
28  6: − M.; 3 D. 
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3b 

529 

Ġazel-i Bāḳī 

 

 1 Müje ḫaylın dizer ol ġamze-i fettān ṣaf ṣaf30 

Gūyiyā cenge durur nīze-güzārān ṣaf ṣaf 

 

2 Seni seyr itmek içün reh-güzer-i gülşende 

İki cānibde durur serv-i ḫırāmān ṣaf ṣaf 

 

3 Leşker-i eşk-i firāvān-ıla ceng itmek-içün 

Gönderür mevclerin lücce- n ṣaf ṣaf 

 

4 Gökde efġān iderek ṣanma çeker ḫayl-ı küleng31 

Çekilür kūyuña murġān-ı dil ü cān ṣaf ṣaf 

 

5 -zānūdur32 

Şekl-i saḳḳāda gezer dīde-i giryān ṣaf ṣaf 

 

6 Ehl- ḳ33 

Dizilürler keremüñ ḫˇānında mihmān ṣaf ṣaf 

 

7 Vaṣf-ı ḳaddüñle ḥırām its ḳalem 

Leşker-i saṭrı çeker defter ü dīvān ṣaf ṣaf 

 

 8 Ḳūyuñ eṭ ḳ dizilmiş ġūyā34 

Ḥarem- n ṣaf ṣaf 

 

                                                
5 (Küçük, 2011: 241) 
30  1b-2a: “güzer” kelimesinin doğru yazılışı “güẕer”dir. 
31  4a çeker: geçer D. 
32  5a zānūdur: zānūsın D. 
33  6b: ḥānında: ḫānına D. (Vezin gereği divandaki daha doğrudur.) 
34  8: – M. 
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9 Ḳadrüñi seng-i muṣallāda bilüp iy Bāḳī35 

Durup el baġlayalar ḳarşuda yārān ṣaf ṣaf 

636 

[Ġazel-i Bāḳī] 

Mefā  

1 Metā -ı bāde-i gül-reng şimdi ayaḳda 

Ḳumāş-ı zühd ü riyā ṭurmayup ṣatılmaḳda 

 

2 Kenār- yş u ṣafāya geçilse ṭolmış ile 

Yine pür olsa mey-i ḫˇōş-güvār zevraḳda 

 

3 Şarābı zevraḳ-ılaiçmenüñ zamānı degül 

Efendi keştiyi kāġıdda ṣuyı bardaḳda 

 

4 Bihişt şevḳına şādīliḳ eyleyüp v ẓ37 

Miyān- ḳda 

 

5 Semend-i ṭ Bāḳī 

Belāġat ehline yā Hū göñüller alçaḳda 

4a 

738 

[Ġazel-i Bāḳī] 

 

 1 İrdi nesīm- -i Kisrī-i bahār39 

Zencīr- adli çekdi çemenzāra cūybār 

 

2 Sildi ġubār-ı ġuṣṣ ı dilden nesīm-i ṣubḥ40 

İrdi yitişdi himmet-i pīrān-ı rūzgār 

                                                
35  9b ḳarşuda: ḳarşuña D. (Mana gereği divandaki doğrudur.) 
6 (Küçük, 2011: 375) 
37  4a şādīliḳ: şādīliġ D. 
7 (Küçük, 2011: 182) 
39   
40  2b pīrān: merdān D. 
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3 Güller siperler-ile üleşdi filoriyi 

Mülk-i şitāyı ġāret idüp leşker-i bahār 

 

4 Eflāk-i devr-i dā im ile durmayup ṣular41 

Neşv ü nemāda tāze vü ter ṣaḥn-ı sebzezār 

 

5 Meydāna girdi şevḳ-ıla şemşīr-bāz-ı berḳ 

Çoḳ aḳça ṣaçdı üstine ebr-i güher-niẟar 

 

6 Bir kīse içre lāle bugün bezm-i bāġda 

Ġayb itdi jāle beyżaların ḥoḳḳa-bāzvār 

 

7 Güller ṣafāda ḫurrem u ḫandān u şād-mān 

Bülbül belāda bencileyin zār u bī-ḳarār 

 

8 Arż itdi benzer āyīne- aksini 

Rūy-ı -ı baḫt-ı şehenşāh-ı kām-kār 

 

9 Bāḳī bu ṣafḥa-i çarḫ-ı berīne yaz 

Görsün felekde söz nic’olur ḫaṣm-ı nā-be-kār 

842 

[Ġazel-i Bāḳī] 

 lün 

1 Cāy itmiş idi Leylīye Mecnūn dil içinde 

Bir ṣūret idi cilve ḳılan maḥmil içinde 

 

2 Derdüñle ölüp ḫˇāb- dem içre yatanlar43 

 Āsāyiş ider var ise bu menzil içinde 

 

 

                                                
41  4a durmayup: ṭurmayup D. 
8 (Küçük, 2011: 355) 
43  2a yatanlar: yatandur D. 
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3 Meydān-ı ġama çıḳmaġa Mecnūna berāber 

Bir merd bulınmaz bu ḳ ḳıl içinde 

 

4 Bu cism-i dü-tā içre fiġānı reg-i cānuñ44 

Şol cengdeki nāleye beñzer ḳıl içinde 

 

5 Göz yaşını şol deñlü revān eyledi Bāḳī 

Ḳaldı reh-i ışḳuñda ayaġı gil içinde 

4b 

945 

[Ġazel-i Bāḳī] 

 

1 Eyledi müjde-i gül dilleri şād u ḫurrem46 

Ġoncanun gönli açıldı güle düşdi şeb-nem 

  

2  neyleyelüm bāġ u bahārın sensüz47 

Baña sen ruḫları gülzār-ıla ḫˇōş lem 

 

3 Var ise tāzeledi bāġ-ı nihāl-i emelin48 

Reşeḥāt-ı ḳalem-i ḥażret-i sulṭān-ı kerem 

 

4 Dāne-i ḫāline baḳ cennet-i ruḫsārında 

Nice ṣabr eylesün Allāh[ı] severseñ ādem 

 

5 Dil-i şūrīdeye ḳıl pend ü naṣīḥat geh geh 

Nefesüñ gelsün eyā ṣūfī-i nāṣiḥ dem dem 

 

 

 

                                                
44  4b nāleye: naġmeye D. 
9 (Küçük, 2011: 305) 
46  1a dilleri: gülleri D. 
47  2a neyleyelüm: n’eyleyeyin D. 
48  3: – M. 
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6 Āb-dār olsa n’ola mīve-  Bāḳī49 

Urmadı kimse bu bāġ içre daḫı böyle ḳalem 

1050 

[Ġazel-i Bāḳī] 

il  

 1 Ḫaste-i derd- ışḳ-ı cānānam 

Mübtelā-yı belā-yı hicrānam 

 

2 Çeşm-i bīmār gibi ḫaste-dilem 

Ser-i zülfi gibi perīşānam 

 

3 veş ṣubḥ olınca şevḳumdan 

Gāh ḫandān u gāh giryānam 

 

4 N’ola ṣabrum yaḳası çāk olsa51 

Mest ü medhūş-ı cām-ı hicrānam 

 

5 Bunca cevr ü cefā baña nice bir 

Hay kāfir hele Müselmānam 

 

6 Bāḳiyā ḫˇān-ı vaṣla irmez isem 

Ġam tenūrında nice bir yanam52 

1153 

Ḳaṣīde-i Bāḳī Efendi der-Cülūs-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫān 

lün 

 1 Minnet Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a dem-ā-dem hezār bār 

Faṣl-ı şitāda bāġ-ı cihān buldı nev-bahār 

 

 

                                                
49  -i D. 
10 (Küçük, 2011: 304) 
51  4: – M. 
52  6b: “bir yanam” ibaresi “biryānam” şeklinde de okunabilir. 

11 (Küçük, 2011: 25-27) 
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2 Gün gibi tāc-ı devlet-i şāhī ṭ  idüp 

Kevn ü mekāna virdi żiyā  āfitābvār 

 

5a 3 Ḫˇūrşīd gibi pertev-i cūd u seḫā-y-ıla 

Rūy-ı zemīne ṣaçdı zer-i kāmilü’l- r 

 

4 Ḳıldı zemīni berf gibi naḳd-i sīme ġarḳ 

- -ı şāh-ı cevān-merd-i baḫtiyār 

 

5 Deryā-yı keffi mevc- ṭā urdı şöyle kim54 

Yek-pāre sīm-i nāb-ıla zeyn oldı her kenār 

 

6 Berg-i gül-i sefīdi yolup bāġbān-ı çarḫ55 

Mānende-i berf yollarına eyledi niẟār 

 

7 Allāh ki dökdi ṣaçdı felek ḫalḳa varını 

Şükrāne-i cemāl-i cihānbān-ı şehriyār 

 

8 Ol āsitānı ḳıble-i iḳbāl ü taḫt olan56 

Sulṭān Meḥ ẓām-ı-şāhān-ı tācdār 

 

9 Farḳında tāc-ı devlet ü iḳbāl ser-firāz 

Taḫtında taḥt- ḫt eyler iftiḫār 

 

10 Dārā revā ki ġāşiyesin ala dūşına 

Lāyıḳ budur ki ola Sikender rikābdār 

 

 

 

 

                                                
54  5b yek-pāre: yek bār D. 
55  6b mānende: mānend D. 
56  8a taḫt: baḥt D. 



27 

 

11 ında baḥre niçün dinile muḥīṭ57 

Ḥilmi ḳaṭında kūha neden bī-sebeb veḳār 

 

12 Nuṣ leme 

Āyīneveş elinde o şemşīr-i ābdār 

 

13 Ḫ -i zemīn 

Evvel ḳademde virdi cihān mülkine ḳarār 

 

14 Ṣaff-ı ġazāda rāyet-i iḳbāli pāy-müzd58 

Rūz-ı veġāda ḳabża-i şemşīr dest-yār 

 

15 Eyler hücūm düşmen-i dīne -ṣıfat59 

Şemşīr-i ḫūn-feşānı ḳılur kār-ı Ẕü’l-feḳār 

 

16 Şīr-i jiyāna pençe ṣalar gāh ḫışm u kīn 

Bebr-i yabāna ḳarşu varur vaḳt-i kār-zār 

 

5b 17 Ahdi zamān emn ü emān-ı cihāniyān60 

Şāh-ı ḫuceste-ṭ ḫunde-rūzgār 

 

18 Devrān basīṭ-i ḫāke niçün ṣaldı ferş-i sīm 

Devrinde tā ki irmeye bir ḫāṭıra ġubār 

 

19 Dāġ-ı vefā-yı mihre-i göñülde şüküfte gül61 

Tīr-i ḫadenge cān- ḫār 

 

                                                
57  11a yanında: ḳatında D. 
 11b ḳatında: yanında D. 
 11b bī-sebeb: nisbet-i D. 
58  14a pāy-müzd: pāy-merd D. 

14b şemşīr: şemşīri D. 
59  15a hücūm: hücūmı D. 
60  17a zamān: zamānı D. (Vezin gereği divandaki daha doğrudur.) 
61  19a vefā-yı mihre-i: vefā vü mihri D. (Vezin ve mana gereği divandaki doğrudur.) 
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20 Bāḳī ācı pīr ḳuluñ geldi ḫusrevā 

Eyler cenāb-ı ḥ -ı iftiḳār 

 

21 Mevrūẟdur cenābuña memlūk ṭapuña 

Lāyıḳ degül ki devr-i zamān ide ḫˇār u zār 

 

22 Destinde ḫāme fażl u belāġat nihālidür 

Medḥ ü ẟenā-yı şāh-ı cihān aña berg ü bār 

 

23  ola mūcib-i ḳabūl62 

Sūz-ı derūn [u] derd-i dil ü çeşm-i eşk-bār 

 

24 Her ḳ -ber ü refīḳ 

Tevfīḳ-i Rabb- iz d-i Kirdigār 

 

25 Eyyām- m63 

Bünyād-ı taḫt u devlet ü iḳbāl üstüvār 

1264 

[Ġazel-i Zemmī?] 

lü Fā ilāt Fā ilün 

 1 Şol Türkī ġamze-zen ki kemīnden kemān çeker 

  Sīnem nişān ḳılmaġa tīrin revān çeker 

  

 2 Yā Rab gözüñ ne merdümi bed-mestdür ki ol 

  Ṭuş olduġına ḫışm-ıla tīġ u sinān çeker  

  

 3 Tīr-i murād-ı dil n’ola irse nişāna kim 

  Ḳaşuñ ḫamı ḫayāli baña ḫˇōş kemān çeker 

 

 

                                                
62   
63  25 baḫ ḫt u devlet D. 
12 Divanda (Akarsu, 2011) bulunamadı. 
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 4 Sürer çemende Kevẟer ü ḥūrī ṣafāsını 

  Dek ruḫlarıyla her geh mey-i erġavān çeker 

 

6a 5 Şāhuñ yasaġı ḫavfı-la her rind-i derdkeş 

  Ṣūfī-i şehr gibi müdām[ı] nihān çeker 

 

 6 Püşt-i felek gibi ḫam olur ḳaddi her kim ol 

  Gün yüzlüler ġamı gibi bār-ı girān çeker 

 

 7 Zülfüñle ḳadd ü ḳaşuña Zemmī?-i ż 65 

  Derd-ile künc-i ġamın yatup zār-ı cān çeker 

1366 

[Ġazel-  

 

1 Müdde ī āl-ile ol şūḫı ki tenhāya çeker 

Ḳorḳarın reng geçer bāde-i ḥamrāya çeker 

  

2 ışḳuñ yaḳası 

Kūh-ken ṭāġa çeker Ḳays ise ṣaḥrāya çeker 

 

 3 Kevkebümden ne içün aġlayup āh eylemeyin67 

  -i bālāya çeker 

 

 4 Nām-ıla  bir velvele ṣaldı ki seni68 

  Kimi tesḫīre muḳayyed kimi esmāya çeker 

 

 5 Dāmenüm seyl-i sirişk aldı yaḳam āteş-i āh 

  Biri eflāke biri lücce-i deryāya çeker 

 

                                                
65 Beyit vezne uymamaktadır. 

13 (Aksoyak, 2006: 79) 
67  3: – M. 
68  – M. 
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 6 Ḫınk- 69 

  Öñdü  

 

 7 Yine bir saḫt-ı kemān aṣdı ki lī felege70 

  Ḥaḳ budur az bulınur ancılayın pāyı çeker 

1471 

[Musammat-ı Usūlī] 

 

1 Murġ-ı cāna ışḳ odından āşiyān itdüm yine  

2 Ol cenāḥı yanmışıñ yirin cinān itdüm yine  

3 Bu delü göñlümi rüsvā-yı cihān itdüm yine72 

4 Gice gündüz hem-demim āh u fiġān itdüm yine  

5 Ṣoldurup bāġ-ı vücūdumı ḫazān itdüm yine73 

6 Tīġ-ı ḥasretle yüregüm ṭolu ḳan itdüm yine 

7 Zūr-ı miḫnetle bulup ḳaddüm kemān itdüm yine 

8 İy Uṣūlī ol şehüñ ismin beyān itdüm yine 

9 Ayaġı ṭopraġına rūḥum revān itdüm yine 

10 Gün gibi fāş eyleyüp sırrum n itdüm yine  

11 Ben Muḥammed ümmetiyem Muṣṭafādur sevdügüm74 

6b 

15 

Meşrebī Goft 

 

1 Gün gibi rūşen cemāl-i yārdur eglencemüz 

Ehl- ışḳla dīdā[r]dur eglencemüz 

 

2 Ṭañ mıdur her ṣubḥ-dem olsaḳ perīşān iy göñül 

Giceler efkār-ı zülf-i yārdur eglencemüz 

                                                
69  6: − M. 
70  7b pāyı: yāya D. 
14 (İsen, 1990: 78) 
72  3: Mecmuada “gönlüm” kelimesi yazılırken, ikinci ك  unutulmuştur. 
73  5: 7 D. ; 6: 8 D. ; 7: 5 D. ; 8: 9 D. ; 9: 6 D. 
74  11: – M. 
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3 Bülbül-i ḳudsem gülistān-ı İremken menzilüm 

Bāġ-ı ġamda gül yirine ḫārdur eglencemüz 

 

4 Sırr-ı esrār-ı dehānın ṣoruban bilmekdeyüz 

Künc-i ġamda yoḳ degüldür vardur eglencemüz 

 

 5 -i ḥüsni naḳş olaldan sīnem içre Meşrebī 

  Deyr-i dilde bir ṣanem ruḫsā[r]dur eglencemüz 

16 

[Ġazel-i Meşrebī] 

 

1 Dūd-ı āhum çarḫa çıḳ -ı devrān bī-ḫaber 

Yaḳdı nār- ışḳı dil mülkini cānān bī-ḫaber 

 

2 Ḳaṭre-i seyl-i sirişküm cūş idüp deryā gibi 

Virdi cümle dehri ġarḳa baḥ bī-ḫaber 

 

3 Kāfirī zülf-i siyāhuñ çekdi ceng üzere ser 

Mülket-i dīn oldı ġāret daḫı sulṭān bī-ḫaber 

 

4 Maẓhar-ı nūr olduġın bildi melāyik ādemi 

Secde-i Ḥaḳ ḳılmayup çün ḳaldı şeyṭān bī-ḫaber 

 

 5 Ol şeh-i Mıṣr-ı melāḥat ḥasretinde Meşrebī 

  Yūsuf-ı dil çāh-ı ġamda pīr-i  bī-ḫaber 

1775 

[Ġazel-i Fevrī] 

 

1 Derd-i hicrān yaḳdı dil mülkini cānān bī-ḫaber 

Ẓulm-ı ẓālim şehri vīrān itdi sulṭān bī-ḫaber 

 

                                                
17 İlgili kaynakta (Tarlan, 1948a) bulunamadı. 
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2 Işḳ mühlik devāsuz derd imiş 

Çāresin bilmekde Calinus u Loḳmān bī-ḫaber 

 

3 Dil ḫaṭ-ı hicrān Ferhād [u] Mecnūn ḫˇābda76 

Ben ölmelü ḫasteyem derdā ki yārān bī-ḫaber 

 

7a 4 Dil yanar nār-ı belāda yār ġāfil n’eyleyim 

Sūziş- -i şebistān bī-ḫaber 

 

5 Ehl-i ẕevḳe ṣūfī inkār eylemezdi Fevriyā 

Şevḳümüzden olmasa nā-dān her gān bī-ḫaber 

1877 

[Ġazel-  

lün lün lün lün 

1 Ruḫuñdan bād gülşende seḥer gördüm niḳāb açmış 

Meger kim ḫaste- ışḳa devā içün kitāb açmış 

 

2 Ḥarīm-i sīneden şāh-ı ḫayālüñ dil serābına 

Görüp seyr itmege dīde degüldür iki bāb açmış 

 

3 Görince ḫ ḳlı gidüp ḥayrān [u] deng oldı 

Dehānuñ var-ısa bir ḥoḳḳa-i dürr-i ḫˇōş-āb açmış 

 

4 Nuḳūd-ı eşkini bir bir döküp ṣaymaḳ gerek evvel 

Şular kim defter- -ı ḥisāb açmış 

 

5 İşüñ ḳāldür gözüñ aç ḫˇāb-ı ġafletden gel iy  

Naẓar ḳılmaġa dildāra gözin her şeyḫ u şāb açmış 

 

 

                                                
76

  3a: Mısra vezne göre eksiktir. 
3b: “ölmelü” kelimesi vezni bozmaktadır. 

18 Divanda (Ceyhan, 2006) bulunamadı.  



33 

 

19 

[Ġazel-i Tīġī] 

īlün lün lün 

1 ẕāruñ gül gül olmış tāb-ı mül yüzden ḥicāb açmış 

Güzellik var seni? iy ġonca- şarāb? açmış 

 

2 Çözilmiş sīm ü zer çeprāst ṣalmış 

Seher gün gibi gördüm sīnesin ol āfitāb açmış 

 

3 Ḫaber almış göñülden dil ṣ ḳuñ 

Gör ol ḥ ile biñ ḳufl-i bāb açmış 

 

4 ül itmege almış ele dīvānumı ol şūḫ 

Ġam-ı derd-i derūna olmaġa vāḳıf kitāb açmış 

 

5 Hemān ancaḳ dil-i Tīġīyi tesḫīr eylemiş ṣanmañ 

Cihānı tīġı ile ol şeh- -cenāb açmış 

7b 

20 

[Ġazel-i Āgehī] 

 

1 Baña bir ruḫları gül serv-i ḫˇōş-reftār lāzımdur 

Beli ince semen-sīmā yüzi gülzār lāzımdur 

 

2 İşitdüm ol dil-ārām öldür[ür]mi ḳın bile 

āşıḳlıġum dildāruma i  

 

3 Cihān bāġında bī-aġyār yār olmaz fiġān itme 

Güle elbette iy bülbül bilürsin ḫār lāzımdur 

 

4 Ṣalınma ḫārlarla serkeş ol serv-i ḫırāmānum 

Gül-i bāġ-ı cinānsın ġonca-lebsi  
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5 Maḥabbet dāstānın yāra i tmege gāhī 

Saña iy Āgehī şimden gi  

21 

[Ġazel-i Tīġī] 

 

1 Dil-i bīmāra bir şāfī-i şeker-güftār lāzımdur 

Fakīr-i ḥaste-ḥāle ḥāṣılı tīmār lāzımdur 

 

2 Lebüñden cān u dil bir būse ile ola mı ḳ  

Marīż-i derd- ḳuñ şerbeti tekrār lāzımdur 

 

3 Mücerred şāhid-ile ẟ ḳ ḳı 

-yı maḥabbetdür buña iḳrār lāzımdur 

 

4 Derūn-ı dilden iẓhār-ı maḥabbet itmege her dem 

Baña bir nāzenīn-i işveger dildār lāzımdur 

 

5 Ġam- ḳa lāzım degül Tīġī 

Kişiye cümleden evvel hemān bir yār lāzımdur 

2278 

[Ġazel-i Ġazāyī] 

lün lün lün lün 

1 Ḳara baġrumı ḳan iden ruḫsār-ı āluñdur 

Derūnum nāfeveş pür-ḫūn iden sevdā-yı ḥālüñdür 

 

2 Ne ṭūbā fikri var bende ne ḫ  

Göñül levḥinde naḳş olan senüñ ḳadd-i nihālüñdür 

 

3 Sikenderveş ḥayāt ābın ṭaleb itmez göñül sensüz 

Ḥayāt-ı cāvidān diler senüñ fikr-i viṣālüñdür 

 

                                                
22 Divançede (Ertaylan, 1958) bulunamadı. 
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8a 4 Eger Ferhād eger Mecnūn eger Vāmıḳ ẕrā 

  Olaruñ ḳıṣṣası iy dil senüñ hep ḥasb-i ḥālüñdür 

 

 5 Düşüpdür ḫāk-i pāyuña Ġazāyī’ye teraḥḥum ḳıl 

  Ġarībüñ derdmendüñ ḥaste-ḥālüñ pāy-mālüñdür 

2379 

[Ġazel-  

 

1 Çāk eyle libās-ı teni rüsvā-yı cihān ol 

Ṭut ṣıdḳ-ıla bir pīr etegi -i cān ol 

 

2 Ṭaġlarda ḳ ḳ-ıla Ferhād nişāne 

- ḳ-ıla bī-nām u nişān ol 

 

3 Gel ġonca-ṣıfat ḫande-zebān olma zamāna80 

Bülbül gibi derd-ile dilā a-i zamān ol 

 

4 İy dil nice bir ṣūret-i ṭāhirde tevaḳḳuf81 

Gel vāḳıf-ı gencīne-i esrār-ı nihān ol 

 

5   Ālāyiş-i ṣ ḳoma ṭ  

Pāk eyle sözüñ gevherini āb-ı revān ol 

2482 

[Ġazel-i Ḫudāyī] 

 

1 Sen tamām eyledüñ āyīn-i cefākārlıġı83 

Bende elden ḳ ḳ-ı bī-  

 

                                                
23 (Tulum ve Tanyeri, 1977: 401-402) 
80  3a-b: zamān: zenān D. 
81  4a ṭāhirde: ẓāhirde D. 
24 Divanlarda (Demiralay, 2007; Köse, 2007; Yekbaş, 2005; Yılmaz, 2016) bulunamadı. 
83  1a: eyledüñ kelimesi "ایلدیك"  şeklinde yazılarak geçmiş zaman ikinci tekil şahış ekinin düz 
şeklinin de kullanılabildiğine işaret edilmiştir. 
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2 Ḥamdü li’llāh ki Ḫudā rūz-ı ezelde virmiş 

Saña dildārlıġı baña ki dil-fikārlıġı 

  

3 Şānuña lāyıḳ olan luṭf [u] keremdür şāhum 

Yiter itdüñ bize iy māh dil-āzārlıġı 

 

4 Dem mi vardur nice ḳan itmeye cellād-ı müjeñ 

Kimden ögrendüñ eyā ḫūnī [ki] ḫūn-ḫˇārlıġı 

 

5 Bāde- ḳ-ı maḥabbetden eger ẕevḳ ala 

Zāhid eylerdi Ḫudāyī gibi ḫumārlıġı 

8b 

25 

Ḳaṣīde-i Maḳālī der-Medḥ-i Ḫˇāce-i Sulṭān Murād Ḫān 

 

1 Bir şeb alub[an] destüme elmās-ı tefekkür 

Daldum çıḳarup baḥr-i suḫandan nice biñ dürr 

 

2 Dür her biri ammā nice dür gevher-i şeb-tāb 

Lāyıḳ ki bu gevherden ola gūş-ı cihān pür 

 

3 Yaḳdum o gice ṣubḥa degin revġān-ı fikret 

İtdüm nice beyhūde ḫayālāt [u] taṣavvur 

 

4 Geh ṭ -i naḥsumla idüp ceng u cidāli 

Geh çarḫa hıdīvāne çeküp tīġ-ı tehevvür 

 

5 Cān olmış-ıdı sākin- -gede-i ġam 

Dil ḳalmış-ıdı ġarḳa-i deryā-yı taḥayyür 

 

6 Nā-gāh görüp pīr-i ḫıred didi bu ḥāli 

İy baḥr-i suḫan sende nedür bunca teġayyür 



37 

 

7 Didüm elem-i ḳahr-ıla āzürde-i dehrem 

Didi yüri bir devlet işigüñe yüzüñ sür 

 

8 Didüm ḳanı bir devlet işigi ki varup ben 

Yüz şevḳ-ile mālīde idem rūy-ı tefāhur 

 

9 Didi der-i ṣadrü’l-  ḫˇāce efendi 

Ḫāk-i deri olmaġa çeker çarḫ taḥassür 

 

10 ḫayline ser-dār- ẓẓam 

Dār- ẓamet-dāver-i bī- ucb u tekebbür 

 

11 Bir merd-i faḳīr olsa der-i luṭfına mensūb 

Elbette ider ḳadr-ile eflāke taṣaddur 

 

12 Aṣḥāb- -ile faḫr 

Lāyıḳ bu ki devlet ide anuñ-ıla tefaḫḫur 

 

13 Vaṣf-ı kef-i dür-pāşı ile k’acı baḥr-i telḫ 

Ḥaḳ söz gelür erbāb-ı mezāḳa bilürüz mür 

 

9a 14 Āzāde olup olsa başına sulṭān84 

  Bulmaz ḳulı olmaḳ şeref mertebesin ḥūr 

 

 تعریف چە حاجت كە بهر كس كنم و را 15 

 فضلش چو رسیدە است بر حد نور  

 

 16 Naẓmuñ güheri buldı Maḳālī çü maḳāmın 

  Şimden girü ḫan defterini dür 

 

 

                                                
84  14a: Mısra vezne göre eksiktir. 
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 17 Maṭlūb-  

  Dergāh-ı Ḥaḳḳ ī ki ṣıdḳ-ıla yüz sür 

 

 18 Tā encüm ile zeyn ola her şeb tāḳ-ı çarḫ 

  Altında ḳ -ı meh ü ḥūr 

 

 19 Bāb-ı keremüñ ḥaşre degin ola güşāde 

  Her ṭālib-i maṭlūbına ol bābda irgür 

26 

[Ġazel-i Ḥürremī] 

 

1 Eger mīr [ü] vezīr ger ḫalīfe 

Yirinde düşse fevt itme laṭīfe 

 

2 Laṭīfeyle seni ḳatl eylemezler 

Nihāyet virmeye saña vaẓīfe 

 

 3 Cihānuñ begliginden belki yigdür 

Yirinde bir laṭīfe bir ẓarīfe 

 

 4 Laṭīfe i düşünce söyle amma 

  Dime bir sözden añlamaz ḥerīfe 

 

 5 Bu sözüñ çün gerekdür saña ḫ  

  O şehden Ḥürremī berter ḳadīfe 

2785 

Ġazel-i Nesīmī 

 

1 Sāḳiyā bir bāde ṣun ehl-i ṣ ḳına86 

Sāḳī-i Kevẟer -Murtażā ḳına 

                                                
27 (Ayan, 2014: 669) 
86   
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2 it eger sen merd-iseñ87 

Vir dem-be-dem ḳadde hey  ṣāḥib- şḳına 

 

9b 3 Lāle üzre tācını yazmış Ḥüseynīler gibi88 

  Ḳana boyanmış şehīd-i Kerbelānuñ ışḳına 

 

 4 ’ şem89 

  Çaġrışur ol kim yyü’l-Murtażā ḳına 

 

 5 Kerbelāda çoḥ belālar geçdi ol şeh-zāde’ye90 

  Sen daḥı oynat ḳına 

  

 6 Şāhumuñ ḳı durur göñlüm içinde der-ezel 

Kün fe kān’dan geçmişem āl [ü] ḳına 

 

 7 Ḫādim-i faḳr oldı Aḥmed ezdi engūr şerbetin 

  Ḳırḥlar nūş itdi anı Muṣṭ ḳına 

 

 8 Kim muḥibb-i ḫānedāna bende oldı ṣıdḳ ile 

  Oynadı başuñı şāh- ḳına 

 

 9 Oḫıġ  

  Bir içim ṣu virmedi āḫir Ḫ ḳına 

 

 10 İy Nesīmī seng-ile öldür Yezīd-i münkiri
91 

  Er degül kim ṣalmaya ol tīġını ḳına 

 

                                                
87  2: – D. 
88  3a: Lāle öz başını yarmışdur Ḥüseyniler gibi D. 
89  4a ile 6b Mecmuada bir bütün halinde 4. beyit olarak yer almaktadır. İkisi arasında kalan 
koyu yazılı kısımlar ise mecmuada bulunmayıp divandan tamamlanmıştır. 
90  5, 7, 8, 9: – M. 
91  10a münkiri: müşriki D. 

10b: Er degüldür kim ki ḳına D. 
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2892 

Naẓīre-i İsḥāḳ Efendi 

 

1 Ṣun beri sāḳī o serv-i gül- iẕ ışḳına93 

İçelüm ol nergis-i mest-i ġimāruñ ışḳına 

 

2 Sāġarı ḳoma elüñden āḫir olmadan bahâr94 

ş itmek gerek evvel bahāruñ ışḳına 

 

3 ḫūn-ı cigerle ṭoldurup95 

Bir nefesde nice içmek ol civānuñ ışḳına 

 

4 Bir daḥı var mı ola var-ısa ḳ olsun hele96 

Bir benüm gibi perīşān rūzgāruñ ışḳına 

 

5 l-i naḳş-ıla pür itdüm sīnemüñ meydānını97 

Bir semend-i tāza binmiş şeh-süvāruñ ışḳına 

 

6 Ḫançere düşüp helāk olmaḳ degül mi āḫiri98 

Mübtelā olan kişi sen ġamze-kāruñ ışḳına 

 

7 Gel dirīġ itme dehānuñ būsesin İsḥāḳ’dan99 

Seni yoḳdan var iden Perverdigāruñ ışḳına 

 

 

                                                
28 (Çavuşoğlu ve Tanyeri, 1989: 288) 
93  1a beri: meyi D. 

1b nergis-i mest-i ġimāruñ: nergisi mest-i ḥumāruñ D. 
94  2a olmadan: olmadın D. 

2b evvel bahāruñ: ol nevbahāruñ D. 
95  3b civānuñ: nigāruñ D. 
96   
97  5a na -i naḳş- ḳşıyle D. 
 5b semend-i tāza: semendi nāza D. 
98  6b olan: olmaḳ D. 
99  7b seni: anı D. 
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29100 

[Ġazel-  

 

1 Ḫastedür göñlüm gül-i ruḫsāruñ eyler ārżū101 

Teşnedür la -i şeker-güftāruñ eyler ārżū 

 

2 Her ne leẕẕet var-ısa dünyāda göñlüm istemez 

İy melek-sīmā hemān dīẕāruñ eyler ārżū 

 

 3 Būy-ı sünbül ḳalbe ḳuvvet rūḥa rāḥatlar virür102 

  Bu bebepden zülf-  

 

 4 Ẕerre deñlü mihrüñe cānlar virüp iy māh-ı nev 

  Müşterī her gūşede bāzāruñ eyler ārzū 

 

 5 Görmek ister ruḫlaruñı rūz u şeb iy lāleruḫ 

   

10a 

30 

[Ġazel-  

 

 1 Ḳanḳı ḳ kim hevā-yı kākül-i yār eyledi 

  Göñlini āḫir ġam- ḳuñla ber-dār eyledi 

 

 2 Mevc-i dilden yine çıḳdı belā-yı rūzgār 

  Yaşumuñ her ḳatresin bir dür-i şehvar eyledi 

  

3 Deyr- peykerini müşküñ[üñ] 

                                                
29  (Gıynaş, 2014, C. III: 184-185) 

iki beyitidir. 
101  1: “ārżū” kelimesinin doğru yazılışı “ārzū”dur. 
 1a göñlüm: cānum PB. 
102  3-5: − M. 
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Zülfüñüñ fikrin miyān-ı cānda zünnār eyledi 

 4 Berḳ-ı āhumla göñül mānend-i ebr-i nev-bahār 

  Ṭaġıdup gözyaşların mānend-i kūhsār eyledi 

 

 5 Ger ṣorarsañ -i dil-ḫaste-ḥālinden ḫaber 

  Künc- ḳ içre ġamuñ ol zār[ı] bīzār eyledi 

31103 

[Ġazel-  

 

 1 Ne rāzum açmaġa mahrem ne bir ġam-ḫˇāre hem-dem var104 

  Belā küncinde aġlar baña ancaḳ çeşm-i pür-nem var 

 

2 Gözüm merdümleridür aġlayan her dem saña ḥālin105 

Baña incinme sulṭānum ara yirde benüm nem var 

 

3 Añılmaz meclis- ḳī cām-ı Cem hergiz 

Maḥabbet bezmidür bunda nice cam u nice Cem var 

 

4 Temāşā eyleyenler on sekiz biñ dirler106 

Bu çeşm ü ḳāmet ü zülfüñ dehend var 

 

5 adū ṭ m 

Nice mesrūr olam  bu deñlü guṣṣa vü ġam var 

   32107 

[Ḳ ] 

 

1 Āfāḳı şeh ı pür itsün108 

Ḫˇūrşīd gibi incinmez dehre çerāġ ol 

                                                
31 (Çetin, 1993: 284-285) 
104  1: – D. 
105  2a aġlayan her dem saña: saña her dem aġlayup D. 
106  4b zülfüñ dehend: zülf ü dehenden D. (Vezin ve mana gereği divandaki doğrudur.) 
32 (Küçük, 2011: 441) 
108  1b incinmez: encümen-i D. (Vezin ve mana gereği divandaki doğrudur.) 
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2 Geh nāfe gibi eyle der ü deşti ṭṭar109 

Geh ġonca-ṣıfat gülşene gel zīnet-i bāġ ol 

 

3 Dārā-yı  

Her ḳanda iseñ pādişāhum dünyede ṣaġ ol 

10b 

33 

Naẓīre- i Eṣ-Ṣıddıḳī 

 

 1 Dil hevā-yı zülf-i yār-ıla āvāredür 

  Yiler oñmaz başa çıḳmaz ḫaylī baḫtı ḳaradur 

 

 2 Siḥri Hārūt’uñ dilā mensūḥ olaldan çāhdur 

  Fenn-i efsūn hep müsellem ol gözi mekkāradur 

 

 3 Seyr-i dīdār ister-isen dīde-i bīnā gerek 

  Ṭūr- ḳ içre tecellī çün ulu’l-ebṣāradur 

 

 4 Terk-i cān u baş edenlerdür viṣāle irişen 

  Len tenālu’l-birra işārātı ḳamu īẟāradur 

 

 5 İy göñül çūn u çerādan urma dem gözle edeb 

  Kim bināya daḫl olınmaḳ da  

 

 6 İltifāt umma dilā bī-cāme olsañ Bū lī 

  r-ı ehl-i lem cübbe vü destāradur 

 

 7 Murġ-ı dil seyr-i ruḫ-ı aluñ ḳ  

   

 

 

                                                
109  2b ġonca-ṣıfat: ġonca gibi D. 
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 8 Eşk-i sürḫüm yāre īẟār eyledüm  didi 

  Baña gözyaşı gerekmez meylümüz dīnāradur 

34 

Naẓīre-i Derūnī Efendi 

 

1 Vādī-i Eymen’de ḳaṣdum vechüñe neẓẓāredür 

Dil anuñ-çün Ṭūr-ı Mūsa gibi pāre pāredür 

 

2 ḳdan ḳamu pāḳ eyledük çün göñlümüz 

Dü cihānda seyrümüz ancaḳ hemān dīdāradur 

 

 3 Bir ılı ṣudur aḳar çeşmümde yaşum dem-be-dem 

  Anuñ-içün kim perīler meyli çeşmesāradur 

 

 4 Şerḥalar cismümden elifler dāġlar hā şeklidür 

  Naḳş-ı āhumdur görinen ṣanmañuz kim yaradur 

 

 5 Degme bir cellād-ı ḫūnī dilbere baş egmedi 

  Şimdi meyli göñlümün ol gözleri ġaddāradur 

 

11a 6 Ruḫlaruñ reşki yaḳaldan lālenüñ baġrına dāġ 

Hīç oñılmaz her dem anuñ yiri ḳara ḳaradur 

 

7 Ṭañ mıdur yanup derūnı reşk-  

Bir ġazel didi Derūnī şöyle āteş-pāredür 

35 

Naẓīre-i Ḥasībī Efendi 

ilün 

 1 Ġonca-i dil ḫārḫār- ḳ-ıla pür yaradur 

  Kimseye açılmaz ammā derd-ile ṣad-pāredür 
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 2 ḳ-ı zāra ne virdüñ alımazsın iy raḳīb 

  Cāna yitmüş kendüden bīzār-ı bī-çāredür 

 

 3 Bir münaḳḳaş cāme geymüş ẓ  

  Cism-i zerdüm seng-i bī-dāduñla ḳara ḳaradur 

 

 4 Tīġuña ḳarşu gelen keser ḥayātından ümīd 

  Bir amān bilmez teraḥḥum eylemez ġaddāredür 

 

 5 Zülfi altından ḳaşı yayında ḥāl-i dil-rübā 

  Ḳavs- aḳrebden Ḥasībī seyr ider seyyāredür 

36110 

[Ġazel-i Aḥmed] 

 

 1 Gözüm hīç gördügüñ var mı be-ḥaḳḳ-ı sūre-i Ṭāhā 

  Benüm yārum gibi fitne benüm göñlüm gibi şeydā 

 

 2 Oḳunur yañaġında geh subḥāne’llezī esrā 

  Görinür zülf içinde geh haẕā cennetü’l- vā 

 

 3 Ne dilber ḳ olmışdur 

  Ne zāhid ḳ ḳaldı ne tersā 

   

 4 -ı nūr-ı ve’ş-Şems 

  Dudaḳlarında naḳş olmış ki amennā ve ṣaddaḳnā 

 

 5 Ki buldı seni bu Aḥmed ne miskīn oldı gör anı 

  Nice āşüftedür gör kim yürür āvāre vü şeydā 

 

 

 

                                                
36 Divanlarda (Özmen, 2001; Tarlan, 1996) buluanmadı. 
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11b 

37111 

Müseddes-i Hüdāyī Efendi 

 

I 

 1 İy ruḫı bāġ-ı letāfetde gül-i ḫandānum 

 2 Ṭutdı bülbül gibi dünyā yüzini efġānum 

 3 Az ḳalupdur ki çıḳa burc-ı bedenden cānum 

 4 İy lebi derd-i dile ḥikmet-ile Loḳmānum 

 5 Şerbet-i vaṣluñ-ıla eyle benüm dermānum 

 6 Düşmesün boynuña hecrüñle ölürsem ḳanum 

II 

 1 N’ola yoluñda senüñ sehv-ile itdümse günāh112 

 2 Baña baġışla güzel başuñ-içün eyle nigāh113 

 3 Ḳul günāh itse dem olur ki baġışlar anı şāh 

 4 Merḥamet eyler-iseñ raḥmet ide saña ilāh 

 5 Yüzüme bir güle baḳ tā ki sevinsün cānum114 

 6 Dest-i luṭfuñla yapılsun bu dil-i vīrānum 

III 

1 Ben senüñ pādişehüm bende-i fermānuñ olam 

2 Pāy-māl-i ser-i gīsū-yı perīşānuñ olam 

 3 Ḳaşlaruñ yayına biñ cān-ıla ḳurbānuñ olam 

 4 Bir iki gün bu fenā tekyede mihmānuñ olam 

 5 Saña lāyıḳ mıdur iy ḫusrev- -şānum 

 6 Baña ẓulm eyleyesün çarḫa çıḳa efġānum 

 

 

 

 

                                                
37 (Dermiralay, 2007: 237-238; Yekbaş, 2005: 110) 
112  II/1 yoluñda: yanuñda D. 1.; D. 2. 
113  II-IV: IV-II D. 1.; D. 2. 
114  II/5 yüzüme bir güle bak: yoluma bir gele bak D. 2. 
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IV 

 1 Nice bir dür döke bu dīde-i terler nice bir 

 2 Nice bir güherler nice bir 

 3 Āh idem ḥasret-ile şām u seḥerler nice bir 

 4 Nār-ı ġamda nice bir yana ciġerler nice bir 

 5 Ṭutdı āfāḳı meded dūd-ı dil-i sūzānum115 

 6 Ġarażuñ cevr u cefā-y-ısa yiter ṣulṭānum 

V116 

 1 Varayın derdüñ- [e] destān olayın 

 2  

 3 Genc- ışḳuñla Hüdāyī gibi vīrān olayın 

 4 Sāyeveş mihrüñ-ile ḫāk-ile yeksān olayın 

 5 Bāġ-ı ḥüsn içre ṣalın serv gibi iy ḫānum 

 6 Ṣulasın yollaruñı dīde-i ḫūn-efşānum 

12a  

38117 

[Ġazel-i Ḫayālī] 

 

1 Çaġlayup aḳar benüm eşk-i revānum sū-be-sū 

  Ölmeġe ẓ-ı dildāra cānā rū-be-rū 

 

 2 İy ṣaçı sünbül senüñ her ṣubḥ-dem bād-ı ṣabā118 

  Zülfüñüñ būyın arar gülşen-be-gülşen  kū-be-kū 

 

 3 Bāda virdi cev-be-cev āhum vücūdum ḫırmenin119 

  Dāne-i ḫālüñ ġam-ı eşküm idelden cū-be-cū 

 

 
                                                
115  IV/5-6: – M. 
116  V: – M. 
 V Varayın: Varuben D. 1. 
38 (Tarlan, 1992: 248) 
118  2-4: 4-2 D. 

 2b gülşen-be-gülşen: menzil-be-menzil D. 
119  3b ġam-ı: ġamı D. 
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 4 Hey ḳıyamet ḥaşre dek dükenmeye bu ḳāl u ḳīl 

  Sīnede her bir ḳalem şerḥ itse zülfüñ mū-be-mū 

 

 5 İtdügüñ yüz ḳaralıġın yüzüñe urur ṣaḳın 

  İy Ḫayālī -ı ḥüsne rū-be-rū 

39120 

[Ġazel-i Fiġānī] 

 

1 Bu ḫāristān-ı ‘ālemde açılmazsa gül-i maḳṣūd121 

Ne ġam iy bülbül-i cān çünki gülzār-ı ‘adem mevcūd  

 

2 Urupdur başuma cellād-ı ġamzeñ nice ḳızmış mīḫ122 

Gözümden uçları çıḳdı degül müjgān-ı ḫūn-ālūd 

 

3 Ruḫuñda ḫāl-i yek-tāneyle baḫt-ı iştirāk eyler123 

‘Aceb mi ehl-i dil oda yaḳarsa kāfir oldı ‘ūd 

 

4 Ḳomadı yir yaşum rūy-ı zemīni ġarḳ-ı āb itdi 

Anuñ-çün dūd-ı āhum yir yir oldı göklere memdūd 

 

5 Tecellī vü ṣafā-yı ṣayḳal- t-ı hˇāverden124 

O māhuñ ‘aks-i ḥüsnidür Fiġānī  mā huve’l-maḳṣūd 

40125 

[Ġazel-i Yaḥyā] 

 

 1 Bileli sevdügümi ṭaşa tuṭar yār beni 

  Aña şādam ki dirīġ itmez elinden geleni 

                                                
39 (Karahan, 1966: 40) 
121  1b çünki: işte D. 
122  2a urupdur: kakupdur D. 
123  3a baḫt: bahs D. 
 3b ehl-i dil: ehl-i Hind D. 
124  5a tecellī vü: tecellī-i D. 
40 (Çavuşoğlu, 1977: 581) 
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 2 Ne geyerse yaraşur ol gül- geysün 

  Gāh gülgūn ḳabā gāh libās-ı çemeni 

  

 3 Söyler ammā deheni cān gibi nā-peydādur 

  Hātif-i ġaybdurur var-ısa yāruñ deheni 

 

12b 4 Bedeni rūḥ-ı muṣavver leb-i cān-baḫşı Mesīḥ 

  Yanaġı şems-i ḍuḥā  

 

 5 Yāremi ṣunma raḳībā baña ḳan aġlatma 

  Cām gibi dutar āḫir gözümüñ yaşı seni 

 

 6 Cān [u] dilden sür ol şems-i cihānı Yaḥyā 

  Nitekim Aḥmed-i muḫtārı Üveysü’l-Ḳaranī 

41126 

[Ġazel-i Revānī] 

 

 1 Ḳ ḳ kim senüñ zülfüñe gönlin baġlar127 

Ḳaralar geyüp bulutlar anuñ-içün aġlar 

 

2 Her zamān ḫandān ṣurāḫī dā ḳadeḥ128 

Bu cihāndur kimisi güler kimisi aġlar 

 

3 İy şeker-leb dir gören aġyārlar içre seni129 

Hem-dem olmış ṭūṭīye ḥayfā ki şimdi zāġlar 

 

4 Gūyiyā bezm-i belādur dāġ-ıdı sīnem benüm130 

Kim aña her yañadan pullar olupdur ṭaġlar 
                                                
41 (Avşar, 2017: 227) 
127  1b giyüp: giymiş D. 
128  2: 4 D. 

2a Her zamān ḫandān ṣurāḫ mā giryān ḳadeḥ : Dâyimâ giryân surâhî dâyimâ handân 
kadeh D. (Mana gereği divandaki doğrudur.) 

129  3-4: 2-3 D. 
130  4a belādur dāġ-ıdı: belāda def durur D. (Vezin ve mana gereği divandaki doğrudur.) 
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5 Ṭaġlar gibi cefāsın çekdügüm-çün iñlerüm131 

Hey benüm çekdücegüm çekmez Revānī ṭaġlar 

42132 

[Ġazel-i Vechī] 

 

 1 Bizden hemīşe sana ẟenā133 

  şḳ u ne meşk ü ne merḥabā 

 

 2 Sen ġonca gibi nāz-ıla rengīn-libāsa gir 

  Āyīneveş ṣafā-y-ıla biz gey  

 

 3 Reşk-i ruḫuñla ġayret-i ḥüsnüñle iy perī 

  Dāmān-ı gül derīde vācib semen-ḳabā 

 

 4 Bilmem ne ḫāṣiyet var işiginüñ ṭaşında kim 

  Ceẕb itdi kāh-ı ḳalbümi mānende-i kehrübā 

  

 5 Dīn ü dilini Vechī’nüñ alduñ eger şehā134 

  Maḳṣūduñ cān u baş ise ol da saña cabā 

13a 

43135 

Fermāyed Fevrī 

 

 1 Gel iy şahbāz-ı dil bāl aç mekānuñ lā-mekān eyle 

  ḳā-ṣıfat Ḳāf-  

 

 2 Eger nām-ı ḳaveş ṭutayım dir-iseñ āfāḳı 

  Dilā Ḳāf-ı ḳ -nişān ayle 

 

                                                
131  5a añlarum: ağların D. 
42 Divanda (Atalay, 2017) bulunamadı. 
133  1a “sana” kelimesinin doğru yazılışı “saña” şeklinde olup mecmuada yanlış yazılmıştır. 
134  5b Mısra vezne uymamaktadır. 

43 İlgili kaynakta (Tarlan, 1948a) bulunamadı. 
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 3 Dilerseñ mey gibi ḥürmet bulasın ehl- ḳ içre 

  Yi ḫāk-i der-i pīr-i muġān eyle 

 

 4 Leb-i gülgūnuña dil degmesün dirseñ iy şebdīz 

  Ṭılısm-ı ḥaṭt- ḳdü’l-lisān eyle 

 

 5 Żamīr-i Fevrī’ye keşf olduġına bu müşkülāt- ḳuñ 

  var-ısa ḥān eyle 

44 

Naẓīre-i Ḥāfıẓ Raḥmetu’llāh 

 

 1 Gel iy şahbāz-ı dil ḫāk-i ḳ -i pervāz it 

  Ḳażā-yı lā-mekān seyr ḳāveş yüri āġāz it 

 

 2 Ayaġuña gele dirseñ naṣ  

  Dilā ehl-i ḫarābāt ol cihāna ḫırṣıñı az it 

 

 3 Maḥabbet meclisinde hem-dem [ü] yārān olam dirseñ 

  Dilā dil-i ney gibi baġruñ fiġānuñ çenge dem-sāz it 

 

 4 Dil- ḳa cümle birbirinden yig gelür şāhum 

  Gerek ḫışm it gerek luṭf it gerek cevr it gerek nāz it 

 

 5 Kemāle irgü -i zamānuñ Ḥāfıẓ’ı olduñ136 

  Gel iy Fevrī diyār-ı Rūmı şimden Şirāz it 

45 

Fermāyed Dīger-i Ḥāfıẓ 

 

 1 Ġam-ı zülfüñle ḫāk olsam biter üstümde sünbüller 

  Ruḫuñ şevḳine cān virsem ṭutar ḳabrüm ḳızıl güller 

 

                                                
136  5b Mısra vezne uymamaktadır. 
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 2 Ola kim bu bahāneyle irem bāġına dildāruñ 

  Kesüñ başum saḳalumdan diküñ bitsin ḳaranfüller 

 

 3 Seḥerle bezm-i gülşende oḳı -i rengīnüm 

  Yaḳalar çāk idüp güller gelür feryāda bülbüller 

 

 4 Girüp meydān-ı ḥüsn[üñ] -i ḫaṭṭuñ 

  Derüp müjgānlaruñ ṣaf ṣaf alāylar düzdi kāküller 

 

 5 Gider mi beñlerin fikrin göñülden dilberüñ Ḥāfıẓ137 

  Kebāb anuñla ḫūb olur ola üstüñde fülfüller  

13b 

46138 

Ġazel-i Bāḳī Fermāyed 

 

 1 Her cefā kim eyledüñ geldi vefālar bilmiş ol 

  Rūḥa rāḥatdur gamuñ cāna ṣafālar bilmiş ol 

 

 2 Yanuña ḳalur ne ḳılsañ pādişāhsın dōstum139 

  Şānuña lāyıḳ degül ammā cefālar bilmiş ol 

 

 3 Cūy-ı eşküm şöyle ṭuġyān eyledi bir gün hemān140 

  Āsumānuñ āsiyā-sengdür yuvalar bilmiş ol 

 

 4 Çoḳ ṭolaşdı sünbül-i müşgīnüñe āşüfte-dil141 

  Ṭurra perçīni diyü bir gün ḫatālar bilmiş ol 

 

                                                
137  5: Beyit derkenar olarak yazılmıştır. 

46 (Küçük, 2011: 283-284) 
139  2-3: 3-4 D. 
140  3a eyledi: itdi D. (Vezin gereği divandaki doğrudur.) 
 3b āsiyā-sengdür: āsiyā-sengin D. 
141  4: 6 D. 
 4a sünbül: ṭurra D. 
 4b ṭurre perçīni diyü: çīn-i zülfüñ bend ider D. 
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 5 Rişte-i cānumda zülfüñ bir kez bend itdi kim142 

  Ḫalline ḳādir degül müşkil-güşālar bilmiş ol 

 

 6 Pister- r [u] bīmār olmadan143 

  Ölmege cānlar virürler mübtelālar bilmiş ol 

 

 7 Gerçi ser-gerdān idüp ṣalduñ belā girdābına144 

  Yüz çevürmezler ḳadīmī āşinālar bilmiş ol 

 

 8 İltifātuñ Bāḳ i dünyāda maḥsūd eyledüñ145 

  Hep senüñdür çekdügi derd [ü] belālar bilmiş ol 

47146 

[Ġazel-i Bāḳī] 

 

 1 İ n-ı devlet içre ḥürmet ḳalmadı147 

  Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet ḳalmadı 

 

 2 İy dirīġā luṭf [u] iḥsānuñ ḳapusın yapdılar148 

  Ẕikri ḫayr olsun dinür ṣāḥib- ḳalmadı 

 

 3 lem her kişi ḥayretdedür149 

  Kimseden kimseye hīç dermān [u] ṭāḳat ḳalmadı 

 

 4 Gel ẓuhūr it ḳandasın iy Mehdī-i ṣāḥib-ḳırān 

  Kim cihānda ẓāhir olmaduḳ ḳalmadı 

 

                                                
142  5a kez: girih D. (Vezin gereği divandaki doğrudur.) 
143  6: 7 D. 
 6a olmadan: olmada D. 
144  7: 2 D. 
145  8a dünyāda: dünyāya D. 
 8a eyledüñ: eyledi D. (Mana gereği divandaki doğrudur.) 
47 (Küçük, 2011: 436) 
147  1a ḥürmet: himmet D. 
148  2-3: 3-2 D. 
149  3b kimseye hīç dermān u: hīç kimseye dermāna D. 



54 

 

 5 Cāhil [ü] nā-dān olıgör ister-iseñ mertebe 

  Kim kemāl ehline Bāḳī şimdi raġbet ḳalmadı 

14a 

48150 

[Ġazel-i Bāḳī] 

tün  ilün 

 1 Lebüñi āl-ile almış ola mı yine peymāne151 

  İçeyin eger ölmez-isem anuñ ḳanını ḳana ḳana 

 

 2 Nūş-ı cām eyler-iken meclis-i mestān içre 

  Lebüñ ol ḥālet-ile girmemek olmaz ḳana 

 

 3 Bezm-i meydür güzelüm ḳan ola şāyed arada 

  Çekmesün ḫançerini gamzelerüñ mestāne 

 

 4 Sırrumı eyledi dil152 

  Beni rüsvāy-ı cihān eyledi bir dīvāne 

 

 5 I işret demidür çekme ġam-ı devrānı 

  Bāḳiyā gel berü sāġar çekelüm rindāne 

49153 

[Ġazel-i Bāḳī] 

 

 1 Āh kim sevdüm yine bir dilber- ı 

  şıḳ-ı şeydācuġı 

 

 

 
                                                
48 (Küçük, 2011: 371) 
151  1a almış: öpmiş D. 
 1a yine: – D. (Vezin gereği olmaması doğrudur.) 

1b eger, anuñ: – D. (Vezin gereği divandaki doğrudur.) 
152  4a sırrumı, eyledi dil:: rāzumı, itdi göñül D. 
 4b beni: bizi D. 
49 (Küçük, 2011: 431-432) 
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 2 Ṭaḳınur göz degmesün diyü ḥ 154 

  N’eylesün yavuz naẓardan ṣaḳınur anacuġı 

 

 3 Nice şīrīn olmasun kim süd yirine anası 

  Sükker-ile beslemiş ol ṭūṭī-i gūyācuġı 

 

 4 Yaluñuz nev-restedür seyr itmege ḳorḳar daḫı 

  Ḳanda gitse bilesince ṣalınur lalacuġı 

 

 5 Dünyede hīç öldügümi ġam yimezdüm Bāḳiyā155 

  Bir gice pehlūya çeksem ol ḳamer-sīmācuġı 

50156 

[Ġazel-i Bāḳī] 

 

 1 Zaḫm-ı dilden ḳan aḳar bu çeşm-i giryān bī-ḫaber 

  Ġarḳ ḳaṭ bī-ḫaber 

 

 2 Yār-ı bī-pervā Celālī gibi ḫaṭ ḳaldurdı baş 

  Memleketde fitne peydā oldı sulṭān bī-ḫaber 

 

 3 Mes -i dildārı raḳīb 

  Ehremenler aldılar mühri Süleymān bī-ḫaber 

 

14b 4 Muttaṣıl atar dile peyveste müjgān oḳların 

  Cāna geçdi zaḫm-ı tīr-i ġamze cānān bī-ḫaber 

 

 5 İtlerüñle her gice ġavġāda Bāḳī çākerüñ 

  Ḫˇāb-ı ġafletde yatur aġyār u nā-dān bī-ḫaber 

 

                                                
154  2-3: 3-2 D. 
 2b neylesün ve ṣaḳınur kelimeleri birbiri yerine yazılmış D. 
155  5a: hīç öldügüme: öldügüme hīç D. 
 5b ḳamer: melek D. 
50 Divanda (Küçük, 2011) bulunamadı. 
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51157 

Ġazel-  (ḳ.s.) 

 

 1 Ḫaste cāna ḥālet-i mevt irdi cānān bī-ḫaber158 

  Bir divāne derde düşdüm hükm-i Loḳmān bī-ḫaber 

 

 2 Umdılar bezm ehli yāruñ sīnesini mest iken159 

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

 

 3 Ṭ ḳa aġyār ol perī ḳılmaz nigār160 

  ḳdı Süleymān bī-ḫaber 

 

 4 Ṣarılup çıḳdı dıraḫt-ı ömrüme mār-ı ecel161 

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

 

 5 Cān zenaḫdānuñda ḳaldı ḫaste-dil ḥayrettedür162 

  Düşdi Yūsuf çāha ammā pīr- -ḫaber 

 

 6 Kerbden aġardı çeşmüm zülfüñ özler cān daḫı163 

  Merdümin elden çıḳardı çeşm-i giryān bī-ḫaber 

 

 7 yā ġurbetde ḳalduḳ bī-kes ü tenhā olup 

  Cümle iḫvān ġaflet üzre cümle yārān bī-ḫaber 

 

 

 

 

                                                
51 (Tarlan, 1948c: 21) 
158  1b divāne, hükm-i: devāsuz, veh ki U.  
159  2: − U. 
160  3: − U. 
161  4a: Kebk-i ömri ḳapmaġa bāl açdı şehbāz-ı ecel U. 
162  5a ḫaste-dil: ḫaste-vü U. 
163  6a: Dökdi göz nūrı ġam-ı hindūñ ile aġlar daḫı U. 
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52164 

[Ġazel-  

 

 1 Ḥalḳa-i ẕ sā bu gice 

  ḳ-ı mürdelerin eyledi iḥyā bu gice 

 

 2 Ravża-i fürḳati maḥv itdi şeb- -i viṣāl 

  Ṭurmasun hīç yürüsün sāġar-ı ṣaḥbā bu gice 

 

 3 Germ idüp sīnesini açdı o perī meclisde165 

  Bedr-aydur ṣubḥa degin māh-ı şeb-ārā bu gice 

 

15a 4 Mest olup bāde- -i leb-i cān-baḫşı ile 

  Ḥālümi aġladum ol dilbere tenhā bu gice 

 

 5 Dem bu demdür bu demi ḫˇōş göre iy 166 

  Gelmesün ḫāṭıruña ġussa-i ferdā bu gice 

53 

Vaḥdetī Fermāyed 

 

 1 Zümre-i ehl- serveridür suḫteler 

  Meẕheb-i dīn-i kadīmüñ reh-beridür suḫteler 

 

 2 Bildürürler şarṭ-ı ṣavmı ṣalātuñ farżlarını 

  Mekteb-i yārān r suḫteler 

 

 3 Ẓāhirā ḫalḳuñ dilinde ehl-i ḫayrdandur velī 

   ammā ināsuñ bihteridür suḫteler 

 

                                                
52 (Çetin, 1993: 497-498) 
165  3-4: 4-3 D. 
 3a idüp: olup D. (Mana gereği divandaki daha doğrudur.) 
 3b bedr-aydur: bedr idi D. 
166  5a göre: görelüm D. (Vezin gereği divandaki daha doğrudur.) 



58 

 

 4 Bunlara her kim yaḳın olursa nuṣḥ-ı dīn ider 

  Fenn- -defteridür suḫteler 

 

 5  

  Ehl-i dil yārāna ġāyet müşterīdür suḫteler 

 

 6 Ḥubb-ı ḥaḳīḳī üzredür anlaruñ dōstluḳları  

  Yoḫsa isnād-ı mecāzīden berīdür suḫteler 

 

 7 Gerçi ḫūbān-iledü  

  Vaḥdetī ehl-i ṣafānuñ dilberidür suḫteler 

54167 

Güfte[-i Ḫalīlī] 

 

 1 Dilā key müşkil-imiş sevgülü yār ayrulıġı168 

  Tende key ḥasret-imiş rūḥ-ı revān ayrulıġı 

 

 2 Ser-i kūyuñdan ırāḫ āh eyler-ise dil ne ġarīb169 

  Aġladur kişiyi ġurbetde mekān ayrulıġı 

 

 3 Ben bu ayrulıġı senden ne bilem sulṭānum170 

  Ki ḳażā itdi baña devr-i zamān ayrulıġı 

 

 4 Ayrulıġdan niçe ben aġlamayam bi’llāh171 

  Ḳula lāyıḳ mı-durur ḫiẕmet-i ḫˇān ayrulıġı 

 

 

                                                
54 (Kavaklıyazı: 2010: 523-524) 
168  1a Dilā key, yār: dilde ne, cān T. 

 1b Tende key: Tendeki T. 
169  2a: Mısra vezne uymamaktadır. 

 2a: Ser-i kūyında ıraġ aġlasana dil-i ġarīb T. 
170  3a: bileyim sulṭānum: göreydüm ey perī T. 
171  4a billāh: billāh kim T. 

 4b ḫizmet-i ḫˇān: ḫıdmete ḫān T. 
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 5 İy Ḫalīlī yüri firḳatde nihān aġlayıgör172 

  ḳın da naṣīb oldı hemān ayrulıġı 

15b 

55173 

Ġazel-i Muḥibbī 

 

 1 Ḫalḳ  

  Olmaya devlet cihānda bir nefes ṣıḥḥat gibi 

 

 2 Salṭanat didükleri ancaḳ cihān ġavġāsıdur 

  Olmaya baḫ ḥdet gibi 

  

 3 ḳıbet 

  Yār-ı bāḳī ister iseñ olmaya ṭ  

 

 4 Olsa ger ḳumlar saġ ḥ  

  Gelmeye bu şīşe-i çarḫ  

 

 5 Gel ḥużūr itmek dilerseñ iy Muḥibbī fāriġ ol174 

  Olmaya vaḥdet maḳāmı gūşe-  

56175 

Naẓīre[-i Müderris Yaḥyā] 

 

 1 Şirret olmaz vālī-i şarḳ itdügi şirret gibi 

  ḥikmet gibi 

 

 2 Didi peyġam-ber ki [fitne] şarḳdan ider ẓuhūr 

  Olmasa anuñ ẓuhūrına sebeb ġaflet gibi 

 

                                                
172  5a nihān: hemīn T. 

55 (Yavuz, 2016, C. II: 1676) 
174  5a gel: ger D. 
56 Divanda (Tombul, 2014) bulunamadı.  
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 3 Devlete maġrūr olup şöhretde ḳalmaḳ yol degül 

  Devlete olmaya āfet b-ile şöhret gibi 

  

 4 Pādişāha lāyıḳ  

  Merdlere meydān gerekdür ṣūfīye ḫalvet gibi 

 

 5 İy Müderris sūḫte ol pervāneveş yanup yaḳıl 

  Nār ol evvel ṣ ḳ-ı ḥażret gibi 

57 

Ġazel[-i Maḳālī] 

Mef ūlü Fā ilātü ilün  

 1 Bekler gözüñ alup ele tīr ü kemān-ı kemīn 

  Derbend- şḳı kim geçe iy bī-amān emīn 

 

 2 Āhumdan ıżṭırābdadur her gün āsumān 

  Terdür yaşumdan iy yüzi meh her zamān zemīn 

  

16a 3 Gelmez ḳaçar o kevkeb-i ferḫunde yanuma 

  Olmaz gedāya ḥusrev-i ṣāḥib-ḳırān ḳarīn 

 

 4 Yerleşdi ḳaldı dilde ġam- şḳuñ olalı 

  Gözde ḫayālüñ iy şeh- -mekān mekīn 

 

 5 Devr-i lebüñde bāde-i gülgūna dil müdām 

  İçmez ġubār-ı pāyuña itdi yaman yemīn 

 

6 Bir būse vir Maḳālīye iy şāh-ı mülk-i ḥüsn 

Senden budur murādı cihānda hemān hemīn 
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58 

[Ġazel-i Meşāmī] 

 

 1 Cefā vü mihrüñ ol fettān birin bilür birin bilmez176 

  Ġam u ḳuñ dil-i nālān birin bilür birin bilmez 

 

 2 Baña gel mescid ü mey-ḫāneden geç diyü pend eyler 

  -i nā-dān birin bilür birin bilmez 

 

 3 Ṭarīḳ-ı hecr ü rāh-ı vuṣlatı dil bilürem dirse 

  İnanmañuz o ser-gerdān birin bilür birin bilmez 

 

 4 Kitāb-ı şīveden bāb-ı vefādan ḳ  itmeñ 

  Daḫı nev-restedür cānān birin bilür birin bilmez 

 

 5 Ḥabīb ile raḳīb aḥvālini ṣormañ Meşāmīden 

  O bir dīvānedür yārān birin bilür birin bilmez 

59177 

Ġazel-i Yaḥyā 

  

 1 Almazız manṣıb-ı dünyāyı ekābirlenürüz 

Mütekebbirlere gāhī mütekebbirlenürüz 

 

2 Ulu ṭaġlardan aḳan āb-ı revān mānendi178 

Söyledügi sözi bilmezlere saġırlanuruz 

 

3 Devlet [ü] cāh-ile cāhil gibi faḫr eylemezüz179 

 Ḳādir olduḳça velī faḳr-ıla fāḫirlenürüz 

 

                                                
58/1b: “Ġam u” yazılmış ancak doğrusu “ġam-ı” olmalıdır. 

59 (Çavuşoğlu ve Tanyeri, 1977: 393) 
178  2a mānendī: gibi hemân D. 
179  3: Yücedür himmetümüz encüm-i tābende gibi / Gözi açuklar arasında mubaṣṣırlānuruz D. 
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4 Ṣaḳal aġardı kefen boynumuza ṭaḳıldı 

Cānib-i āḫirete gitmege ḥāżırlanuruz 

 

16b 5 İzzet [ü] ḥürmet ise ancaḳ olur iy Yaḥyā180 

Şimdi taḫfīf-i edānī ile ḥāżırlanuruz 

60181 

[Ġazel-i Yaḥyā] 

 

1 Gün gibi mihr ü maḥ leme yayılmasa 

Sevdügümi sevdügümden ġayrı kimse bilmese 

 

2 - -cenāb 

Ṣoḥbetinde kāşkī adum daḫı añılmasa 

 

3 Çoḳdan ol -cenāba ḥālümi182 

Baḳıcak ṣabrum gi ḳlum eger ṭaġılmasa 

 

4 Dün gice tebdīl-i ṣūret eyleyüp virdüm selām 

Hergiz almazdı selāmumı eger yañılmasa 

 

5 ḳum iy Yaḥyā benüm olmazdı ḫalḳa dāsitān 

Ol ṣaçı Leylī beni Mecnūn u şeydā ḳılmasa 

61183 

Ġazel-i Ḳabūlī 

 

1 Bre āfet bre fettān-ı cihān 

Bre ẓālim bre āşūb-ı zamān 

 

 

                                                
180  5b Şimdi, ḥ  
60 (Çavuşoğlu ve Tanyeri, 1977: 530) 
182  3-4: 4-3 D. 
 3a -cenāba: şâh-ı cihâna 
61 (Erdoğan, 2008: 680) 
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2 Bre fitne bre iy şūḫ- lem184 

Bre ḳātil bre bī-emn ü emān 

 

3 Bre bülbül gibi şūḫ u şengül185 

Bre Düldül gibi çesbān-ı cihān 

 

4 Gül gibi bir iki gün yüze gülüp  

Bre dil bülbülin iden nālān 

 

5 Bre gül-rū bre çesmi nergis  

Bre misk ü bre ṣaçı reyḥān 

 

6 B ḳl alıcı yüze gülici186 

Bre göñli idici cümle talan 

 

7 Ḳavl idersin de yine gelmezsin187 

 ahdi bütün ḳavli yalan 

 

8 Bre bu ḫaste Ḳabūlī’ye ṭabīb  

B n 

17a 

62188 

Ġazel-i Mesīḥī 

ün 

1 Sūz-ıla āh ideydüm ḥadden ḳatı ziyāde189 

Ḳuşlar kebāb olurdı döne döne havāda 

 

 
                                                
184  2a iy: – D. 
185  3-4: – M. 
186  6b göñli: göñüller D. 

6b cümle: – D. 
187  7: – M. 
62 (Mengi, 2014: 264) 
189  1a ḳatı: eger D. 
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2 Ferzāne idük evvel sen şāh öñinde rūḥum190 

Nerrād-ı dehr āḫir sürdi beni piyāde 

 

3 Çeke çeke ġamını ḳaddüm kemāna döndi191 

Āh ḳaşı hilālüm itdi beni pula kepāde 

 

4 İḳbāl lāyıḳ aksinde ṣūretüñdür192 

-ı cihān-nümāda 

 

5 - ḳ ideydüm Ferhād’a ger Mesīḥī193 

Ḳomazdı iki ṭaşı ṭaġlarda bir arada 

63194 

Naẓīre-i Ḫayālī 

 

 1 Sūzum sirāyet itse Mecnūn-ı nā-murāda 

  Ḳuşlar kebāb olaydı başındaġı yuvada 

 

2 Naṭ -ı zemīnde oldum ferzānesi cihānın 

  Ferzīn olur oyunda süre süre piyāde 

 

3 Zühhāda künc-i mescid misin baña ḫarābāt195 

  Taḳdīr böyle ḳılmış nem [var] benim arada 

 

4 N’eydügini cihānın fehm it ḥabāb-ı meyden 

  Yazmış bu nükteyi Cem cām-ı cihān-nümāda 

 

                                                
190  2a idük: idüm D. 
191  3-4: 4-3 D. 
 3b: Āh ol ḳaşı kemānum itdi beni kepāde D. (Vezin ve mana gereği divandaki doğrudur.) 
192  4a lāyıḳ görüp: lā-bekādur D. 
  
 4a ṣūretüñdür: ṣūretüñ gör D. 
193  5b ṭ  

63 (Tarlan, 1992: 252) 
195  3-4: 4-3 D. 
 3a misin: mesken D. 
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5 ḳuñ Ḫayālī iy meh 

  Kim oldı aña nisbet ḳavs-i ḳuz[aḥ]da kepāde 

17b 

64196 

Naẓīre-  

 

 1 Āh eylesem derūnī n’ola bu ben fütāde197 

  Mümkin mi degü ḳatı ziyāde 

 

 2 Her kim idindi ḳı  yüzüñi miḥrāb 

  Merve ḥaḳ-içün oldı zemzem gibi ṣafāda 

 

3 ḳ-ı dildār bir baña ṭ -ı aġyār 

Dem-beste vālih ü zār ḳaldum iki arada 

 

 4 Āhum şerārıdur kim çarḫa doḳınur dūr olur 

  Encüm degül görinen iy māh-rū semāda 

 

 5 Naṭ -ı zemīnde çarḫa itmedi seni māt 

  ḳ [u] murāduñ üzere depret yürit piyāde 

65198 

Naẓīre-i Niẓāmī 

 

 1 Bu leṭāfet kim göresiz ol ḳamer ruḫsārda 

  Pertevi ḳatında gün bir ẕerredür miḳdārda 

 

 2 Kendüyi zülfine beñzetmiş Ḥıṭāda misk-i Çīn 

  Ḳara dürtüp yüzine gezdürdiler bāzārda 

 

 

                                                
64 Divanda (Akarsu, 2011) bulunamadı. 
197  1b “mümkin mi degül” yazılmış ancak mana gereği sadece “mümkin degül” olmalıdır. 

65 Divanda (İpekten, 1974) bulunamadı. 
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 3  çü göstermedin 199 

  Pes girü ḫaṭ n’eyler -i süker-güftārda 

 

 4 Bir siyeh dildür bu gün ḥālī ḳamer devrinde kim 

  Ẕerrece mihrüñ nişānı yoḳdur ol mekkārda 

 

 5 Gün yüzinde görüben zülfini bir ṣāḥib-naẓar 

  Māra beñzetmiş meger kim gūşe-i gülzārda 

 

 6 Serv olamadı müşābih verdümüñ boyına kim 

  Rāstı anuñ gibi ḳopmadı devvārda 

 

 7 Āhını şıḳlaruñ āhından artuḳ tīz ider 

  Şol dili gördüm ki miskini-durur dildārda 

 

 8 Ḫākinüñ şeyḫi bilür naẓm-ı Niẓāmī ṣ  

  Añlamaz ol kim kemāli  

18a 

66200 

Niẓāmī-i Ġazel-i Diger 

 

 1 İy nesīm-i seḥerī misk-feşāndur nefesüñ201 

  Vardur ol zülf-i semen-sāya meger dest-resüñ 

 

 2 Ben ki cān gülşeninüñ cevrine ḳatlanmaz-idüm202 

  Çekerem sen gül-içün cevrini ol ḫār u ḫasuñ 

 

 3 Firḳatüñde gözüm üstinde gören ḳaşumı dir 

  Köpri kim Nīl ü Eresüñ 

                                                
199  3b “süker” kelimesi noktaların unutulduğu farzedilirse “şeker” olarak da okunabilir. 

66 Divanda (İpekten, 1974) bulunamadı. (Gıynaş, 2014, C.II: 620-621) 
201  1a misk: müşg PB. 
202  2a cevrine: nāzına PB. 
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4 -i beñlerüñe 203 

  Şükr idüp el yüze sürmekdür işi herkesüñ 

 

 5 Yüz ḳarası-y-ıla ger ḫuld-i maḳām ister-iseñ204 

  Zülfinüñ yüzine yüz sürmege olsun hevesüñ 

 

 6 ḳuñda ḥālümi raḳīb-ile benüm205 

  Bilmeyen ḳıṣṣasını bülbül [ü] zāġ [u] ḳafesüñ 

 

7 Micmer-i tende Niẓāmī ūdını yaḳ206   

Ger dilerseñ ḳıla eṭ ṭṭar nefesüñ 

67 

Ġazel-i Kātibī der-Medḥ-i Çavuş-zāde 

 

 1 Görüp sen ruḫları verdi bu bāġ-  

  Hemān ol dem dil-i bī-çāre oldı saña üftāde 

 

 2 Bu nāz ü u ṭarz-ı şīve-i reftār 

Hemānā sende ḫatm oldı benüm cānum Çavuş-zāde 

  

 3 Ser-i kūyuñda āh itsem baña incinme sulṭānum 

  Gülüñ bülbülleri lā-büdd gelürler zār [u] feryāda 

 

4 Ta la’llāh boyuñ ḫalḳ itmiş 

Ḳul olur her ḳaçan görüp anı çün serv-i āzāde 

 

 5 Daḫı āline āl itdi ki Kātibī göñülüñde 

  Ġamına düşdüñ ol müşk-i cihān içinde āzāde 

  

                                                
203  4a -i  
204  5-6: 6-5 PB. 

 5b: yüzine: izine PB. (Mana gereği divandaki daha doğrudur.) 
205  6a ḳuñda ḥālümi: ḥ ḳuñda PB. (Vezin gereği PB’deki doğrudur.) 
206  7b ḳıla: k’ide PB. 
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 6 Niḳ ḳılma yüzüñden iy perī yoḫsa 

  ḳlı gözi ḳalur temāşāda 

 

18b 7 Dil-i bī-çāreden ġayrı ṣ ḳ yoḳ 

  Bilür ṣubḥ u mesā im ṣabā daḫı sevdāda 

 

 8 Beni öldür tevaḳḳuf ḳılma bir dem iy yüzi gülşen 

  Seni aġyār-ıla hergiz gözüm görmeye dünyāda 

 

 9 Ġam-ı hecrüñle dil iñler aḳar çeşmüm yaşı her dem 

  Demidür eyleseñ raḥmı bu ben maḥzūn [u] nā-şāda 

68 

Naẓīre-i Niẟārī 

 

 1 N’ola ser-ḫayl-i ḫūbān-ı cihāndur dinse dünyāda 

  Begüm meydān-ı hüsnüñ şeh-süvārıdur Çavuş-zāde 

 

 2 Hevā- ḳ-ıla esdi ṣavurdı yildi dil-i meyyāl 

  Virince ḥāṣıl-ı ṣabrum ḳarārum ḫırmenin bāda 

 

 3 Ṣaḳın beñzetme zülfini ol ġazālüñ nāfe-i Çīne 

  Gel iy miskīn ḫaṭādur ḳalma işbu cām-ı sevdāda 

 

 4 Leb-i şeftālūsın dilber virüp almadadur aġyār 

  Yimüşdür mīve-i vaṣ ḳlar eyvāda 

 

 5 Ḳopar cānum yirinden yüregüm oynar Niẟārī āh 

  Semend-i nāz-ıla üstüme sürdükçe Çavuş-zāde 
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69 

Naẓīre-i Ẕevḳī Fermāyed 

 

 1 Yoluñda pāy-māl olmış yatur bī-çāre üftāde 

  Semend-i nāza çignetme dili cānum Çavuş-zāde 

 

 2 Ser-efrāz-ı cihān sulṭān-ı ḫubān-ı zamānsın sen 

  Anuñ-çün oldı meh-rūlar saña cān-ıla dil-dāde 

 

 3 Ḫaber aldı ṣabādan gülşen-i kūyında cānānuñ 

  Güẕergāhında gelmiş seyre durur serv-i āzāde 

 

 4 Ḫırām-ı ḳāmet-i bālāsı ol serv-i sehī-ḳaddüñ 

  ḳ-ı bī-dilleri derd-ile feryāda 

  

 5 İşigüñde ḳuluñdur iltifāt it aña düşdükçe 

  Saña üftādedür cāndan sever Ẕevḳī-i dil-dāde 

19a 

70207 

Ġazel-i Aḥmed Fermāyed 

 

 1 Sāyem żiyā vireydi gün gibi gökde aya208 

  Bir dem muṣāḥib olsam sen serv-i meh-liḳāya 

 

2 Cān gülşeninde zülfüñ berg aṣdı fitne-engīz209 

  Dil m ḫālüñ toḫm ekdi her belāya 

 

 3 Ḳ  peyveste aġladursın210 

  Bārān ziyān degül mi şol misk tozlu yaya 

                                                
70 (Tarlan, 1966: 292-293): Beyitlerin mecmuadaki sıralanışı ile divandaki sıralanışı oldukça farklıdır. 
Ayrıca mürettip başlıkta Ahmedî demiş ama şairin mahlası Ahmed’dir. 
208  1b dem, muṣāḥib: gün, muḳārin D. 
209  2-4-5-6-9-10: − M. 
210  3a  



70 

 

4 Ḳomaz raḳīb-i münkir dilde ṣafā-yı ḫāṭır 

  Virdi ḫalel bu kāfir Cām-ı cihān-nümāya 

 

5 -liḳādan ayru 

  Gün ruḫlaruñ firāḳı irişdi iki aya 

 

6 Evvel umar idüm kim sāyende ḫˇōş geçeydüm 

  Bu rūşen oldı āḫir k’olmaz güneşde sāye 

 

7 Zülfüñ düninde virdüm dil ḫaddüñe gören dir 

  Maġribde bir ḳalender āyīne ṣundı aya 

 

8 Ṣatılduġında Yūsuf ṭartıldı gerçi aza211 

  Sen cāna ṭartılursın aylaḳsın ol bahāya 

 

 9 Bārān-ı eşk-i çeşmüm gör ol dıraḫt-ı nāzı 

  Ne itdi kim nihāl-i serv üzre ṣaldı sāye 

 

10 Āyīne gösterelden ay yüzüñüñ ṣafāsın 

  Āyīneyi görenler öperler ol ṣafāya 

 

11 Dil rūşen olmaz Aḥmed cevr oḳı delmeyince 

  Bī-revzen olsa ḫāne muḥtāc olur żiyāya 

71212 

[Ġazel-i Aḥmedī] 

 

 1 Biz di sözi söyleyicek ben dime 

  Bir de ṣakın yañıluban sen dime 

 

 

                                                
211  8a aza: miske D. 

71 Divanlarda (Kayabaşı, 1995; Akdoğan, t.y.) bulunamadı. 
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 2 Kendözini kāmil-i derrāk bilüp213 

  irīne cāhil ü gevden dime 

 

 3 Her ne ḳonarsa elüñe yirmeye 

Nān-ı cev gendüm [ü] erzen dime 

 

 4  

  Pīr ü civān merd ü oġlan dime 

 

 5 Pāy-būs olsun maḳāmuñ Aḥmedī 

  ānı laṭīfem ben dime 

19b 

72214 

Ġazel-  

ün 

 1 Zülf-i misküñ [sāye] ṣalmış ḫadd-i cānān üstine215 

Ṣan seḥāb-ı fitne ṣalmış māh-ı tābān üstine 

 

2 Genc-i ruḫsārına iy dil key ṣaḳın el ṣunma kim216 

Ejdehā-yı zülf olmışdur nigehbān üstine 

 

3 Dil ġam-ı zülfüñde ṣalmış n’ola ḳaddüñ nārına217 

Cān virür pervāneler -i şebistān üstine 

 

4 rıżuñdan zülf-i pür-çīnüñ gider kim iy ṣanem 

Küfrdür maḥżā çelīpā ḳoma Ḳur’ān üstine 

                                                
213  2b “gevden” metinde gevzen olarak geçmektedir. 

72 (Köksal, 2012: 2288-2289; Gıynaş, 2014, C.III: 522) 
215  1a misküñ: müşkīn MN. ve PB. 
 1b ṣalmış: gelmiş MN. ve PB. 
216  2, 4:  − M., Mecmau’n-Nezâir’den alınmıştır. 
217  3: – PB. 
 3a: ġam: ḫam MN. 
 3a ṣalmış: yansa MN. (Mana gereği divandaki daha doğrudur.) 
 3a ḳaddüñ: haddüñ MN. 
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5 Āsitānuñda raḳībi görüp āh itsek n’ola218 

Āsumāndan od atarlar yire şeyṭān üstine 

 

6 Gözlerüm ḫaṭṭ ayb eyleme219 

Bāġbānuñ ṣu seperler tāze reyḥān üstine 

 

7 Öldürem bir būse virem dir idüñ öldürmedüñ220 

Ey cefā-hū ṭ n üstine 

 

8 Cānuma cānā gören dir gözlerüñ cevr itdügin 

İki kāfir ġālib olmuş bir Müselmān üstine 

  

9 Gülşen-i dilde cemālüñ vasfın işitdi seḥer 

Cānını ḳıldı fidā murġ-ı hˇōş-elḥān üstine 

 

10 ḥbūbdan221 

Anda şāhid-bāz olan cān virür oġlan üstine 

73 

[Ġazel-  

 

 1 Çarḫ-ı kec-rev? ne ṣl-ı bahār irmiş gül? 

  Bāġ- burūdet peydā 

 

 2 Bir gül-i gülşen-i fażl u keremüñ bād-ı ecel 

  Reng-i rūyını döküp ḫāke düşürdi ḥayfā 

 

 3 Nāzenīn  perverde-i faṣl olmışdur 

  Ḳıldı bir anuñ içinde bu felek cümle fenā 

                                                
218  5a itsek: itsem MN. ve PB. 
 5a raḳībi: ḥasūdı PB. 
219  6a eyleme, aġladuġum: itme kim, aġladuġun MN. ve PB. 
 6b Bāġbānuñ: Bāġbānlar MN. ve PB. 
220  7-8-9: – M; Mecmau’n-Nezâir’den alınmıştır. 
221  10b Anda: Rind-i MN. ve PB. 
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 4 Efḍal u ekrem-i ḥażret-i şeyhü’l-İslām222 

  Ḳıldı rūḥına maḳām bāġ-ı İrem bār-ı Ḫudā 

 

 5 Seyl-i eşküñde aḳıdup didi tārīḫin 

  Āh bōstān- i  

   74223 

[Ġazel] 

 

 1 Ayaġum bir yire varmaz mey-i meyḫāneden ġayrı 

  Elüm bir nesneye varmaz sāḳīyā peymāneden ġayrı 

 

 2 Ḳoy a ġavġā ẓ ḳulaġum nesne işitmez 

  Şarāb ġulġulesiyle -i mestāneden ġayrı 

  

 3 ḫūr-ı behişte nāẓır olmazsam 

  Gözüm bir nesne görmez şāhid-i kāşāneden ġayrı 

20a  

[19b’nin mürekkebi tamamen bu sayfaya da geçmiş. O nedenle buraya 

herhangi bir şey yazılmamış.] 

20b  

[Bu sayfa boş bırakılmış.]  

                                                
222  73/4a: Mısra vezne uymamaktadır. 

74 Mahlas beyt yok. 
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21a 

75-80 

 



75 

 

21b-22a 

81 
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22b-23a 

 



77 

 

23b-24a 

82-83 

 



78 

 

24b-25a 

84-86 
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25b 

87224 

[Ġazel-i] Nevāyī 

 

1 Sini körgeç dir idüm bir mihribānım bar imiş 

  Allāh Allāh ni belā bāṭıl gümānım bar imiş 

 

2 uñ māhiyyetin aġzıñ sözin şerḥ eylerem225 

  Veh ni ṭ -ı pāk ü zihn-i ḫurde-dānım bar imiş 

 

3 Çāk ḳıl köksümni iy bed-mihr tā kim bilge siz 

  Tīġ-ı  āzürde cānım bar imiş 

 

4 Ni ḥayāt irdi öler ḥālümde kim körgeç mini 

  Nāz ile didi henüz ol nā-tüvānım bar imiş 

 

5 Cevher- ḳuñ alurġa ḫalḳ maḫfī naḳdı dik 

  Cān içinde bir niçe dāġ-ı nihānım bar imiş 

 

6 Yüz ġamı  

  -amānım bar imiş 

 

7 Dir ki yalḳıp min Nevāyī sözdin veh yaḫşı dur226 

  Kim tiriglikdin nişānum bir fiġānım bar imiş 

  

                                                
87 (Kut, 2003: 210) 
225  2a māhiyyetin: māhiyyet ü D. 
226  7a sözdin: ünidin D. (Vezin gereği divandaki daha doğrudur.) 
 7b nişānım: nişān tik D. 
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88 

 

26a 

89-90 

 



81 

 

26b 

91-92 
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27a 

93227 

[Ġazel-i] Nevāyī 

 

 1 Bu ni hüsn ü nāz irür kim intihāsı yoḳ anuñ 

  Bir nefes yoḳ kim köñülde yüz belāsı yoḳ  

 

 2 Ḫāli hicrānıda tım tım yirge tamġan ḳan yaşum228 

  Her biri bir lāle-durur kim ḳarası yoḳ anıñ 

 

 3 Köñlüm andaḳ toldı ḳan birle ki çıḳmas nālesi 

  Bāde tolġan cām yañlıġ kim ṣadāsı yoḳ anıñ 

 

 4 Ẓāhir itti ḫaste köñlüm yarası aġzıda ḳan229 

  Kim baġır ḫūn-ābıdın özge ġıẕāsı yoḳ anıñ 

 

 5 Ḳulluġuñ dāġın ḳoyup köñlümni ġamdın satḳun al 

  Kim bu naḳd-i ḳalbdin artuḳ bahāsı yoḳ anıñ 

 

 6 Künc- -ı dehr vaṣl-ı āh kim 

  ḳ anıñ 

  

 7 Hecr oḳı zaḫmın Nevāyī baġlamış başdın ayaḳ 

  Yoḳ ise cismin yapar çaġlıḳ libāsı yoḳ anıñ 

94230 

Ve lehu 

 

1 Tāze dāġ eṭrāfıda cismimde tım tım ḳan körüñ 

  Derd ü ġam taġıda veh veh lāle-  

                                                
93 (Kaya,1996: 334) 
228  2b lāle-durur: lāle-i devr D. 
229  4b özge: ayru D. 

94 (Kaya,1996: 335) 
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2 Nefy ḳılġanlar ḳuruḳ cismim helāk u ża  

  Tenġa köñlümdin tirelgen her ṭaraf peykān körüñ 

 

3 Ḫalḳ yıġlap tofraġım başıda yüz ḥasret bile231 

  Oḳların her yan tenim āmācıda ḫandān körüñ 

 

4 Ġam tüni yummas közüm devrinde kirpik ḫaylını 

  Ṣaf çekip közniñ karaġan ḥāliġa ḥayrān körüñ 

 

5 ḳı itkenler heves anıñ bu töhmetdin mini232 

  Baġlanıp boynum  

 

6 Çerḫ baḥ ḳılġan temennā ẕerreler 

  Mihr ġavvāṣın bu igrim içre ser-gerdān körüñ 

 

27b 7 Oḳlarıdındur Nevāyī cismi miḥnet gül-büni 

  Güller anıñ tāze ḳanlıg dāġıdın her yan körüñ 

95233 

Ve lehu 

 

1 Ger cefā ḳıl ger vefā kim dil-sitānımsın miniñ 

Ger mini öltür ü ger tirgüz ki cānımsın miniñ 

 

 2 Ḫ ḳad bile barġıl yanımdın cilveger 

  Ḫˇāh kil ḳaşımġa kim serv-i revānımsın miniñ 

 

 3 Köñlüm içresin sin ü ḳıñ tidin ḥālim saña234 

  Çun bu yañlıġ maḥrem-i rāz-ı nihānımsın miniñ 

 

                                                
231  3b yan: dem D. 
232  ḳ ḳ, īnek D. 
 5b boynum: köñlüm D. 
95 (Kaya,1996: 336) 
234  3a ḳ ḳımnı diy D. 
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 4 Cilve iylep her zamān efġan u āhım ḳ  

  Hem sin oḳ ẟ-i āh u fiġānımsın miniñ 

 

 5 ẕkūr ḳıl iy ḫaste cān235 

  Bārī bu bir ikki dem kim mihmānımsın miniñ 

 

6 Tilbelerde gerçi red ḳıldıñ mini līk añlaġıl236 

  Kim perī-ruḫsārelerdin tanlaġanımsın miniñ 

 

 7 Öldi mihriñdin Nevāyī bī-vefā dipsin anı 

  İrteki nāzük-mizāc-ı bed-gümānımsın miniñ 

96237 

[Ġazel-i] Sūzī 

Fa  

 1 Demi ḫˇōş gör ki dehrüñ  

  Bu deyrüñ dürlü dürlü ṣūreti var 

 

 2 Felek ṭanbūrveş burdı ḳulaġum238 

  Yine beñzer benümle ṣoḥbeti var 

 

 3 Revān oldı yitiş ol serve iy dil 

  -  

 

 4 Ṣaçuñ küfrin cemālüñ muṣḥafından 

  Götür billāh kim dīn ġayreti var 

 

 5 Yüzüñe beñzedügi-çün gül-i ter239 

  Baş üstinde ṭutarlar ḥürmeti var 

 

                                                
235  5-6: 6-5 D. 
236  6a Tilbelerde: Tilbelerdin D. 
96 (Gıynaş, 2014, C.I: 646-647) 
238  2: – PB. 
239  5: – M. 
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 6 Yitişdi birlige dilberle Sūzī  

  Ḥarīm-i vaṣl içinde vaḥdeti var 

28a 

97 

 

98240 

Ḳıṭ -i Nevāyī 

 

 1 ḳ ara dūzaḫdın iy zāhid mini ḳorḳutma kim 

  Hecr otın körgen semenderġa yalındın ḳayda bāk 

 

 2 İy Nevāyī şām-ı ġamdın ayru yoḳdur ṣubḥ-ı vaṣl 

  Aḳ irür līkin ḳaradur bedeni ni renk ise zāk 

99-103 

 

                                                
98 Divanlarda (Kaya, 1996; Karaörs, 2016; Kut, 2003; Türkay, 2002) bulunamadı. 



86 

 

28b 

104241 

[Ġazel-i Aḥmed] 

 

 1 Cenneti berg-i heves ṭutar cemālüñ gülşeni242 

  Kāha ṣaymaz dāne-i mehtābı ḥüsnüñ ḫırmeni 

 

 2 İy gülistān-ı leṭāfet her kişinüñ çeşmine 

  Baña geldügüñ gibi zībā gelürseñ vā meni 

 

3 Ḥākim- ḳuñ ḫarāb itmezdi göñlüm ḫānesin 

Baḳmasa ḥüsnüñ sarāyına bu çeşmüm revzeni 

 

 4 Ursalar eflāke iy meh göñlümüñ bār-ı ġamın 

  Yıḳılup gerdūn şikest olurdı ẞevrüñ gerdeni 

 

 5 ḳlumı 

  Kim çeke cerrāḥ-ı ġamzeñ sīneden ol demreni 

 

 6 İḥtiyācum ḥadden aşmışdur viṣālüñ naḳdine 

  -i ḥüsnüñdür bu gün müflis-nevāz ol iy ġanī 

 

 7 Būy-ı Yūsuf dīde- ḳuba virdi ise baṣar 

  Aḥmede cān virdi yāruñ nükhet-i pīrāheni 

 

 8 Dest-i dil luṭfuñ etegin şöyle muḥkem dutdı kim243 

  Tīġ-ı hicrānuñda kesmez dōstum senden beni 

 

 

                                                
104 (Tarlan, 1966: 348-349) 

Mürettip bu şiire “kıt‘a-i Türkî” olarak başlık atmış ancak bu şiir Ahmed Paşa’nın bir 
gazelinin son iki beyitidir. 
242  1-7: − M. 
243  8b hicrānuñda kesmez: hicrānuñ kesimez D. 
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 9 Ger elüm kesseñ ḳalur dāmān-ı luṭfuñda elüm244 

  Dāmenüñ kesseñ ḳalur destümde luṭfuñ dāmeni 

105-109 

 

  

                                                
244  9b Dāmenüñ: Luṭfuñı D. 
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29a 

110-114 

 



89 

 

29b-32a 

115-143 

 



90 

 

 



91 

 

 



92 

 

32b 

144245 

[Ġazel-i] fer 

lü Fā ilün 

 1 -i ter didüm ḫaṭ-ı ruḫsār-ı Aḥmed’e246 

  Rengīn varaḳlara anı itdüm müsevvede 

 

2 Reşk eyleyüp felek ḳaşuñ üstinde alnuña 

 Ḳandīl-i māhı aṣdı bu ṭāḳ-ı zebercede 

 

3 Naḳş oldı dilde ṣūreti çün māh-rūlaruñ 

 Mir āt idindi anı nüfūs-ı mücerrede 

 

4 Ceng itmesün ḥarīm-i cemālüñde gözlerüñ 

 Beytü’l-ḥ  

 

5 Ca  benefşe gerçi yüzi ḳara kelledür247 

 Gülşende baş egüpdür o zülf- ade 

145248 

Naẓīre-  

 

 1 Göñlüm esīr olalı bu zülf-i  

Eyler siyāh baḫt-ıla arbede 

 

2 İy meh senüñle mihr uralı ḥüsn lāfını 

 Günden güne zevāl irüp oldı felek-zede 

 

 

 

                                                
144 (Erünsal, 1983: 379) 
246  1b itdüm: ḳıldum D. 
247  5a ḳara yüzlü: yüzü ḳara D. 
145 (Gıynaş, 2014, C. III: 344; Köksal, 2002: 2503) 
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3 Her laḥẓa bir işāreti yüz biñ çeker249 

 Āyā ne hāṣıyet ḳodı Ḥaḳ tīr-i ġamzede 

 

4 Derd-i ḫumārını o ser-i rind-i mey-fürūş250 

Bir himmet itmez imiş aña pīr-i meykede 

 

5 Bi -i nigāra kim251 

Berg-i gül üzre yaraşur itsem müsevvede 

 

6 Ḳānūnı yā o cefā-pīşenüñ bu kim252 

Çeng-i ġama ṣalup dili ney gibi iñlede 

 

7 Naẓmum cevāhirini göreydi bu luṭf-ıla253 

Tesbīḥ idünürdi nüfūs-ı mücerrede 

146254 

[Ġazel-i Ẕātī] 

 

 1 Her kim ki baḳsa āyīne-i ḥüsn-i Aḥmed’e 

  Yüz şevḳ-ıla virür ṣalāvātı Muḥammed’e 

 

 2 Ẕ -i ḫāṣıyetin bir nefes Mesīḥ 

  Evrād idinür-idi nüfūs-ı mücerrede 

 

 3 Sümm-i semendüñüñ yiri sīnemde iy ṣanem255 

  Beñzer ḫarāb deyrde ṭāḳ-ı zebercede 

                                                
249  3: – PB. 
 3a çeker: çekerdiler MN. (Vezin ve mana gereği divandaki doğrudur.) 
250  4: – M., – MN. 
251  5: – MN. 
 5  -i ter didüm PB. 
252  6-7: 7-6 MN. 
253  7: – PB. 
146 (Çavuşoğlu ve Tanyeri, 1987, C. III: 242-243) 

Mürettip bu şiire “Ḳıṭ ” olarak başlık atmış ancak bu şiir Zâtî’nin bir gazelinin ilk iki 
beyitidir. 
255  3-7: − M. 
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 4 Kūyuñda yüzüñi görüben cān viren irer 

  Ḫuld-i berīn içinde ḥayāt-ı muḫallede 

 

 5 Ḫaṭṭuñ belürdi ṣanma yed-i ḳudret eyledi 

  Cān ṣafḥasında baḥẟ-i siyāhum müsevvede 

 

 6 Dil möhresini ḳapdı yine ḥoḳḳa-bāz- ḳ 

  İy aġzı ḥoḳḳa oynadı maḥ  

 

 7 Çarḫ aña cevr oḳın urur ol çarḫa āh oḳın 

  Devr içre var mı Ẕātī ḳadar bir felek-zede 

33a 

147 

[Ġazel-i] Ṭ  

 

 1 Zülfüñ ḳaracı ḫāl ü ḫaṭuñ ḳurbet uġrusı 

  Bir yire geldi yitmiş iki millet uġrusı 

 

 2 Ṣāfī nemed geyüp gelür āyīne ḳarşuña 

  Neyler senüñ yanuñda o bir ṣūret uġrusı 

 

 3 Ṣūfī egerçi āl-ıla ṣoḥbetde tāc urur 

  Ḫalvetde başlar keser ol keẟret uġrusı 

 

 4 Bir demde ḳaṣd ider gibi biñ şīve ögrenür   

  Ġamzeñ gibi bulınmaya bir ṣ  

 

 5 Lāyıḳ mıdur ki Ṭ ye iy Mesīḥ-dem 

  İtseñ ayaġını güle her bir let? uġrusı 
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148256 

[Ġazel-i] Necātī 

 

1 Ey ṣoḥbet eyledüm diyen ol dilsitān-ıla 

Yalanı şöyle söyle ki biraz inanıla 

 

 2 Aṣmaḳdan artuġa yaramaz şol göñül ki ol257 

  Dāyim ṭolaşa ṭurre- -feşān-ıla 

 

3 Zülfüñ ḳoḫusı-y-ıla olur mu teber nesīm258 

Merġūb olur müsāfir olan armaġan-ıla 

 

4 Öldürme beni bir yaña sen bir yaña zemān259 

Şāyed ki ola bir gün añasın zamān-ıla 

 

5 Ḳan aġlayup günehde bulınduḳsa dōstum260 

Öldürme ben ḳuluñı yuma ḳanı ḳan-ıla 

 

6 Baġlarlar ise ṭurmaya cennetde zāhidi261 

Görse yüzini sünbül-i ʿanber-feşān-ıla 

 

7 İrse elim ayaġuña yüz sürmege eger262 

İzüñ tozını ṭartar idüm za ferān-ıla 

 

8 ḳ erinüñ yanmaġ olmaġın263 

 Ṭutdı Necātī -ıla 

                                                
148 (Tarlan, 1997: 417-418) 
257  2: – D. 
258  3-4-5-: 2-3-4 D. 
259  4b ki ola: ola ki D. 
260  5a bulunduḳsa dōstum: bulundumsa ey perī D. 
261  6: – M. 
262  7a: Bir kez yüzüm ayaġuña sürmege irse el D. 
 7b ṭartar: datar D. 
263  8: Ṭutdı cihānı şöhret-i şiʿrüñ Necātīya / Dünyāya ṣıġmaz olduñ o bir ḳaç yalan-ıla D. 
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149 

Müfred 

 

Ṣabr iden hicrāna dirler vaṣl olur cānāneye 

Bir meẟeldür söylenür illā biz anı görmedük 

33b 

150264 

[Ḳaṣīde-i] Müftī-i Dānişmendī-i Bāḳī 

 

 1 Rūḥ-baḫş oldı Mesīḥā-ṣıfat enfās-ı bahār 

  Açdılar dīdelerin ḫˇāb-  

 

 2 Tāze cān buldı cihān irdi nebātāta ḥayāt 

  Ellerinde ḥarekāt eyleseler serv ü çenār 

 

 3 Döşedi yine çemen naṭ -ı zümürrüd-fāmın 

  Sīm-i ḫām olmış iken ferş-i ḥarīm-i gülzār 

 

4 Dāye-i ebr yine ġoncalaruñ şeb-nemden265 

Başına aḳçe dizer niteki eṭfāl-i ṣıġār 

 

5 Mevsim-i rezm degüldür dem-i bezm irdi diyü 

Sūsenüñ ḫançerini ṭutdı ser-ā-pā jengār 

 

 6 Semenüñ sīne-i sīmīnin açup bād-ı seḥer 

  Çözdi gülşende gülüñ dügmelerin nāḫun-ı ḫār 

 

 7 Zīb ü fer virmek içün rūy- -ı çemene 

  Yāsemen şāne ṣabā māşıṭa āb āyīnedār 

 

                                                
150 (Küçük, 2011: 39): Beyitlerin mecmuadaki sıralanışı ile divandaki sıralanışı oldukça farklıdır. 
265  4, 5, 18, 19, 20, 22, 23, 33, 37, 39, 40, 46, 50, 51: – M. 
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 8 Pīrehen berg-i semen gūy-ı girībān şeb-nem 

Gülsitān oldı bu gün bir ṣanem-i lāle- ẕār 

 

 9 Dür ü yāḳūt-ıla bir naḫl-i muraṣṣ ṣandum 

Erġavān üzre dökilmiş ḳaṭerāt-ı emṭār 

 

10 Şīşe-i çarḫda gör bunca muraṣṣ ḫli 

Nice ārāste ḳılmış yine ṣun -ı Cebbār 

 

11 Geldi ferrāş-ı ṣabā ṣaḥn-ı ribāṭ-ı çemene266                                                                                                                 

Yine bir ḳāfile ḳondurdı yüki cümle bahār 

 

12 Leşger-i ebr çemen mülkine aḳın ṣaldı                                                                                                                          

Ṭurma yaġmada yine niteki yaġı Tātār 

 

 13 Farḳına bir nice per ṭaḳınur altun tellü 

Ḫayl-i ezhāra meger zanbaḳ olupdur ser-dār 

 

14 Dikdi leşgergeh-i ezhāra ṣanavber tūġın 

Ḫaymeler ḳurdı yine ṣaḥn-ı çemende eşcār 

 

15 Döşedi mihr-i felek yolları dībālar-ıla 

İtdi teşrīf çemen mülkini sulṭān-ı bahār 

 

16 Ṣubḥ-dem velvele-i nevbet-i şāhī mi degül 

Ṣavt-ı murġān-ı ḫˇōş-elḥān u ṣadā-yı kūhsār 

 

17 Çemen eṭfālinüñ uyḫuların uçurdı yine   

Ṣubḥ-dem ġulġule-i fāḫte gül-bāng-i hezār 

 

                                                
266  11a geldi: yine D. 
 11b yine: geldi D. 



98 

 

34a 18 Berg-i ezhārı hevā şöyle çıḳardı felege 

Pür-kevākib görinür günbed-i çarḫ-ı devvār 

  

19 Dem- Īsā dirilür būy-ı buḫūr-ı Meryem 

Açdı zanbaḳ Yed-i Beyżāyı kef-i Mūsāvār 

 

20 Zanbaḳuñ ġoncasıdur bāġa gümiş bāzū-bend 

ferān ile yazılmış aña ḫaṭṭ-ı ṭūmār 

 

21 Cām-ı zerrīni ṭolu bāde-i gül-reng itmiş 

Gül- ḥeri ḳılmaḳ -i ḫumār 

 

22 Dehen-i ġonca-i ter dürlü leṭ if söyler 

 mi gül-i rengīn-ruḫsār 

  

23 Güher-i furṣatı aldurma ṣaḳın devr-i felek 

Sīm ü zerle gözüñi boyamasun nergisvār 

 

24 Cām-ı mey ḳaṭreleri sübḥa-i mercān olsun 

Gelüñüz zerḳ u riyādan idelüm istiġfār 

 

25 Lāle ṣaḥrāyı bu gün kān-ı Bedaḫşān itdi 

Jāle gülzāra niẟār eyledi dürr-i şehvār 

 

26 Dāmenin dürr ü cevāhirle pür itdi gül-i ter 

Ki ide ḫāk-i der-i Ḥażret-i Pāşāya niẟār 

 

27 Ṣāḥib-i tīġ u ḳalem mālik-i cām u ḫātem 

Āsāf-ı Cem- ẓamet dāver-i Cemşīd-veḳār 

 

28 Āsumān-pāye hümā-  

İremez ṭāḳ-i celāline kemend-i efkār 
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29 Şāh-ı gül neşv ü nemā bulsa nem-i luṭfından 

Ola her ġonca-i ter bülbül-i şīrīn-güftār 

 

30 Āb u gil müşg ü gül-āb ola çemen ṣaḥnında 

Būy-ı ḫulḳıyla güẕār itse nesīm-i esḥār 

  

31 Ṭ -ı veḳḳādın eger āteş-i raḫşān görse 

Ḳızara aḫker-i sūzān nitekim dāne-i nār 

  

32 Güneşi keff-i zer-efşānına beñzer dir idüm 

Almasa m ṭā eyledügin āḫir-i kār 

 

33 Şöyledür keff-i güher-pāşı yemīn itmek olur 

aṭāsından irer baḥra ġınā kāne yesār 

 

34 Manẓar-ı ḳaṣr- yi gibi 

Rūy göstermedi bir şāhid-i ḫurrem-dīdār 

 

35 Bāġ-ı cūdında nihāl-i kereminden derilür 

Luṭf-ı bī-minnetinüñ mīvelerinden her bār 

 

36 Manẓar-ı himmetinüñ küngüre-  

İremez ṣarṣar-ı ṭūfān-ı fenā birle ġubār 

 

37 İşigi ṭaşı imiş yüz sürecek ḥayf diyü 

Ṭaşdan ṭaşa döger başını şimdi enhār 

 

38 Serverā cānı mı var devletüñ eyyāmında 

Sünbülüñ ṭurrasına el uzada şāh-ı çenār 

 

39 Eylemez kimse bu gün kimse elinden nāle 

Bezm- işretde meger muṭrıb elinden evtār 
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40 Ṣer r eyler ise 

Gerçi ḳānūna uyar zemzeme-i mūsīḳār 

 

41 Geşt iderken çemen-i medḥ ü ẟenāñı nā-geh267 

Lāyiḥ oldı dile ol demde -i hemvar 

 

34b 42 Gül gibi gülşene ḳılsañ n’ arż-ı dīdār 

Ḫayli dökildi ṣaçıldı yoluña faṣl-ı bahār 

 

43 Reşk-i dendānuñ-ıla ḫançere düşdi jāle 

Berg-i sūsende gören itdi ṣanur anı karār 

 

44 Degme bir gevheri kirpügine ṣalındurmaz 

-i revān-baḫşuñı çeşm-i ḫūn-bār 

 

45 Geçemez çenber-i gīsū-yı girih-gīrüñden 

-ıla bir ḳılca ḳalupdur dil-i zār 

 

46 Ṭurralar milket-i Çīn nāfe-i müşgīn ol ḫāl 

Gözüñ āhū-yı Ḫuten ġamzelerüñdür Tātār 

 

47 Dil-i mecrūḥa şifā-baḫş leb lüñdür268 

Gül-be-şekkerle bulur ḳuvveti ṭ -ı bīmār 

 

48 Ḳoma Bāḳī ḳ -ṣıfat ayaḳda 

Dest-gīr ol aña ey dāver- -miḳdār 

 

49 Bāġ-ı medḥüñde olur cümleye ġālib tenhā 

Baḥẟ içün gelse eger bülbül-i ḫˇōş-naġme hezār 

 

                                                
267  41a nā-geh: ḥāṭır D. 
 41b ol demde: nā-gāh D. 
268  47a leb: ruḫ D. 
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50 Puḫ ḫte piyāz 

Ḫ ḫ r 

 

51 Ḫām var ise eger micmere-i naẓmumda 

Dāmen-i luṭfuñ anı setr ider ey faḫr-ı kibār 

 

52 Baḥr-i ṭūr emvācın 

Dem -i kenār 

 

53 Lālelerle bezene niteki deşt ü ṣaḥrā                                                                                                                                              

Nitekim güller ile zeyn ola dest ü destār 

 

54 Nitekim lālelere şeb-nem olup üftāde269 

Güllere ḳ-ı şeydā geçine bülbül-i zār 

 

55 Gül gibi ḫurrem ü ḫandān ola rūy-ı baḫtuñ 

Sāġar- yşuñ ola lāle-ṣıfat cevher-dār 

151270 

[Ḳaṣīde-i Ḫayālī] 

 

 1 Ḫˇāb-ı ġafletde iken oldı göz açup bīdār 

  Ḳudret-i Ḥaḳḳ’a naẓar ḳ -ı ezhār 

 

2 Her şükūfe dehen ü berg zebāndur gūyā 

  Ẕikr ider Ḫālıḳını ḥāl diliyle eşcār 

 

3 Göñlü ḳatılara irerse n’ola neşv ü nemā271 

  Bu fuṣūl içre ki sebze bitürüptür esḥār 

 

                                                
269  ḳ-ı şeydā, bülbül-i zār: bülbül- ḳ-ı zār D. 
151 (Tarlan, 1992: 29-30) 
271  3a irerse n’ola: erse yeridir D. 
 3b esḥār: ahcâr D. 
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35a 4 Çekdi āvāze-i Dāvūdunu her bülbül-i mest 

  Yed-i Beyżāsını arż eyledi gül Mūsāvār 

 

5 Bād taḥrīk edicek nāyı ṣadā eyle diyü272 

  Nefesin ṭutdı o dem geldi biraz mūsiḳār 

 

6 Gice bālīn-i ferāġatde yaturken nā-geh 

  Hātif-i ġayb di n gözin uyar 

 

7 Bir naẓarla gö -mānend 

  Başına ister-iseñ giymege tāc-ı zer-kār 

 

8 Bu ḳadar oncayı dil-teng görüp 

  Ṣaḥn-ı gülşende ider aġız açup ḫande enār 

 

9 Şāha -i çemenin maḥṣūlin273 

  Elde evrāḳ getürür güller olup defterdār 

 

10 Nice Şeh Ḫusrev-i Cemşīd-fer ü Dārā-der 

  Çarḫ-pervāz u hümā-sāye vü ṭūṭī-güftār 

 

11 Gülbün-i bāġ-ı kerem Şāh Süleymān ki anuñ 

  Var-durur bencileyin bülbül-i gūyāsı hezār 

 

12 Sancaġ u tuġuñ ider rūz- -rūz 

  Her ne vaḳtin ki berāber ola bu leyl ü nehār 

 

13 Meh-i encüm-sipeh ü mihr-i felek-mertebesin 

  Saña dirsem yiridir baḥr-i seḫā kūh-i veḳār 

 

                                                
272  5b çaldı: geldi D. 
273  9b getürür: ṭutar D. 
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14 Dünyede buldugı bu nām u nişān-ıla şeref 

  Sīnede mühr-i Süleymān götürür her dīnār 

 

15 Kimse ḳan yutmadı devrüñde meger ġonca-i bāġ 

  Kimse āh itmedi üñde meger bülbül-i zār 

 

16 Āb-ı tīġın ideli ehl-i hevā olanı ḫāk274 

  Ḳorḳudan kendüsine ṭaşı ḥiṣār eyledi nār 

 

17 Ḥāṣıl-ı i tebāh 

  Pādişāhum baña vaḳtidür iderseñ tīmār 

 

18 Tāc u taḫtum vireliden yile mānend-i ḥabāb 

  veş ḥāke düşüp ḳan yudaram sāġarvār 

 

19 Benem ol murġ-ı hevāyī ki gidüp dāne-i ṣabr275 

  Dām-ı ṣayyād-ı belāda iderem şimdi ḳarār 

 

20 Bu ḳaṣīdemde benüm şāhid- ḳtur 

  Ḫusrev-i mülk- itmeñ inkār 

 

21 Dem-  gibi oldu suḫānum rūḥ-efzā276 

  Ḳadr-ile başım eger göğe irerse yeri var 

 

22 Nice kim cünd-i şitā ġāret idüp gülzārı 

  Eyledikçe anı maġlūb şeh-i mülk-i bahār 

 

23 Düşmanuñuñ ola pejmürde bahār-ı ömrü277 

  Vird idindi Ḫayālī bu sözi leyl ü nehār 

                                                
274  16b Ḳorḳudan: Ḫavfdan D. 
275  19: Bu beyit ve sonrası derkenar olarak yazılmıştır. 
276  21b irerse: eserse D. 
277  23b bu sözi leyl ü nehār: bunu leylen ve nehâr D. 
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35b 

152278 

Ez-ān-ı Bergüẕer-i Ḥüseyin Beg Sellemehu’llāh 

 

 1 Bir bārgīr şimdi ṣāl kim biz iy nāmdār279 

  Kim bār-ı ḳahr-ıla beni deng itdi hem nizār 

 

 2 Bir esbdür ki ṣanasın olmış-durur anuñ 

  Ḳaṣr-ı memāta her kemügi nerdübānvār 

 

 3 Ṣ 280 

  Kim ṣūret-i ecel görinür anda āşikār 

 

 4 Yatduḳça öldi diyü köpekler yimek-içün281 

  Çevre yanın ṭutup dögünirler idüp ḥiṣār 

 

 5 Ölüp ayaġ uzada diyü intiẓār-ıla 

  Oldı maḥ -i çeşm-çār 

  

 6 Ṣuvarmaġ istedükçe adımını atmayup282 

  Gözüm yaşını ṣuya varınca ider pınar 

 

 7 Fikr itmeyeydi arḳası üstinde güllerin 

  Her ṣubḥ-demde gözleri olmazdı jāle-bār 

 

 

 

                                                
152 (Mengi, 2014: 63-66): Beyitlerin mecmuadaki sıralanışı ile divandaki sıralanışı oldukça farklıdır. 
Ayrıca bu kasidenin diğer yarısı mecmuanın ileriki sayfalarında yer almaktadır. 
279  1a şimdi ṣ ṭā baña Kirdigār D. 
 1b Kim, nizār: Uş, rūzgār D. 
280  3: − M. 
281  4a yimek-içün: yimemege D. 

 4b ṭutup dögünirler idüp: dögüni dögüni ider D. 
282  6-7: − M. 
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 8 Öñine yem döker-isem azdur iki çuval283 

  Üstine yük urursam aġırdur iki enār 

 

 9 Biñ var iken delikleri ṣırtında çıḳıcaḳ284 

  Çaylaḳ bilimezin neresinde ḳılur ḳarār 

 

 10 Ṭās-ı felekde encümi ger arpa ṣanmasa 

  Giceyle göz diküp göge çekmezdi intiẓār 

 

 11 Keştī-i Nūḥa daḫı aġaç ṭaşıyalıdan 

  Ḳalmış yaġırı yirleri ṣırtında yādigār 

 

 12 Yoḳ ḳuyruġında bir dāne ḳıl tā yapam duzaġ285 

  Ölisi üzre zāġ [u] vezaġ itmege şikār 

 

 13 Dāġ urmaduġum aña budur yad varıcaḳ286 

  Dāġından iñleyüp beni ḳılmaya şermsār 

 

 14 Mevt ü ḥayātını ḳosalar iki cānibe 

  Dirligin istemez ölümin ider iḫtiyār 

 

 15 Rıḥlet demini bezm ṣanup dört ayaḳların 

  Şol çār-pāreveş birbirine çarpar 

 

 16 Gözine ḳarşu çün el ururam uyana ben287 

  Gögsin geçürüp ister emān idüp āh u zār 

 

 
                                                
283  8a döker-isem: virür iseñ D. 
 8b urur-sam, enār: urur iseñ, nār D. 
284  9: − M. 
285  12 dāne ḳıl tā: ḳılı tā kim D. 
 12b zāġ [u] vezaġ itmege: eylemege ḳarġalar D. 
286  13-14-15: − M. 
287  16a çün, ururam: çünki, uram D. 
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 17 Ben de esirgeyüp ḳıluram şöyle āh kim 

  Ṭolar şerār-ı nār-ıla bu köhne sebzezār 

 

 18 Yanında ġayrı atlara otlaḳ viricegiz288 

  Utanuram dimege ki bunuñ da cānı var 

 

19 Ḫalḳuñ görüp semend-ile seyrān itdügin 

  Ben daḫı ḳarşu ḳarşu oluram aña süvār 

 

 20 Ben arḳasında veş fiġān289 

  Yaġmur yirine ebr-i kefüm tāziyānevār 

 

21 Çün mehmūz ururam aña vü eylerem sūziş290 

  Gören ya zort? urur baña yā taḫta  ḳaḳar 

 

22 Olmış-durur vücūdda bārīk [ü] hem naḥīf 

  Şol resme kim oñurġası diḳḳatde ḳıl yarar 

 

 23 Otlaḳ yüzini görmemiş ammā giyāh-ı derd291 

  -i mār 

 

24 Ehl-i riyāżeti işidürüz uçar diyü 

  Bu da riyāżet ehlidür üf dir-iseñ uçar 

 

25 Yā Rab ecel buḳaġısını ur ayaġına292 

  Düzd-i ḥayāt eylemesün tā anı şikār 

 

 

                                                
288  18: − M. 
289  20: − M. 
290  21: Çün ṣaġrısına ḳamçı uram çevre baḳınup/Ṣanur kimesne taḫta ḳaḳar anı ince yar D. 
291  23: − M. 
292  25: “ecel” ve “ḥayāt” kelimelerinin üzeri çizilerek üstüne ve altına “beḳā” ve “memāt” 

kelimeleri yazılmıştır. 
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36a 

153293 

[Ġazel-i] Süheylī-i Defterdār 

 

 1 Hīç mükeyyif mi olur bāde-i ḥamrāya irer294 

  Yā müferriḥ mi olur cām-ı muṣaffāya irer 

 

2 Ceyş-i ġam dört yanum aldı iriş iy sāḳī295 

  Ġama ḳarşu durışur bāde-i ṣahbāya irer 

 

3 Bir yalıñ yüzlü ışıḳ anuñ 

  Her gice meygedede şevḳi ẞüreyyāya irer 

 

4 Rāst ḳaddüm yine çeng eyledi üstād-ı felek 

  Naġmesi her ḳılınuñ Zühre-i zehrāya irer 

 

5 Ṭut Süheylī etegin pīr-i muġānuñ ki kişi 

  Lā-cerem mesned-ile devlet- ya irer 

154 

[Ġazel-i] Niṣābī 

a  

 1 Yüzüme urma gel noḳṣānum iy şāh 

  Dimişlerdür ki eksiksüz bir Allāh 

 

 2 Bu ḥüsn ü bu cemāle olma maġrūr 

  Bilürsin bir ḳarār üzre degül cāh 

 

 3 Cefālarla beni gāh aġladursuñ 

  Vefālar eyleyüp şād eyledüñ gāh 

 

                                                
153 (Harmancı, 2007: 285) 
294  1a mükeyyif mi olur: bir keyf mi var D. 
295  2b bāde-i: kim ola D. (Mana gereği divandaki daha doğrudur.) 
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 4 Raḳīb-i kec-reve olma muḳārin 

  Çıḳarmasun seni yoldan o güm-rāh 

 

 5 Beni düş-nām-ıla añmış ḥabībüm 

  Niṣābī çoḳ şükür elḥamdülillāh 

155296 

[Ġazel-i Faḳīrī] 

Fā  

 1 Gözlerüm yaşına raḥm idüp görinmez ol ḥabīb297 

  Ṭ ḳdur sitāremde nic’idem ben ġarīb 

 

 2 Tīġ-ı hecrüñle oñılmaz derde düşdüm āh kim298 

  Bir belā daḫı bu kim ḳaṣd- ṭabīb 

 

 3 Nār-ı hecrüñ iy yüzi gül çünki geçdi cānına 

  Ḳaḳıdı bir parça āteş a  

 

 4 Müşkil imiş cān acısıyla cehennem şiddeti 

  Bir yaña hecr-i ḥabīb ü bir yaña ṭ -ı raḳīb 

 

 5 Bīm-i hecrüñde ümīd-i vaṣluñ egler göñlümi
299 

  İy Fākīrī ḳalmışuz ḫavf u recāda yā naṣīb 

36b 

156300 

[Ġazel-i Āhī] 

 

 1 Ne naḳş ider bizüm-ile nigārı gördüñ mi 

  Ne fitneler ḳoparur rūzgārı gördüñ mi 

                                                
155 (Gıynaş, 2014, C. I: 344): Mürettip “Şeyḫ Yahyā Çelebi” olarak başlık atmış ancak şiir Fakîrî’ye 
aittir. 
297  1b sitāremde: sitārem veh PB. 
298  2a şimdi āh: āh kim PB. 
299  5a göñlümi: cānumı PB.  
156 (Sungur, 1994: 199) 
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 2 Bu ḳanlu ḳanlu yaşumdan revān olup göz göz 

  Bu çeşme çeşme aḳan cūybārı gördüñ mi 

 

 3 Direk direk dikilüben ḳapuñda dūd-ı dilüm301 

   göge aġan şerārı gördüñ mi 

 

 4 Bu pāre pāre ciger ḳanı ile sīnemde302 

  Bölük bölük açılan lālezārı gördüñ mi 

 

 5 Ḳaçup ḳaçup da ıraḳdan dönüp dönüp yüzüme 

  Ḳıya ḳıya baḳan ol ġamze-kārı gördüñ mi 

 

 6 Ṣorar irişdügine Āhī gözyaşın döküp303 

  Ḳabā-yı sürḫ-ile ol lālezārı gördüñ mi 

157304 

[Ġazel-i Ḫayālī] 

 

 1 Kaşuñ hilālini meh-i tābāna virmezin 

  Şem -i ruḫuñı mihr-i dıraḫşāna virmezin 

 

2 Ḫaṭṭuñı sebzezāra Semerḳanda leblerüñ305 

  İzüñ tozını kuḥl-ı Ṣıfāhāna virmezin 

 

3 Aḳşehre alnuñı yüzüñi Aydın iline 

  Miskīn ṣaçuñı mülk-i Ḳaramana virmezin 

 

4 Göz ḳarasını mesken iden - i 

  Ẓulmet içinde çeşme-i ḥayvāna virmezin 

                                                
301  3a dikilüben: dikilürken D. 
302  4: – M.  
303  6b lālezārı: gül- ẕārı D. 
157 (Tarlan, 1992: 208): Şiirde redif olarak yer alan “virmezin” kelimesi divanda “virmezem” 

şeklindedir. 
305  2a leblerüñ: beñlerüñ D. 
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5 Ben ol Ḫayālīyem ki işigüñ gedālıġın 

  Taḫt-ı Acemle milket-i ẟmāna virmezin 

158306 

Maṭ -ı Yaḥyā 

 

 1 Ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi iy ġāfil aġardı ṣaḳaluñ 

  Ḥaberüñ yoḳ seni penbeyle boġazlar ecelüñ 

159 

Naẓīre 

 

 1 Ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi iy kāẕib aġardı ṣaḳaluñ 

  Ḥaberüñ yoḳ ecelüñ boynıña daḳdı kefenüñ 

37a 

160307 

[Ḳaṣīde-i Mesīḥī] 

 

 1 Ne çekdügümi ben bu arıḳ bārgīr-ile308 

  Şerḥ eyler-  pāyidār 

 

 2 Ne diyeyin bir at-durur ki anuñ üstine309 

  Çāḳ buñ deminde mīrāḫorı göreyin süvār 

 

 3 İy ṭabl-bāz zeynüñe ḫˇūrşīd reşk ider310 

  Rūz-ı rikāb-ı maḳdemüñe māh-ı nev  

 

 4 Luṭf it şehā bir esb buyur ben ḳuluña kim 

Yil gibi tīz-rev ola ammā cebel-vaḳār 

 

                                                
158 (Çavuşoğlu ve Tanyeri, 1977: 420) 
160 (Mengi, 2014: 63-66): Beyitlerin mecmuadaki sıralanışı ile divandaki sıralanışı oldukça farklıdır. 
308  1a eyler-  
309  2b mīrāḫorı: düşmenüñi D. 
310  3a ider: idüp D. 

 3b Rūz-ı rikāb-ı: Vey zer-rikās-ı D. 
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5 Rūz-ı meṣa -i neberd idicek şehā311 

Ḫaṣmum gözine görine atuñ yelisi mār 

 

6 Çünkim ḳamış ḳulaḳlarını 312 

Cündi alayın iñlede ney gibi zār zār 

 

7 Nevmīẕ eyleme beni kim üstüḫˇānumı313 

Cev gibi pāre pāre ḳılur ṭ -ı her ḥımār 

 

8 Uzatma iy Mesīḥī şikāyet selāsilin314 

Dīvāneligi ḳ ḳıl pāşāya var 

 

9 -i semend-i ṣubḥ315 

Bitdükçe ṭaġ u rāġda eşcār u sebzezār 

 

10 Hükmüñ öñinde leşker-  

Pergār-ı pāy-ı esbüñe kāmuñ ola medār 

161316 

Ve lehu 

 

 1 Görmeye hergiz dilerseñ māh-ı ümīẕüñ meḥāḳ 

  Sözine her bir ḥūnīnüñ kim ṣaḳın ṭutma ḳulaḳ 

 

 2 İy bürāẕer her kim ile ṣoḥbet itseñ bir nefes 

  Bār-ı ġamdur olmayınca meşrebi hem-ittifāḳ 

                                                
311  5a idicek: eyleseñ D. 
 5b Ḫaṣmum: Ḫaṣmuñ D. 
312  6a: Çünkim: Esbüñ D. 

 6b Cündi alayın: Düşmen çerisin D. 
313  7b her: hem D. 
314  8b pāşāya: o şāha D. 
315  9a nesīm-i semend-i ṣubḥ: semend-i nesīm-i ṣubḥ D. 
161 Divanda (Mengi, 2014) bulunamadı. 
 Bu şiir Hüseynî mahlaslı bir şaire de ait olabilir. Ancak mürettip “ve lehu” şeklinde başlık 
attığından ve bir önceki şiirde de mahlası Hüseynî gibi yazmasına rağmen şiirin Mesihi’ye ait olması 
hasebiyle kaynaklarda bulunamayan bu şiiri de Mesîhî’ye ait olarak değerlendirdik. 
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 3 Ehl-i dānişle muṣāḥib olduġuñ taḳdīrce 

  Çün muvāfıḳ olmaya eyler seni ḫalḳa nifāḳ 

 

 4 Hem-dem-i nā-dān elinden cām-ı mey ṭutsañ eger 

  Fi’l-meẟel ger şehd olursa zehr olur andan meẕāḳ 

 

5 Lā-cerem nā-ehl olanla ṣoḥbet itseñ iḫtiyār 

Cānuña beyhūde teklīf olısar mālā yuṭāḳ 

 

 6 İy Mesīḥī ol ki her ḥālüñle hem-derdüñ degül 

  Ger Kelimu’llāh ise di Ḫıẓrveş haẕā firāḳ 

37b 

162317 

Li’l-Merḥūm Ḫayālī Beg min Ḳaṣīde 

 

1 Erişüp Şāha luṭf-ı Rabbānī318 

  Oldı sūr-ı sa  

 

2 İki şeh-zādesini sünnet ider 

  Ṭutdu ẕevḳ u sürūr erkānı 

 

3 Nice şeh-zāde iki nūr-ı baṣar 

  Ki baṣar nūrı mihr-i raḫşānı 

 

4 Birisi neyyir-i sipihr-i şeref 

  Birisi reşk-i māh-  

 

5 Sünnet-ile bulur şeref bunlar 

   

 

                                                
162 (Tarlan, 1992: 50-52) 
318  1-14 ve 26: – M. 
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6 Şer ḳ acımadı 

  Gerçi kim aḳdı lāle-gūn ḳanı 

 

7 Bī-şükūfe olur beli mīve 

  Mīve-i būstān-ı insānī 

 

8 Oḳıdılar bu p 

  Deşt-i Ḳıpçak elindeki Ḫanı 

 

9 Yüzümüz üzre varalım didiler 

  Engürūsuñ Lehün Çehün Banı 

 

10 Gele çīnī getürmege Faġfūr 

  Ḫaber itse kemīne derbānı 

 

11 Tācdār-ı ḳınsa buña 

  Gele iki ḳolında Şīrvānı 

 

12 Bir işāret olursa ala gele 

  Rāy-i Hindūstān İlhānı 

 

13 Görse Şāh-ı Bedaḫş ḫaşmetini 

  Çehresin eder idi rümmānī 

 

14 Ṣaldı iḳlīm-i Hinde velveleyi 

  Hāy ü hūy-i sipāh-ı ẟmānī 

 

15 Sensin iy Şehriyār-ı Cem-miḳdār 

  Ḳudret eyvānınuñ Süleymānı 

 

16 Saña teklīf olındı şehlerde 

  Kürsī-i pāye-i Nerīmānī 
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17 Ḫaremeynüñ emānetini Ḫudā 

  Gördü sen Şehriyāra erzānī 

 

18 Çākerüñdür ḫalīfe-i Baġdād 

  Bir ḳulun oldı Mıṣr Sulṭānı 

 

19 Devlet atına sen süvār olup 

  Ele alsan ḳaçan ki çevgānı 

 

20 Gelüp olursa öñüñde kelle-i ḫaṣm319 

  i aldı meydānı 

 

21 Rūmdan şarḳa bir naẓar ḳılsañ 

  Düşmen-i dīni yād idüp anı 

 

22 Tengnā-yı belā ide gözine 

  Ġażabuñ ṣa-i Ḫorāsānı 

 

23 N’ola senden ḳaçarsa düşmen-i dīn 

  İstemez düzd māh-ı tābānı 

 

24 Ḫusrevā ḫayliden Ḫayālī ḳuluñ 

  Görmez oldı cemāl-i Ḥaḳanı 

 

25 Ṭ m kevkeb-i sa det iken 

  Āh kim irdi ebr-i ẓulmānī 

 

26 Şāh himmet iderse baña ol ebr 

  Feyeżān ide feyż-i Rabbānī 

 

 

                                                
319  20a Gelüp: Ṭop D. 
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27 Benem ol sāḥir-i suḫan-perdāz 

  K’eyledüm zinde rūḥ-ı Selmānı 

 

28 Ḫaṭṭum üzre sözüm gören buldı 

  Ḳarañuluḳda āb-ı ḥayvānı 

 

29 - ḳadur 

  Dergeh-i -i ẟānī 

 

38a 30 nda 

  Yoḳdur elfāẓ u ẕevḳ-i rūḥānī 

 

31 Hīç tāc-ı Ḳubāda beñzeye mi 

  Kem bahā bir külāh-ı bārānī 

 

32 Baña bunlar şu gün berāber olur320 

  Ki ide mühre māh nūr anı 

 

33 Ger olursa hezār pervāne321 

  Şe ñ alınmaya girībānı 

 

34 Nitekim dehre çarḫ dōlābı 

  Feyeżān ide āb-ı şādanī 

 

35 Gülbün-i devletüñ ola ser-sebz322 

  Ṣaḳlaya sāyesinde sen cānı 

 

 

 

                                                
320  32b nūr anı: nūrānī D. 
321  33a olursa: üşerse D. 
322  35a ola: olup D. 
 35b: sen cānı: insānı D. 
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163323 

[Ġazel-i] Niẓāmī 

ilün 

1 Gözlerüm yaşını gözler ol büt-i sīmīn-beden 

  Nitekim gökde ẞüreyyā gözler āhū-yı Ḫoten 

  

2 Ḫār-ı hecrüñ baġrumı deldi baña raḥm itmedüñ324 

  ḫurmā mısın sengīn-dil ü şīrīn-dehen 

  

3 Şimdiden iy dil diler ḥālin müşevveş ḳuñ 

  Ḥāżır ol vaḳtüñe didüm saña ḥāli şimdiden   

  

4 Ḫātim-i ḥüsn olduġına her kim isterse delīl  

  Burḳ ı açup yüzüñden gösterür vech-i ḥasen  

  

5 Dirsem iy cān gözlerüñ altında n’eyler beñlerüñ325 

  Dir olur misk-i Ḫatāya nāfe-i āhū vaṭan 

  

6 Ḳaddüñe kim baḳ a ṣanur  

  Ḫaddüñi kim görse eydür yāsemendür yāsemen 

  

7 Ol yüzi cennet naẓar itse Niẓāmī ḳabrine326 

  Açıla ol demde revzen ravża-i Firdevsden 

 

 

 

 

 

 

                                                
163 (İpekten, 1974: 206)  
324  2b dehen: beden D. 
325  5b misk: müşk D. 
326  7a ḳabrine: ḫākine D. 
 7b: Açılur ḳabrine revzen cennet-i Firdevsten D. 
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38b 

164327 

[Ḳaṣīde-i Aḥmed] 

lü Fa  

1 İy kaṣr-ı felek- ü iy ṭāk- 328 

  Yā ḳıble- ālīsin [ve] - ulyā 

  

2 Gerdūnda ne saḳfuñ r 

Cennetde ne ferşüñ gibi bir  

 

3 Hem Ẕāt-ı -i ālī 

Hem menzil-i Maḥmūda ḳapuñ maḳṣad-ı aḳṣā 

 

4 Ḥācet elin urmaġa ṭ ik 

ḳapuñuñ ḥalḳasıdur -i vüẟḳā 

 

5 Ṣan āyīne-i ġayb-nümā oldı ruḫāmuñ329 

Ki itdi dü cihān naḳş gün gibi hüveydā 

 

6 Mirḳātuña bir pāye yedi çarḫ-ı muṭabbaḳ 

Eyvānuña bir ṭāḳ ṭoḳuz ḳubbe-i ẓmā 

 

7 Düşmiş yapılırken göge ḳaṣruñdan iki ḫışt330 

Olmış birisi meh biri mihr-i felek-ārā 

 

8 Görür ser-i ḳaṣruñdan iden kimse neẓāre 

Nüh ṭārem bir dāne-i ḫardal gibi ednā 

 

 

                                                
164 (Tarlan, 1966: 23-32) 
328  1b: Her bāb ile beñzer ḳapuña Cennet-  
329  5b: naḳş: naḳşını D. 
330  7a ḳaṣruñdan: ṣaḥnuñdan D. 
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9 Düşüre sipihr üzre külāhını başından 

Her kim baḳa çarḫ üstine ṣoffañdan aşaġa 

 

10 Vaṣf itdügüm ol ṣoffa-durur k’işidüp anı 

Ḫacletle nihān itmiş özin Cennet-  

 

11 Şol ḳaṣr k’anuñ şemmesi şerminden anuñ331 

Şeb sāyesi altında gice gündüzin iḫfā 

 

12 Bu ṭāḳ-ı zebercedden açar revzen-i zerrīn 

Kim ide -ı felek ol ḳaṣr[ı] temāşā 

 

13 Şol bāġ-ı cinān kim pür ola ḥūr-ılaġılmān332 

  Süpründüsini gözlerine kuḥl ide ḥavrā 

 

14 Şol ṣoffa ki zülfin aña cārūb ide Rıḍvān333 

Gūyā ki [melekler]le ṭ be-i ulyā 

 

39a 15 Bir gūşesidür ṣoffasınuñ ṣaḥnı dü-kevnüñ 

Bir fürcesidür ṣasınuñ sāḥat-i ḳbā 

 

16 Bir nükte oḳıdur ki atar bu meger anı 

Şol tīr-i felek k’oldı dil-i çarḫda peydā 

 

17 ḳl anda mühendisdür ü devlet añ r334 

Ḥazm anda mübāşirdü  

 

18 Her ṣubḥ kireç ṭaşur-idi ṣubḥ-ıla gerdūn335 

Her gice ḥaṣā döker-idi necm-i semāvā 

                                                
331  11a anuñ: ider şems D. 
332  13b-14b: 14b-13b D. 
333  14b: “meleklerle” kelimesinin son hecesinden öncesi mecmuada yazılmamış. 
334  ṭ  
335  18a ṣubḥ: ẞevr D. 
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19 Geh kāh-keşān gāh iletüp ḫırmen-i mehden 

Dōlāb-ı felek Delv-ile dökerdi aña mā 

 

20 Geh ṣoffası dīvārına cām olmaġa rūşen  

Nūr alur-ıdı -ı mücellā 

 

21 Ḫˇūrşīd işidüp didi ki iy māh yirüñ bil 

Ben var-iken ol mertebe degmez saña zīrā 

 

22 Ferrāşlaruñ çalduġı cārūb ile her ṣubḥ 

Kāfūr ġubārıyla ṭolar ḳubbe-i mīnā 

 

23 Cārūb-ṣıfat beste-miyān olsa yiridür336 

Kim yüz sürüben işigüñi süpürür Cevzā 

 

24 ḳandīl 

Her gice gelür revzenüñe māh-  

 

25 Nāhīd nevāsından ider bezmüñi muġnī337 

Muṭriblerüñ alsa ele ḳānun-ıla şeş-tā 

 

26 Aḳvāl-i maġannī k li her şeb 

engin alup Zöhre-i zehrā 

 

27 Çün maṭbaḥuñuñ dūdınadur çarḫ hevā-dār 

Ṭolarsa dimāġına ne ṭañ her gice sevdā 

 

28 Şol serv ki dīvāruña naḳş eyledi naḳḳāş 

Teşbīh olınmaġa yarardı aña ṭūbā 

 

                                                
336  23b sürüben: sürüyüp D. 
 23b işigüñi süpürür: süpürür işigüñi D. 
337  25a muġnī: maġnī D. 
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29 Ṭūbā eger aṣılmasa cennetde nigūnsār 

Ṣoffañdaki serv olmasa bu vech-  

 

39b 30 Ol serv-i dil-ārāya hevā-dār-durur āb  

Kim düşdi bu ḳaṣr ayaġına bī-ser ü bī-pā 

 

31 Şādiyle geçer ḫurrem338 

Şol ṣu ki sarāyuñda olur her gice icrā 

 

32 Kevẟer mi bu yā şerbet-i cüllāb-ı revān-baḫş 

Yā nehr-i leben k’itdi cinān bāġını isḳā 

 

33 Hem baḥr-i sipihr anda ḥabāb-ı güẕerāndur 

Hem ḥūt-ı felekdür aña dil teşne vü ẓamā 

 

34 Bu ḥavż mı yā çeşme-i ḫˇūrşīd-i cihān-tāb  

Bu ferş mi yā cām-ı cihān-bīn-i mücellā 

 

35 Dōlāb olur āşüfte-i būstān-ı sarāyuñ339 

Yaşlar döküben nāle ḳılur vālih ü şeydā 

 

36 Ṣu diyü şihāb aḳıdur uş burc-i Delvden  

Dōlāblaruñ k’oldı felekler gibi a  

 

37 -ı müzehheb aṣar altun resen-ile 

Ḫˇūrşīd k’ola levḥa-i zerrīnüñe hem-tā 

 

38 Şimden girü ne ṭañ bozılsa çenberi çarḫuñ340 

Çün bunlar ider ser-be-ser eflāk işin inşā 

                                                
338  31b olur her gice: hemişe olur D. 
339  35-36-37-38: 36-38-35-37 D. 
340  38a ne ṭañ bozulsa: bozulsa ne gam D. 

38b Çün, serbeser: kim, rūz u şeb D. 
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39 Ḳaṣruña ḳaçan beñzeye bir māh-ıla eflāk341 

Kim mihr-likālarla ṭolar bunda zevāyā  

 

40 Āhūlar olur bunda perī-peyker ü müşgīn  

Ṭūṭīler olur bunda şeker-ḫande vü gūyā  

 

41 Bir gün ser-i ḳaṣruña çıḳar mihr-i dil-fürūz342 

Kim şāh-nişīnüñi görüp ide temāşā 

 

42 Nā-geh görinür gözine bir māh-liḳā kim343 

Germ olup ider revzeneden kendüzin ilḳā 

 

43 Bālā-yı sarāyuñda ṭutar ḳaṣr-  

Gerdūn-ı berīn üstine bir ḫayme-i vālā 

 

44 Tā kim ṭ d ılduzı ol burc-i şerefden  

Māh-ıla muḳārin görine c -i ẞüreyyā  

 

40a 45 Şol māh- ḳaṣruñı menzil  

Ḫˇūrşīd-i cihāndur ki felek farḳına ḳor pā 

 

46 Sulṭān-ı selātīn-i cihān Şāh Meḥemmed 

Cemşīd-i ḳader-ḳadr ü Ferīdūn-ı ḳażā-rā 

 

47 Yoġ-ıdı cihān milketi taḥrīrine menşūr344 

Kim levḥde ḳılmışdı ḳalem adını ṭuġrā 

 

48 Ḫāk- ḥl-i cevāhir  

Gerd-i rehi devlet yüzine dīde-i bīnā 

                                                
341  39b ṭolar: ṭolu D. 
342  41a Bir: Her D. 
 41a fürūz: efrūz D. (Vezin gereği divandaki daha doğrudur.) 
343  42b revzeneden: revzenine D. 
344  47a taḥrīrine menşūr: menşūrına taḥrīr D. 
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49 Kem çākerinüñ manṣıbıdur maşrıḳ u maġrib  

Kem-ter ḳulınuñ baḥşişidür milket-i dünyā 

 

50 Luṭf u kerem ü ḫulḳ u seḫāvetle müzeyyen345 

Fażl u hüner ü ḥ ḥallā 

 

   51 Anuñ-çün olur sözleri sükker gibi şīrīn346 

Kim şīr ü şekerle itmiş anı dāye mürebbā  

 

52 Bir ḥabbe- -çarḫ  

Bir ḳaṭre-durur cūd yeminde yedi deryā  

 

53 Kevkeb gibi her burc ṭolar kevkebe-i şāh  

Çarḫuñ yedi ḳat ḳ r ḳıla yaġmā 

 

54 Bir pūte-durur tīrüñe bu beyża-i zerrīn 

Bir ḥalḳa-durur nīzeñe bu çenber-i dü-tā 

 

55 Ḳahruñ odunuñ ḳıṭ -i dūzaḫ 

Luṭfuñ ṣuyınuñ ravżasıdur cennet-  

 

56 Geh ḫançer-i tīrinle güsiste نسح  [saḥn] haṣm347 

Geh gürz-i girānuñla şikeste ṣaf-ı heycā 

 

57 ḳāmet-i dilber gibi mevzūn 

ḳınur ḫaṭṭ-ı ṣanem gibi dil-ārā 

 

58 Bir ṭıfl-ı sebaḳ-h ḳl-ise küllī348 

Bu pīr-i ḫıred  

                                                
345  50b ḥ  
346  51a sükker: şekker D. 
347  56: – M. 
348  58b ger: çün D. 
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59 Cān āyīne-i ḥüsnüñ-ile ṭūṭī-i nāṭıḳ 

Dil ebr- -ıla deryā-yı güher-zā 

 

60 Tīġuñ yüzine noḳṭa-i zerrīn ḳodı hˇūrşīd  

Çün dest-i ḳażā āyet-i fetḥ eyledi imlā  

 

40b 61 Gerd-i sipehüñ ẓulmeti- -i tīġuñ349 

Gösterdi şehā ḥarb günin leyle-i ḳadrā 

 

62 Ḫˇūrşīd-i ẓafer ṭ ḥ ufuḳından 

Çün ṣubḥ-ṣıfat keşf ide tīġın yed-i beyżā 

 

63 Ḳılar ḳılıcuñ arşda aṣ m  

Ḫˇūrşīd ki çarḫ üzre çeker tīġ-ı mücellā 

 

64 Tīz-āb-ṣıfat çünki deler āheni nīzeñ 

Pūlād-siper olsa ne ġam sīne-  

 

65 Rām oldı bu gün rāmuña bu tevsen-i gerdūn  

Kim şekl-i hilāl urdı felek ḫıngine tamġā  

 

66 Āhū-yı felek gördi seḥer şīr-i livāñı350 

Ḫūn-ı cigerinden dem-i ṣubḥ oldı dem-ālā 

 

67 Māh-ı -i ḳamer ḳıldı zemīni  

-i semendüñle hilāl oldı hüveydā 

 

68 Çün ṣubḥ-ı ṣafā ṣıdḳ-ıla mihrüñden urur dem  

Rūşen-dil olup bulsa ne ṭañ ṭ -ı ġarrā 

 

                                                
349  61b ḳamrā D. 
350  66b dem: dil D. 
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69 Dīvān-ı ḳażā içre ḳalem çekdi ṭārid  

Ḳılmaġa ḳader ṣafḥasına ḥükmiñi imżā 

 

70 Bu gün görinür rāyuñ-ıla gün gibi rūşen 

Şol sır ki nihān itmiş-idi perde-i ferdā 

 

71 nda 

Zerrīn külehiyle giceler nergis-i şehlā 

 

72 tmedi bir kimse meger ney 

 

 

73 Māh olmaġ-içün meclisüñe micmere-gerdān351 

Her dem pür ider kāsesini -i sārā 

 

74 Ger ḳaṣr-ı felek- ḳıla neẓāre 

Yoḳ yire göke çıkduġına utana sā 

 

75 Bu maṭla -ı ġarrāya düzer ṣavt-ı ter-āheng  

Bostān-ı sarāyuñda öten murġ-ı hˇōş-āvā  

 

41a 76 -i erbāb-ı ṣafā şol ruḫ-ı zībā352 

Ve’y ḥalḳa-i Beyt’ül-Ḥarem ol zülf-i semen-sā 

 

77 Dil ḫaṭṭ-ı ġubāruñı görüp oḳıdı reyḥān  

Rūşen bu k’ider noḳṭa-i ḫālüñ anı güyā 

 

78 Ḥıżr-ı ḫaṭuñ irişmese ḳanlu yaşum iy dōst  

Ḳılardı gözüm zevraḳını ġarḳa-i deryā  

 

                                                
351  73b dem: meh D. 
352  -i erbāb-ı: ḳıble-geh-i ehl-i D. 
 76b Ve’y: Hey D. 
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79 Dökmiş ḳadeḥ-i sīme zer-i sürḫ-i müẕābı353 

Sāḳī ki ḫıżāb itmiş elin bāde-i ṣaḥbā 

 

80 Ḳan döker ıraḳdan ḳabaġum gibi ṣurāḥī354 

Aldukça lebüñ būselerin kāse-i ḥamrā 

 

81 Zülf-i siyehüñden görinür tāb-ı cemālüñ 

Ṣan leyle-i Ḳadr içre ḳılur nūr tecellā 

 

82 Yā çekmesün āhū gözüñe mekr-ile ḳaşuñ   

Kim ḳıldı ḥarem gūşesini menzil- vā  

 

83 Gīsūlarına tāb virür dōst  

Şeh -durur baġlu gerek ẓulmet-i sevdā 

 

84 Tīġıyla ṭutar ġamzesi iḳlīm-i cemāli  

İslām diyārın nitekim Şāh-  

 

85 Şāhā ne var oldı-y-ısa evvelki sarāyuñ  

Ḳudsīlere yüz urmaġ-içün Mescid-i Aḳṣā 

 

86 - ret  

Oldı aña taḥvīl bu gün ḳıble-i  

 

87 Bu yedi ṭabaḳ kāġıd-ı şeffāfını eflāk  

Her ṣubḥ ḳılur mühre-i mihr-ile mücellā 

 

88 Pergār çeküp ḳavs-i ḳuzaḥ çenber-i çarḫa355 

Ḫˇūrşīd-i zer-efşān ider altunla muḥaşşā 

 

                                                
353  79b: “elin” – M. 
354  80a döker: yutar D. 
355  88a çenber: defter D. 
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89 Gök çīni devātını ḳılur ḥoḳḳa-i çarḫūñ356 

Her gice şeb-i tīre- -i sārā 

 

41b 90 Sürḫ-āb u sepīd-āb-ıla ḳılmaġa ṭārid  

Ṭāḳ-ı felege ḫāme-i zerrīn-ile imlā 

 

91 Şol gevher-i ter-naẓm k’aña irmedügi-çün 

Deryāya düşer ġayret- -i lālā 

 

92 Şol midḥat- ṣfında bu kaṣruñ 

Ṣoffañdaki zer levḥde taḥrīr ola şāhā  

 

93 Cān u dil-ile niteki bel baġlayup itdüm  

Medḥüñ hevesin ḫāme gibi başıma sevdā  

 

94 Ṭolaşdı siyeh baḫtum ucundan dilüme ḳıl357 

Kim yazamaduñ ẟülẟini bir ḥarfinüñ ammā 

 

95 Düzdüm ṭabaḳ-ı -i cevāhir  

Kim meclisüñe naḳl ola ol ḳd-i ẞüreyyā  

 

96 Bir naẓm k’aña ṭaḳa ḳalur rişte-i Pervīn358 

ḥayrāndur anuñ luṭ   

 

97 Ḳanda bula medḥüñ gibi şīrīn şekeristān  

Aḥmed gibi bir ṭūṭī-i ter-gūy-ı şeker-ḫā 

    

  98 İṭnāb-ı kelām itdügüme nükte budur kim359 

Maḥbūb-ı cihānsın saña maṭlūb olur ıṣġā 

                                                
356  89b tīre-ile: tīre ṭolu D. 
357  94b yazamaduñ: yazamadım D. 
358  96a ṭaḳa: ṭaña D. 
359  98b maṭlūb olur: maṭlūbdur D. 
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99 Nice ki cihān bāġını göstermege rūşen  

Gülzār-ı felekde açılur bu gül-i zībā  

 

100 Yā gülşen-i nīlūferi zeyn idüp encüm360 

Pür-ḳaṭre-i şeb-nem ola bu sebze-i mīnā 

 

101 Tā bāz-ı sepīd-i seḥer açup per-i zerrīn 

Murġ-ı siyeh-i şeb ṭoġurā beyża-i beyżā 

 

102 Baḫtuñ güneşi maşrıḳ-ı devlette münevver361 

- ṭarrā 

 

103 Servüñ ki şeref bāġına bir gülbün-i terdür 

Var iki budaġında iki ġonce-  

 

104 Aṣluñı ser- ḳī 

 

 

42a 105 Bünyād-ı sarāyuña budur Aḥsen-i tāriḫ 

Kim ide mübārek ṭapuña ḥayy-i tüvānā 

165362 

[Ḳaṣīde-i Aḥmed] 

 

 1 Taḫt urup ṭāḳ-ı felekde ḫusrev-i ḫāver güneş 

Geydi nārencī ḳabā urındı nūr-efser güneş 

 

2 Mesned-i sulṭān-ı ṣubḥ oldı serīr-i āsumân  

Ṣaçdı pīrūze ṭabaḳlardan zer ü gevher güneş 

 

 

                                                
360  100a Yā, idüp: Tā, eyleye D. 
361  102b güni: güli D. 
165 (Tarlan, 1966: 54-59) 
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3 Ḳufl açup dürc-i zebercedden cevāhir dökdi kim  

Ḫāk gencin eyleye gencīne-i cevher güneş 

 

4 Ḳulzüm-i Hindüñ batırmaġa gümüş zevraḳların 

Bādbān-ı nūr-ılaṭonatdı fülk-i zer güneş 

 

5 Dāne-i encüm dirüp meh ḫırmeninde her seḥer 

Bāl açup cevlān ider ṭāvūs-ı zerrīn-per güneş 

 

6 Gūyiyā Nuşīn-Revān-ı ṣubḥdur kim -içün 

Lāciverdī ḳubbeye zencīr-i zer aṣar güneş 

 

7 Yā felek Mıṣrında sulṭān oldı bir Yūsuf-cemāl 

   Yā Züleyḫādur ṭutar nārenc-i zer-peyker güneş 

 

8 Yā cemāline cihānuñ nūr u fer virmeġ-içün 

Rūz ruḫsārından açdı anber cer güneş 

 

9 Ḥaḳ budur kim şāh dīvānın temāşā ḳılmaġa  

Düzdi ṭāḳ-ı zer- ar güneş 

 

10 Kendinüñ ḥüsn ü cemālin fikr iderken germ olup  

Cān diliyle eyledi bu maṭ ı ezber güneş 

 

11 Ṣubḥ-dem cevlān idüp tāvūs-ı zerrīn-per güneş  

Būstānına sipihrüñ virdi zīb ü fer güneş 

 

 12 Zīnet-i bāġ-ı İrem ṭutmaġ-içün gülzār-ı ṣubḥ 

  Eyledi gök sebzezārın pür-gül-i aḥmer güneş 

 

42b 13 Kūze-i yaḳut-ile pīrūze-gūn dōlābdan 

Çarḫ-ı mīnā-rengi sīmāb itdi ser-tā-ser güneş 
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14 Bezm-i ın Zöhrenüñ germ itmege ṣāḳī ṣıfat 

Āb-gūn aḳdāḥ içinde gezdürür āẕer güneş 

 

15 Geh ḥamām-ı māh-ı tābāna ṭaḳar sīmīn cenāh  

Geh düzer sīmurġ-ı çarḫa āteşīn şeh-per güneş 

 

16 Ayda bir kez kāsesin huñ ṭoldurur363 

Tā ki şeh bezminde bir gün gezdire āẕer güneş 

 

17 Ẓıll-ı Ḥaḳ Sulṭān Muḥammed Ḫān ki olmışdur anuñ  

İşigi topraġınuñ her zerresi enver güneş 

 

18 Nitekim her dānenüñ żımnında mużmerdür şecer  

Ẕerre-i ḫāk-i derüñde şöyledür mużmer güneş 

 

19 Pādişāh-ı heft iḳlīm-i 364 

Ḫāk-i pāyi cevherin idindi tāc-ı zer güneş 

 

20 Bir şehenşāh-ı ḳader-ḳadr ü każā-rādur k’olur  

Bāmına Hindū Zuḥal dergāhına çāker güneş 

 

21 Nūr-ı çeşm- - ināt365 

Sensin iy meh kim yüzüñ nūrından umar fer güneş 

 

22 Sensin ol kim āsumān iḳlīmine sulṭan-iken 

Gerd-i ḫaylüñden urınur n efser güneş 

 

23 Sensin ol kim ḫ -ı fermān-ı ḥükmüñ giymeden  

Olmadı zer tīġ-ıle sulṭān-ı baḥr ü ber güneş 

                                                
363

 16b gün: dem D. 
 16b āẕer: micmer D. 
364

  19b ser: zer D. 
365

  21b meh: şeh D. 
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24 Sensin ol kim şeh-nişīn-i bezm-gāhuñda müdām  

Yā Süleymān taḫtıdur yā cām-ı İskender güneş 

 

25 Sāḳī-i bezmüñ ele cām alduġınca der ḫıred  

Yā güneş saġardadur yā gezdirür saġar güneş 

 

26 İy ki bāb- ḥalḳa-i sīmīn hilāl 

V’iy ki devr-i ḳubbe-i de zer çenber güneş 

 

43a 27 Ḳadrüñ ordusında gök bir sāyebāndur kim aña  

Ser- -ı sīmdür māh ü ṭınāb-ı zer güneş 

 

28 İy ki mihrüñden zemin ü āsumān germ olmaġa  

Şeb sipend olmışdur encüm fülfül ü āzer güneş 

 

29 Ahd-i de yumarlar cümle yıldızlar gözin 

Girdügince çeşme-i kāfūra bī-mīzer güneş 

 

30 ṣ ın366 

Seyre çıḳduḳça bürinür nūrdan çāder güneş 

 

31 Ḳanġı iḳlīme ki pertev ṣalsa yesi 

Ol diyar içre görinür ẕerreden kem-ter güneş 

 

32 Cevher eyler çün ḳara ṭopraġı luṭfuñ tābişi367 

Ġam degül itmezse ayruḳ sengden cevher güneş 

 

33 Māh-ı rāyāt-ı celālüñden ḫacildür āsumān368 

Sāye-i şebde ḥayādan gizlüdür ek[ẟ]er güneş 

 

                                                
366  30-36: 38-44 D. 
367

  32b cevher: gevher D. 
368  33b gizlüdür ek[ẟ]er: gizlenür ekser D. 



131 

 

34 Husrev-i rūy-i zemīn dirsem ne faḫr olsun saña  

K’āsumān-ı ḳaṣr-ı ḳadrüñde oldı ḫāk-i der güneş 

 

35 Ḳanda beñzer ḳaṣruña bir āfitābıyla felek  

K’anda her bir cām olupdur bir ziyā-güster güneş 

 

36 Hergīz olmayaydı jengden küsūfuñ rū-siyāh   

Ger ṣıġınsa sāyeñe āyīne-i ḫāver güneş 

 

37 Virmese luṭfuñ eli raḥm-ı felekde perveriş369 

Māder-i eyyāmdan ṭoġmazdı tā maḥşer güneş 

 

38 Nā-gehān irse sipihre nār-ı ḳahruñ sāyesi
 370 

Āsumān dūd-ı siyāh olurdı ḫākister güneş 

 

39 Şöyle ḳorḳutmış yüregin ḫançerüñ tīz-ābı kim 

Ḳanda bir ṣu görse berg-i bīdveş titrer güneş 

 

40 Mihrinüñ bāzārına bir vech-ile germ oldı kim  

Ḳapudan yüz kez ḳovarsañ bacadan düşer güneş 

 

41 Geh ser-i nīzeñle bozılur sevād-ı rūy-ı māh 

Geh ġubār-ı sümm-i esbüñden olur aġber güneş 

 

43b 42 -i semendüñdür hilāl-i -i fetḥ 

Mīḫ-i aḫterdür ẓafer burcında ne aḫter güneş 

 

43 -i ḫaṣmuñı şebīhin itmek-içün her gice 

Gök geyer şāmī zırıh mehden düzer miġfer güneş 

 

                                                
369  37-44: 30-37 D. 
370

  38a sāyesi: ẕerresi D. 
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44 Düşmenüñ ḳanın döker tīġ-ı zer-endūdın siler371 

K’aṭlas-ı gerdūnuñ eyler dāmenin aḥmer güneş 

 

45 Āfitāb-ı rāyuña olmaz muḳābil nice kim 

ṭabl u rdan leşker güneş 

 

46 Tīġ-ı āteş-bār-ı rūşen-rūy-i dīn-ārāyuñuñ 

Ḳabżasına māh aḫter yüzine zīver güneş 

 

47 Ger Sikender istese envār-ı rāyuñdan meded  

Rāh-ı ẓulmetde olurdı ḫayline reh-ber güneş 

 

48 Şehriyārā adını minberde yād etse ḫatīb 

Nūr-ıla mescid ṭolar fi’l-ḥāl olur minber güneş 

 

49 Baḥr-ı cūduñdan felek fülkin cevāhir ṭoldurup 

Düzedür şekl-i hilālīden gümüş lenger güneş 

 

50 Şāh bezminde ḳavl-i ġazel372 

İdinüpdür Zöhre-i zehrāyı ḫīnāger güneş 

 

51 İy -ı ḥüsnüñe āyīne meh zīver güneş 

Görinür -i cemālüñden cihān yek-ser güneş 

 

52 Ṣanki maġribdür ṣaçuñ k’anda ġurūb eyler güneş373 

Ṣanki maṭ ḳāñ k’andan ṭ  eyler güneş 

 

53 Ṭūṭī-i ser-sebzdür k’āyīnede per gösterür 

Ḥaṭṭ-ı ruḫsāruñ kim olmışdur aña der-ber güneş 

 

                                                
371

  44a döker: döküp D. 
372

  50a ġazel: ġarīb D. 
373

  52a güneş: ḳamer D. 
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54 Bir gice düşümde sen māhı der-āġūş eyledüm  

Gördüm olmış nūrdan bālīn ḳamer bister güneş 

 

55 Kim ki neẓẓāre ḳıla ḫˇūrşīde ḫaddüñ var-iken374 

Nāẓıruñ çeşmine çeşminden ṣoḳar ḫançer güneş 

 

44a 56 Öykünelden yüzüñe hergīz baḳılmaz yüzine 

Bī- ḥayādur k’oldı bu vech-ile müstaḥḳar güneş 

 

57 Oḳıdum ḫaṭṭın lebinde kim ġubār-ı müşg-ile375 

Çeşme-i cān-ıla yazmış sūre-i Kevẟer güneş 

 

58 Raḳs urur hengāme-i ḳda bir cān-bāzdur  

Kim olur zerrīn resenle aṣılup çenber güneş 

 

59 Baḥr-i ġamda görmedi mihrüñden aḳan göz yaşın  

Pes neden dirmiş ṭāyī k’oldı dür-perver güneş 

 

60 Göricek yüzüñde zülfüñ rīsmānın ṣanuram 

Nūr-ıla yazmaġa şeh medḥin çeker mısṭar güneş 

 

61 Ḫusrevā medḥ-i żamīrüñ fikr iderdüm dün gice  

Ṭ oldı maşrıḳ-ı endīşeden enver güneş 

 

62 Ebr-i ġam var yoḫsa [medḥinde] redīf itmek degül376  

Pertev-i ẕihnümden olurdı yedi kişver güneş 

 

63 Nūr-ı mihrinden ṣuvarup şāḫ  

Gülşenimde aḫter olurdı şükūfe ber güneş 

 

                                                
374

  55b çeşminden: ḫışmından D. 
375

  57b cān-ile: cān üzre D. 
376

  62a “medḥinde” kelimesi mecmuada yazılmamış. 
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64 Bir naẓar ḳıl Aḥmed'e iy nūr-ı çeşm- t 

K’āb-ı luṭfuñdan olupdur ebr gibi ter güneş 

 

65 Tā zümürrüd sebzezārında sipihrüñ her seḥer  

Sāġar-ı pīrūzeye döker mey-i aṣfar güneş 

 

66 Tāze nūr ḳalemle çīn seḥer naḳḳāş- 377 

Şemse-i zerrīn-i ṭāḳ-ı günbed-i aḫżar güneş 

 

67 Tā ẞüreyyā ḳdin eyler gūşvar-ı gūş-ı māh 

Tā Benātü’n- der güneş 

 

68 Çarḫ dürcinde ḳonılan her murāduñ cevherin 378 

Her gün itsün ḫarc idüp ḳapuñda ḫāk-i der güneş 

 

69 Yazsun āsār-ı süm-i esbüñ ġubārī ḫaṭṭ-ıla 

Māha tā ḫayṭ- -ıla çeker mısṭar güneş 

 

70 -i ḫaṣmuñ defterin ṭūmārveş dürsün felek379 

Nice k’ eczāsında eyyāmuñ düzer defter güneş 

44b 

166380 

[Ḳaṣīde-i Aḥmed] 

 

 1 Lü lü  dişüñ kim olmış aña perde- l 

Her dānesi düşürdi gözümden hezār  

 

2 Ḫāl-i ruḫuñ dilümde ḳodı ā d381 

                                                
377

  66a Tāze nūr: Tā yaza nūrın D. (Vezin ve mana gereği divandaki doğrudur.) 
378

  68 cevherin: gevherin D. 
379

  70a eczāsında: ezāsından D. 
166 (Tarlan, 1966: 32-37): Beyitlerin mecmuadaki sıralamasıyla divandaki sıralaması oldukça 
farklıdır. 
381

  2b dilümde: gözümde D. 
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Dürc-i lebüñ dilümde ḳodı yādigār  

 

3 Dür-gūşvār aṣılsa bünāgūşuñ üstine382 

  Rengiyle ḫaddüñüñ olur ol gūşvār l  

 

4 Düşse şafaḳ yirine lebüñ -gehān383 

Fi’l-ḥāl olur bu nüh-felek-i bī-ḳarār  

 

5 Mercān lebüñ ḫayāline ḳan yudup ölenin 

Adını yazsalar ola seng-i mezār  

 

6 Ḳıldı ṣaçuñ hevāsına ḳ -ı ḳa müşg 

İtdi lebüñ ḫayāline terk-i diyār  

 

7 Ġam çekmeyince ḳ ḳuñ 

Ḳan yudmayınca buldı mı hī r  

 

8 Dervīş-i ḳ-bāza kerāmet degül mi kim 

Bir göz yumup açınca olur her kenā  

 

9 Ferşin muraṣṣa  [itmege] ṣaḥn-ı sarāyunuñ  

Eşk ü ruḫum ḳapuñda döşer zer-nigā  

 

10 Demler gelir ki cennet-i kūyında dilberüñ384 

Eşküm cevāhiriyle ṭolar her civār  

 

11 Geldüm yetīm-i eşk ile ḥüsnüñ zekātına 

Ṣun būseñ-ile sāyilüñe iy nigār-ı  

 

 

                                                
382  3  
383

  4b olur: ola D. 
384

  10b ṭolar her diyār: olur her civār D. 
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12 Ḳanlu yaşumı zülfüñ ucında gören didi 

Rengīn laṭīfedür ṭutar aġzında mā  

 

13 Urduñ cefā ṭaşıyla ṣıduñ çünki göñlümi 

Gevher ṣıduñ ā  

 

14 Sāḳī cihān bezendi zümürrüd bisāṭ-ile  

Āl itme al elüñe yine lālevar  

 

45a 15 Deryā-yı e zevraḳ-ı zer ṣal bu demde kim 

Gevher ṣaçar havā bitürür ḫāksār  

 

16 Nūş eyle cām-ı bādeyi nūşīn lebüñle kim 

Gūş-ı ḳadeḥde zeyn ola bir gūşvar  

 

17 Ḳ ḳanlu yaşumda ġarḳ385 

Dizme bir ince iplige iy gül- ẕār  

 

18 Ey kān-ı ḥ -i lebinden bahā viren 

Bir ḫandenüñ bahāsı degül ṣad hezā  

 

19 Didi lebüm sözin iñen eyle zebānuña386 

Elmāsdan ṣaḳın ki bulur inkisār  

 

20 Didüm ki şeh gelür ne düşersin ayaġına387 

Didi ki gözlerümden iki āb-dār  

 

21 Sulṭān Meḥemmed ol ki behişt-i sarāyınuñ 

Ṭopraġı cevherinden ider iftiḫār  

                                                
385  17a Ḳılma, yaşumda: İtme, yaşuma D. 
386

  19a eyle: alma D. 
387

  20a düşersin: dökersin D. 
20b gözlerümden: leblerümden D. 
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22 Yüz sürdi tācı gūşesine dürr-i şāhvar 

Baş ḳodı taḫtı ayaġına bendevar  

 

23 Ḫavfından oldı baḫşişinüñ zerd āfitāb  

Luṭfından oldı sözlerinin şermsār  

 

24 Teşbīh olurdı ḫulḳuña ṭutsa cihānı müşg388 

Temẟīl olurdı keffüñe virse biḥār  

 

25 Ḫāk-i süm-i semendüñe olmaġ-içün teşbīh389 

nde nice nice çeker intiẓā  

 

26 ḳoşmasa nā-maḥrem-ile baş  

Milk-i cihānda olmaz-ıdı sengsā  

 

27 -i nigārdan  

Ber-dār olursa uġrı  

 

28 Deryāya düşdi cūduñ elinden dür-i ḫˇōş-āb 

Ol ḳorḫudan idindi ḳayadan ḥiṣā  

 

29 Cūduñdan iḥtiyāṭ ider anuñ-çün olımaz390 

Dilber lebinde daḫı olan āşikā  

 

45b 30 lü r olup gelür āḫir dizin dizin  

Düşmen ḥiṣārı gibi olur tārumā  

 

31 Gördi elinde ḫātemüñi ṭañladı ḫıred 

K’ol ebr-i dür-feşāna ḫˇōş olmış süvā  

 

                                                
388

  24b virse: dökse D. 
389

  25a teşbīh: niẟār D. 
390

  29: – M. 
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32 İy kān-ı luṭf elüñe neden öykinür seḥāb391 

Anuñ seḫāsı āb elüñüñ bī-şümā  

 

33 Yollarda la’li şöyle ṣaçarsın faḳīre kim 

Her ḳanda yürüseñ olur ol reh-güẕār  

 

34 Şol şevḳden ki yazalar alnında aduñı 

Ḫūn-ı cigerle yur yüzin iy şehriyār  

 

35 Yüz sürmeseydi sikkeñe bulmazdı zer bahā 

Bulmasa nāmuñ olmaz-ıdı nām-dār  

 

36 İksīr-i ḫāk-i pāyuñı raġbetle öpeli 

Oldı aḳīḳ-iken leb-i rengīn-i yār  

 

37 İrseydi Çīn diyārına tozuñ cevāhiri392 

Naḳş eylemezdi leb yirine büt-nigā  

 

38 Gevher-feşānlıġ ideli 393 

Bāġ içre dāmenin pür ider her enār  

 

39 Keffüñ muḥīṭi ger vire ebr-i bahāra nem  

Yaġmur yirine yaġdura faṣl-ı bahā  

 

40 Deryāya düşse ḳaṭresi bārān-ı cūduñuñ394 

Mevc-i miyān güher ola seng-i kenā  

 

 

                                                
391

  32a öykünür sehāb: öykünürmüş ebr D. 
 32b Anuñ: K’ebrüñ D. 
392

  37a  
 37b Naḳş eylemezdi: Hergiz ḳomazdı D. 
393

  38a  
394

  40: – M. 
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41 Eşcārı bir dem itse seḫāñ ebri terbiyet  

Bāġ-ı İrem gibi getüre berg ü bār-  

 

42 Cūduñ deñizlerinden aġaç çıḳsa dikseler  

Pīrūze-berg ola budaġında ẟimār la'l 

 

43 Eşcāra düşse pertev-i ḫˇūrşīdi devletüñ395 

Ferrinden ide her ḥa -dā  

 

44 Reddüñ eli atarsa -i cihān-iken  

Seng-i siyeh gibi ola her yerde ḫˇā  

  

45 Bir gün elin ṣunarsa ḳ -içün  

Ferdā-yı ḥaşre dek ṣaça dest-i çenā  

 

46a 46 Gerdūn sarāy-ı ḳadrüñe bir perde gerdi kim396 

Geh naḳş-ı gevher olur aña geh nigā  

 

47 Şol deñlü ḫaṣm ḳanını dökdüñ ki ḳorḳudan 

Ḳan yutdı kān içinde ne deñlü  

 

48 Bir cām içürdi cevher-i tīġuñ ya kim 

l 

 

49 Alsa giyāh-ı rezmgehüñ ehl-i kīmyā397 

Olurdu zer yirine tamāmü’l- r  

 

50 Ḫāk-i derüñ müferriḥine beñzerem dimiş398 

Bāzār içinde bulmaġ-içün iftiḥār  

                                                
395

  43a Eşcāra: Aḥcāra D. (Mana gereği divandaki daha doğrudur.) 
396

  46a gerdi: aṣdı D. 
397

  49b Olurdu: Eylerdi D. 
398

  50a derüñ: rehüñ D. 
 50b iftiḥ  
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51 da  

Bir saḫt-rūdur iy şeh-i Cem-iḳtidā  

 

52 Himmetle göge bir naẓar eylerse devletüñ399 

Ṣular gül-āb olur kemer-i kūhsār  

 

53 Yoḳ sīm ü zer elümde ki dökem ayaġuña400 

Rengīn sözümle lā-cerem itdüm niẟā  

 

54 Gördüm zamāne ḥalḳa-be-gūş oldı naẓmuma  

Daḳdum ḳulaġına yine bir gūşvar  

 

55 ra dür 

Naẓmum cevāhiriyle ṭolar her diyā l 

 

56 Ḥik -meẟel  

Ḳan aġlar-ıdı Aḥmed içün zār zā  

 

57 Naẓm eylesem maḳālümi gūş eylese felek  

Çeşm-i kevākib aḳıda leyl ü nehā  

 

58 Var ol nice ki terbiyet-i āfitāb-ıla 

Devrān içinde seng ḳıla rūzigā  

 

59 Dünyā ḫarācı dürc-i ḫazīneñde derc olup  

Her gün ḳapuñda ḫarc ola yüz biñ ḳaṭā  

 

 

 

 

                                                
399

  52b Ṣular: Ṣuyı D. 
 52b olur: ola D. 
400

  53a dökem: ṣaçam D. 
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46b 

167401 

[Ḳaṣīde-i Aḥmed] 

 

 1 Ḳandīl-i ḫad kim olmış anuñ rīsmānı misk 

Bir nūr u nārdur kim olupdur duḫānı misk 

 

2 Meydān-ı ḥüsn-i dōstda taḥsīn ṣabāya kim  

Gūy-i meh-i münire urur ṣavlecān-ı misk 

 

3 Bir dem ṭaġıtsa zülf-i girih-gīrüñi nesīm  

Gülzār içinde ṣanarım açar dükkān-ı misk 

 

4 Müşgīn ḫaṭuñ belü ḳumuz402 

ḳ işi gizli ḳalmaz u olmaz nihān misk 

 

5 Hālüñ ki çīn-i nāfe-i zülfüñdedür nihān  

Gūyā ki şāh-dāne-durur der-miyān-ı misk 

 

6 Sevdā-yı çīn-i zülfüñe düşüp ciger yaḳar  

Āhū-yı Çīn anuñ-çün olur baġrı ḳanı misk 

 

7 Meftūl-i bend-i zülfünüñ olmış müvellehi  

Kim pōst-pūş gibi ṭolanur cihānı misk 

 

8 Yā Rab bu Türk-i mest nice ceng-cūydur  

Kim tīri -durur anuñ kemānı misk 

 

9 Çeşmindedir hayāl-i ḫaṭın tan bu kim tutar403 

Sebze diye kenāre-i āb-ı revānı misk 

                                                
167 (Tarlan, 1966: 37-40): Beyitlerin mecmuadaki sıralanışı ile divandaki sıralanışı oldukça farklıdır. 
402

  4a ḳımuz: sırrımız D. 
403

  9: – M. 
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10 Çöz çīn-i zülfüñü ki perīşān ola ḳamu404 

Bār-ı ḳatār-ı galiye vü kārbān-ı misk 

 

11 Bir demde çarḫuñ itdi ṭokuz ḳ d 

Burc-i ḳamerde zülfi ḳosa nerdübān-ı misk 

 

12 Āḫar hevā-yı zülfüñ-ile ḫak olanlaruñ405 

Ḳabri giyāhı sünbül ola ḫāk-dānı misk 

 

13 Vaṣf-  

Yād-ı ḫaṭuñla ḫāmenüñ oldı zebānı misk 

 

14 Cārūb-ı ḳaṣr-ı şāh mıdur zülfü kim döker  

Bāġ-ı cinān yaḳasına bend-i miyānı misk 

 

15 Yā çetr-i çarḫ- -i ẓıll-i ẓalīl-i Ḥaḳ  

Ḥūrşīd-i enver üzre ṭutar sāyebān-ı misk 

 

16 Ṣulṭān Meḥemmed İbn-i Murād ol ki ḫulḳınuñ  

Bir şemmesiyle ṭutdı meşām-ı cihānı misk 

 

47a 17 Görsün ġubār-ı sümm-i semendüñ an  

Bulsun nesīm-i ḫulḳını kim derse ḳanı misk  

 

18 Çün āstīn-feşān ola ol şeh-süvār ider 

Pür dāmen-i ḳabāçe-i heft āsumānı misk 

 

19 Daḳdı devātı gibi na resen 

Çün ṣaldı çignine ḳalemüñ ṭaylasān-ı misk 

 

                                                
404

  10: – M. 
405

  12a Āḫar: Aḥmed D. 
12a ḫak olanlaruñ: çünkü hâk ola D. 
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20 Ney-şekker oldu ġayret-i ḫāmenle telḫ-   

Reşk-i ḫaṭuñla ḳaldı siyeh ḫānumān-ı misk 

 

21 Ne esb-i devletüñle felek ḫıngi hem-rikāb  

Ne gerd-i ḫayl-i ḫaşmetüñüñ hem- nı misk 

 

22 Kilküñ zehāb-ı çeşme-i feyż-i İlāh-içün 

Evrāḳ saṭḥı üstine ḳor nāv-dān-ı misk 

 

23 -ıla fāş  

Zındān-ı ḥaḳḳa olsa yiridir mekān-ı misk 

 

24 Fi’l-cümle ḫāk-i sümm-i semendüñedir şebīh  

ṭañ mı bahā-yı girān misk 

  

25 Maḫṣūṣdur müferriḥ-i ḫāk-i derüñe kim406 

Bu yirde vire ḫāṣiyet- nı misk 

 

26 Miskīn ġubār-ı ḫaylüñ-ile şimdiden girü407 

Olur Ḫıṭāya Rum ilinüñ armaġanı misk 

 

27 Sen ḫˇōş-ḫıṣāli dün gice medḥ itmek istedüm  

Geldi redīf-içün dilüme nā-gehān misk 

 

28 Miskīn-dem ola ḫāme vü -dehen devāt408  

Tā dōstāna naḳl ola bu dāsitān-ı misk 

 

29 Ḫuld-i ḥarīmüñüñ ḥaremi ḥürmeti ḥaḳı 

Kim ḫāki ter -durur āsitānı misk 

                                                
406

  25b Bu: Bir D. 
407

  26a Miskīn: Müşgīn D. 
408

  28a ola: oldı D. 
 28b Tā: Kim D. 
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30 Ben defter itdükçe medīḥüñi züIf-i ḥūr409 

Şirāze örmege düzedür rīsmān-ı misk 

 

31 Ḫulḳuñ nesīmi ṣoḥ r idüp ne ṭañ  

Enfās-ı ṭayyibemde belürse nişān-ı misk 

 

47b 32 Gör mūy-i nāfeyi k’olalı māhe hem-nişīn410 

-nesīm ü ġāliye-bū ider anı misk  

 

33 ṭṭar olmaġa bāzār- t  

ṭṭār-ı bād-ı ṣubḥ-dem açar dükān-ı misk  

 

34 Bezm-i çemende micmere-gerdān olup ṣabā 

Gül dāmenin aça ve duta bōstānı misk  

 

35 Luṭfuñ nesīmi dāmen-i dehri pür eyleyip  

Ḫulḳun demiyle ṭoldura ceyb-i cihānı misk 

168411 

[Ḳaṣīde-i Aḥmed] 

 

1 Gül yüzine ṣaçdı kül-i miskīn-i dōst 

  İtdi cān aṭṭar kākül-i miskīn-i dōst 

 

2 ne ṭaḳmaġ-içün bir perīnüñ boynına 

 Baġlamış müşgīn girihler kākül-i miskīn-i dōst 

 

3 Bilmezem cādū mıdur k’āb- ẕārında ṭurup 

 Hergiz itmez dāmenin ter kākül-i miskīn-i dōst 

 

 

                                                
409

  30a itdükçe: eyledükce D. 
410

  32a māhe: miske D. 
168 (Tarlan, 1966: 50-54): Redifteki “miskīn” kelimesi divanda “müşgīn”dir. 
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4 Āh kim bu ḫaṭ mıdur yā sāye-i zülf-i nigār 

 Yoḫ -i miskīn-i dōst 

 

5 Gūşe-i Beytü’l-Muḳaddes ṭāḳ-ı ebrū-yı nigār 

 Perde-i Beytü’l-Muṭahhar kākül-i miskīn-i dōst 

 

6 Sāyebān-ı ebr-i raḥmetdür k’ider gülzārda412 

 Āfitāb-ı sāye-perver kākül-i miskīn-i dōst 

 

7 El uzatdı zülfine yāruñ ṣabā meşşāṭavar413 

 Şānesin misk itdi yek-ser kākül-i miskīn-i dōst 

 

8 Çāh-ı sīmīn-i zenaḫdānındaki dil düzdine 

 Ṣundı zencīr-  kākül-i miskīn-i dōst 

 

9 Kāküli ucında iy dil ḫāmeveş ḳan aġla kim414 

 -i terden bula zīver kākül-i miskīn-i dōst 

 

10 Nār-ı ruḫ -i dırāz 

 Beñzer olmışdur semender kākül-i miskīn-i dōst 

 

11 Ḥüsn-i Firdevsinde cevlān itmege ṭāvūsvar415 

 Açdı miskīn bāl ü şeh-per kākül-i miskīn-i dōst 

 

12 Ḫayme-i sulṭān gibi ḫˇūrşīd-i tābān üstine416 

 Ḳurdı müşgīn sāyebānlar kākül-i miskīn-i dōst 

 

 

                                                
412

  6: – M. 
413

  7a: uzatdı: uzatmış D. 
414

  9: – M. 
415

  11a cevlān itmege ṭāvūsvar: ṣalınmaġa Ṭūbā ḳaddine D. 
 11b Açdı miskīn bāl ü şehper: Ḥ  
416

  12-47: – M. (Bu beyitten itibaren kasidenin devamı mecmuada yer almamaktadır.) 
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13 Sidre ṭāvūsına beñzer müntehā ḳaddüñde kim 

 Müşg-i terden açdı şeh-per kākül-i miskīn-i dōst 

 

14 Bezmüñe cām- -i dür-pūş-i nigār 

 Ṣoffaña cārūb- -i miskīn-i dōst 

 

15 Bir felek-rif ḳul olmaġa 

 Urdı māha -i miskīn-i dōst 

 

16 Bir Süleymān-ḳadr ḫusrevsin ki bezmüñde ṭutar 

 Elde bir cām-ı Skender kākül-i miskīn-i dōst 

 

17 Māh mihrüñ ḥalḳasından olsa gerdenkeş ide 

 Şeb kemendin ārā çenber kākül-i miskīn-i dōst 

 

18 Nāmene ṭuġrā-yı miskīn ḥalḳa-i ebrū-yı yār 

 Ḫaṭṭuña cīm- -i miskīn-i dōst 

 

19 Ḳasd-ı ḫaṣmuña kemān çekmiş hilāl ebrū-yı yār 

 Aya geydürmiş zırıhlar kākül-i miskīn-i dōst 

 

20 ḥācāt ehline 

 K’olmış aña ḥalḳa-i der kākül-i miskīn-i dōst 

 

21 Ṭ - e k’eylemiş 

 Māhı bālin mihri bister kākül-i miskīn-i dōst 

 

22 Bāġbān-ı bāġ-ı cennetdür ki bezmüñ-çün ider 

 Dāmenin pür-verd-i aḥmer kākül-i miskīn-i dōst 

 

23 Gerd-  

 ṭṭar kākül-i miskīn-i dōst 
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24 lüñi yād itmeyüp uzatduġı-çün ẓulm elin 

 Ḫāke olmışdur berāber kākül-i miskīn-i dōst 

 

25 Bād- -ı fitne oldı tār-mār 

 Ol perīşānlıḳda beñzer kākül-i miskīn-i dōst 

 

26 Bu sebebden devr-i eyyamuñda ber-dār oldı kim 

 Oldı dil-düzd ü sitemger kākül-i miskīn-i dōst 

 

27 Ḥaḳ budur kim büt-  

 Ḳılca inṣāf eylese ger kākül-i miskīn-i dōst 

 

28 İy melek-ḫū ḥüsn Firdevsinde şevḳüñden ḳurar 

 Sāyebān-ı sünbül-i ter kākül-i miskīn-i dōst 

 

29 Ṭapuña cān u göñül mülkin müseḫḫar ḳılmaġa 

 Her ṭarafdan çekdi leşker kākül-i miskīn-i dōst 

 

30 Añsa fetḥin sen Muḥammed-āyet ü Ḥaydar-dilüñ 

 Eylemezdi bürc-i Ḫayber kākül-i miskīn-i dōst 

 

31 Olmaz-ıdı sürmese yüzin yuca der-gāhuña 

 Hem-ser-i serv-i semen-ber kākül-i miskīn-i dōst 

 

32  

 Ṣūret-i Çīnle muṣavver kākül-i miskīn-i dōst 

 

33 Zīn idüp gül-gūn-ı ḥüsni ḳapuña çekmek içün 

 -i misk-i ezfer kākül-i miskīn-i dōst 

 

34 Baş getürmiş ḥāsidüñ ḳaṣdına ejderhā gibi 

 Ṣan ṣaçar aġzından āẕer kākül-i miskīn-i dōst 
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35 Terk idüp serkeşligin çün yoluña ser ḳor n’ola 

 Ḥüsn iline olsa server kākül-i miskīn-i dōst 

 

36 Medḥüñi yazmaġa müşġīn ḫaṭṭ ile her dem çeker 

 Ter gül evrāḳına mısṭar kākül-i miskīn-i dōst 

 

37 Defter-i medḥ ü ẟenāñuñ örmege şirāzesin 

 Rī -i miskīn-i dōst 

 

38 Ṣan uçar ṭūmār-ı medḥüñde redīf olduġı-çün 

 K’açdı defter gibi ṣad per kākül-i miskīn-i dōst 

 

39 ẓ  

 Silk-i cevherdür ser-ā-ser kākül-i miskīn-i dōst 

 

40 Līk ser-gerdānlıġından baġludur işüm gibi 

 Ṣan ki ḥālümdür muṣavver kākül-i miskīn-i dōst 

 

41 Baḫtum añdum gice ḳaldurmadı ḳayġumdan benüm 

 Başını zānūdan ekẟer kākül-i miskīn-i dōst 

 

42 Kākül-i dilber dilinden şerḥ iderdüm ḥālümi 

 Ḳorḳaram k’ola mükedder kākül-i miskīn-i dōst 

 

43 ḥmedüñ ḥāl-i perīşānın temām 

 Fi’l-meẟel olsa suḫanver kākül-i miskīn-i dōst 

 

44 Dāmen-i luṭfuñ dutup şād olmuşam olsa ne var 

 ḳ-ı ẓāra müyesser kākül-i miskīn-i dōst 

 

45 Perçem-i nuṣretle zeyn olsun celālüñ nitekim 

 Rūy-ı māha vire zīver kākül-i miskīn-i dōst 
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46 Yüz dil ü biñ cān ile maḥkūmuñ olsun ins ü cān 

 Cānlar itdükçe musaḫḫar kākül-i miskīn-i dōst 

 

47 Ṣubḥ ḥa-gerdān-ı felek 

 Tā k’ola dillerde ezber kākül-i miskīn-i dōst 

48a 

169417 

[Ġazel-i Şāhī] 

 

 1 Vuṣlat elden gidiyor dil nice ḫandān olsun 

  Dem-i fürḳat geliyor ney gibi nālān olsun 

 

 2 Merdüm-i dīdelerüm vaṣluña irince yine 

  Gülüp oynamadan el yusun u giryān olsun 

 

3 Bārī mektūb-ıla her laḥẓada yād eyle beni418 

  Süreyin gözlerüme derdüme dermān olsun 

 

 4 İnlesün tende revānum elem-i fürḳat-ile419 

  Āteş-i hecr-ile dil sīnede sūzān olsun 

 

 5 Derd ü ḥasretle bu Şāhī yine bir niçe zamān 

  Kūh u deşte düşüben vālih ü ḥayrān olsun 

170420 

[Ġazel-i Şāhī] 

 

 1 Merve ḥaḳḳı ḳ -  

  Nūr-ı Mevlāyı cemālüñde hüveydā bilürüz 

 

                                                
169 (Kılıç, 2000: 187) 
418

  3-4: 4-3 D. 
419  4a iñlesün: eglesün D. 

170 (Kılıç, 2000: 130-131) 
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 2 - ḳı bize ögretme gel iy şeyḫ-i şehr 

  Biz o fenni oḳ  

 

 3 Meges ü mūra ḥaḳāretle naẓar eylemezüz421 

  Her birin başına bir merd-i tüvānā bilürüz 

 

 4 Sen ṣaçı Leyliye āşüfte vü şeydā olalı422 

  ḳ fenninde dili  u dānā bilürüz 

 

 5 Şāhiyā salṭanat u tāc-ı şehenşāhiyi biz 

  Cāna endīşe vü başa ḳuru ġavġā bilürüz 

171423 

[Ġazel-i Şāhī] 

 

 1 Bulınmadı bir destüm alur dünyede ḥayfā424 

  Geldüm ḳapuña yüz süre iy ḥażret-i Mevlā 

 

 2 Yüz yire urup luṭfuñ uma ḳapuña geldüm425 

  Āvāre vü miḥnet-zede ser-geşte vü şeydā 

 

 3 İrmezse cenābuñdan eger ẕ  

  Ḳaldum ebedī ġuṣṣada ḥayfā vü dirīġā 

 

 4 Raḥm eyle gözüm yaşına redd itme ḳapuñdan426 

  Yā Rabb be-ḥaḳḳ-ı ḳalem ü -ı  

 

                                                
421  3b merd: şāh D. 
422

  4a şeydā olalı: mecnūn olanı D. 
 ḳ ḳıl D. 
171 (Kılıç, 2000: 81) 
424

  1b Geldüm ḳapuña yüz süre: Ṭutdum yüzimi ṭapuña D. 
425

  2a urup luṭfuñ: ḳoyup şefḳat D. 
 2b Āvāre: Bī-çāre D. 
426

  4: Bu beyit ve sonrası derkenar olarak yazılmıştır. 
levḥ-i D. 
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5 Anı ki ura ḳahruñ eli rūy-ı zemīne427 

  Zīr ü zeber olup yata ve ḳalmaya ḳaṭ  

 

6 Anı ki çeke luṭfuñ eli fevḳ- 428 

  Ḳanda ḳarasın göre anuñ dīde-  

 

7 Dermān umageldüm ḥarem-i kūyuña nālāñ429 

  Ol göñül saña yüz ṭuta maḥrūm ola ḥāşā 

 

8 Ḥayretde durur vaṣf-ı ṣıfatuñda bu Şāhī430 

  Ẕātuñdan anuñ ne dili var kim ola gūyā 

 

9 Nām-ıla n’ola Şāhī-y-isem līk ḳapuñda431 

  Bir bende-i ḫˇārem ki bulınmaz baña hem-tā 

48b 

172432 

[Ḳaṣīde-  

 

1 Ārāyiş idüp ṣafḥa-i gülzārı benefşe 

Nesḫ eyledi ḥüsn-i ḫaṭ-ı dildārı benefşe 

 

 2 Sūzen getürüp gülşene varmış ki çıḳara 

  Gül ṭıflı ayaġına batan ḫārı benefşe 

 

 3 Ferhād gibi yine külünk almış eline 

  İster ki kese ḳ ile ṭaġları benefşe 

 

                                                
427

  5-6-7: 6-7-5 D. 
 5b ve ḳalmaya: ḳalḳamaya D. (Mana gereği divandaki daha doğrudur.) 
428

  6a Anı ki çeke luṭfuñ eli: Luṭfuñ eli anı ki çeke D. 
429  7b göñül: dil ki D. (Vezin gereği divandaki doğrudur.) 
430

  8: – M. 
431

  9: – D. 
172 (Erünsal, 1983: 101-107): Şiirin bazı bölümlerinde beyitlerin mecmuadaki sıralanışı ile divandaki 
sıralanışı farklıdır. 
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 4 Ṭutan bir ulu dāmenin olmaz diyü maḥrūm 

  Elden ḳomadı dāmen-i kuhsārı benefşe 

 

 5 Her ġonca olup bir ṭolu himyānçe mühürlü 

  Gencīne-durur ṣaḥn-ı çemen mārı benefşe  

 

6 Ṣan zāhid-i peşmīne-siyeh Ḫıżra bulaşdı 

  Serv ayaġına sürdi çü ruḫsārı benefşe 

 

 7 Gürzi ne içün gāv-ser olaydı bahāruñ 

  Olmasa Ferīdūn-ı cihāndārı benefşe 

 

 8 Pīrūze sütūn üzre yapup ṣırça serālar 

  Dīvārların eyledi zerkārī benefşe 

   

 9 Her yapraġı bir taḫta-i pūlād-ı zer-endūd 

  Ketfine alup kim gelür anları benefşe 

 

 10 Gūyā götürüp başa der-i Ḫayber-i küfri 

  Olmış bu demüñ Ḥaydar-ı Kerrārı benefşe 

 

 11 ṣaḥn-ı gülistāna megesvar 

  Pür berg-ü-nevā gördi çü gülzārı benefşe 

 

 12 Gel seyr idelüm çārsū-yı bāġı kim anuñ 

  Ṣabbāġı-durur lāl ṭṭārı benefşe 

 

 13 Beñzer ki çemenlerde bu gün tāze çiçekden 

  Gördi kefen içindeki eşcārı benefşe 

  

 14 Gök fūta ṣarup başına oldı ḳara yaşlu 

  Ṭopraḳ döşenüp yaṣdanur aḥcārı benefşe 
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15 Ḫāk oldı dirīġā bu yıl āsīb-i vebādan433 

  Çoḳ ṭurre-i ṭarrārı benefşe 

 

 16 Kim her birinüñ şimdi daḥi mātemin eyler 

  Niçe yanāġı lāle vü ṣaçları benefşe 

 

 17 Kirpikleri üzre dizilüp sürmelü yaşlar 

  Her gül-ruḫuñ olmış müjesi tārı benefşe 

 

 18 Tersā-  

  Destār-ı kebūd-ıla çü bāzārı benefşe 

 

49a 19 ḳı lāle ḳadeḥ ġonca ṣüraḥī 

  Mey-ḫāne çemen kāfir-i ḫummārı benefşe 

 

 20 Düşen lebine jāle degül aġzı ṣulanur 

  Bu resme görüp zīnet-i ezhārı benefşe 

 

 21 Yā raḥm idüben yaş-ıla ṭoldı gözi ġāyet 

  -i bīmārı benefşe 

  

 22 Yoḳ yoḳ ḳadem-i yāra niẟār itmege ḳılmış 

  Çīnī ḳadeḥe pür dür-i şehvārı benefşe 

 

 23 Āşüfte olup ol güzelüñ ḫāl ü ḥaṭına 

  Naẓ -i güher-bārı benefşe 

 

 24 Ḳarşusına boynın ege yalvarı benefşe 

  Gelmezdi degilmişse giriftārı benefşe 

  

 

                                                
433

  15-16-17: – M. 
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 25 Niçün boyamış göñlegini ḳaraya yā Rab 

  Sevmiş meger ol şūḫ-ı sitemkārı benefşe 

 

 26 Çıḳmış heves-i zülfüñ-ile başına sevdā 

  -i kuhsārı benefşe 

 

 27 Her berg ḳanatdur ki uçup ḳaṣrına varup 

  Bir laḥẓa temāşā ide dildārı benefşe 

 

 28 Zülfine uyup olmasa kāfir bölügi-yle 

  Baġlanmaz idi biline zünnārı benefşe 

 

 29 Ḳanı ruḫ-ı dilber gibi bir gülşen-i ḫandān 

  K’anuñ yiri kāfūr ola vu ḫārı benefşe 

 

 30 El üzre ṭutarlar anı başlarda yiri var 

  Zülfeynüñüñ olalı perestārı benefşe 

 

 31 Ḫaṭṭ-ı leb-i cān-perverünüñüñ yādına sāḳī 

  Ṣun bir daḫı nūş eyleyelüm bārī benefşe 

 

 32 İki bükilüp sünbülüñe eyledi ṭapu 

  Gülşende görüp sen yüzi gülnārı benefşe 

 

49b 33 Çekmiş ruḫ-ı dilberde gül evrāḳına mısṭar 

  Kim yaza ẟenā-yı şeh-i dīndārı benefşe 

 

 34 -laḳab ol [şāh-ı] cihān-baḫş k’olupdur434 

  Ehl-i naẓara dergehi mismārı benefşe 

  

 

                                                
434

  34a şāh-ı: Mecmuada unutulmuş. 
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 35 Ger seyr-i bahār eyleye gerd-i sipehinden 

  Ola felegüñ ẟābit ü seyyārı benefşe 

 

 36 Ger tār-  

  İre nefesi ḫulḳı ola varı benefşe 

 

 37 Peyk-i Ḥabeşī gibi rikābınca yüriye 

  Ḳudret bula ger itmege reftārı benefşe 

 

 38 Devrüñde çevürdi yüzin iy şāh felekden 

  Ġaddār görüp çarḫ-ı sitemkārı benefşe 

 

 39 Gömgök demüre ġarḳ oluban baġladı ṣaflar 

  Kim düşmenüñ-ile ide peykārı benefşe 

 

 40 Beñzer ki ġazādaydı getürmiş işigüñe 

  Başı aşaġa rāyet-i küffārı benefşe 

 

 41 Kāfir başını yā geçürüpdür ser-i rumḥa 

  Gezdürmege büldānı vu emṣārı benefşe 

 

 42 İster ki ḳızıl toz ola tīrüñde şaḳ ḳ 

  Umar kim ola gūne-i süfārı benefşe 

 

 43 Her bergi dil oldı k’ide gördükçe ẟenālar435 

  Sen şāh-ı civān-baḫt u cihān-dārı benefşe 

 

 44 Ḥaḳdan açup baş 

  Her ṣubḥ sürer ṭopraġa ruḫsārı benefşe 

 

 

                                                
435

  43b civān-baḫt: cihān-baḫt D. 
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 45 ḳara sürmez idi yüzine devrān 

  Olmasa-y-ıdı şāhid-i bāzārı benefşe 

 

 46 Beñzer ḥarem-i ḳaṣruña beñzer yiri var kim 

  Virmez felege gūşe-i gülzārı benefşe 

 

50a 47 Ḳarşuña ayaġ üzre ṭurur gülşene varsañ 

  Bilmez degül evżā u eṭvārı benefşe 

 

 48 Başdan ayaġa oldı ḳulaḳ kim ide ıṣġā 

  Medhüñdeki tāze çıḳ  

 

 49 Dil açar-ıdı bencileyin medḥ ü ẟenāña 

  Ger nuṭḳa gelüp eylese güftārı benefşe 

 

 50 Ḥayrān oluban aġzın açup ḳaldı şeb u rūz 

  Gūş itdi çü bu naẓm-ı güher-bārı benefşe 

 

 51  

  Ṭutsa yaraşur dāmen-i gülzārı benefşe 

 

 52 ṣoḳmış 

  Tezyīn içün efkārumuñ ebkārı benefşe 

  

 53 Bir vech-ile zeyn eyledi meşşāṭa-ı ṭ  

  Kim her birinüñ oldı perestārı benefşe 

 

 54 Şeb- -i lālā 

  Kim sözlerümüñ olsa ḫarīdārı benefşe 

 

 55 Evrāḳa k’olur müşk-feşān ḫāme-i  

  Gūyā kim ider zeyn semen-zārı benefşe 
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 56 ḳusun ḳanı ki Aḥmed 

  Görsün ki nice olur imiş bārī benefşe 

 

 57 Bir şehr binā eylemişem siḥr ile k’anuñ 

  Müzdevri gül-  

  

 58 Her beyti nedür kāḫ-  

  Pür lāle vü güldür der ü dīvārı benefşe 

 

 59 Her gūşede bir āyīnedār-ı Ḫabeşīdür 

  Yāruñ nitekim zülf-i siyehkārı benefşe 

 

 60 Kim itdürür ehl-i dile her laḥẓa temāşā 

  Ruḫsāre-i endīşe-i efkārı benefşe 

 

50b 61 Bir şeyḫ ṣālu ḳara başlu 

  Söyler bu żamīrümdeki esrārı benefşe 

 

 62 Ger bencileyin olsa ne ṭañ ḫāke berāber436 

  Fi’l-cümle hünerden çü degül ḫālī benefşe 

 

 63 ḫˇōş rāyiḥası münteşir olup 

  Dem-beste ḳılur nāfe-i Tātārı benefşe 

 

 64 Endūha düşüp başını zānūya ṣalupdur 

  Dil derdinüñ olalı ḫaberdārı benefşe 

 

 65 Yā rişte-i cānumda olan ġam girihinüñ 

  Olmış naẓar ehline nümūdārı benefşe 

 

 

                                                
436

  64b ḫ  
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 66 Düşmiş yatuban ġam-zede vü şīfte-ḥālüñ437 

  Timẟāl-i siyeh-taḫt u nigūsārı benefşe 

 

 67 Derc it  

  İy dil çekemez bunca girān-bārı benefşe 

 

 68 Niçe ki bahār ola şükūfe bitüre şāḫ 

  Gülşende ṭuta dāmen-i eşcārı benefşe 

 

69 Niçe ki ḫaṭ-ı dōst miẟāli ide tezyīn 

  Eṭrāf-ı riyāż u leb-i enhārı benefşe 

 

 70 Bir menzile ir kim ide ḳadrüñ çemeninde438 

  Taḳdīr buna künbed-i devvārı benefşe 

173439 

[Ḳaṣīde-  

 

 1 Maġribde açdı Hindū-yı şeb çün dükān-ı misk 

  Ṭoldurdı nāfe gibi zemīn ü zamānı misk 

  

 2 Oldı ġazāle bīşe-i gerdūnda çün nihān 

  Āhū-yı Çīn gibi şafaḳuñ oldı ḳanı misk 

 

 3 Her şehre geldi ḳāfile-sālār-ı şām-ıla 

  Bār-ı ḳaṭār-ı ġāliye vü kārbān-ı misk 

 

 4 Ṭoldı cihān sevād-ıla oldı felek şebīh 

  Fīrūze micmere ki pür ola miyānı misk 

 

                                                
437

  66a yatuban: ya bu ben D. 
 66b taḫt: baḫt D. 
438

  70b buna: şehā D. 
173 (Erünsal, 1983: 97-100) 
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51a 5 Ẓulmet ẟerādan evc-i ẞüreyyāya irişüp 

  Ḳaṣr-ı zebercedīne olur nerdübān-ı misk 

 

 6 Deryā-yı zer ṣaluban zevraḳ-ı hilāl440 

  Şeb ẓulmetinden oldı aña bādbān-ı misk 

 

 7 Tebdīl idüp siyāha şafak rengin eyledi 

  Bu pīr-i ḥoḳḳa-bāz-  

 

 8 ṣafāda olmaġ-içün ṭutdı gūyiyā 

  Evc-i felekde ẓulmet-i şeb sāyebān-ı misk 

 

 9 Yāḫ -yı şāh-ıla ḳılmaġ-içün neberd 

  Ḫing-i sipihre baġladı bergüstüvān-ı misk 

 

 10 Şeh Bāyezīd Ḫusrev-i iḳlīm-i salṭanat 

  İster ki ola ḫāk-i reh-i āsitānı misk 

 

 11 Āfāḳı ṭutsa ḫulḳ  

  Meşhūr olup-durur bu ki olmaz nihān misk 

 

 12 Taḥrīr idüp mekārim-i aḫlāḳuñı ḳalem 

  Yazdı beyān varaḳlarına dāsitān-ı misk 

 

 13 Çīn ü Ḫaṭā ḫarācı diyü āsitānuña 

  Yāruñ getürdi sünbül- -feşānı misk 

 

 14 Hindū-yı şeb diler ki buḫūr ide bezmüñe 

  Ṭoldursa ṭañ mı micmer-i heft-āsumānı misk 

 

                                                
440

  6a Deryā-yı zer ṣaluben zevraḳ-ı hilāl: Deryā-yı çarḫa zevraḳ-ı zer ṣaluben hilāl D. (Vezin ve 
mana gereği divandaki doğrudur.) 
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 15 Ḫulḳuñ nesīmi yādına ḫūnīn-ciger-durur 

  Āhū-yı Çīnüñ olsa n’ola baġrı ḳanı misk 

 

 16 ḳadeḥ midür leb-i cānāne bezmüñe 

  Kim yazdı ḫaṭ kenārına anuñ nişān-ı misk 

 

 17 -i nigārdan 

  Zindān- -ı misk 

 

 18 Hindū degülmise saña ḫāl-i siyah-ı dōst 

  Bulmazdı taḫt- -ı misk 

 

 19 Bir dem Şehā irişmek içün ḫāk-i pāyuña 

  ṭolanur cihānı misk 

 

51b 20 Medḥüñde ḳ -beste çün ḫıred 

  Ṭarz-ı ġazelde başladı bir dāsitān-ı misk 

 

 21 Tā ṣafḥa-i ruḫuñda belürdi nişān-ı misk 

  Menşūr-ı mülk-i ḥüsne yazıldı nişān-ı misk 

 

 22 Zülf ü ruḫuñ ḥarīm-i cemālüñde rūz u şeb 

  Ḳandīl-i nūr aṣar daḳuban rīsmān-ı misk 

 

 23 Ḳan yutmaġ-ıla zülfüñe irm  

  Derd-ile rūzigār ḳılur çünki ḳanı misk 

 

 24 ṭṭ ṭṭār-ı zülf-i dōst 

  Bāzār-ı ḥüsn içinde açupdur dükān-ı misk 

 

 25 Çīnden yüzini ṭolayuban gitdi iy nigār 

  Zülfüñ ġamıyla terk idüben ḫānumānı misk 
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 26 Aldı diline ḫuṭbe-i medḥin çü haddüñüñ441 

  Oldı ḫāṭīb-i nāme müjen ṭaylasān-ı misk 

 

27 Kirpüklerüm işigüñe cārūb olmaġa 

  Zülfüñ ḫayāli baġlar aña rīsmān-ı misk 

 

 28 Ḫaṭṭuñ ḫayāli gelse dile şād ider beni 

  Kim gördi vire ḫāṣiyet-i  

 

 29 e ḥüsn bāġına 

  Zülfüñ ki gülşen üzre ṭutar sāyebān-ı misk 

 

 30 Sulṭān-ı bezm ü rezm Şehinşāh-ı baḫt u taḫt442 

  Buldı ḳapuñda ḫaṣlet-i küḥl-i Isfahānī misk 

 

 31 Ḫurşīd ṭīb idinmek-içün ḳarşu ṭoldurur443 

  Gerd-i rehümle ṭās-ı meh-i āsumānı misk 

 

 32 Devlet gözine virdi cilā ḫāk-i dergehüñ 

  Görsün ġubār-ı rāhını kim dirse ḳanı misk 

  

 33 Ḫūn-ı ciger ḥikāyetini şerḥ ider Şehā 

   bu āsitānda k’oḳur dāsitān-ı misk 

 

52a 34 Medḥüñi yazmaġ istese her tār-ı zülf-i yār 

  Mısṭar düzetmege getürür rīsmān-ı misk 

 

 

                                                
441

  26-27: 27-26 D. 
 26a haddüñüñ: ḫaṭṭuñuñ D. 
 26b nāme: ḫāma D. 
442

  30b-32b: 32b-30b D. 
443

  31a toldurur: Mecmuada unutulmuş 
 31b rehümle: rehüñle D. 
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 35 Bir kez sözine luṭf-ıla ḳılsañ naẓar n’ola444 

  -yı girānı misk 

 

 36 Niçe ki çārsū-yı gülistānda çīn seḥer 

  Ḫˇōş būy-ıla nesīm-i gül aça dükān-ı misk 

 

 37 Niçe ki gird- -ı dildārı ṭuta ḫaṭ 

  Niçe ki Rūm iline gele kārbān-ı misk 

 

 38 Ḫulḳuñ nesīmi nefḫası her dem bir eylesün
445 

  Dāmān-ı rūzgār-ıla ceyb-i cihānı misk 

 

 39 Gerd-i süm-i sütūr-ı sipāhuñ ġubār-ıla 

  Çeksün ṣaḥīfe-i meh ü mihre nişān-ı misk 

174446 

[Ḳaṣīde-  

 

 1 Çün ṣabā gül-rīz olupdur sebze vü āb üstine 

  Cān-feşān olmaḳ gerek cānā mey-i nāb üstine 

 

 2 Gitdi ol ḳanum gibi ṣaḥrā yolından pīr-i çarḫ447 

  Rūz u şeb kuḥlī semūr olmışdı sincāb üstine 

  

 3 Geldi ol demler ki cüllāb-ı revān-baḫş olup āb 

  Ḫˇōş gül-āb-efşānlıġ eyler ebr cüllāb üstine 

 

 4 Yāsemen zencīr-i berg-ile ḥarīm-i bāġda 

  Zīnet-içün sīm-gūn ḳandīl aṣar bāb üstine 

 

                                                
444

  35a kez: gün D. 
445

  38a bir eylesün: pür eyleye D. 
174 (Erünsal, 1983: 38-42) 
447

  2a ḳanum: ḳāḳum D. 
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 5 Ḳıldı ruḫsār-ı araḳ-rīzine dildāruñ şebīh 

  Her seḥer şeb-nem düşüp gül-berg-i sīrāb üstine 

 

 6 Ġoncalardan ṣaḥn-ı gülşende yine gül şāhına 

  Ḳırmızı çādır ṭutuldı sebz aṭnāb üstine 

 

 7 Zülf-i dilber gibi bostānda yine ebr-i bahār 

  Ṭutdı zībā sāyebānlar sebze vü āb üstine 

 

8 Minber-i şāḫ-ı gül üstinde ḫaṭīb-i andelīb 

  Ḫuṭbe-i taḥsīn oḳur şāh-ı ẓafer-yāb üstine 

 

52b 9 Āfitāb-ı burc-ı devlet ya nī Sulṭān Bāyezīd 

  K’ebr-i cūdı zer-feşān olmışdur aṣḥāb üstine 

 

 10 Devletinde germdür günden güne fażl-ı bahār448 

  Sāye-i luṭfı düşüp erbāb-ı elbāb üstine 

 

 11 Lafẓ-ı gevher-bārına öykündi diyü ḥabs idüp 

  Ḳufl-i yāḳūt urdı dilber dürr-i ḫˇōş-āb üstine 

 

 12 Kilk-i zerrīn-i şihāb-ıla Uṭārid medhüñi 

  Yazdı Şāhā ṣafḥa-i sīmīn-i mehtāb üstine 

 

 13 Çarḫ ẓālim olduġı-çün ḳ ḳ  

  Ahd-i adlüñde çü lāzım geldi aḥbāb üstine 

 

 14 Nerdübānlar eyleyüp müşkīn resenlerden ḳodı 

  Zülf-i dilber burc-ı ḫurşīd-i cihān-tāb üstine 

 

                                                
448

  10a fażl-ı bahār: bāzār-ı fażl D. 
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 15 Āsitānuñdur felek olsa aceb mi zer-nigār 

  Kim ḳadīmī resmdür teẕhīb olur bāb üstine 

 

 16 Āb-ı cūduñdan cihān bāġın ṣuvarmaġa güneş 

  Kūze-i yāḳūt aṣar fīrūze dōlāb üstine 

  

 17 Seb a-i seyyāre-i eflāk gūyā ḳaṣruña 

  Pāsbānlardur urūc itmişler ebvāb üstine 

 

 18 Āb-ı ṣāfī ṭab -ı pāküñden nişān virdügi-çün 

  Cān u dilden mihr idüp ditrer güneş āb üstine 

 

 19 Ḫusrevā medḥ ü ẟenāñı yazmaġa zülfeyn-i yār 

  Çekdi mısṭar ṣafḥa-i ḫurşīd ü meh-tāb üstine 

 

 20 Dil ḳalup vaṣfuñda ciz bir ġazel naẓm eyledi
449

 

  Cān virür ṣarrāf-ı dehr ol dürr-i nā-yāb üstine 

 

 21 Cām-ı Cem nūş eyledükçe naḳl olınsa yaraşur 

  Nuḳl-ı şīrīn ḫūb olur çün bāde-i nāb üstine 

 

 22 Sünbülüñ sāye ṣalar gül-berg-i sīrāb üstine 

  ḫaṭṭı ḳılur naḳş-ı nigār āb üstine 

 

53a 23 Eşk-i çeşmüm kim revān olup götürdi cismümi 

  Gūyiyā düşmiş durur hāşāk seyl-āb üstine 

 

 24 Gördiler dil baġladum yāruñ ḫam-ı ebrūsına 

  Reşk idüp ḳandīl aṣarlar ṭāḳ-ı miḥrāb üstine 

 

                                                
449  20b ṣarrāf-ı dehr: ṣarrāf olan D. 
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 25 Gün yüzüñ üstinde ay alnuñ görenler didiler 

  Meh neden çıḳmış aceb mihr-i cihān-tāb üstine 

 

 26 Dilberā ṭāvūs-ı ḳudsīler anı tesbīḥ ider 

  Her ne şi ri baġlasam bu zülf-i pür-tāb üstine 

 

 27 Ol dehānı pisteye cānlar müsaḫḫar olmaġa 

  Ḫaṭṭı şīrīnlik yazar müşk ile unnāb üstine 

 

 28 Zülfüñe kim baġlanupdur bu dil-i pür-sūzumuz 

  Gūyiyā āteş düşüpdür anber-i nāb üstine 

 

 29 Ruḫlaruñ gördi ḥayāsından araḳ-rīz oldı gül 

  Ṣanma düşdi jāleler gül-berg-i sīrāb üstine 

 

 30 Gözlerümden kim degül ḫālī ḫayāli zülfüñüñ 

  Gūyiyā zencīr aṣılmışdur çeh-i āb üstine 

 

 31 Var iẕārında ġubār-ı müşk yāruñ beñzer ol 

  Yüz sürer ḫāk-i der-i şāh-ı ẓafer-yāb üstine 

 

 32 Ahd-i adlüñde şehā ḫayl-i ḫayāli dilberüñ 

  Ḳılmaya ayruḳ şebīḫūn leşker-i ḫˇāb üstine 

 

 33 Merkez-i ilm-i ledünnī oldı çün ẕātuñ n’ola 

  Sebḳ  ḳuṭb-ı aḳṭāb üstine 

 

 34 Neyyir-i a ẓam ki gökde görinür ḳaṣruñdaki
450

 

  Beñzer ol ḳandīle k’aṣılmış-durur bāb üstine 

 

                                                
450

  34b: k’aṣılmış: aṣılmış D. 
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 35 Gerd-i rāhuñdan dem-ā-dem aġber olur āfitāb 

  İl küsūf irdi ṣanur mihr-i cihān-tāb üstine 

 

 36 Midḥatüñden dem urırsa Ca e kim451 

  Meyl ider ḳandaysa ṭūṭī ḳand u cüllāb üstine 

 

 37 Düzdi bir silk-i dürer kim cān virür ḥūr-ı bihişt 

  Gūşvār idinmege ol dürr-i ḫˇōş-āb üstine 

 

53b 38 Ḳıble-i erbāb-ı ḥācetdür ḳapuñ yüz sürdügüm 

  Vechi budur kim olur teẕhīb miḥrāb üstine 

 

 39 Tā Arabda vü Acemde söylene aḫbār-ı fetḥ 

   Ġālib itsün Ḥaḳ seni üstine 

 

 40 Çarḫ-ı a ẓam üzre aṣılsun ḳılıcuñ d imā 

  Niçe kim āb-ı revān seyr ide dōlāb üstine 

 

 41 Tāze olsun gülsitānı devletüñ günden güne 

  Niçe kim şeb-nem düşe gül-berg-i sīrāb üstine 

175
452

 

[Ḳaṣīde-  

 

 1 Tāze ḳıldı salṭanat gülzārını bād-ı ẓafer 

  Tā s ḫ-ı devlet virdi ber 

 

 2 Ebr-i fıṭratdan yaġup bārān-ı nīsān-ı murād 

  Gülşen-i neyl-i emānī tāze oldı ser-te-ser 

 

 

                                                
451

  36a Midḥatüñden: Midḥatüñde D. 
175 (Erünsal, 1983: 22-26) 
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 3 Rūşen olup maşrıḳ-ı āmālden ṣubḥ-ı ümīd453
 

  Ṭāli  oldı maṭla -ı nuṣretde ḫˇūrşīd-i ẓafer 

 

 4 Y ḫt-ı hümāyūn u mübārek fāl ile 

  Tāc urınup taḫta geçdi şehriyār-ı nāmver 

 

 5 Āsumān ḳıldı rük  idüp taḥiyyāt u du  

  Farż bilüp secde-i şükri zemīn indürdi ser 

 

 6 Ḥükm-i dīvān-ı ḳażā içre Şehüñ evṣāfını 

  Sūre-i innā fetaḥnā yazdı münşī-i ḳader 

 

 7 İr bu şükrāneye şol deñlü in m itdi kim
454

 

  Ṭoldı māl-ā-māl olup ṣaḥn-ı çemen dürr ü güher 

 

 8 Sebzezār içre reyāḥīn bezm-i işret ḳuruban 

  yşa āġāz eylediler bu neşāṭ-ıla seḥer 

 

 9 Meclisi ḳıldı mu aṭṭar micmere-gerdān olup 

  Çün benefşe sem ine irdi ṣabādan bu ḫaber 

 

 10 S id-i sīmīn açup sāḳīliġe ṭurdı semen 

  Serḫˇōş olup gül dizildi dür gibi yüzinde der 

 

54a 11 Mest olup gülzār içinde nergis-i maḫmūr-çeşm
455

 

  Ḫusrev ü Cemşīdi fermānına ṭutdı cām-ı zer 

 

 12 Kūçek ü büzrük muḥayyer olmaġa uşşāḳvar 

  Eyleyüp bülbül nevā bu şi ri ḫˇōş inşā ider 

                                                
453

  3a olup: oldı D. 
454

  7a ir: ebr D. (Mana gereği divandaki daha doğrudur.) 
455

  11b Çemşīdi: Cemşīd D. 
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 13 Sūret-i gülden utanup sürḫ-rūdur lāleler 

  Naḳş-ı ḥüsninden nigāruñ alalı gül reng ü fer 

 

 14 Ṣubḥ-ı vuṣlatda leb-i dilber tebessüm itdügi 

  Ṭañ degül ḫandān olur vaḳt-i seḥerde ġoncalar 

 

 15 Ḫūb u ter olur gözümde aks-i çeşmi dilberüñ456
 

  Nergis-i şehlā belī āb içre olur tāzeter 

 

 16 Mār-ı zülfüñ ḥalḳasından mihr-i ruḫsāruñ görüp 

  Reşk ider geh geh görinür ḳalb-i aḳrebden ḳamer 

 

 17 Zülf ü ḫālüñ görmege dil gitdi dīde-i rāh
 457

 

  Sūd sevdāsıyla miskīn ḳıldı deryāya sefer 

 

 18 Dil degül pervānesi ancaḳ çerāġ-ı ḥüsnüñüñ 

  Tābiş-i ışḳuñla şem üñ de başında od yanar 

 

 19 Ḳıldı ḫˇūrşīd-i hümāyūn gölgesini sāyebān 

  Zülf-i dilber çetr-i şāh-ı dādger oldı meger 

 

 20 Şāh-ı Ġāzī Bāyezīd İbni Muḥammed Ḥan kim ol 

  - - - -  

 

 21 -ı luṭf u kerem rūy-ı cihān püşt-i enām 

  Āfitāb-ı fetḥ ü nuṣret maṭ -ı ṣubḥ-ı ẓafer 

 

 22 İy ki ḳadd-i ḳadrüñe bālā-yı devlet ṭonı teng 

  V’iy ḳabā-yı ḥaşmetüñe çarḫ-ı aṭlas āstār 

 

                                                
456

  15b belī: gibi D. 
457

  dīde-i rāh: rāh-ı dīdeye D. (Vezin ve mana gereği divandaki daha doğrudur.) 
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 23 Ḫaṭṭ-ı fermānuñ-durur ṭuġrā-yı menşūr-ı ḳażā 

  Ḥükm-i dīvānuñ-durur imżā-yı mektūb-ı ḳader 

 

54b 24 Gird-i ruḫsār-ı nigāruñ ḫaṭṭ-ı reyḥānı gibi 

  Ḥükmüñüñ tevḳ ārāyiş-i devr-i ḳāmer 

 

 25 Şemse-i zerrīnine şimşīr-i āteş-bāruñuñ 

  Reşk idüp her gün bıraġur kendüzini ṣuya ḫˇar 

  

 26 Çūb- ṣā-yı Mūsevīdür çün n’ola 

  Gözine F -ı ḫaṣmuñ ejdehā olursa ger 

 

 27 -i dergāhuñı ḳılmaġ-içün şāhā ṭavāf 

  Çādır-ı ṣubḥı cihān iḥrām idinür her seḥer 

 

 28 Himmetüñ bir bāzdur devlet hümāsın ḳıldı ṣayd 

  Rāyetüñ bir şāḫdur kim aña nuṣretdür ẟemer 

 

 29 oldı bir ḳaṭre muḥīṭ 

  Himmetüñ mīzānı içre geldi hem-ser seng ü zer 

 

 30 Ṣūretin ḳıldı kürī şāhā heyūlā-yı felek 

  Kendüyi çevgānuña gūyā ki gūy itmek diler 

 

 31 Ebr-i deryā-bār-ı iḥsānuñdan olmazsa meded 

  Virmeye şāḫ-ı emel bāġ-ı kerem içinde ber 

 

 32 Virdügi-  

  Ṭ  

 

 33 Beñzer idi ġoncasına himmetüñ gülzārınūn 

  Günbed-i nīlūferī virse vefā būyını ger 



170 

 

 34 Nān-ı māh-ı āsumān u ḳurṣ-ı ḫˇūrşīd-i felek458 

  Sofra-i iḥsānuñuñ cenbinde ḫˇān-ı mā-ḥażar 

 

 35 Gūşe- -i semendüñ ḥalḳa-i gūş-ı hilāl 

  Tūtiyā-yı gerd-i rāhuñ sürme-i çeşm-i ḳamer 

 

 36 Şīr-peyker rāyetüñüñ māh-ı mülk-ārāyını 

  Dir gören tābendedür ḳalb-i esedden yine ḫˇar 

 

 37 Ḳulzüminde cūduñuñ nüh ḳubbe-i nīlī ḥabāb 

  ḫter oldı bir şerer 

  

 38 Pāye-i ḳadrüñ ẟenāsın iltemez başa ḫıred 

  Fikrine gerçi maḳām-ı lā-mekān oldı maḳar 

 

55a 39 Pādişāhā midḥat-i lüñ zebānın üñ459 

  Rūy-ı şimşīrüñ gibi ḳıldı ser-ā-ser pür-güher 

 

 40 Dürc-i naẓmı cevherinden şermsār olup müdām 

  Ḥoḳḳa- -i ter 

 

 41 Pes sezādur iy şeh-i Cemşīd ü [ḫˇūrşīd]-iḳtidār460 

  -yı devletüñ vird idine şām u seḥer 

 

 42 Nice kim ṭāḳ-ı felekde şāh-ı encüm ṣubḥ-dem 

  Oturup taḫt-ı zümürrüd-gūna geye tāc-ı zer 

 

 43 Taḫt u tāc olsun ḫuceste saña iy fīrūz-[baḫt]461 

  İşigüñde bendeler ṣaffında ṭursun şāhlar 

                                                
458

  34b cenbinde: içinde D. 
459

  cūduñ D. 
460

  41a ḫˇurşīd: Mecmuada unutulmuş. 
461

  43a baḫt: Mecmuada unutulmuş. 
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55a 

176462 

[Ḳaṣīde-  

 

 1 Çünki hengām-ı şitāda pādişāh-ı kāmkār 

  Cānver ḳanından itdi kūh u deşti lāle-zār 

 

 2 Ṭutdı ṣaf āhūlar üzre nāvek-i dil-dūzlar 

  Nevk-i müjgān-ile zeyn oldı ṣanasın çeşm-i yār 

 

 3 Ġıbṭasından adını ḳıldı ġazāle āfitāb 

  Gördi kim şāh-ı felek-  

 

 4 Zīnet içün ḫāne-i teng-i dil-i maḫçīrde 

  Aṣdı top āyīneler peykān-ı tīr-i şehriyār 

 

 5 Vaḥş ü ṭayr idüp dem-ālā ḫāki raḳḳ-  

  Mācerā-yı ṣaydı şengerf-ile yazdı rūzigār 

 

 6 Ḳaṭre ḳaṭre ḫūn olup berd- ḳid 

  -ile ṭoldı ser-ā-ser her diyār 

 

 7 Bāz u şāhīnüñ olup çengāli ġarḳ-ı ḫūn-ı ṣayd 

  Gūyiyā şekl-i hilāl oldı şafaḳdan āşikār 

 

 8 Şeh yolında cānı ḳurbān olduġı şükrāneye 

  Murġ-i bismil raḳṣ -iḫtiyār 

  

 9 Ṣayda minḳār urduġınca dem-be-dem şehbāz-ı şāh 

  Ṣan şikār-ı cān iderdi zülf-i pür-çīn-i nigār 

 

                                                
176 (Erünsal, 1983: 72-77) 
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55b 10 Avlanup çün cümle ṭayr ol cinsden ḳaldı hemīn 

  Āşiyān-ı āsumānda nesr-i ṭāyir yādigār 

 

 11 Devlet- azm-i maḳarr-ı salṭanat 

  Taḫta geldi ḫusrev-i Cemşīd-i ḫˇūrşīd-iḳtidār 

 

 12 Buldı Şebdīzi ṣāhīlinden dil ü cānlar ḥayāt 

  Ṣūr urılup zinde oldı ṣanki bī-ḥad ḫāksār 

 

 13 Ḫāk-i rāhına ṣafā geldün diyü īẟār içün 

  Çarḫ ṭoldurdı zeberced cāma dürr-i şāhvār 

 

 14 Ṣaldı geh atı ayaġına güneş dībā-yı zerd 

  Üstine keff-i seḥāb oldı gehī gevher-niẟār 

 

 15 Berf ki ḥaḳḳu’l-ḳudūm içün idüp efşān-ı sīm 

  Ser-te-ser oldı müzeyyen sīm-ile her reh-güẕār 

 

 16 Dem-be-dem ḳarşu ṣulardı yolları saḳḳā-yı ebr 

  Dāmen-i şāh-ı cihāna ḳonmasun diyü ġubār 

 

 17 Maḳdeminden ṣaḥn-ı İstanbul buldı zīb ü ferr 

  ḥüsn ü bahā gelse bahār 

 

 18 Şehriyāruñ gelmesi şehre mübārek oluban 

  Ḫˇōş ṣafālıḳlar gelüp gitdi hümūm u inkisār 

 

 19 Eyledi medḥ ü ẟ t 

  Bir ḳaṣīde ben daḫı medḥinde ḳıldum yādigār 

 

 20 Geldügince çīn-i zülfinden nesīm-i müşk-bār 

  Ol hevāya cān-feşān olur dil-i miskīn ü zār 
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 21 Şevḳ-i ḫ  

  Tābiş-i ḫˇūrşīd ile çünkim ṣ ḫār 

 

 22 Ruḫları gülgūnı günden almaġa ḥüsn ögdülin 

  -i müşkīn urmış aña çīn-i zülfinden nigār 

 

 23 Eglenüp dilde ḫayālüñ dīdeye az gelmegin 

  Ayaġına ṣu döker geldükçe çeşm-i eşk-bār 

 

56a 24 Ṭonanup olmaġa hem-tā şāhid-i ruḫsāruña 

  Meh güneşden aluban geymiş libās-ı müste  

 

 25 Geldi ḫaṭṭuñ kim ide gül-gūn ḳabāsın ḥüsnüñüñ 

  Ḫˇōş ṭırāz-ı lāciverdīlerle pür-naḳş u nigār 

 

 26 Görse ol ḥūrı sevünmekden çıḳar rūḥum belī 

  Ādem olan kimseye vācibdür istiḳbāl-i yār 

 

 27 Dil ḥarīmi olmış iken menzil-i sulṭān- ḳ 

  Yol idüp tīrüñ niçün her dem ḳılur andan güẕār 

 

 28 Ṣaç mı bu boynuñdaġı yā ṣaldı mı şāh-ı cihān 

  Gerden-i āhūya ṣayd içün kemend-i tābdār 

 

 29 Āsumān-ı fetḥ ü nuṣ ṭān Bāyezīd 

  Āfitāb-ı dīn ü devlet sāye-i Perverdigār 

 

 30 Kān-ı luṭf u mekremet deryā-y  

  -ı ḫulḳ -i ḥilm ü vaḳār 

 

 31 Hey nice şehbāz olur ş -i himmetüñ 

  Kim hümā-yı baḫt u devletdür aña her dem şikār 



174 

 

 32 Dest-i ḳadrüñde görinür ḳurṣa-ı mihr ile çarḫ 

  Bir ṣaru yāḳūt ḳaşlu ḫātem-i fīrūzevar 

 

 33 Ṣubḥ ṭutmaġa her bāmdād 

  Ḳ -i zerrīni var 

 

 34 Beñzer oḳlanmış ġazāle ṣaydgāhuñda senüñ 

ḫaṭṭ- -i tābdār 

  

 35 Olalı pāyı müşerref dest-būsuñla şehā 

  Bāz ayaġın kendünüñ ṭurmaz öper leyl ü nehār 

 

 36 Görinen encüm degül urmış sipihre dāġlar 

  Leşkerüñ atı ayaġından çıḳup çarḫa şerār 

 

 37 Gerd-i rāhuñ tūtiyā-yı dīde-i ehl-i naẓar 

  Sümm-i esbüñ sürmedān-ı sürme-i çeşm-i kibār 

 

 38 Sehm-i zaḫm-ı nāveküñden olduġı-çün bī-naṣīb463 

  Oldı ḫūnīn-dil Ḫaṭāda āhū-yı müşk-i tatār 

 

 39 Rūy-ı mehde görinen şāhā degül maḥv-ı ḳamer464 

  Gerd-i rāhuñdan ḳonupdur çehre-i māha ġubār 

 

56b 40 Ḥilmüñe öykündügi kūhuñ gelüp emr-i ġarīb 

  Cān u dilden ḳahḳahayla güldi kebk-i kūhsār 

 

 41 Ḫusrev-i mesned-nişīn-i çarḫ  

  Binmek içün ṣubḥ-dem seyre yanuñca bendevar 

 

                                                
463

  38b dil: Mecmuada unutulmuş. 
464

  39b rāhuñdan: ḫaylüñden D. 
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 42 Giceden ḫing-i sipihre kehkeşān u māh-ı nev 

  Çekdi bir teng-i muraṣṣ -i zer-nigār 

 

 43 Vechi var 465 

  Çün olupdur bende-i gerdūn-ı sulṭān-iḳtidār 

 

 44 Sensin ol şāh-ı felek- -menḳabet 

  Kim ṭolar ṣīt u ṣadāsından yemīn-ile yesār 

 

 45 Devletine her ṭarafda ṣıdḳ-ıla gibi 

  Baş açup el ḳ  

 

 46 Pādişāhā devletüñde benven ol dāniş-güzīn 

  Kim olupdur sözle ḳd-  

  

 47 Dürc-i sīnemden çıḳarup midḥatüñ gevherlerin 

  Ṭaḳ ḳulaġına yine bir gūşvār 

 

 48 Şimdi dāru’ḍ-ḍarb- ḳdine 

  Ṭ -ı naḳḳādum gibi yoḳ bir daḫı ṣāḥib-  

 

 49 Görmedi miẟlüm felek cismin ser-ā-ser çeşm idüp 

  ḳ cüst u cū leyl ü nehār 

 

 50 Gün gibi rūşen-dilem ammā beni baḫt-ı siyāh 

  Zülf-i dilber gibi ḳılmışdur perīşān rūzgār 

 

 51 Noḳṭa gibi bī-ser ü pā eyleyüp devrān beni 

  var 

 

 

                                                
465

  43b gerdūn-ı Sulṭān: Sulṭān-ı gerdūn D. 
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 52 İy göñül taṣ ḳ  

  Ḳıṣṣa-i ġuṣṣa muṭavveldür sözi ḳıl iḫtiṣār 

 

 53 Niçe kim ṣayyād-ı çeşmi ḫusrevā dilberlerüñ 

  Eyleye tīr ü kemān-ıla kemīngehde ḳarār 

 

 54 ḫçīrveş 

  Himmetüñ ṣayyādına āhū-yı baḫt olsun şikār 

 

57a 55 Niçe kim sulṭān-ı encüm maḳdeminden ṣubḥ-dem466 

  Ḫˇōş ḳ her diyār 

  

 56 Seyre çıḳ  

  Şehre gelseñ maḳdemüñ ḳılsun ḫuceste Kirdigār 

 

 57 Niçe kim dine ḳaṣ ü ġazel 

  Ẕātuñı memdūḥ-  

177467 

[Ḳaṣīde-  

 

 1 Bir mübārek vaḳti iy dil iḫtiyār itsem gerek 

  Devlet ü iḳbāli ben de baḫtı yār itsem gerek 

 

 2 Zülf- ṭṭar eyleyüp 

  -i dür-pūşı gibi gevher-niẟār itsem gerek 

 

 3 Gerçi kim baḫtum [şebe] gibi siyehdür ġam degül468 

  ḳd-ı dürr-i şāhvār itsem gerek 

 

 

                                                
466

  55b diyār: bahār D. 
177 (Erünsal, 1983: 110-113) 
468

  3a şebe: Mecmuada unutulmuş. 
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 4 -i şihāb-ıla devāt-ı māhdan 

  Lāciverdī ḳubbeye naḳş-ı nigār itsem gerek 

 

 5 Söz yirine naẓma silk-i -yi lālā dizüp469 

  Gūşına dehrüñ yine bir gūşvār itsem gerek 

 

 6 yet-i ḫāṭır idüp 

  Bir nefes ġam leşkerini tārumār itsem gerek 

 

 7 Bōstān-ı luṭf içinde mīyve-  

  Ḫūb u rengīn ü laṭīf ü āb-dār itsem gerek 

  

 8 Niçe bir baġrum yanup göynüklüyem micmer gibi 

  -bār itsem gerek 

 

 9 Bir ḫuceste ṭ  

  Şerḥ-i aḫlāḳ-ı vezīr-i kāmkār itsem gerek 

  

 10 Ṣāḥibu’l- ḥinde anuñ 

  Ḥiddet-ile bu dilümi Ẕü’l-fiḳār itsem gerek 

 

57b 11 Tā ki ḫayyāt-ı ḳ  

  Baḫtına didi ḳ  

 

 12  

  Ruḥını Nūşīnrevānuñ şermsār itsem gerek 

 

 13 Ṭīnetin taḫmīr iderken dest-i Ḳudret luṭf-ı Ḥaḳ 

  Didi āb-ı cūda keffin cūybār itsem gerek 

 

 

                                                
469

  5a naẓma silk-i: silk-i naẓma D. 
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 14 Her nefes budur ṣafīr-i şāhbāz-ı luṭfı kim 

  Ḳanda bir dil murġı var-ısa şikār itsem gerek 

 

 15 -  

  Luṭf-ı Ḥaḳ eydür vücūdını medār itsem gerek 

  

 16 Şāḫsār-ı rumḥına bostān-ı nuṣretde ḳażā 

  Dir ser ü gūş-  

 

 17 Fażl ṭablın çaluban luṭfuñ nidā ḳıldı kim uş 

  veş āşikār itsem gerek 

 

 18 ati perde-sarāyında didi ferrāş-ı ṣ  

  Ṭārim-i çarḫı viẟāḳ-ı zer-nigār itsem gerek 

 

 19 Serverā çünkim nesīm-i ḫulḳuñı yād itdi misk470 

  Didi bu sevdā-y-ıla terk-i diyār itsem gerek 

  

 20 Āṣafā sen şol Süleymānsın ki dirdüm adını
 471 

  Medḥ  dāsitān itsem gerek 

 

 21 ḳıbet vaṣ ḳaldı ṭ -cerem 

  Bir ġazel nażm eyleyüp evṣāf-ı yār itsem gerek 

 

 22 Çeşmümi şevḳ-i ruḫıyla eşk-bār itsem gerek 

  Ḳanlu yaş-ıla cihānı lāle-zār  itsem gerek 

 

 23 Gül y  nūş idüp472 

  Bir ḫazān devrinde -ı nev-bahār itsem gerek 

                                                
470

  19a misk: müşk D. 
471

  20a dirdüm adını: dir idüm anı D. 
 20b dāsitān: yādigār D. 
472

  23a devrinde: faṣlında D. 
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 24 Minnet Allāh’a ki [yine] nev- -ı ḥüsnüñe473 

  Gözlerümi Hindu-yı āyīne-dār itsem gerek 

 

58a 25 Biñ dil ü cān-ıla her dem yüz sürüp dergāhuña 

  Dilberā ferşin ḳapuñuñ zer-nigār itsem gerek 

 

 26  

  Didi bu cürm içün anı sengsār itsem gerek 

 

 27 Ṣubḥ-dem meygūn lebi yādına cām-ı Cem ṭutup 

  Çeşm-i maḫmūr-ıla -i ḫumār itsem gerek 

 

 28 Ruḫlaruñ yādına bülbül gibi her gülzārda 

  Gördügümce gülleri feryād u zār itsem gerek 

 

 29 Lebleri üzre ḫaṭı müşk-ile yazmış kim anı 

  Cām-ı bezm-i Āṣaf-ı Cem-iḳtidār itsem gerek 

 

 30 Avcını pür-zer idüp gül didi kim ol serverüñ 

  Bāġa geldükçe ayaġına niẟār itsem gerek 

 

 31 -i Şebdīzine teşbīh olduġın bilüp hilāl 

  Dir bu ad-ıla cihānda iftiḫār itsem gerek 

 

 32 Serverā rāy-ı cihān- rż-ı ḥāl idüp 

  Dildeki rāz-ı nihānı āşikār itsem gerek 

 

 33 -i rūzgār 

  i her dem diye kim ḫāksār itsem gerek 

  

 

                                                
473

  24a yine: Mecmuada unutulmuş. 
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 34 Dem-durur ben ḫāki luṭfuñ kīmyāsı zer ide 

  Nice bir ġam pūtesinde intiẓār itsem gerek 

 

 35 Ger nāyet olmaz ise misk gibi pōst-pūş474 

  Oluban yüz ṭolayup terk-i diyār itsem gerek 

 

 36 Niçe kim Şeyḫī dilinden söylene efvāhda 

  Yil gibi bir ṣubḥ -i kūy-ı yār itsem gerek 

 

 37 Olmasun ḫulḳuñ nesīminsüz cihān gülzārı kim 

  Ol hevā-y-ıla dimāġum müşk-bār itsem gerek 

 

 38 -i felek 

  Diye kim iḳbālin anuñ pāyidār itsem gerek 

58b 

178475 

[Ḳaṣīde-  

 

 1 Çün yine seyrān ide mīzāna geldi āfitāb 

  Zer-feşān oldı hevā gevher-niẟār oldı seḥāb 

 

 2 Oldı berg-i zerd-ile gūyā bisāṭ-ı sebzezār 

  Bir yeşil yüzlü benek altunlu dībā cāme-ḫˇāb 

 

 3 Şāḫ  

  Yiryüzi Leylā ṣıfat ḫˇōş geydi gūnāgūn ẟiyāb 

 

 4 Ṣuya rengāreng yapraḳlar döküp bād-ı ḫazān 

  Dürlü dürlü naḳş-ıla döndi nigāristāna āb 

 

                                                
474

  35a Ger: Bir D. 
178 (Erünsal, 1983: 125-128) 
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 5 Çün baḳ ḳın çenār 

  Ellerin ḫınnā-y-ıla ṣankim nigār itdi ḫıżāb 

 

 6 Beñzedi şengerfe yapraḳlar ki devrān sürḫ-ile 

  Ṣafḥa-i dehre yaza faṣl-ı ḫazānı bāb bāb 

 

 7 Olmış āşüfte hevā yazmaġ- ẕ aña476 

  ḫāk müşk ü ṣu gül-āb 

 

6 Rūy-ı āb üzre bilür misin nedür her berg-i zerd 

Zīver-i zerrīn-i tīġ-ı ḫusrev-i -cenāb 

 

7 Pādişāh-ı heft-  

K’āsitānı devlet ü iḳ  

 

8 Rām olupdur emrine baḫt-ı cev ḳl-ı pīr 

Bende- -i şeyḫ u şāb 

 

9 ḳadrüñüñ bilmek diler beñzer felek 

Kim elinden gitmez usṭurlāb-ı māh u āfitāb 

 

10 - ḥarāma ḳılmamaġ-içün naẓar 

Gözlerin yumar şarāb üstine geldükçe ḥabāb 

 

 13 Şöyle ḳorḳutdı cihānı heybetüñ āvāzı kim 

  Kendüden gitdi zemīn eflāke düşdi ıżṭırāb 

 

 14 Görinen encüm degül gird-i şafaḳda ḳorḳudan 

  Göklerüñ tebḫāle çıḳmışdur lebinde bī-ḥisāb 

 

 

                                                
476

  7b misk ḫāk: ḫāk müşk D. 



182 

 

59a 15 Gün ṭutup mīzān ider vezn- -ı rūz u şeb 

  Oldı beñzer aña ahdüñde mufavvaż iḥtisāb 

 

 16 Adı bārān oldı ḳaṭre ḳaṭre çün düşdi yire 

  Berḳ-ı tīġuñ heybetinden zehre-i ebr olup āb 

 

 17 Cümle itmek ister iḥsānuñ döküp encüm direm 

  Ṣubḥa dek budur işi her gice görmez çeşmi ḫˇāb 

 

 18 Āb-ı luṭfuñdan dil-i ḳavse ire bir ḳaṭre ger477 

  Bula istirḫāya andaġı teşennüc inḳılāb 

 

 19 Devlet olsa dergehüñde n’ola her dem tāze-rū 

  Cennet ehlinden muḳarrerdür bu kim gitmez şebāb 

 

 20 Devr ider bezm-i celālüñde felek sāḳī-ṣıfat 

  Bir ṣaru yāḳūt sāġardur elinde āfitāb 

 

 21 Oldı çün ḳāṣır saña lāyıḳ ḥ ḳūl 

  Bir ġazel naẓm itmegi gördi ḫıred fikr-i ṣavāb 

 

 22 Ṭutdı ḫaṭ āḫir ruḫ-ı rengīnüñe müşkīn-niḳāb 

  Rūzgār eyler belī devr-ile ḫūnı müşk-i nāb 

 

 23 Gül yüzüñ Ḍaḥḥākdur sünbüllerüñ ketfindeki 

  ẕāb 

 

 24 Ş’ol ḳadar yanar yaḳılur tābiş-i şevḳüñle nār 

  Kim derūndan raḥm idüp üstine ḳan aġlar kebāb 

 

 

                                                
477

  18a dil-i: velī D. 
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 25 Yāra didüm ruḫlaruñda n’eyler ol ḫāl-i siyah 

  Didi k’eyyāmı bahāruñ hergiz olmaz bī-ẕübāb 

 

 26 Mihr-i ṭ  

  Dīde pür-nem sīne pür-āteş yürür nālān seḥāb 

 

 27 ḫūnīn olur 

  Ḳanġı āb içre k’ola şengerf olur rengīn ol āb 

 

 28  

  Oldı cārūb-ı sarāy-ı şehriyār-ı kāmyāb 

  

 29 Zīr-i bār- ḫ olup ġarḳ- ḳ 

  Çehresinde ḳaṭre ḳaṭre derdür encüm bī-ḥisāb 

 

59b 30 Çün ḳadem baṣduñ zemīn üzre ayaġuñ öpdi ḫāk 

  Reşk idüp didi felek yā leytenī küntü türāb 

 

 31 Pādişāhā ḫusrevā ḳuluñda rāstī 

  Var iken devlet işigine ḳadīmī intisāb 

 

 32 Ne revādur ṭ ḳl āyīnesin jeng-i melāl 

  Vechi var mı kim çeke dil gice gündüz ıżṭırāb 

 

 33 Nice bir olam giriftār-ı belā vü derd ü ġam 

  Nice bir zindān-ı miḥnetde ḳalam bī-ḫˇār u ḫˇāb 

 

 34 Var ümīdüm kim bulam luṭfuñ niṣābından naṣīb 

  Ben de ḳapuñda ide  
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 35 Ḳadrüme ḳadr ola munżam kesr ola ḳalb-i ḥasūd478 

  Devletüñde eyleye Fettāḥ- ḥ-i bāb 

 

 36 Āfitāb-ı dīn ü devletsin bulan sāyeñde baḫt 

  Ẕerre-perverlik olupdur çünki şān-ı āfitāb 

 

 37 Ḳalmamışdur bende de şāhā hevā-yı naẓm u neẟr 

  -küllī ictināb 

 

 38 ẟ -yı devletüñ 

İtmez idüm naẓm-ı ebyāt itmege hīç irtikāb 

 

 39 Niçe kim her sāl iksīri gibi bād-ı ḫazān 

  Bāġ u rāġuñ eyleye ḫākin ser-ā-ser zer-i nāb 

 

 40 Cūd u iḥsān ḳ 

  Kīmyā-yı cevher-i luṭfuñla zer olsun türāb 

 

41 Ṭ ḫunde baḥtuñ ferruḫ u ḳ  

 Müddet- ilā yevmi’l-ḥisāb 

 

42 Ḫayme-i iḳbālüñüñ evtādı olsun ẟābitāt 

 Sāyebān-ı ḳadrüñe medd-i dühūr olsun ṭınāb 

 

43 - 479 

 Ḥaḳ ṣalāḥ-  anı müstecāb 

 

 

 

 

                                                
478

  35a ola: olup D. 
479

  43 itsün anı: anı itsün D. 
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60a 

179480 

[Ḳaṣīde-  

 

1 - -  

Ālemi şevḳe getürdi ḥüsn-i bezm-ārā-  

 

2 Ṣubḥa dek feryād idüp ṣurnā vü gögsin dögdi ṭabl 

Oldı beñzer her birisi vālih ü şeydā-  

 

3 Sürmege başına keff-i ebri itmiş pür-gül-āb 

Āsumāna derd-i ser virdi meger ġavġā-  

 

4 Göricek dīdārını her kişi ḳurbān eyledi 

ṭālib ü cūyā-y  

 

5 Zāl-i zerdür meh ki bir ḳaç yaşına dek mihr-ile 

ḳā-  

 

6 Naḳb urup dīvār-ı maşrıḳdan çıḳardı ḫişt-i zer 

Ṣubḥ-ı ṣādıḳ kim temāşā ola andan cāy-  

 

7 Āfitāb oldı hüveydā yāḫ  

Āsumān āyīnesinde ṣūret-i zībā-  

 

8 Ḳāfdan tā Ḳāfa yāḫud beẕl- 481 

Ẓāhir oldı gün gibi ḫalḳa yed-i beyżā-  

 

9 Ḫalḳ arasında keder fehm itdi beñzer kim çeküp482 

Hep görüşdürdi buları ṣubḥ-ı rūşen-rāy-  

                                                
179 (Erünsal, 1983: 93-96) 
481

  8a Ḳāfdan tā ḳāfa yāḫud: Ḳāfdan ḳāfa veyāḫud D. 
482

  9a çeküp: gelüp D. 
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10 Perde-dār- ṭuydı kim 

Gösterür ḫalḳa beşāret ṣūretin sīmā-  

 

11 Ḫoş-dem ol iy dil ki külliyāt-ı  şretüñ 

Munṭabıḳ yātına feḥvā-  

 

12 ḳ levz-i münaḳḳadur nücūm 

K’ide bunlardan zemāne zīnet-i ḥelvā-  

 

13 Ṣubḥ vaḳtinde biçildi Ḥaḳ mübārek eyleye 

Yine ḳāmetine ḫ -i vālā-  

 

14 ẓar 

 ide şāha şāhid- -  

 

15 Ḫusrev-i kişver-küşāy- ṭān Bāyezīd 

Kim cemāli nūrıdur ṣubḥ-ı cihān-ārā-  

 

60b 16  ẓan olup 

  Ḫoş muṭ -ı ḫalḳdur ḥükm-i ḳażā-imżā-  

 

17 Dest-  

 Olmaya dünyāda bir ṣāḥib-kerem hem-tā-  

 

18 Pür-zer itdi āfitāb aġzın çü mihrüñden şehā 

 Ṣıdḳ-ıla urdı nefes ṣubḥ-ı felek-fersā-  

 

19 Oldı ḳapuñda Mübārek nām bir kemter ġulām 

 Ḳubbe-i eflāke ṭolsa ṭañ mı hūy u hā-  

 

20 Gerd-i rāhuñ ger ire ḫuld-ı berīne ḥūrlar 

 Ḥullesine ide andan ṭīb-ı rūḥ efzā-  
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21 Kāseler dizdi sımāṭ-ı kehkeşān üzre nücūm 

 Ṣubḥ- ḳapuñda ḳılmaġa yaġmā-  

 

22 Hey ne ferruḫ  

 Şarḳdan tā ġarba ṭolmışdur bu gün āvā-  

 

23 Baġlanup iḥrām-ı ṣubḥı geldi ṭavf-ı kūyuña 

 - -  

 

24 ḳapuña 

 Yılda bir kez geldüginden ġālib oldur rāy-  

 

25 Yügrük olmaḳ ḳaṣdına şol deñlü idmān itdi kim483 

 -peymā-  

 

26 Seyr iderken çeşmi bir meh-rūya nā-geh ṭuş olup 

 Didi vaṣfında anuñ bu maṭ -ı ġarrā-  

 

27 İy miẟāl-i rūy u mūyuñ māh-ı şeb-peymā-  

 V’iy ḫayāl-i ḫaṭṭ-ı ḫaddüñ māye-i sevdā-  

 

28 Rūz- ḫūr idindi yār ol deñlü kim 

 ṭṭar nefḥa-i būyā-yı  

 

29 Ḳaşı bir nūndur ki düşmişdür cebīni altına 

 ur k’olmış yiri bālā-  

 

61a 30 Zülfüñün Hindū ġulāmı leyle-i Ḳadr ü Berāt 

 Ḥüsnüñüñ āyīne-dārı ṭ -i ġarrā-  

 

 

                                                
483

  25a şol: ol D. 
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31 Ḳandadur iki eli bir ḫūnī-yi mekkārdur 

 Ellerine ol ṣanem yaḳmış degül ḥınnā-  

 

32 Dil cemāl- -efrūzuñ temāşā ḳılmaġı 

 ṭıfl olur cūyā-yı  

 

33 -i vaṣ  

 Şād ider şeh devletinde ni’met-i vālā-  

 

34 Başına efser idinmişdür müşābih olmaġın 

 -i sümm- -i hilāl-āsā-  

 

35 Ḳapuña çekmezdi 484 

 Ḫiẕmetüñ ger olmayaydı maṭlab- -  

 

36 Pādişāhā gerçi vardur olmaġın yevm-i şerīf485 

 Her kişide iştiyāḳ-ı rūz-ı şevḳ-efzā-  

 

37 Yüz sürüp dergāhuña dīdāruñ-ıla muġtenim 

 Olalı ḳuluñda ḳalmadı sevdā-  

 

38 İşigüñde gicesi Ḳadr ü güni Nevrūzdur486 

 Ṭañ degül olmazsa ol bī-çārede pervā-  

 

39 Tā çeke her yıl ḳażā kilkiyle münşī-i ḳader 

 Rūzgāruñ ṣafḥa-i menşūrına tuġrā-  

 

40 nvān-ı menşūr-ı şeref ḳılsun Ḫudā 

 Mihr-i rūyuñ k’oldurur reşk-i ruḫ-ı zībā-  

 

                                                
484

  35a çekmezdi: gelmezdi D. 
485

  36a yevm: rūz D. 
486

  38: – M. 
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41 Ṭ bulsun cihānuñ ṣūreti 

 ṣūret ṭ -ı ġarrā-  

180487 

[Ḳaṣīde-  

 

1 Bir dem ki ṭutmış-ıdı şeb-i tīreden cihān 

 Nüh ḫayme-i sipihr öñine müşk sāyebān 

 

2 Bulmış-ıdı Ḫaṭāya ẓafer leşker-i Ḥabeş 

 Pür-ḫūn idi kenāre-i meydān-ı āsumān 

 

61b 3 Cirm-i hilāl ṭarf-ı şafaḳdan ṭ 488 

  Almışdı çarḫ eline yeşil tozlu bir kemān 

 

 4 Yāḫud dü-tā olup bükilüp ḍarb-ı ḥarbden 

  Ḳana batup yaturdı bu meydānda bir sinān 

 

 5 ḳırmaġa şāh-ı zeng 

  Berḳ-idi tīġ-ı tīz ü kemend-idi kehkeşān 

 

 6 Sulṭān-ı Zengibār-ıdı Keyvān-ı tīre-rūy 

  Encüm ser-ā-ser aña sipāh-ıdı bī-kerān 

 

 7 Dīvān düzetmiş-idi çıḳup taḥt-gāhına 

  Āfāḳ içinde itmiş-idi ḥükmini revān 

 

 8 Gelmişdi ḳarşusına vezīr-idi Müşterī 

  K’aḥvāl-  

 

 

                                                
180 (Erünsal, 1983: 27-37) 
488

  61b yeşil: ḳızıl D. 
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 9 Ṭutmış-ıdı elinde devāt u ḳalem debīr489 

  K’iẟbāt u maḥv her ne olur yaza hemān 

 

 10 Mirrīḫ öñinde ṭurmış-ıdı tīġ-ı tīz-ile 

  Şeh ḳarşusına niteki cellād-ı ḫūn-feşān 

 

 11 Almışlar-ıdı çūb ele ḥüccāb-ıdı şühüb 

  Olmışlar-ıdı ḫıdmet içün her yaña devān 

 

 12 Bānū-yı çarḫ Zühre girüp bir derīçeye 

   

 

 13 Ḫalḳa sipāh-ı ḫˇāb şebīḫūn idüp tamām 

  Uyḫu esīri-y-idi ḳamu pīr ü nev-civān 

 

 14 Ol dem belā vü ġam beni ḳılmışdı pāy-māl 

  Çeşmüme teng ü tār-idi başdan başa cihān 

 

 15 Cünd-i hevā-y-ıdı dil ü cān-ıla hem-rikāb 

  Ḫayl-i ḫayāl-i yār-ıdı aḳl-ıla hem-  

 

 16 Dil ḳ ḳuşatmış-ıdı eyleyüp ḥiṣār 

  Ṣaf ṣaf ṭ a-i sitem ü leşker-i hevān 

 

 17 Eşk-ile çeşmüm olmış-ıdı -i çāh-ı āb 

  Delv-idi merdümek müje üstinde rīsmān 

 

62a 18 Key ḫaste- ẕ yazmaġa 

  Şām u şafaḳ getürmiş-i  

 

 

                                                
489

  9b olur: olursa D. (Vezin gereği divandaki daha doğrudur.) 
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 19 Ṣanmañ ki laḥẓa laḥẓa dıraḫşanda berḳ-ıdı 

  Şeb ẓulmetinde gird-i ufuḳ  

 

 20 Āh-ı sipihr-sūzum-ıla cevv-i  

  Pür olmış-ıdı ucdan uca uca āteş ü duḫān 

 

 21 Yılduz ṣayardı ḥayret-ile çeşm-i eşk-bār 

  Çarḫ-ı berīne çıḳmış-ıdı nāle vü fiġān 

 

 22 Çalınmaz-ıdı gūşuma āvāz-ı ṭabl u kūs 

  Görinmez-idi gözlerüme ṣubḥdan nişān 

 

 23 Bend-i belāya düşmiş-idüm ḫˇār u müstemend 

  Zindān-ı ġamda ḳalmış-ıdum zār u nā-tüvān 

 

 24 Ḥayrān-idüm ki n’ola ser-encām-ı kām-ı dil 

  Derd ü belā vu ġam ḳala mı böyle cāvidān 

 

 25 Yāḫud güẕer ḳılup şeb-i miḥnet benüm daḫı 

  Bir gün ṭoġa mı başuma dirdüm ki nā-gehān 

 

 26 Ḳaldurdı aḳ alem yüridi şāh-ı Rūm-ı rezm 

  Ṭaġıtdı ḫayl-i küfri hemān virmeyüp amān 

 

 27 Ṭutmaġa yeryüzini cihān pehlevān-ı ṣubḥ 

  Ḫıng-ı sipihre urdı yine zīn-i zer-nişān 

 

 28 Yāḳūt seng-i ḳurṣa-i ḫˇūrşīd-i enveri 

  Ḥikmet-nümā-yı ḥākim-i dīvān-ı kün fe-kān 

 

 29  eyleyüp ḳażā vu ḳader mancınıḳına 

  Pīrūze-gūn ḥiṣār içine eyledi revān 
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 30 Nīze-güẕār-ı tābiş-i envār-ı āfitāb 

  Aldı eline saṭvet-ile ābgūn sinān 

 

 31 Andan sipāh-ı ẓulmet-i şeb düşdi münhezim490 

  Ġār- ḫavf-ıla oldı ḳamu nihān 

 

 32 İrişdi gökler -i zer-nigār-ı rūz491 

  Niteki āfitāb-ı dıraḫş-ı Ḫudāyigān 

 

62b 33 Cild-i türāb oldı maḥaṭṭ-ı ricāl-i tāb 

  Sırr-ı nihān-ı eşraḳati’l-  

 

 34 Ṣubḥ-ıla rūşen oldı cihān mülki ḳalmadı 

  Hergiz sipāhī-i şeb-i tārīkden nişān 

 

 35 Niteki dilde pertev-i nūr-ı yaḳīn-ile 

  Ḳalmaz ẓalām- -i şübhe vü gümān 

 

 36 Geldi ṣafā-yı ṣubḥ göñül buldı inşirāḥ 

  Gitdi küdūret-i şeb ü rūḥ oldı şādmān 

 

 37 Peyk-i beşāret irdi bu pejmürde dillere 

  Virdi yeñi ḥayāt u baġışladı tāze cān 

 

 38 ḳdem-i şāhuñ ḫaberlerin 

  Peyk-i nesīm-i ṣubḥ irişüp çīn seḥer devān 

 

 39 Āyīn-i ġazvı tāze ḳılup yümn ü baḫt-ıla 

  Taḫtına geldi diyü şehinşāh-ı kāmrān 

 

                                                
490

  31b ḳamu: ḳamer D. 
491

  32a dıraḫş: direfş D. (Mana gereği divandaki daha doğrudur.) 
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 40 Anı işitdi cūş u ḫurūş itdi vaḥş u ṭayr 

  Āsūde-ḫāṭır oldı ṣafā sürdi ins ü cān 

 

 41 Şād oldı tācını göge dügdürdi āfitāb 

  Ferḫundedür bu dem diyü çarḫ urdı āsumān 

 

 42 Oldı ṣafā vu ṣıdḳ-ıla - 492 

  Şāhuñ medāyiḥinde ḳalem bigi tercemān 

 

 43 Ḳaṣd eyledüm ki medḥ ü ẟenāsında daḫı 

  Açam devāt gibi  

 

 44 Faṣl-ı şitāda bülbül-i ḳudsīye gösterem493 

  Rengīn taḫayyülāt ile bir tāze gülsitān 

 

 45 Aldum ele bu fikr ile çün ḫāme vü devāt 

  İtdi dilüme nāṭıḳa bu maṭ  

  

 46 İy Erdeşīr-i şīr-dil İskender-i zamān 

  Dārā-yı dār u gīr Süleymān-ı ins ü cān 

 

 47 Sulṭān-ı bezm ü rezm şehinşāh-ı taḫt u baḫt 

  Ḫāḳān-ı berr ü baḥr ḫidīv-i ḫudāyigāñ 

 

 48 Faḫr-i mülūk-ı rūy-ı zemīn Şāḥ Bāyezīd 

  Ser-ḫayl-i serverān-ı selāṭīn-i kāmrān 

 

 49 Sen şeh-süvār öñinde yir öpmek hevāsına 

  Geh ṭop ider ḳāmer özini gāh ṣavlecān 

 

                                                
492

  42b bigi tercemān: gibi te-zebān D. 
493

  44-114: – M. 
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 50 Düzdi sipihri ḳaṣruña bir gözgü ṭō ḳıl 

  Ḳ ṣırı anı aṣmaġa nerdübān 

 

 51 Beñzetmek ister ol kef-i zer-baḫşa kendüzin 

  Āfāḳa berḳden ki olur ebr zer-feşān 

  

 52 Ger maṭbaḫına hīmekeş olmasa āfitāb 

  Dūşında n’eyler idi anuñ bunca rīsmān 

  

 53 İḳbāli terkeşinde nedür tīr bir ḫadeng 

  Ḳurban-ı devletinde nedür çarḫ bir kemān 

 

 54 Hindī ḳılıcı zengī-yi ḫūn-ḫˇārdur kim ol 

  Virmez amān kime ki ṭuş olsa keser hemān 

 

 55 Rezm ile sen ki Rüstem ü İsfendiyārsın 

  Ḳadrüñ menāzilindedür eflāk heft-ḫˇān 

 

 56 Tīrüñ niçe ki mūzesin āhenden eyleyüp  

  Gezdi muḫālifüñ aradı bulmadı nişān 

 

 57 Tīġuñ şu deñlü düşmene dil zaḫmın urdı kim 

  Aġladı üstine zirihi çeşmi oldı ḳan 

  

 58 Ḫışm ile od yaġar deheninden bulutlaruñ 

  Baḫşiş deminde keffüñe öykündügince kān 

 

 59 Ceyb-i ḳabā-y  

  Gūyā ki bir ṭoḳuz ṭabaḳa tügmedür hemān 

 

 60 Bu görinen degül meh-i nev sen şehi görüp 

  Barmaḳ ḳoyup cebīnine baş urdı āsumān 
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 61 Oldı ḳāmer işigüñe derbān-ı zer-külāh 

  Düşdi Zuḥal sarāyuña Hindū-yı pāsbān 

 

 62 Baḫ  ḳluña eylerse iḳtidā 

  Ḫˇōşdur ki muḳtedā idine pīri nev-cevān 

 

 63 Ser-sebz ṭūṭīdur bu sipihr-i bülend-ḳadr 

  İtmiş ġuṣ  

 

 64 Altında çār beyża-i ṣur baṣup yatur 

  K’andan gele vücūda mevālid-i bī-kerān 

 

 65 Öykündi çünki ḥilmüñe kūh-ı girānda ebr 

  Ḳatl itdi anı tīġ ile berḳ-i sebük-  

 

 66 Ebre ḳarābeti var idi mātemin ṭutup 

  Başı ucında aġladı çarḫ eyledi fiġān 

 

 67 Çarḫ-ı devende girdi yine peyk şekline 

  Atuñ öñince olmaġ-içün her yaña devān 

 

 68 Oldı per-i küleng külāhında māh-ı nev 

  Sāḳına baġlu rişte-i [rīg] oldı kehkeşān 

 

 69 İy server-i zamāne giyāh u nebāta dek 

   

 

 70 Sāl-i güẕeştede giceler māhitābdan 

  Gül reng ü bū uġurlayup olmış idi nihān 

 

 71 Buldı bu yıl bahār anı gülşende bend idüp 

  Zindān-ı ġonçaya ḳodı ḥabs itdi bir zamān 
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 72 Ḫˇūrşīd-i rāy-ı rūşen ü fikr-i münīrüñüñ 

  Evṣāfını taḫayyül iderdüm ki nā-gehān 

 

 73 Burc-ı semā-yı dilde meh-i rūy-ı dilberüñ 

  Gün gibi oldı maşrıḳ- yān 

 

 74 Bezmüñde naḳl olınmaġa ol şevḳe bir ġazel 

  İtdi sürūd-ı naġme serāyende-i zamān 

 

 75 İy pertev-i cemālüñ ile rūşenā cihān 

  ṭr- ṭṭar meşām-ı cān 

 

 76 Gūyā ki bād ile dökilür yire berg-i gül 

  Gözden ki āh idicek iner pāre pāre ḳan 

  

 77 Ḳalmış hemīn teninde pey ü üstüḫˇān u pōst 

  Zār u nizār olup ġam-ı ebrūñ ile kemān 

 

 78 Yārı kenāra çekmege dermān ola diyü 

  Sīm ü zerini itdi kemer cümle der-miyān 

   

 79 Anda biribiri üzerine durur dürer 

  Ṭar ḥoḳḳa olmaġın bu leb- -i dür-feşān 

 

 80 Öykündi ḫaddüñe aña şol denlü çūb-ı ter 

  Urdı ṣabā ki ḳanlara ġarḳ oldı erġevān 

 

 81 Zencīr ü bend urup yine dīvāne göñlümi 

  Zülfüñ ḫayāli her yaña iltür keşān keşān 

  

 82 Añsam lebini zülfi ḫayāli gelür dile 

  Āb-ı ḥayāt olur sebeb- -i cāvidān 
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 83 Beñzer yir öpdi devlet işiginde ol ṣanem 

  -ı āb-ı ḥayāt oldı ol dehān 

 

 84 Şāhā cihāna salsa n’ola sāye devletüñ 

  Olur hümāya ḳūt-ı ḳan ḫˇān 

 

 85 ñde dehre ne ḥācet elin açdı çün çenār 

  Kesdi çenārın ellerin ol cürm içün ḫazān 

 

 86 ṣāsı gibi şehā ejdehā-ṣıfat 

  Görindi ceng içinde çü keffüñdeki sinān 

 

 87 Şekl- ḳda cism-  

  Vehm ile ṭaşra çıḳdı sızup maġz-ı üstüḫˇān 

 

 88 Ḳanda ki ḫışm odını yaḳa bād-ı ġayretüñ 

  Encüm şerār ola felek-i nīlgūn duḫān 

 

 89 -i şāha terāzū çün anı ḫalḳ 

  Bāzār içinde aṣdı dilinden dükān dükān 

 

 90 Peydā olan felekde degül ḫūşe-i Peren 

  ḫ-ı bī-amān 

 

 91 Bir ḳaç bürīde başları āveng eyleyüp 

  Aṣmış ḥiṣārı burcına iy şāh-ı kāmrān 

 

 92 Reşk itdi ḫaclet ile nihān oldı dīdeden 

  Ḳıldı nażar çü bāġçe-i ḳadrüñe cinān 

  

 93 Rıḍvān cihāna gelse-y-idi ḫāk-i rāhuñı 

  İltürdi ṭīb idinmek içün ḥūra ārmaġan 
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 94 Ḫāk-i derüñ ki virdi cilā çeşm-i cāna müşk 

  Rūm içre buldı ḫāṣiyet-i kuḥl-ı Iṣfaḥān 

 

 95 Tīġu ḳanını yire 

  Kim oldı ḳarn-ı gāv-ı zemīn şāḫ-ı erġavān 

 

 96 Şāhā Ḫudā-yı e  

  İdrāk-i pāk ü rūşen ü ṭ -ı güher-feşān 

 

 97 Sīn-i sevādı nüsḫa-i güftārınuñ nedür 

  Dendāne-i kilīd-i der-i genc-i şāyegān 

 

 98 ḫuṣūṣa ḳażā-miẟāl 

  Luṭfından itdi bende-i şāh-ı ḳader-tüvān 

 

 99 Bunlar ḳamusı mūcib-i  u sürūr iken 

  Sırrı vu ḥikmeti nedür anuñ ki her zamān 

 

 100 Dīvāne gibi ṭaġa düşüp ebr- var 

  Seyl-āb olup sirişki ider nāle vü fiġān 

 

101 Endūh-ı ġam ḥikāyeti bulmaz nihāyeti 

  El-ḳıṣṣa ġuṣṣa ḳıṣṣasına yoḳ-durur kerān 

 

 102 Derd ü belā-yı miḥnet-i devrāndan el-ġıyāẟ 

  Cevr ü cefā-yı çarḫ-ı sitemgerden el-amān 

 

 103 Çoḳdur egerçi şāh işiginde tevaḳḳ  

  Kim biñde birini idemez cān u dil beyān 

 

 104 Ḳaldum bu bir söz ile ḳamusından aşaġa 

  Bir söz yiter çü şāh-ı cihāndur daḳīḳa-dān 
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 105 Sen āfitāb- ẕerreden ḥaḳīr 

  Ḳaldur türābdan beni luṭf eyle ẕerre-sān 

  

 106 Niçe ki ḫalḳ her gice āsāyiş itmege 

  Ṭuta hevāda ẓulmet-i şeb müşk sāyebān 

 

 107 Ḳurmaġa sāyebān-ı viẟāḳ-ı celālüñi 

  Eṭbāk-ı āsumān ola nüh-pāye nerdübān 

 

 108 Niçe ki pāre pāre ide zengī-i şebi 

  Tīġ ile yek-süvāre-i meydān-ı āsumān 

 

 109 Olsun ten- -yi nā-pāk çāk çāk 

  Şemşīrüñ ile k’oldurur elmās-ı cān-sitān 

 

 110 Tā püşt-i ḫing-i çarḫa ura şekl-i ḳavs zīn 

  Teng-i muraṣṣ  

 

 111 Her laḥẓa şeh-süvār-ı cihāngīr-i ḳadrüñe 

  Rām olup ola tevsen-i eyyām zīr-i rān 

  

 112 Her ṣubḥ-dem ki zevraḳ-ı zerrīn-i āfitāb 

  Deryā-yı nīlgūn-ı felekde ola revān 

   

 113 Olsun hemīşe keştī-yi pīrūz-  

  Mecrā biḥār- ḳbāl bādbān 

 

 114 -i Ḳadr ola her giceñ 

  Tā rūz u şeb gelüp gide ḳ  
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181 

[Ġazel-i] Siḥrī-yi Mecnūn 

 

 1 Ḫırmen- gendüm sīne-çāküñdür senüñ 

  Hey perī-zülfüm benī-ādem helāküñdür senüñ 

 

 2 Ṣanma ālūde beni ālāyiş-i dünyā ile 

  Ẓāhir u bāṭ ḳ-ı pāküñdür senüñ 

 

 3 Ben beni ṣanurdum ancaḳ iy ṭabīb-i cān ḳul 

  dnāküñdür senüñ 

 

 4 Tekye-i bezm-i maḥabbetde eyā pīr-i muġān 

  Bilüme yapraḳ ki çekdüm berg-i tāküñdür senüñ 

 

 5 Ġarḳ idüp yaḳup yıḳan rūy-ı zemīni Siḥriyā 

  Gözlerüñ yaşı-la āh-ı sūznāküñdür senüñ 

63a 

182 

[Ġazel-i] Duraḳ Çelebiyyü’l-Maḳtūl 

 

 1 Ser-i zülfüñ gibi bir ḥāl-i perīşānam ben 

  Cān u ser terkin urur bī-ser ü sāmānam ben 

 

2 Baña keyfiyyet-i aḥvāl-i cihānı ṣormañ 

Şimdi esrār-ı ġam- ḳ-ıla ḥayrānam ben 

 

 3 -i nābuñ öpeli döne döne cām-ı şarāb 

   gibi ḫāk-ile yeksānam ben 

 

 4 Ḫār-ı hecrüñle dilüm olmış-iken ṣad pāre 

  Ṣabrumı gör ki yine gül gibi ḫandānam ben 
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 5 Gizlüdür bende niçe dürlü  güheri 

  Kimse bilmez ki Nihānī nam ben 

183494 

[Ġazel-i]  

 

 1 Ne hikmetdür ki yoġı var idüp güftār-ı mevzūnuñ 

  ḥı ehl- ḳ -i mey-gūnuñ 

 

 2 Yuvasın ḫār u ḫāşāk-i reh-i Leylīden itmiş-idi 

  Anuñ-çün murġ başı üzre yir eyledi Mecnūnuñ 

 

 3 Yanupdur āteş-i lem ṣanmañuz bārān 

  Eriyüp dökilür ḳurşunı yire saḳf-ı gerdūnuñ 

 

 4 Perī-peykerleri ehl-i ġınāya rām iden oldur 

  Elüme girse bil’llāhi yüzin bozardum altunuñ 

 

 5 bezm- veş pā-māl-i miḥnetdür 

  Kadeḥdür destgīri ancaḳ ol bīmār-ı maḥzūnuñ 

184495 

[Ġazel-i] Seyfī 

 

 1 Māh-rūlar arasında saña server didiler 

  Baña da sen ṣanemüñ yolına ser vir didiler 

 

 2 Vāḳ  düşde meleklerden işitdüm cānā 

  Müntehā ḳaddüñe ṭūbāya berāber didiler 

 

 3 Bir zamān-ıdı sildüñ gözümüñ ḳanlu yaşın 

  Dīdeler şimdi baña ḳanı o demler didiler  

                                                
183 Divanlarda ve ilgili kaynakta (Arslan, 2013; Tarlan, 1948b; Ünlü, 1991) bulunamadı. 
184: Bu şiir tamamen derkenar olarak yazılmıştır. 
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4 Kūs-ı ḳı niçe yıl çaldı egerçi Mecnūn 

  Ṭabl-ı yüzüm gören anda beni mehter didiler 

 

 5 Raḥm idüp baña feleklerde melekler Seyfī 

  Bezm-i miḥnetde benüm nāleme neyler didiler 

185496 

[Ġazel-i]  

 

1 Āteş- ḳ-ıla bir yüregi biryānam ben 

  Acıyup aġlamalı ḳ-ı giryānam ben 

  

 2 - ḳ 497 

  Kākülüñ fikri ile şöyle perīşānam ben 

 

 3 Her gören sen gözi ser-mesti olur lā- ḳıl 

  Nic’olur ḥāli bu mestüñ aña ḥayrānam ben 

 

 4 Ḫāke baṣduñ ser-i kūyuñda baṣup ben ḳuluñı 

  Ben ṣanurdum ki şehā ḫāk-ile yeksānam ben 

 

 5 Baş virelden reh-i ḳına  yāruñ 

  Ṣaf- ḳda ser-ḫayl-i şehīdānam ben 

186498 

[Ġazel-i Mesīḥī] 

 

 1 Her kim ki silk- ḳuña olmadı münselik499 

  ṣur degül mizācı ye ṭaşdur yāḫūd çelik 

  
                                                
185 (Arslan, 2013: 458; Ünlü, 1991: 148) 

Bu şiir tamamen derkenar olarak yazılmıştır. 
497  2a irüp: ire D. 

186 (Mengi, 2014: 199): Matla beytinden sonrası memcuada yer almayan bu şiire yine Ubeydî’ye 

aitmiş gibi “ve lehu” olarak başlık atılmış ancak şiir Mesîhî’ye aittir. 
499  1: Bu beyit derkenar olarak yazılmıştır. 

1b yāḫūd: ye ḫod D. 
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 2 Baḥ -ı ġamzenüñ500 

  Ġavvāṣ dürr ü gevheri bula delik delik 

 

 3 Hindū-yı ḫāli Rūma n’ola beglik itse çün 

  Ẓıll-ı hümādan eyledi kendüye gölgelik 

  

 4 Sīnemden eylegil ḥaẕer iy ḳaşları kemān 

  Kim tīr-i āh ile ṭoludur nitekim belik 

 

5 Çün kim Mesīḥī maḳdemüñe sürmedi yüzin 

Böyle neden ṣarardı ayaġundaki gelik  

63b 

187501 

[Ḳaṣīde-  

 

 1 ḳla ṣordum kim ola  

  Ḫāṣ -minnet ola 

 

 2 ẕāta düşe 

  Devlet ü baḫt heyūlā ol aña ṣūret ola 

 

 3 Fuḳarāya dün ü gün pīşesi iḥ ṭā 

  ḳat ola 

 

 4 Zer ide ḫāki naẓar ḳılsa velī ḫāk gibi 

  Naẓarında zer-i ḫāliṣ daḫı bī-ḳıymet ola 

 

 5 Rāyı-y-ıla ẓām- 502 

  Felek ü ṣur arada ḳuru bir ṣūret ola 

  

                                                
500  2-5: – M. 

187 (Erünsal, 1983: 114-116) 
502

  ṣur: Felek- ṣur 
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 6 Ḫaṣmı iskāt-içün açduḳça cedel yüzlerini 

  Naṣṣ-ı ḳāṭ mşīri ḳavī ḥüccet ola 

  

 7 ḳl işbu ṣıfāt-ıla muḥallā bir ẕāt 

  -nām Ḥasan-ḫulḳ -heybet ola 

 

 8 Ṣāḥib-i luṭf u kerem ḥażret-i Paşa kim anuñ 

  İzi tozı felege tāc-ı ser-  

 

 9 Vādī-i dūzaḫa ger luṭfı nesīmi irişe503 

  Ḳalb-i māhiyyet olup bāġçe-i cennet ola 

 

 10 Naẓar itse çemene anda biten sebzelerüñ 

  Yücelenüp her biri bir serv-i sehī-ḳāmet ola 

 

 11 Düşe bir niçe yeşil çīnī ṭabaḳ menziline 

  Nüh-felek sofra-i iḥsānuña ger nisbet ola 

 

 12 ṣlanmaġ-içün 

  Aña zencīr kemend ü ḳılıcuñ şerbet ola 

  

 13 Sen cevān-baḫta zebūn olsa ne ṭañ çarḫ-ı felek504 

  Pīr-i fertūtdur anda ne ḳadar ḳudret ola 

  

 14 Ḫalḳı ḫˇōş ṭutmada öykünse n’ola ḫulḳuña mey 

  ẕūr ola her kimde ki keyfiyyet ola 

 

 15 Feyż-i cūduñ var iken ḥācet-içün ebre ṣadef 

  Bir daḫı aġzın açarsa ḳatı bī-ġayret ola 

 

                                                
503

  9b Ḳalb-i māhiyyet: Āteşi ravża D. 
504

  13a ne ṭañ: n’ola D. 
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64a 16 Serverā çarḫ  

  Niçün ol böyle sitemkār u cefā-  

 

 17 Ḳılur endūha mübeddel anı çün her kişinüñ 

  Göre ḥālinde ki fi’l-cümle refāhiyyet ola 

  

 18 -i ṣanem gibi perīşānlıġına 

  Ḳanḳı ḫāṭ iyyet ola 

 

 19 -ḳalb idüp īẕālar ider 

  Bir kişinüñ bile ẕātında ki ehliyyet ola 

 

 20 Himmet- -ile dil-i ki bu gün 

  Merkez- - ḥikmet ola 

 

 21 Vechi var mı ki muḫālif ḥarekātından anuñ 

  ḳa-ı baḥr-i elem ü ḥayret ola 

 

 22 Ne revādur ki senüñ bende-i dīrīneñ-iken 

  ḥnet ola 

 

 23 Ṣıdḳ-ıla ṣubḥ gibi çün dem urur mihrüñden 

  Ġayra ẕillet ola 

 

 24 Gün gibi şöhre-i āfāḳ olam ehliyyet-ile 

  Baña senden ki bu gün ẕerrece bir himmet ola 

 

 25 Niçe üftāde ḳalam ben de bu nevbet umaram 

  Ayaġum düz baṣa başumda eger devlet ola 

 

 26 Niye bulmaya vücūd ol kişi kim anuñ-içün 

  Bir senüñ gibi mürebbī vü velī-  
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 27  

  Tā ki ḫāṭırda gehī miḥnet ü geh ferḥat ola 

 

 28 Saña yavuz ṣ -ile505 

  Güẕer idüp giceler aña şeb-i rıḥlet ola 

 

 29 Ṭurduġınca yir ü gök ḥāk-i der-i dergāhuñ 

  Maṭ - izz ü şeref menbit-i emniyyet ola 

64b 

188506 

[Ġazel-  

 

 المسك یفوح بهبوب النفخات بین الروضات ١

 ذالنكهاتیا النفخات یحكیك بتلك  ةو النفخ     

 

 ء مزاریانحا نمن روضة خلد ُكِشَفت روزنتا ٢    

 من بعد وفات لًما نظرت مرقدنا كالظبیات     

    

 یا من طلعت طلعته یوم و داع فی اسود َحر   ٣    

 ما انت بتی اَدم بل عین حیات بین الظلمات     

   

 507قد مت من الشوق ولو تكذب قولیحاذی بشفاهی ٤    

 یا ذالحسنات فصدق كلماتی حرقات محیاك     

 

                                                
505

  28a mātem-ile: mātem ola D. 
 28b rıḥlet: miḥnet D. 
188 (Erünsal, 1983: 501) 
507  ٤b:  مرآت  .D حرقات :



207 

 

 یا غایة سوالی صدغاك علی الو جنة لیال و نهارا ٥    

 یوم الحسرات ن مدمعنا یسكب قطر العبراتم     

   

 جارت برداكم خیالنكم من عرٍق قطر میاه ٦    

 جمر الوجنات و اسود بمقدار حبوب القطرات     

 

 قد فاح علینا فی لیلة ظلماء نسیمجعفر یا  ٧    

 بین الفلوات من صدغ احبای فاحیا برقابی     

65a 

189508 

[Ġazel-  

 

 لثمت ترب جنابك و مدمعی باك ١    

 فخضُت قصة شوقی الی محیاك     

 

 بكأس خدیك شربت قرقف ود ٢    

 فما شربت مدام الهواء لوالك     

     

 ل خبر العدن عندنا ابهیوال تق ٣    

 لدی من روضات الجنان مغناك     

 

 لقیاك قر ة العین  طلبت رؤیت ٤    

 فما رأیت متی سرت نخو مراك     

                                                
189 (Erünsal, 1983: 502) 
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 علی كتابة باب كتبت بالدمع ٥

 ایا منازل سلمای أین سلماك     

190509 

[Ġazel-  

 

 1 Ten-et ez çūb çü āzürde şüd ey serv-i bülend 

  Ḫaste şüd cān zi ġam u ġuṣṣa u dil geşt nijend 

 

 2 Zaḫm-ı her çūb ten-i ḫūb-ı tu-rā nīl keşīd 

  Tā zi çeşm-i bed-i gītī ne-resed ber tu gezend 

 

 3 Tu nebāt-ı şekeristān-ı melāḥ  

  -ı tu-rā çūb zedend 

  

 4 Cūy şüd eşk-i men ez ġuṣṣa çü der bāġ-ı cemāl 

  Nergis-i çeşm-i tu pür jāle şüd ey serv-i bülend 

 

 5 Ez ser-i nāḫun-ı pāy-ı tu çü ḫūn-āb çekīd 

  Bā-gül āmīḫte şüd berg-i semen-hā-yı çend 

 

 6 Şüd giriftār-ı kemend-i ġam u miḥnet dil ü cān 

  Pāy-ı ān serv-i sehī-ḳad çü der-üftād be-bend 

 

 7 īn ḥādiẟe be-şenid sirişk-em ḫod-rā 

  Ez ser-i manẓara-i dīde ber-i ḫāk fekend 

 

 

 

 

 

                                                
190 (Erünsal, 1983: 522) 
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65b 

191510 

[Ġazel-  

 

 1 Kerde hem-çün şāhidān gül-gūne ber ruḫsār gül 

  Bā-ḳabā-yı āl āmed ber ser-i bāzār gül 

 

 2 Gerçi mī-düzdīd dil bā-  

  Her zamān līkin be-ḫandīden küned iẓhār gül 

 

 3 Derd ü ġam-hā- -hā ṭumār kerd511 

  Ṣubḥ-dem dīdem ki ber dūş āmed ez gülzār gül 

 

 4 Der gülistān-hā meger cām-ı ṣabūḥī ḫˇarde-est512 

  Mī-güşāyed behr-i ḫˇānden mühr-i ān ṭumār gül 

 

 5 Ger be-ḫanded ber ruḫ-et bāver me-  

  Çün dü-rūy-est ü dü-rūyī mī-küned her bār gül 

 

 6 Ġonca-rā ser-beste rāzī būd mürġān-rā be-bāġ513 

  Fāş kerd ü rā vu mī-şüd kāşif-i esrār gül 

 

 7 Külbe- ṭṭār-rā māned be-bū gülzār-hā 

  Gūyiyā der çārsū- ṭṭār gül 

 

 8 Mī-güşāyed her seḥer evrāḳ der dīvān-ı luṭf 

  Şāh- -rā meger būd-est defterdār gül 

 

 

                                                
191 (Erünsal, 1983: 523) 
511

  3b-4b: 4b-3b D. 
512

  4: – M. 
513

  6a mürġān-rā be-bāġ: bā-mürġān-ı bāġ D. 
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 9 er ḫˇāhī gül-i şādī me-renc ez ḫār-ı ġam 

  Kes ne-yābed der gülistān-ı cihān bī-ḫār gül 

192514 

[Muhammes-  

 

 1 Zi ḥad güẕeşt ġam-ı dil be-rūz-ı firḳat-i ū 

  Füzūd derd-i ser-em ḳıṣṣa-hā-yı miḥnet-i ū 

  Ne-mī-reved zi ser-em cüz penāh-ı zaḥmet-i ū 

  Be-cān-ı pīr-i ḫarābāt u ḥaḳḳ-ı ṣoḥbet-i ū 

  Ki nīst der ser-i men cüz hevā-yı ḫıdmet-i ū 

 

 2 Ḫarāb-ı ġamze-i mest-i tu ḫūşyārān-est 

  Kesī ki küşte-i ū geşt hūşyār ān-est 

  Mürīd-i pīr-i ḫarābāt şev ki kār ān-est 

  Bihişt egerçi ne cāy-ı günāhkārān-est 

  Be-ār bāde ki müstaẓhirem be-himmet-i ū 

 

66a 3 Ḫayāl-i ū çü der-āmed birūn şüd ez dil ü cān 

  Hevā-yı ḥūr u ḳuṣ -i bāġ-ı cinān 

  Hevāss bī-ḫ ḳl şüd ḥayrān 

  Ṣad āferīn-i Ḫüdā ber belā-yı ān ṭūfān 

  Ki zed be-ḫirmen-i mā āteş-i maḥabbet-i ū 

 

 4 -i şebāb-em güẕeşt ü āmed şeyb 

  Henūz mī-derem ez sūz- ḳ-ı dilber ceyb 

  Be-rev me-kün tu me-rā zāhidā be-  

  Be-ār bāde ki dūş-em sürūş- -i ġayb 

  -est feyż-i raḥmet-i ū 

 

 

 

                                                
192 (Erünsal, 1983: 518) 
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 5 Men-em be kūy-ı muġān bāde-i muġāne be-dest515 

  Ḥarīf-i bezm-i ḫarābātiyān-ı bāde-perest 

  ḳ-ı mey-ḫˇāre-em zi rūz-ı elest 

  Me-kün be-çeşm-i ḥaḳāret günah der men-i mest 

  ṣiyet ü zühd bī-meşīyet-i ū 

  

 6 Çi bāşed er nefesī zāhidā tu bi-nişīnī 

  Be- -ḫˇarī telḫ u tīz ü rengīnī 

  Tu bāde nūşī vü mā-rā me-ḫˇān zi bī-dīnī 

  Ber āsitāne-i meyḫāne ger serī bīnī 

  Me-zen be- -i ū 

 

 7 Be-şehr nīst ġazālī ki gūyem-eş ġazelī 

  Ne kāmilī ki künem fikr-i baḥẟ yā cedelī 

  Künūn egerçi peẕīreft kār-ı mā ḫalelī 

  Ne-mī-küned dil-i mā meyl-i zühd ü tevbe velī 

  Be-nām-ı Şāh be-kūşīm ü ferr-i devlet-i ū 

  

66b 8 Me-rev be- -ı gītī ki ḥāṣıl-eş dü cev-est 

  Be-ā be-mā ki heme sālikān-ı rāh-rev-est 

  Şafaḳ şarāb u felek ḫum piyāle māh-ı nev-est 

  Müdām ḫırkā-ı be-bāde der girev-est 

Meger zi ḫāk-i ḫarābāt būd ṭīnet-i ū 

193516 

[Ġazel- ] 

 

1 Çü göneldüñ sefere luṭf-ı Ḫudā yāruñ ola 

Baḫt hem- ḳāfile-sālāruñ ola 

 

 

                                                
515

  5d günah der men-i: nigāh ber men-i D. 
193 (Erünsal, 1983: 200) 
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2 -ber oluban 

Ḳanda kim ḳonasın Allāh nigeh-dāruñ ola 

 

 3 Götürüp ġāşiye-i zülfüñi dūşında ṣabā 

  Peyk-i āhum gibi ol daḫı hevādāruñ ola 

 

 4 Türk-i çeşmüñ gibi her ḳanda ki [reh]-zen var-ısa517 

  Dil- ḳ gibi zār u giriftāruñ ola 

 

5 Dōstum olmaya kim gözden ıraġ olmaġla 

Unıdup i ġayrı kişiler yāruñ ola 

194518 

[Ġazel-  

 

1 Görür ki mihr ü vefā eylemez bu māh baña 

Bir āh ider dem-i serd-ile ṣubḥgāh baña 

 

 2 Derīçeler açıla meşhedüme cennetden 

  İderse ḫāküme uġrayıcaḳ nigāh baña 

 

 3 Bahār-ı ḥüsnin añub seyr-i sebzezār itsem 

  Virür maḥ ṭrını her giyāh baña 

 

 4 Benüm ki firḳatüñüñ bir günine yoḳ ṣabrum 

  Eger bu ay u yıl-ıla olursa āh baña 

 

 5 Günāhı yoḳ dimegil i gel öldür kim 

  Degül-durur seni çoḳ sevmek az günāh baña 

 

 

                                                
517

  4a reh: Mecmuada unutulmuş. 
194 (Erünsal, 1983: 197) 
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67a 6 Bu gün ki yoḳ daḫı ẕrüm günāhdan ġayrı 

  Meger ki luṭ öẕr-ḫˇāh baña 

195519 

[Ġazel-  

ilün 

 1 İy dil cefāya ḳalma ki şāyed zamān ola 

   

 

 2 Vir naḳd-i cānı zülfine kim sūd-ı maḥżdur 

  Boynuma ṣar benüm eger andan ziyān ola 

 

 3 Öldürmez ise ġamzeñ olam vaṣluñ-ıla şād 

  Senden murād alam ger ecelden emān ola 

 

 4 Dil ḫod senüñ olupdur eger cevrden ġaraż 

  Cān almaġ-ısa ol da yoluñda revān ola 

 

 5 Ḳanḳı ġazelde kim aña  miyānuñı 

  -i muḫayyel hemān ola 

196520 

[Ġazel- fer] 

 

 1 Sebz ḫaṭ kim sāye ṣalmış zülf-i müşk-efşān aña 

  Ḫ -i bī-pāyān aña 

  

 2 Gözlerüm naḳḳāşı taṣvīr itmege ruḫsāruñı 

  Surḫa banmış ḳıl ḳalemdür tār-ı her müjgān aña 

 

 3 Lāle yār adına ḳonmış dāġıdur bāġuñ ki bād 

  Bendin açarken ḳanatmışdur bulaşmış ḳan aña 

                                                
195 (Erünsal, 1983: 198) 
196 (Erünsal, 1983: 199) 
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 4 Tīr-i dil-dūzuñ hevāsından olupdur āhenīn 

  Göñli her bir nāzenīnüñ kim ola peykān aña 

  

 5 Virdi bir ḥālet ġubār-ı ḫaṭṭ-ı sebzüñ baña kim 

  Geçmişemdür cān u dilden olmışam ḥayrān aña 

 

 6 Tāze tāze dāġ-ıla yir yir ḳızarmış gülleri 

  Bir gülistāndur göñül seyrāna gel iy cān aña 

 

 7 Ḥasret- üñ cān virdügin 

  Ḳaralar geymişdür aġlar çeşme-i ḥayvān aña 

67b 

197521 

[Ġazel-  

 

یل الحجابذكلما یجلو جمال الحب من  1   

 یحسبوب الناس برقا ال معا تحت السحاب  

  

 2 Ber leb-i āb ez ṣafā-yı ṣoḥbet-i gül her zamān 

  Ḫayme-hā-yı  mī-bāyed zeden hem-çün ḥābāb 

 

 3 Çekdi ebrūsına zülfin ḳaldı ebr içre hilāl 

  Çünki baġladı kemer Cevzāya geldi āfitāb 

 

 4 Dehr ez şām u şafaḳ  

  Tā nüvīsed çeşm-i bīmār-ı tu-rā ta vīẕ-i ḫˇāb 

 

 5 Rūy-ı dildāra nice teşbīh idem yā Rab güli 

  Görmedüm zīrā çemende bir gül-i sünbül-niḳāb 

 

                                                
197 (Erünsal, 1983: 205) 
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العلملسان و لكل فی احوالنا كل ا 6   522 

ل و تحریر الكتابجل وصف الحال عن قو    

  

 7 Ger ne-gerded bende-i mihr-i ruḫ-et çarḫ-ı felek 

  Gerden-i çarḫ-ı felek-rā ḥabl mī-bended şihāb 

 

 8 Baġlanupdur Ca ferā şimdi der-i meyḫāneler 

  Yoḳ-durur diller güşāde olmaġa bir fetḥ-i bāb 

198523 

[Ġazel-  

 

 1 Dest-bāzī iderek la l-i güher-efşānın öp524 

  Furṣat el virmiş-iken bir kez ol ādem cānın öp 

 

 2 Var-ısa başuñda devlet ḫāk olup yolında ḫˇōş525 

  Geh ayaġına yüzüñ sürüp gehī dāmānın öp 

 

 3 Ḫaṭ getürmiş leblerin ṣormaġa saña ḫaṭṭ-ı yār526 

  Göricek i zāz idüp yāruñ ḫaṭ-ı fermānın öp 

 

4 Perde-i Beytü’l-Ḥaremdür her nefes ta ẓīm idüp 

  Sür yüzüñe gözüñe bu zülf-i müşk-efşānın öp 

 

68a 5 Sāḳī-i bezm olsa dilber isteme nuḳl-i lisān 

  Geh dilin em Ca ferā geh piste-i ḫandānın öp 

 

 

                                                
522

  6a القلم :العلم D. 

198 (Erünsal, 1983: 203) 
524

  1b kez: dem D. 
525

  2b Geh: Gel D. 
 2b sürüp gehī: sür gil gibi D. 
526

  3-4: 4-3 D. 
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199527 

[Ġazel-i Ca  

Mef lün Mef lün Fa lün 

 1 Ḳapuñdur ḳıble-i erbāb-ı ḥācāt528 

  İşigüñ menba -ı izz ü sa det 

 

 2 Bizümle ṣoḥbeti te ḫīre ṣalma 

  Bilürsin çünki fi’te ḫīri āfāt 

  

 3 ḥikmetü’l-  

  Rumūz-ı ġamzesi şerḥ-i işārāt 

 

 4 Çü vaṣlı va desin ferdāya ṣaldı529 

  Çaġırdı cān u dil heyhāt u heyhāt 

 

 5 Lebüñ vaṣf eylese Ca fer gören dir 

  Zihī şīrīn ma nī ter ibārāt 

200530 

[Ġazel-  

Mef lü Mef lün 

 1 N’ola ruḫ-ı zībāña ḳılursam naẓar iy dōst 

  Āyīne-durur aña naẓardan ne żar iy dōst 

 

 2 Çeşmümde ḫayāli lebüñüñ bir nefes ārām 

  İtmez ṣanasın ṣuya düşüpdür şeker iy dōst 

 

 3 Aġladuguma derd ile düşmenler olur şād 

  Raḥm it baña kim ḥālüme itler güler iy dōst 

 

                                                
199 (Erünsal, 1983: 206) 
528

  1b izz ü: ehl-i D. 
529

  4b u: − D. 
200 (Erünsal, 1983: 207) 
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 4 Her dem ṭolasam ḳollarumı n’ola bilüñe531 

  Çün kim yaraşur şehlere zerrīn kemer iy dōst 

 

 5 Geldükçe gözüm yaşlarını sürme ḳapuñdan532 

  Luṭf ile ḳıl üftādelerüñdür naẓar iy dōst 

 

 6 Bir laḥẓa ruḫuñ çıḳmadı zülfüñ zirihinden 

  Beñzer kim ider tīr-i naẓardan ḥaẕer iy dōst 

 

 7 ḳıla 

  Ortaya gelüpdür kim ide terk-i ser iy dōst 

68b 

201533 

[Ġazel-  

 

 1 Tā ki ṭutdı ḫaṭṭ- -i dür-efşānı dürüst 

  Ḳıldı yaġmā leşker-i ġam milket-i cānı dürüst 

 

 2 Çün ṣabā pīrāhenüñ būyın iletdi gülşene 

  Ḳalmadı bir ġoncanuñ hergiz girībānı dürüst 

 

 3 Dūd-ı āh-ı āteşīnümden aceb mi ol şehüñ534 

  Lāciverd-endūd olursa ṭāñ mı eyvānı dürüst 

 

 4 Oynamaḳdan ṭōp idüp başın şikeste dillerüñ 

  Ḳalmamışdur ḳılca yārüñ zülfi çevgānı dürüst 

 

 5 Ḳāmetüñe beñzedügi-çün elif iy nūr-ı ayn 

  Tende cānı cān içinde ṣaḳlaram anı dürüst 

                                                
531

  4a n’ola bilüñe: bilüñe n’ola D. 
532

  5: − M. 
201 (Erünsal, 1983: 208) 
534

  3b ṭāñ mı: ṭāk-ı D. 
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 6 Çün gülistān içre olmaḳ yaraşur serv-i sehī 

  Dilberüñ olsa ḳabāsı ger gülistānı dürüst 

 

 7 Ruḫlaruñ şevḳiyle rengīn sözlerin gör Ca ferüñ 

  Kim deger her beyti bir gül gibi dīvānı dürüst 

202535 

[Ġazel-  

Fe  

 1 Dōstum sendeki şol perçem-i pür-tāb u şikenc 

  Ejdehādur kim olupdur yiri anuñ ser-i genc 

 

 2 Naẓar it baña ki ḳaṣruñdaġı ṭōp āyīneler 

  Oldı aks-i ruḫ-ı zerdümle ser-ā-ser nārenc 

 

 3 İre mi vaṣla düşen firḳate didüm didi kim 

  Genc ü ni met bula her kim ki çeke miḥnet ü renc 

 

 4 Beydaḳ-ı encümi meh dizdügi naṭ -ı felege 

  Sen şeh-i ferruḫ-ıla oynamaḳ ister şaṭranc 

 

 5 Seni gördükçe oḳur tāze ġazeller Ca fer 

  Bülbül olur gül-i ter ḳarşusına ḳāfiye-senc 

203536 

[Ġazel-  

Mef ilün Fe ilātün Mef ilün Fe ilün 

 1 Ḫaṭuñ kitāb-ı ruḫuñdan çıḳardı naḳl-i ṣaḥīḥ 

  Ki ġamzeñ itdügidür baña cümle ẓulm-ı ṣarīḥ 

 

69a 2 Ḥarāmī çeşmüñe ḳan içmege lebüñ fetvā 

  Virürse ṭañ mı k’idüpdür meyi ḥelāl Mesīḥ 

                                                
202 (Erünsal, 1983: 210) 
203 (Erünsal, 1983: 212) 
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 3 Semen varaḳlarına gülşen-i iẕāruñda 

  Ḫaṭuñ benefşeleri yazdı el-beyāż ṣaḥīḥ 

 

 4 -i vech-i ḥasen olursa raḳīb 

  Meẟel-durur ki ḳabīḥüñ olur her işi ḳabīḥ 

 

 5 Çü düşdi başına sevdāsı zülf-i dildāruñ 

  ṭolar-ısa tesbīḥ 

 

 6 Ḳitāb-ı ḥüsn-i cemālinde Kātib-i ḳudret 

  Gubār ḫaṭṭ-ıla yazmış lebine ente melīḥ 

 

 7 Añup bu ni meti Ca fer Ḫudāya şükr eyle 

  Ki luṭf-ı ṭab -ıla virdi saña lisān-ı faṣīḥ 

204537 

[Ġazel-  

Mef ilün Fe ilātün Mef ilün Fe ilün 

 1 Şafaḳdan itdi meh-i nev çün āşikār ḳadeḥ 

  Ṣun imdi ba de-i l -ile zer-nigār ḳadeḥ 

 

 2 Şu deñlü mest olur oldı ki götürülür elde538 

  Olalı şevḳ-i lebüñle şarāb-ḫˇār ḳadeḥ 

 

 3 Dem-i ṣabāḥ oluban çün irişdi vaḳt-i ṣabūḥ 

  Ṭulū  iderse ne ṭañ āfitābvar ḳadeḥ 

 

 4 Lebüñ ḫayāli gelicek ḫaṭuñ ḫayāli gider 

  Ki ṣāf ider dil ü cānı ḳomaz ġubār ḳadeḥ 

 

 

                                                
204 (Erünsal, 1983: 211) 
538

  2a Şol: Şu D. (Vezin gereği divandaki doğrudur.) 
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 5 Senüñle bir dem olımaya leb-be-leb  

  Ger ide ḫākini devrān hezār bār ḳadeḥ 

205539 

[Ġazel-  

 

 1 Sāḳī açıldı gül göñül olmaġ-içün feraḥ 

  Alġıl elüñ -gūn ḳadeḥ 

  

 2 Ḫaddüñ ṣaḥīfesini ḫaṭuñ itdi taḥşiye 

  -ı ṣad anuñ üstinde ḳayd-ı ṣaḥ 

  

69b 3 Ḫāk ol hevā yolında dilersen ger āb-ı rū 

  Ḳoma ṭarīḳ- ḳı budur meẕheb-i eṣaḥḥ 

 

 4 N’ola lebine noḳṭa dir-isem biline ḫaṭ540 

  Kim fenn-i ḥüsn içinde olupdur bu muṣṭalaḥ 

 

 5 La lüñ meger müferriḥ-i yāḳūtdur k’anı 

  Alduḳça Ca fer aġzına göñli olur feraḥ 

206541 

[Ġazel-  

Mef lü Mef lü Mef lü Fa ūlün 

 1 Gülşende ṣabānuñ yine müşkīn nefesi var 

  Yāruñ ser-i zülfine meger dest-resi var 

 

 2 Ḫāl-i ruḫın ol ġonca-lebüñ ḳılma ta accüb542 

  Eyyām-ı bahāruñ çü bilürsin megesi var 

 

 

                                                
205 (Erünsal, 1983: 213) 
540

  4a lebine: lebüñe D. 
206 (Erünsal, 1983: 217) 
542

  2a ruḫın: ruḫuñ D. 



221 

 

 3 Göñlinde perī-ruḫlaruñ iy dōst ḫayālüñ 

  Bir ṭūṭiye beñzer ki demürden ḳafesi var 

 

 4 Dūr itme ḳapuñdan beni zīrā ki bilürsin 

  Her nirede kim gülşen ola ḫˇār u ḫası var 

 

 5 Büt-ḫāne dir isem yaraşur kūyına  

  Her dem çü ḳapusında fiġānum ceresi var 

207543 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

 1 Sāḳiyā zer sāġara ṭoldur şarāb-ı nāblar 

  Çehre-i zerd üzre döksün müdde  ḫūn-āblar 

 

 2 Germ olup ḥūrī-liḳālar pīrehen çāk eylesün 

  Bezme açılsun yine ḫuld-ı berīnden bāblar 

 

 3 Ḳaşlaruñ üzre perīşān it muṭarrā ṭurrañı 

  Kim çelīpālar yiridür kāfirī miḥrāblar 

 

 4 Sensüz iy serv-i revān girdāb-ı ḫūnīndür baña 

  Ṣu kenārında görinen lāle-i sīr-āblar 

 

 5 Ḳılca ḳalmış bir nice āşüfte-cāndur şevḳden 

  Mū degüldür Ca ferā bu zülf-i anber-tāblar 

 

 

 

 

 

 

                                                
207 (Erünsal, 1983: 218) 
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70a 

208544 

[Ġazel-  

Mef lün Mef lün Mef lün Mef lün 

 1 Ne fettānlıḳ-durur yā Rab bu kim ol ġamze-kār eyler545 

  Ki bir göz yumup açınca nice diller şikār eyler 

 

 2 Degül bu ḫaṭ ġubār irmiş dilā ḫaddine zülfinden 

  Ruḫı key sādelikden ol ġubārı āşikār eyler 

 

 3 ḫlaruñ şevḳi yaḳ  

  Yanar od eylemez anı kişiye k’intiẓār eyler 

 

 4 Şühüb şeklinde āteşler degüldür ṣaçılan dehre546 

  İzi tozına ol māhuñ felekler cān niẟār eyler 

 

 5 Ruḫuñ devrinde ṭañ mıdur boyansam ḳana yaşumdan 

  Bahār olsa yaġan yaġmur çü ḫāki lāle-zār eyler 

 

 6 Görinen gözde kirpikler degüldür merdüm-i çeşmüm 

  Miyānuñ yādına her dem nice mūyı kenār eyler 

 

 7 Perīşān u müşevveşdür ḳara zülfüñ gibi  

  İnāyet olmasa şehden anı ġam ḫāksār eyler 

209547 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

 1 Cān ki bir gün-yüzlü māhuñ āsitānın yaṣdanur 

  Bendedür ḫāk-i der-i şāh-ı cihānın yaṣdanur 

                                                
208 (Erünsal, 1983:. 233) 
545

  1a ġamze-kār: gül- ẕār D. 
546

  4b felekler cān: melekler zer D. 
209 (Erünsal, 1983: 230) 
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 2 Rāḥat olur baş ḳoyup bālīn-i devlet üstine 

  Kim ki zānū-yı ḥabīb-i dilsitānın yaṣdanur 

 

 3 Bir gümüş ṭāḳa cemāli şemsesi taṣvīr olur 

  S idi üzre düşüp dilber ki yanın yaṣdanur 

 

 4 Türk-i tīr-endāzı kim yüz cān u dil ṣayyādıdur548 

  Uyḫuya varmış kemīngehde kemānın yaṣdanur 

 

 5 İşigin kim bekleyüp yatur güzeller dilberüñ 

  Ṣan mel yaṣdanur 

70b 

210549 

[Ġazel-  

Fe ilātün Fe ilātün Fe ilātün Fe ilün 

 1 Yine segrür gözüm ol nergis[i] şehlā mı gelür550 

  Şādlıḳlar görinür yār-ı dil-ārā mı gelür 

 

 2 Yine ḫˇōş būy-ıla pür oldı meşām-ı dil ü cān 

  Aceb ol ruḫları gül zülfi semen-sā mı gelür 

 

 3 Cūş ider dil ḫum-ı mey gibi ṣafādan neyki551 

  Görüñ ol la l-i lebi cām-ı muṣaffā mı gelür 

 

 4 Ruḫ u zülfin görürem ḫūblaruñ düşde aceb552 

  Bu bahār içre benüm başuma sevdā mı gelür 

 

 5 Ḳoma ġamzeñ beni oḳa diküp öldüriyorur 

  Cānuma geçdi benüm saña temāşā mı gelür 

                                                
548

  4a yüz cān u dil: cān ile dil D. 
210 (Erünsal, 1983: 219) 
550  1a nergis-i: gözleri D.  
551

  3a Cūş: Gūş D. 
552

  4b benüm:  
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 6 Ḳulaġ urmaz nice kim ney gibi feryād iderem 

  Yāra yā Rab bu fiġānum ḳurı ġavġā mı gelür 

 

 7 Ḥüsnüñüñ gülşenine medḥ ü ẟenā eylemege 

  Daḫı Ca fer gibi bir bülbül-i gūyā mı gelür 

211553 

[Ġazel-  

Mef lü F ilātü Mef lü F  

 1 Anda ki Ḥaḳ güzellere ḳāmet virüp-durur 

  Ḳāmet yirine saña ḳıyāmet virüp-durur 

 

 2 Tefsīr-i ṣuḥf-ı ḥüsn ideliden kelāmuma 

  Şekker lebüñ ḥadīẟi ḥalāvet virüp-durur 

 

 3 Ḳaşı hilāl-i di ża f ü naḥīf idüp 

  Mihr-i cemāli şemse ḥarāret virüp-durur 

 

 4 Rāżī olup cefāya dil anuñla ḫˇōş geçer554 

  Allāh aña ne ḳūt u ḳan at virüp-durur 

 

 5 Şöhret bulursa Ca fer  

  Sūz-ı derūn-ı sözine ḥālet virüp-durur 

212555 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

 1 Lāle-zār olmışdur āteş-dānlar āzer devridür 

  Ḳalmadı ḫˇōş-bū çiçekler şimdi micmer devridür 

  

71a 2 Āteş olmışdur fürūzān āb olmış müncemid 

  Sāḳiyā ṣun āb-ı ḫuşki k’āteş-i ter devridür 

                                                
211 (Erünsal, 1983: 234) 
554

  4b-5b: 5b-4b D. 
212 (Erünsal, 1983: 235.) 
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 3 Gitse elden ġam degüldür yāsemīn ü erġavān 

  Sāġar-ı billūr u cām-ı la l-peyker devridür 

 

 4 Şimdi k’oldı yiryüzi āyīne-i gītī-nümā 

  Cām-ı mey nūş eyle kim cām-ı Sikender devridür 

 

 5 Āsumānı gör meh-i nevden ḳadeḥ almış ele 

  Ya ṣl-ı zemistān irdi sāġar devridür 

 

 6 Lāle-i terden bedel olmışdur āteş-pāreler 

  Ṣoldı nesrīn-ile nergis manḳal-ı zer devridür 

 

 7 İrdi hengām-ı şitā yāḳūt-ı seyyāl al ele 

  Ca ā ṣarrāf iseñ bil kim ne cevher devridür 

213556 

[Ġazel-  

 

 1 Rūḥ-ı mücessemdür tenüñ sen cāna ṣıḥḥat yaraşur 

  Dermānıdur dil derdinüñ dermāna ṣıḥḥat yaraşur 

 

 2 Sulṭānısın dil mülkinüñ yıḳdı ḫarāb itdi ġamuñ 

  Vīrānı ma mūr itmege sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 

 

3 İy cān melekler üstine insānı tafżīl itmege557 

 Ḫˇōş vech-ile burhānısın burhāna ṣıḥḥat yaraşur 

 

 4 Bīmār-ı derd-i ışḳuña la lüñ devālar virmege 

  Dārü’ş-şifā-yı ġaybden sen cāna ṣıḥḥat yaraşur 

 

 

                                                
213 (Erünsal, 1983: 236) 
557  3a itmege: itmegüñ D. 
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 5 Kūyuñ çü cennet bāġıdur sende seḳamet ḫˇōş degül 

  Cennetde iy nūr-ı dü çeşm insāna ṣıḥḥat yaraşur 

 

 6 Ẓulm-ile yaḳdı cānumı cevr ü cefā-yı rūzgār 

  Adl itmeg-içün ol şeh-i ḫūbāna ṣıḥḥat yaraşur 

 

 7 Burc-ı sa detde olup zaḥmet küsūfından berī 

  Ol āfitāb-ı ṭal at-ı raḫşāna ṣıḥḥat yaraşur 

 

 8 İy dōst eşküm kātibi her dem der ü dīvāruña 

  Ḫūn-ı dil-ile yazdı kim cānāna ṣıḥḥat yaraşur 

 

71b 9 İy zülf-i kāfir-kişi dil iḳlīmini tārāc iden 

  ḳ ehlinüñ īmānısın īmāna ṣıḥḥat yaraşur 

 

 10 Telḫ olmamaġa ṣoḥbet-i şīrīni ehl-i dillerüñ 

  İy ḥüsn ilinüñ ḫusrevi sen cāna ṣıḥḥat yaraşur 

 

 11 Āvāz-ı Dāvūdī-y-ile şi r-i zebūrın Ca ferüñ 

  Oḳımaġa -nefes Saḥbāna ṣıḥḥat yaraşur 

214558 

[Ġazel-  

Mef  

 1 Yüzüñ ḫayāli kim gözüm üzre vaṭan ṭutar 

  Āb içre deste deste gül ü yāsemen ṭutar 

 

 2 Aġzuñ dişüñ nümūnesidür ġonca jāleden 

  Yāḳūt ḥoḳḳa içre ki dürr- ṭutar 

  

 3 Dil naḳdini diler k’ide Hindū-yı zülfi cerr 

  Elde tekellüf itmege sīb-i ẕeḳan ṭutar 

                                                
214 (Erünsal, 1983: 238) 
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 4 Ṭūṭī lebüñi bāġ-ı cemālüñde göreli 

  Gülzār içinde bülbül-i gūyā vaṭan ṭutar 

 

 5 Sen meh-liḳāya ḫıdmet içün her seḥer şehā 

  Ḫˇūrşīd āfitāba vü gerdūn legen ṭutar 

 

 6 Gird-i lebüñde ḫaṭṭuñı gördi vü reşk idüp 

  Pīrūze içre ġonca aḳīk-i Yemen ṭutar 

 

 7 Zindāna ṣaldı cānı zenaḫdānı Ca ferā 

  Zülfi çıḳarup aṣmaġa anı resen ṭutar 

215559 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

 1 Şimdi kim ḥüsn iline server Meḥemmed şāhdur 

  Her nefes anuñ elinden işüm āh u vāhdur 

 

 2 Zülfini uzatmayup ḳaṭ  itse ruḫsārında dōst 

  Vechi var devr-i ḳ ūtāhdur 

 

 3 Anberīn gīsū degül dūşındaki cānānenüñ 

  Āhumuz ardıncadur var-ısa dūd-ı āhdur 

 

72a 4 Eşk-i çeşmüm çün revān olup götürdi cismümi 

  Kim ki gördiyse didi ṣu üzre berg-i kāhdur 

 

 5 Ḥalḳasından zülfüñüñ kim nūr-ı ḥüsnüñ berḳ urur 

  Ḳalb-i aḳrebden ṭul  itmiş ṣanasın māhdur 

 

 6 Manẓar-ı çeşmüm yiridür olsa yārüñ menzili 

  Kim ṣu üstine yapılmış ḫˇōş temāşāgāhdur 

                                                
215 (Erünsal, 1983: 239) 
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 7 Ṭañ degül Ca fer şeb-i zülfüñde güm-rāh olmasa560 

  Şem -i ruḫsāruñ öñinde kim delīl-i rāhdur 

216561 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

 1 Āteş-i ışḳuñla gerçi meskenüm külḫan-durur 

  Sen  ḫalīlüñ şevḳi-y-ile ol baña gülşen-durur 

 

 2 ḳup n’eylesün hem-sāyeler çün her gice 

  Āteş-i sīnem şu  rūşen-durur 

 

 3 Çāresi siḥr ögrenüp āhen-rübā olmaḳ gerek 

  Bildüñ iy dil çün kim anuñ göñlini āhen-durur 

 

 4 Sīneme zaḫm urıcaḳ peykānuñuñ sürḫ olduġı 

  Āteş-i dildendür iy cān ṣanma kim ḳandan-durur 

 

 5 Bir çemendür bezm-i ehl-i dil ki anda ā 

  Gūyiyā cām u ṣurāḥī lāle vü sūsen-durur 

217562 

[Ġazel-  

Fe ilātün Mef  

 1 Öldi cān ġuṣṣadan behey kāfir 

  Döndi tābūta ten behey kāfir 

 

 2 Cevrüñüñ cān-ısa me li meh al 

  Cāna ḳalmaz seven behey kāfir 

  

 3 Yiter atduñ cefā ṭaşın raḥm it 

  Burc degüldür beden behey kāfir 

                                                
560

  7b kim: çün D. 
216 (Erünsal, 1983: 240) 
217 (Erünsal, 1983: 220) 
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 4 Ne sürersin beni maḥallüñden563 

  Bülbülüñdür çemen behey kāfir 

 

72b  5 Arturup nāzuñı niyāzumdan 
  Ḳaçma benden igen behey kāfir 

 

 6 Hele bir bī-güneh Müsülmānı 

  N’olur öldürmeden behey kāfir 

 

 7 Beyt-i m -i  

  Böyle yıḳmaḳ neden behey kāfir 

218564 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 Eşk ḫūnīn itdi çehrem raḥm ḳıl iy sīm-ber 

 Ḳıymeti olur ziyāde sürḫ olıcaḳ çünki zer 

 

2 Gerçi ḳullāb-ı maḥabbet ṣaldı dil yā ḳaşuña 

 Līk ḳurbān olduġum anuñ kemānın kim çeker 

 

3 Geh gehī eyler tecellīler cemālüñ çün baña 

  Ẕerrece gelmezse n’ola çeşmüme şems ü ḳamer 

 

4 Yād idüp ḫālini cān tenden revān oldı belī 

 Dāne cüst ü cūyına mādām mūr inden çıḳar 

 

5 Dem-be-dem āşüftedür sevdā-yı zülfüñden ṣabā 

 Ol daḫı Ca fer gibi beñzer hevādāruñ geçer 

 

 

                                                
563

  4-5: 5-4 D. 
218 (Erünsal, 1983: 241) 
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219565 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 Zülfinüñ zencīrine dil bir mehüñ dīvānedür 

 Kim çerāġ-ı ḥüsnine şem -i felek pervānedür 

 

2 Ṣunsa sāḳī ehl- ḳa lebleri cāmın n’ola 

 Meclis-i uşşāḳdur bu bunda cān peymānedür 

 

3 Gözlerümdür cāygāhı yiridür ḳan aġlasam 

 Kim niçün merdümler-ile ol perī hem-ḫānedür 

 

4 Ruḫlarınuñ ḫālidür beni giriftār eyleyen 

 Ravża-i cennetde lā-büd dām-ı Ādem dānedür 

 

5 Zāhidā sen e cevr ü cefāyı añma kim 

 Pīr-i ehl-i dildür ol meyli anuñ ġılmānedür 

73a 

220566 

[Ġazel-  

Mef ilün Fe ilātün Mef ilün Fe ilün 

1 Ḳapuñda bir nefes ol kim itüñle hem-demdür 

 Bu ad-ıla ḳamu ḫalḳ içre key mükerremdür 

 

2 Firāḳuñ-ıla boyum ḥalḳa oldı ḫātemvar 

 Başumda seng-i melāmet nigīn-i ḫātemdür 

 

3 Dehānı rāzı baña keşf olınmasa ne aceb 

 Cihānda kim ola k’ol sırr-ı ġayba maḥremdür 

 

                                                
219 (Erünsal, 1983: 242) 
220 (Erünsal, 1983: 243) 
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4 Hemīşe nām-ı şerīfüñ dilümde olsa n’ola 

 Aceb mi ezber idersem çün ism-i a ẓamdur 

 

5 Ḫayāl-i çeşm ü ḳ -ile müdām567 

 Cihān gözüme görinmez ġarīb [bir] lemdür 

 

6 Lebiyle dişleri naẓmı bu serv-i lāle-ruḫuñ 

 Dehān-ı ġoncada gūyā ki ıḳd-ı şeb-nemdür 

 

7 Unutma Ca feri ġamzeñ ḫadengi zaḫmından 

 Kim ol anuñ cigeri yarasına merhemdür 

221568 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 Baġrını ḫusrevlerüñ şīrīn lebüñ pür-ḫūn ider 

 Zülf-i şebdīzüñ firāḳı yaşların gülgūn ider 

 

2 Ġamzeñi siḥr-ile çeşmüñ rām idüpdür kendüye 

 Gör nice cādūdur ol kim sāḥiri meftūn ider 

 

3 Ger hilāli beñzedürse ḳaşuña n’ola raḳīb569 

 Egri fikri ḳanda-y-ısa ṭ -ı nā-mevzūn ider 

 

4 Gün mi var kim eylemez zülfeynini āşüfte-ḥāl 

 Gör ne meh-rūdur bu kim Leylīleri Mecnūn ider 

 

5 Leblerüñe dem-be-dem Ca fer k’oḳur medḥ ü ẟenā570 

 Gūyiyā şirinlik-içün şekkere efsūn ider 

 

                                                
567

  5a bir: Mecmuada unutulmuş. 
221 (Erünsal, 1983: 221) 
569

  3b ḳanda-y-ısa: ḳanda olsa D. 
570

  5a k’: − D. 
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73b 

222571 

[Ġazel-  

Fe ilātün Fe ilātün Fe ilātün Fe ilün 

1 Gördi gül ḥüsnüñi aḳlı ṭaġılup ḥayrāndur 

 Ol sebebden yüzine ebr gülāb-efşāndur 

 

2 Ḥüsn-ile Yūsuf-ı Mıṣrī olana baḳmaz-iken 

 Bir azīzüñ ḳulını sevdi göñül sulṭāndur 

 

3 Ġonca öykündi dehānuña dimişler ṣanemā 

 Açmadı aġzını yoḳ yire aña bühtāndur 

 

4 Olsa başında raḳibüñ n’ola sevdā-yı ḫaṭuñ 

 Ṭañ degül bitse sifāl içre çün ol reyḥāndur 

 

5 Ḫādim olduġı-çün eşküm işigüñde şehā 

 Gāh yāḳūt olur adı vü gehī mercāndur 

 

6 Pīrehen içre ki nāzük bedenüñ oldı nihān 

 Perde-i ġoncada gūyā gül-i ter pinhāndur 

 

7 N’ola ger şevḳüñ-ile na ralar atsa Ca fer572 

 Sen gül-i tāzesin ol bülbül-i ḫˇōş-elḥāndur 

223573 

[Ġazel-  

Mef lü F ilātü Mef īlü F ilün 

1 Manẓūrı dīdemüñ ḳaçan ol māhitāb olur 

 Burc-ı şerefde ẕerrelerüm āfitāb olur 

 

                                                
222 (Erünsal, 1983: 244) 
572  7a atsa: itse D. 

223 (Erünsal, 1983: 222) 
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2 Zülfüñ olursa ruḫlaruña perde ṭañ degül574 

 Zīrā niḳābı mihr-ile māhuñ seḥāb olur 

 

3 rıż olalı rıż-ı dildāra ḫaṭ-ı sebz 

 Gūyā benefşeden gül-i surḫa niḳāb olur 

 

4 Ġamzeñ muḳīm olursa göñülde aceb degül 

 Uġrılaruñ maḳāmı ribāṭ-ı ḫarāb olur 

 

5 Ca fer mürīd-i pīr-i ḫarābāt-ısa ne ṭañ 

 Çünkim bu ṭavr lāzım-ı ahd-i şebāb olur 

224575 

[Ġazel-  

Fe ilātün Fe ilātün Fe ilātün Fe ilün 

1 Zülfini ruḫları üstinde çü pür-çīn eyler 

 Ol büt-i Çīn ü Ḫaṭā Rūm ilini Çīn eyler 

 

74a 2 Sūzum artar bu ne ḥikmet göricek rıżuñı 

  Āb ḫˇod ḳanda-y-ısa āteşi teskīn eyler 

 

 3 Zülf-i şebdīzi ġamı yaşumı gülgūn idüben 

  Beni Ferhād-dil ol ḫusrev-i şīrīn eyler 

 

 4 Ḫˇān-ı ḥüsnini müheyyā görüben ol ṣanemüñ 

  Sebze-i ḫaṭṭı-y-ıla la lini tezyīn eyler 

 

 5 Yazıcaḳ gül-yanaġuñ vaṣfını iy lāle- iẕār 

  Ca ferüñ ḳanlu yaşı kāġıdı rengīn eyler 

 

 

                                                
574

  2a ṭañ: ġam D. 
224 (Erünsal, 1983: 247) 
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225576 

[Ġazel-  

Me  

1 Lebüñe öykünelden ġonca-i ter 

 Ṣabā ḫışm eyleyüp aġzını yırtar 

 

2 Hevā-yı ḳaddüñ-ile serv gibi 

 Delürmiş ṭaġlara düşmiş ṣanavber 

 

3 Görenler ḫaṭṭuñı ḫaddüñde eydür 

 Benefşe bitürür berg-i gül-i ter 

 

4 Lebüñüñ ḫaṭṭ-ı reyḥānın muḥaḳḳaḳ 

 Ḫaṭ-ı yāḳūtdan tercīḥ iderler 

 

5 Mezārında bite güllerle lāle 

 Ölürse ruḫlaruñ şevḳi-y-le Ca fer 

226577 

[Ġazel-  

Fe ilātün Fe ilātün Fe ilātün Fe ilün 

1 Ehl-i diller yüzüñe cennet-i a lā didiler 

 Sāye-i ḳaddüñe hem-sāye-i ṭūbā didiler 

 

2 Her nefesde lebüñ iḥyā-yı memāt itdügi-çün 

 Dem-i cān-perverüñe hem-dem-i sā didiler 

 

3 İşidenler baña cevr itmege ḳaṣd itdügiñi 

 Yoḳ degül saña vefā itmege meyli didiler 

 

 

                                                
225 (Erünsal, 1983: 223) 
226 (Erünsal, 1983: 224) 
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4 Varaḳ-ı ṣūret-i zībāñı görüp ehl-i naẓar 

 Defter-i ḥüsnüñe mecm a-i ma nā didiler 

 

74b 5 Ġam-ı zülfüñle çü düşdi ḳara sevdālara dil 

 Baña Mecnūn oḳıyuban saña Leylā didiler 

 

6 Ġayr-ıla sen mehi bir gördügine zāhid-i şehr578 

 Giceden gündüzi farḳ ide mi a mā didiler 

 

7 Sūz-ıla sözde çü gösterdi kerāmet Ca fer 

 Anuñ erbāb-ı kemāl adını Şeyḫī didiler 

227579 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 Kātib-i eşküm düzüp kirpüklerümden ḫāmeler 

 Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre yazdı firḳat-nāmeler 

 

2 Nev- -ı ḥüsnüñe reşk eyleyüp gülşende gül 

 Ruḫların gülgūne düzdi geydi rengīn cāmeler 

 

3 Leblerüñ sırrını Allāmü’l-ġuyūb olan bilür 

 Kim anı keşf itmede dil-tengdür allāmeler 

 

4 Ṭañlama zülfüñ görüp diller perīşān olduġın 

 ṭaġılur hengāmeler 

 

5 ā ol Ḫıżr-ḫaṭṭuñ yazmaġa vaṣf-ı lebin 

 Āb-ı ḥayvāndan midād it ney-şekerden ḫameler 

 

 

                                                
578

  ide mi: itmedi D. 
227 (Erünsal, 1983: 248) 
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228580 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 İy dil ol sürḫ astarlu cübbe-i zerd-ile yār581 

 Gül budaġıdur kim üstinde gül-i nesrīni var 

 

2 Ḫ -i nīlūfer-ile bu gül endāmı yine582 

 Dir görenler kim bezenmişdür bahāneyle bahār 

 

3 Ḳabrüm üzre gelse bu va -ıla ol cān diyeler 

 Bir ṣaru şem -ile zeyn olmış kimüñdür bu mezār 

 

4 Ḳırmızı ṣanmañ yaḳasın kim leṭāfet kesb idüp 

 Gün yüzinden gösterür aks-i ruḫın āyīnevar 

 

5 Bu ḳ ḳa beñzer ki ṣarmaşmış saña 

 Ḳanlu yaşı ġarḳ idüp ruḫsārını iy gül- iẕār 

 

75a 6 Cāme-i zerd-ile seyr eyler felekde āfitāb 

  Beñzer almışdur bu meh-rūdan libāsı müste r 

 

 7 Bir gümüş naḫl-idi ḳaddi daḫı maḥbūb olmaġa 

  İtdi līmūnī ḳabā-y-ıla bu naḫli zer-nigār 

 

 8 Kehrübādur ol lebi la lüñ meger kim cāmesi 

  Her ṭarafdan ceẕb ider şıḳları bī-iḫtiyār 

 

 9 Ḥāṣılum  hemīndür eşk-i sürḫ ü rū-yı zerd 

  Baña bu serv-i ḳabā-pūşumdan oldur yādigār 

 

                                                
228 (Erünsal, 1983: 249) 
581

  1a: Ḳırmızı aṭlas yaḳalu cübbe-i zerd ile yār D. (Mecmuadaki mısra vezne uymamaktadır.) 
582  2b bahāneyle: bahār ile D. 
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229583 

[Ġazel-  

Fe ilātün Fe ilātün Fe ilātün Fe ilün 

1 Gördi yaraşduġın ol māh-ı dil-ārāya kemer 

 Baġladı reşk eyleyüp hāle daḫı aya kemer 

 

2 Şol ümīde ki nigārını kenārına çeke 

 Der-miyān eyledi varın ḳodı ortaya kemer 

 

3 Ney-şeker gibi ser-ā-ser teni şīrīndür anuñ 

 N’ola baġlansa ger ol serv-i dil-ārāya kemer 

 

4 Āfitāb-ı felek-i ḥüsne muḳārin olalı 

 Yirde ġālib görinür gökdeki Cevzāya kemer 

 

5 Ca ferüñ döndi kemer ḥalḳasına ḳāmeti çün584 

 Gördi çünkim ṣarılur ol büt-i ra nāya kemer 

230585 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 Tīġ-ı ḫūn-rīzüñ beni her dem şu deñlü pāreler 

 K’acıyup ḳan aġlar iy dilber benüm-çün yāreler 

 

2 Gösterür sürḫ eşrefīler tāze dāġı āşıḳuñ 

 Bir ḳızıl manḳura almazlar velī meh-pāreler 

 

3 Her ḥabāb-ı bādenüñ ḳalmış dimāġında hevā 

 Yād-ı la lüñle şarāba düşmiş ol āvāreler 

 

 

                                                
229 (Erünsal, 1983: 225) 
584  5b çünkim: muḥkem D. 
230 (Erünsal, 1983: 226) 
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4 Bulınup ḳan içre nā-geh ḳorḳudan her sīnede 

 Tīġuñuñ gizlendügi cānā cigerler pāreler 

 

75b 5 Zülfüñe dil baġlamış Ca fer gibi sünbüller āh 

 Ne ḳareler 

231586 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 Nev-bahār oldı şükūfeyle bezendi şāḫlar 

 Bāġ Firdevs ü dıraḫt oldı gümüşden kāḫlar 

 

2 Medḥüñi gūş itmege bülbül dilinden her seḥer 

Penbe-i ezhārı gūşından çıḳardı şāḫlar 

 

 3 Ġonca-i -i gül ḳalem 

  Yazmaġa ḳadd ü dehānuñ vaṣfını nessāḫlar 

 

 4 Her nefes kim uram eyler üstüḫānum nāleler 

  Ney gibi tīrüñ açup yir yir aña sūrāḫlar 

 

 5 Boynına ṣalınduġınca zülfine yüz virdi dōst 

  Bir zamāndur şimdi Ca fer yüz bulur küstāḫlar 

232587 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 Gözlerüñle ṣūretüñ naḳşın ki ṣūretger yazar588 

 Resm idüp ṣan mergzār içinde ki āhūlar yazar 

 

2 İştiyāḳından devāt aġzın açup ḥayrān ḳalur 

 Çün ḳalem reyḥān ḫaṭṭuñ vaṣfın iy dilber yazar 

                                                
231 (Erünsal, 1983: 245) 
232 (Erünsal, 1983: 246) 
588

  1b “ki”: – D. 
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3 Zülf ü ḫaddüñ resm idüp çeşmümde naḳkāş-ı ḫayāl 

 Ṣan Ḫaṭāyı Rūmī yapraḳlarla bir sāġar yazar 

 

4 Ġonca cüzdānındaki rengīn varaḳlardan bahār 

 Gül yüzüñ vaṣfında her yıl tāze bir defter yazar 

 

5 Kūh-ı ġamdur dil lebüñ resm itsem anda vechi var589 

 Ṭaġda Şīrīn naḳşını Ferhād-ı ṣan atger yazar 

 

6 Zülfi ucında ḫaṭ u ḫālin müneccimler görüp 

 Şām ser-ḥaddinde çoḳ āşūb u şūr u şer yazar 

 

7 Ḫaṭṭ-ı ḫaddüñ yādına her beyti kim bünyād ider 

 Gül varaḳlar üzre anı müşk-ile Ca fer yazar 

76a 

233590 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 Dem mi var kim lāle i şevḳüñ ciger-ḫūn eylemez 

 Nergisi cādū gözüñ siḥr-ile meftūn eylemez 

 

2 Münkir-i ışḳ olsa ṭañ mı zāhid-i efsürde-dil 

 Ṭab -ı nā-mevzūn ḫayāl-i şekl-i mevzūn eylemez 

 

3 Var ümīdüm k’idesin gözüm yaşına bir naẓar 

 Sāyili şāhā kerīm olan çü maġbūn eylemez 

 

4 Ola kim bend ide diyü Leylī-i zülfüñ göñül 

 Şol delülükler ider kim anı Mecnūn eylemez 

 

                                                
589

  5b ṣ ṣūret D. 
233 (Erünsal, 1983: 263) 
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5 Ca fer alduḳça dehānına leb ü dendānuñı 

 Ṣanma naẓmın cān-feşān u dürr-i meknūn eylemez 

234591 

[Ġazel-  

Mef lü F ilātü Mef lü F ilün 

 1 Bāġında ḥüsnüñüñ olalı āşikār sebz 

  Eşkümden oldı cümle yemīn ü yesār sebz 

 

 2 Ḫaṭṭuñ ḫayāli ṭutsa gözüm gūşesin n’ola 

  Olsa aceb degül ṭaraf-ı cūybār sebz 

 

 3 Çün sebzezār içinde olur şāḫ-ı gül laṭīf 

  Geyse yaraşur ol ṣanem-i gül- iẕār sebz 

 

 4 Ṭarf-ı ruḫuñda sebze-i ter bitdügi bu kim592 

  Yaşumdan oldı ḫˇōş yaraşup her kenār sebz 

 

 5 Ol dem ki Ca fer ola hevā-yı ḫaṭṭuñla ḫāk 

  Üstinde ḳabrinüñ bitüre rūzgār sebz 

235593 

Ḳıṭ -i Necātī 

Fe ilātün Mef ilün Fe ilün 

 1 Ne bilürler nedür hüner bu avām594 

  Hüner anı avāma ṣatmaḳdur 

 

 2 Kim seçer incesini dülbendüñ 

  Luṭf anı ögetçe ṣarmaḳdur 

 

 

                                                
234 (Erünsal, 1983: 267) 
592

  4-5: − M. 
235 (Tarlan, 1997: 124) 
594  1a nedür hüner: hüner nedür D. 
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236595 

[Ḳıṭ -i] Dīger 

Fe ilātün Fe ilātün Fe ilātün Fe ilün 

 1 Ömrüm oldukça güzel sevmeyeyin dirdüm līk 

  N’ideyin bu dil-i şeydā beni yalan itdi 

 

 2 Yine bir şūḫ-ı cefā-pīşe güzel cānānuñ 

  Uġrın uġrın baḳışı göñlümi vīrān itdi 

237 

   Ḳ 596 

Mef lün Mef lün Mef lün Mef  

 1 Ḳuluñ bir niçe gündür kim gelüp bulmaz seni veh kim 

  Bu daḫı şāhid-i maḳṣūddan bir nev -i nāz ancaḳ 

 

 2 Benüm ḫod bu işige intisābum āşikār oldı  

  Ḥaḳīḳāt mesnedüm sensin senüñ de raḥmuñ az ancaḳ 

 

 3 Bilür āh şāh-ı serkeş kim ġarażsuz bendeyüz ammā 

  Bu cevri niçün eyler bilmedük bir gizlü rāz ancaḳ 

76b 

238597 

[Ġazel-i İsḥāḳ] 

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

 1 Va de-i vaṣla dilinden dilberüñ lā gelmedi  

  Çoḳ vefā ṣūretlerin gösterdi illā gelmedi 

 

 2 Gelmege ahd itdi gerçi ẓāhirā ol bī-vefā  

  Göñline ammā ki gelmek fikri aṣlā gelmedi 

 

 

                                                
236 (Küçük, 2011: 445) 
237: Bu şiir derkenar olarak yazılmıştır. 

238 (Çavuşoğlu ve Tanyeri, 1989:305) 
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 3 Aġzına bal çaldı ḥayrān göñlümüñ peyġām-ı yār  

  Baña ḥalvālarda andan ṭatlu ḥalvā gelmedi 

 

 4 Cānı göndermek olurdı da vet-i dildār içün  

  Ol daḫı göñlüm gibi al vardı farżā gelmedi 

 

 5 Göñlüme ġam gelse her dem derd-i hecrüñle gelür  

  Çoḳ sözüm vardı aña ḥayfā ki tenhā gelmedi 

 

 6 Ṣūfīyi gördüm ḳaçar dilber temāşā itmeden598 

  Andan özge baña lemde temāşā gelmedi 

 

 7 Devr-i Ādemden berü İsḥāḳa beñzer leme 

 Bir belākeş şıḳ-ı rüsvā vü şeydā gelmedi 

239 

[Ġazel-i Belīġī] 

Mef  

 1 Bunı dir dem-be-dem şeştā def ü nāy 

  Nedür bir dem içün bu hūy u bu hāy 

 

 2 Kemānuñ tīrüñ-ile başı ḫˇōşdur 

  Ḳaşuñ gibi bir oynar başludur yāy 

 

 3 Ayaġın öpmege varduḳda zāhid 

  Didi sāḳī yüri degmez saña pāy 

 

 4 Ḳan at gencine mālik olanlar 

  Olur bir ḥabbeye yoḫsul ise bay 

  

 5 O bed-mihre seḥāb u r -āsā 

  Belīġī aġlasam vāy iñlesem vāy 

                                                
598  6b lemde: dünyāda D. 
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240599 

Ve lehu 

Mef lün Mef lün F  

 1 Senüñ bezmüñde iy māh-ı şeb-ārāy 

  Yanup yaḳulmaġa mūmuz ser-ā-pāy 

 

 2 Didüm la lüñde ne’yler diş yarası 

  Dilin çiyner o ṭūṭī-i şeker-ḫāy 

 

 3 Zemistānda ḫazān olmış bahāruñ 

  Ṣararmış tāb-ı tebden iy ḳaşı yay 

 

 4 Tehī ṣanmañ anı ehl-i nefesdür 

  Hevādārına kendin diñledür nāy 

 

 5 Belīġī ḳatline bir ġamze besdür 

  Saña kim dir ki yayuñ ḳur oḳuñ yay  

77a 

241600 

[Ġazel-i Bāḳī] 

Mef lü F ilātü Mef lü F ilün 

 1 Gülşende kūyuñ işideli serv oturmadı 

  Zencīrlerle baġladılar āb ṭurmadı 

 

 2 Öykündi gerçi çeşmüme çoḳ çeşme lūlesi 

  Ammā ḳulaġın iller anuñ az burmadı 

 

 3 Bir dil mi var ki zülfine dīvāne olmayup
 601 

  Dārü’ş-şifā-yı ışḳda zencīre urmadı 

                                                
240: Bu şiir derkenar olarak yazılmıştır. 

241 (Küçük, 2011: 424) 
601

  3-4: 4-3 D. 
 3a olmayup: ḳılmayup D. 
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 4 Cem  oldı eşḳiyā-y-ıla bir gün raḳīb-i ḫar 

  Ehl-i şeḳādan üstine kimse oturmadı 

 

 5 Bāḳī lebinden oldı bize ḥayf o ẓālimüñ 

  Ammā ne çāre n’eyleyelüm kimse ṣormadı 

242 

[Ġazel-  

Mef lü F ilātü Mef lü F ilün 

 1 Bāġa gelür o şāh diyü servler oturmadı 

  Sildi süpürdi yollarını bād ṭurmadı 

 

 2 Ra ḫına çoḳ öykündi gerçi güller 

  Ammā ṣabā ḳulaġın anuñ az burmadı 

 

 3 Bu ṣūret-ile rūyuña öykündügin ṭuyup 

   

 

 4 Gördüm o şer raḳībi düşümde didi ḥabīb 

  Her kim işitdi ise anı ḫayra yormadı 

 

 5 Ref   ḫadeng-i ġamzeden öldügüni ṭuyup 

  Yās itdi yār ḳaşları yayını ḳurmadı 

77b 

243602 

[Ġazel-i] Ḫafī 

F ilātün F ilātün F i  

 1 Ṭāḳatüm ṭāḳ oldı çekmeden bu çarḫuñ ḳahrını603 

  Yüregüm ḳan oldı yutmaḳdan bu dehrüñ zehrini 

 

 

                                                
243 (Dinçer, 2010: 141-142) 
603

  1b oldı: ṭoldı D. 



245 

 

 2 Ḳalmadı bir ḫāne kim şādī gelürse ḳonduram604 

  Leşger-i ġam göñlümüñ ol resme yıḳdı şehrini 

 

 3 Ḳatlüñ-içün ṭolanur senüñ felek her māh u sāl 

  Sen anuñ cān gibi ṣaḳlarsın göñülde mihrini 

   

 4 Erlik it bu pīrezen dehri ṭalaḳ it iy civān605 

  Ur çıḳar mihrini göñülden anuñ vir mihrini 

 

 5 Ġāret itdi ömrüñüñ naḳdini düzd-i rūzgār606 

  Ġāfil olduñ kīsenüñ bozdı bu ḫāyin mührini 

 

 6 Az ḳaldı kim beni ġarka vireydi gözlerüm  

  Yaşumuñ yüzümden ırmaġ itdügüm-çün nehrini 

 

 7 Pehlīvānlıḳ n kim itdi bu meydānda kim 

  Küştī-gīr-i dehr anuñ urmadı yire ẓahrını 

 

 8 Sen degülsin iy Ḫafī  ancaḳ yaradılmış tamām 

  Ḳahrını çarḫuñ çeküp dehrüñ yudalar zehrini 

244607 

[Ġazel-i Hecrī] 

Fe ilātün Mef ilün Fe ilün 

 1 Gün yüzüñe meh-i bedir dirler 

  Zülfüñe leyle-i Ḳadir dirler 

 

 2 Gelicek sīneye oḳuñ dil ü cān 

  Buyuruñ işde baḳ ṣadır dirler 

 

                                                
604

  2b ol: şol D. 
605

  4-6-7: – D. 
606  5a düzd-i: düzdi D. 

244 (Zülfe, 2016: 68-69) 
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 3 Didi meh gün yüzüñe bende olup 

  Ḳuluña da begüm bedir dirler 

 

 4 Seg raḳībüñ köpekçe raġbeti yoḳ608 

  Ṣanki aña sen nesin nedir dirler 

 

 5 Neden oldı ḳapuñda pādişehüm 

  Hecriye bu ḳadar ḳadir dirler 

78a 

245609 

[Ġazel-i] Ca fer 

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

 1 İstedi na leynüñe yüz süre Pervīn ü hilāl 

  Bir niçe mismār-ı sīm oldı bu ol zerrīn düvāl 

 

 2 Ḫırḳa-pūş- ḥ eyledi 

  Rişte-i ḳadd-i dü-tāmı ḳaṭre ḳaṭre eşk-i āl 

 

 3 Baġladı iller ṭutup bu ḳıpḳızıl Mecnūn diyü 

  Ḫaddüñe öykündi çün gül-deste iy Leylī-cemāl 

 

 4 Bāddan cānā ser-i zülfüñ dü-nīm olmış degül 

  Aġzın açup ḥüsnüñe ḥayrāndur ol şūrīde-ḥāl 

 

 5 Gözleri ksini gör çeşmümde yāruñ Ca ferā 

  Ṣanki gelmiş ṣu içer bir çeşmede iki ġazāl 

 

 

 

 

                                                
608

  4b sanki: san D. (Vezin gereği divandaki doğrudur.) 
245 (Erünsal, 1983: 321) 



247 

 

246610 

Ve lehu 

Fe ilātün Fe ilātün Fe ilātün Fe ilün 

 1 Ebrveş eylemeyince beni giryān-şekil 

  Açılup gül gibi yār olmadı ḫandān-şekil 

 

 2 Ol büt-i ġonca-dehānuñ lebini dişlemege 

  Jāleler kendüzini eyledi dendān-şekil 

 

 3 Bāġ-ı ḥüsn içre ṭutar zülfi aṣā ḳıldı meger 

  Yine ṭāvūsı Ḫudā cennete derbān-şekil 

 

 4 Müşk-i terle yazuban ḥüsni berātını ḫaṭı 

  Düşmiş üstinde ḳaşı ṣūreti unvān-şekil 

 

 5 Şimdi yanmış degülem āteş-i derd ü ġam-ıla 

  Dāġdār-ı ezelem lāle-i Nu mān-şekil 

 

 6 Kāse-i dīdede ṣaçları ḫayāli görinür 

  Ṣuya ḳonmış ṣanemā deste-i reyḥān-şekil 

 

 7 Zülfi altındaġı reyḥān ḫaṭı dil bāġıdur611 

  Ki idüp Ca feri lāl eyledi ḥayrān-şekil 

78b 

247612 

Ve lehu 

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

 1 Serv māyil idügi ḳaddüñe ḥācet mi delīl 

  Yoḳ ḫilāf aña ki el-cinsü ile’l-cinsi yemīl 

 

                                                
246 (Erünsal, 1983: 322) 
611

  7a bāġı mıdur: bāġıdur D. 
247 (Erünsal, 1983: 316) 
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 2 Nice ṣāḥib-naẓarı gözleri ol lāle-ruḫuñ 

  Ḳıldı nergis gibi her gūşede bīmār u alīl 

 

 3 Kūyuñ ehli ṭaraf-ı çeşmümi gözlerse n’ola 

  Mıṣr ḫalḳına temāşāgeh olupdur leb-i Nīl 

 

 4 Şem i pervāne gibi oda yaḳarlar ṣanemā613 

  Pertev-i ḥüsnüñe [inkār] idüp isterse delīl 

 

 5 Āḫirü’l-emr ser-i zülfüñi sevdā idinüp 

  Getüre Ca fer ele bulur-ısa ömr-i ṭavīl 

248614 

[Ġazel-  

Mef lü F ilātü Mef lü F ilün 

 1 Öykündügi-çün lebüñe iy nigār la l 

  Her laḥẓa sürḫ-rūdur olup şermsār la l 

 

 2 Müjgānum üzre dāne-i eşküm gören didi 

  Ḥikmet degül mi gül yirine virdi ḫār la l 

 

 3 Yāruñ lebiyle gör nefes-i cān-fezāsını 

  Rengīn laṭīfedür ki olur müşk-bār la l 

 

 4 Mihrüñden olsa sürḫ gözüm yaşı ṭañ degül 

  Dirler ki rengi günden alur iy nigār la l 

 

 5 Ṭa nı raḳībinüñ ṣıdı göñlini Ca ferüñ615 

  Lā-büdd irişse seng bulur inkisār la l 

 

 

                                                
613

  4b inkār: Mürettib mecmuada bu kelimenin yerini boş bırakmıştır. 
248 (Erünsal, 1983: 317) 
615

  5b irişse: ṭoḳınsa D. 
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249616 

[Murabba -ı  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

 1 N’itdi ol ṭal ati bedr aya görüñ hāy ṣaḳal 

  Ḫāṣa vu ma gülünc itdi bu bed-rāy ṣaḳal 

  Bozdı perdāḫtını eyledi rüsvāy ṣaḳal 

  Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 

 

 2 Ḫaṭṭuñı gör ki ne yüz ḳaralıġın itdi begüm 

  Sebzezār içre lebüñ ḫātemini eyledi güm 

  Ḳanı yoluña senüñ cānı fedā eyledügüm* 

  Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 

 

 3 Ḥasret ü derd ü belā eyleyicek cānuma kār 

  Geşt iderdi ruḫı bāġın dil-i bī-çāre vü zār 

  Buḫl idüp aña ḫaṭı çekdi dikenden dīvār 

  Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 

 

 4 Tāze gülzārdı ḫār u ḫas ile ṭoldı dirīġ 

  İtdigi cevr ü cefānuñ ivāżın buldı dirīġ 

  Hīç yaraşmazdı ṣaḳal aña dirīġ oldı dirīġ 

  Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 

 

 5 Ḳanı ol dem ki ḫayāl-i lebüñ ile dil ü cān 

  Şeb-i zülfüñde yüzüñ gizleme oynardı revān 

  Şimdi dir vaz gelüben ḳoñ ṣaḳalı bitdi hemān 

  Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 

 

 

 

                                                
249 (Erünsal, 1983: 323) 

* Bu mısradan itibaren şiirin devamı mecmuada yer almamaktadır. 
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6 Eyleyüp ol ḳara yüzlü ḫaṭı tezvīr ü fesād 

  Ṣıdı bāzārın anuñ ḳ  

  Kimse bir aḳçe dimez her gün ider gerçi mezād 

  Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 

 

 7 Ḫaṭṭı vālī olalı ruḫlarınuñ milketine 

  Muṭṭali  oldı raḳīb ile anuñ töhmetine 

  Şehri gezdürmek içün sürdi ḳara ṣūretine 

  Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 

 

 8 Pula bozdı ṣaḳalı biteli ol sīm-beden 

  Ḳıldı her zāġ u zaġan cennet-i bāġında vaṭan 

  Ḳanı ol dem ki ḳuş uçmaz idi ol d ireden 

  Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 

 

 9 ḳa yüz açmaz idi 

  Ġayret iderdi gelüp ḳatumuza geçmez idi 

  Ṣaḳalı gelmese kimseyle yimez içmez idi 

  Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 

 

 10 Vaṣla-ı vaṣlına isterdi bahā cān ile ser 

  İndürüp narḫına ḫaṭ ḥālini bildürdi meger 

  Ki peşīmān oluban şimdi ṣaḳalını yolar 

  Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 

 

 11 Ḳuyruġından ḳanı ol dem ki ḳıl aldurmaz idi 

  Degme bir kimse içün götini ḳaldurmaz idi 

  Ṣaḳalı gelmese ol kendüzin oldurmaz idi 

  Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 
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 12 Ḳanı geh geh görüben görmeze urduġı beni 

  Yā tekebbürlernüben ṭurmaduġuñ baña ḳanı 

  Ṣaḳalı geldi-se Ca fer nice yaturdı anı 

  Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 

79a 

250617 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

 1 Dest-būsa nice kim sa y iderem irmez elüm618 

  Bāri bir kerre icāzet vir ayaġuñ öpelüm 

 

 2 Oldı lemde ḥarīfüm ġam u endūh u belā 

  Ḳafes ü bülbül ü zāġ oldı hemānā meẟelüm 

 

 3 Ḫaṭ getürmiş beni öldürmege ḫaddüñ ṣanemā 

  Āh kim saña elüm irmedin irdi ecelüm 

 

 4 Işḳuñ iy ḥūrī beni eyledi kūyuñda muḳīm619 

  ḳıbet cennete iletdi bu gökçek amelüm 

 

 5 Zülfi ḳaṭ  olalı dil ḳaddi hevāsında yiler 

  İrdi ömr āḫire eksilmedi ṭūl-i emelüm 

 

 6 Mest olupdur niçe ḳan itse gerek ḫūnī gözüñ 

  Aña merdümlik idüp hey dimez-iseñ güzelüm 

 

 7 Ca ferem şem  gibi sözlerümüñ sūzından 

  Dili odlara yanar her kim oḳırsa ġazelüm 

 

 

                                                
250 (Erünsal, 1983: 331) 
618

  1b Bāri bir kerre: Dōstum bari D. 
619

  4a ḥūrī: ḥūr D. 
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251620 

[Ġazel-  

F ilātün Mef ilün F ilün 

1 Vaṣluñı virme cāna begcügezüm 

Ṣatma cānı cihāna begcügezüm 

 

 2 Gerek öldür beni gerek dirgür 

  Ḳul senüñdür baña ne begcügezüm 

 

 3 Der-miyāndur dü- lemüñ cānı 

  Seni bir kez ḳucana begcügezüm 

 

 4 Bāġ-ı ḥüsnüñde leblerüñ cāmın 

  İçelüm şıḳāne begcügezüm 

 

 5 Ḳuluñuz devletüñde ḫˇōş geçelüm 

  Böyle ḳalmaz zamāne begcügezüm 

 

 6 Nāz [u] şīveyle ḫalḳ-ı ṭap öldür621
 

  Sen sen ol girme ḳana begcügezüm 

 

 7 Ca ferüñ ḳaṣdı vaṣf-ı ḥüsnüñdür 

  Şi r arada bahāne begcügezüm 

79b 

252622 

[Ġazel-  

Mef ilün Fe ilātün Mef ilün Fe ilün 

1 N’idem ki ol lebi şehd ü şekerden ayrıldum 

  Fiġān ki şol ruḫı gül-berg-i terden ayrıldum 

                                                
251 (Erünsal, 1983: 332) 
621

  6a: Geyüp al itme cānum almaġa āl D. 
252 (Erünsal, 1983: 333) 
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 2 Añup aceb mi güzel gözlerini aġlar-ısam623 

  Ki bir şunuñ bigi ṣaḥib-naẓardan ayrıldum 

 

 3 Firāḳ-ı zülf ü ruḫından fiġānumı şeb ü rūz 

  Ta accüb eylemeñüz kim nelerden ayrıldum 

 

 4 Ne ṭañ ṣabāḥa dek Ülker gibi inerse yaşum 

  Ki bir yüzi güneş alnı ḳamerden ayrıldum 

 

 5 Aceb mi Ca ferā olursam sefīh ü dīvāne 

  Çün ol firişte-ṣıfatlu beşerden ayrıldum 

253624 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 Her gicede iy meh cemālüñ çün taḫayyül eylerem 

 Ṭañlaram kim ben nice sensüz taḥammül eylerem 

 

2 Senden ü benden kināyetdür nigārā ḳanda kim 

 Gāh vaṣf-ı gül gehī evṣāf-ı bülbül eylerem 

 

3 Görinür zülfüñ ucında müşkil işler göñlüme 

 Her ḳaçan kim ḳur alar ṣalup tefe  

 

4 Ḫānḳāh içre riyā-y-ıla dirilmek niçe bir 

 Varuban mey-ḫāneye Ḥaḳḳa tevekkül eylerem 

 

5 Yāra ḥālüm aġlasam dir āgāham velī 

 Kimse baña gülmesün diyü teġāfül eylerem 

 

 

                                                
623  2b bigi: gibi D. 

253 (Erünsal, 1983: 334) 
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254625 

[Ġazel-  

Mef ilün Fe ilātün Mefā ilün Fe ilün 

1 Yüzini bāġa ruḫın lālezāra beñzetdüm 

 Benefşe zülfini ebr-i bahāra beñzetdüm 

 

2 Aceb mi diḳḳat-ile eylesem hilāle naẓar 

 Iraḳdan anı çü ebrū-yı yāra beñzetdüm 

 

80a 3 Cinānda olmaz iken mār cinneti gör kim 

 Ṣaçını cennet-i ḥüsninde māra beñzetdüm 

 

4 Lebinde ḫaṭ-ı eẟerden gördüm o dil-ārāmuñ626 

 Ġamıyla cānuma ḳonmış ġubāra beñzetdüm 

 

5 Ḳaşı hilālinüñ altında merdüm-i çeşmin 

 Cemāl ilinde şeh-i tācdāra beñzetdüm 

 

6 Ruḫıyla ṣaçları yāruñ bahār-ı ḥüsninde 

 Berāber olalı leyl ü nehāra beñzetdüm 

 

7 Görüp sitāreleri dün gice feleklerde 

 Duḫān-ı āhum içinde şerāra beñzetdüm 

 

8 Hevā-yı mīve-i vaṣluñla ḳaṭre ḳaṭre müdām 

 Çü ṭoldı ḫūn-ıla baġrum enāra beñzetdüm 

 

9 Göñülde beñlerüñüñ naḳş olalı noḳṭaları 

 Ben anı nerd-i maḥabbetde zāra beñzetdüm 

 

                                                
254 (Erünsal, 1983: 346-347) 
626

  4a ḫaṭ-ı eẟerden, o: ḫaṭ eẟerin, ol D. (Vezin ve mana gereği divandakiler doğrudur.) 
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10 Ṣaçını ol büt-i şīrīn-zebānuñ iy  

 Ruḫında zengī-i gülgūn-süvāra beñzetdüm 

 

11 Görüp bu māh-[liḳā]nuñ hilāl ebrūsın627 

 Rikāb-ı pādişeh-i kāmkāra beñzetdüm 

255628 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 Ḫāne-i mihr ü maḥabbet kim mekānumdur benüm 

 Arş-i lī şimdi ferş-i āsitānumdur benüm 

 

2 Yandum iy meh-rū şu deñlü āteş-i mihrüñle kim 

 Çarḫ-ı nīlī didügi ḫalḳuñ duḫānumdur benüm 

 

3 Çekdügüm endūhı cānā nāmede derc itmişem 

 Ḳaddini anuñ büken bār-ı girānumdur benüm 

 

4 Şem -i ruḫsāruñ şeb-i zülfüñde rūşen olalı 

 Sūre-i Nūr u Duḫān vird-i zebānumdur benüm 

 

5 Gird-i la lüñde görinen ḫaṭ degül şevḳ-i lebüñ 

 Od urupdur cānuma ol dūd-ı cānumdur benüm 

 

80b 6 -nūr iden her gün degüldür āfitāb 

 Pertev-i ḥüsn-i meh-i nā-mihribānumdur benüm 

 

7 Çünki cānlar cānıdur ol gül- iẕār u ġonca-leb 

 Yaraşur Ca fer dise rūḥ-ı revānumdur benüm 

 

 

                                                
627

  11a liḳā: Mecmuada unutulmuş. 
255 (Erünsal, 1983: 348) 
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256629 

Ve lehu eyḍān 

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 Göklere çıḳsa yiridür āḥ u efġānum benüm 

 Gün gibi hercāyīdür çün māh-ı tābānum benüm 

 

2 Cān peykān-ı ḫadengüñ cismüme degmiş durur
630

 

 Hecre ṣabr idüp budur çıḳmaduġı cānum benüm 

 

3 Bu ne sırdur ser-güẕeştüm ben ḥikāyet itmedin 

 Ḳıṣṣa olmış söylenür dillerde destānum benüm 

 

4 Ṣandı ḫaddüñde araḳdur eşkümüñ aksin görüp 

 Ruḫlaruñ āyīnesinde çeşm-i giryānum benüm 

 

5 Ṭuṭaġını dün gice ḫˇāb içre dişlerdüm bu gün 

 Leblerin gördüm ḳanatmış zaḫm-ı dendānum benüm 

 

6 Öldürüp ben ḫaste i ḳurtardı miḥnetden ecel 

 Derd olan mecm -ı ḫalḳa oldı dermānum benüm 

 

7 em kim ṣādıḳam mihrinde anuñ ṣubḥveş 

 Niçün olmaz bir gice ol māh mihmānum benim 

257631 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün  

1 Çarḫa yir yir od uran her gice āhumdur benüm 

  Tīre iden lemi dūd-ı siyāhumdur benüm 

 

                                                
256 (Erünsal, 1983: 350) 
630

  Cān: Cānī D. 
257 (Erünsal, 1983: 335) 
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 2 İşiginde yir bulalı göge irmişdür başum 

  Māh-ı nev kim görinür ṭarf-ı külāhumdur benüm 

 

 3 Şeb sipendin yaḳmaġa iy meh-liḳā her ṣubḥ-dem 

  Od bıraġan micmer-i eflāke āhumdur benüm 

 

 4 Her seḥergeh ḳapusında ol güzeller şāhınuñ 

  Nevbet-i şāhī fiġān-ı ṣubḥgāhumdur benüm 

 

 5 Niçe yıllardur senüñ yoluñda ṭopraġ olmışam 

  Dimedüñ bir gün ki Ca fer ḫāk-i rāhumdur benüm 

81a 

258632 

-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün  

1 Ben nice mihr itmeyem saña benüm çoḳ sevdügüm 

 K’ay yüzüñ görüp ḳalur ṭaña benüm çoḳ sevdügüm 

 Bir naẓar ḳılsañ n’ola baña benüm çoḳ sevdügüm 

 A begüm a pādişāhum a benüm çoḳ sevdügüm 

 

2 Fitne-y-ile ḳaddümi ḥāciblerüñ yay itdiler 

 Ben siyeh-baḫtuñ işini āh-ıla vay itdiler 

 Ḳahr-ıla öldürmek-içün baş çatup rāy itdiler 

 A begüm a pādişāhum a benüm çoḳ sevdügüm 

 

3 Hey ala gözlüm bizümle dāyim işüñ āldür633 

 Ṣaçlaruñ ḥālüm perīşān oldıġına dāldür 

 Devletüñde böyle ḳullaruñ niçün bed-ḥāldür 

 A begüm a pādişāhum a benüm çoḳ sevdügüm 

 

                                                
258 (Erünsal, 1983: 341) 
633

  3-4: 4-3 D. 



258 

 

4 Gül ruḫuñ şevḳiyle her dem lāle yüzin ḫāk ider 

 Ġunc-ı la lüñ yādına ġonca girībān çāk ider 

 Ḥasretüñden ebr daḫı gözlerin nemnāk ider 

 A begüm a pādişāhum a benüm çoḳ sevdügüm 

 

5 Niçe bir ṭanbūrveş ġam vire baña gūşmāl634 

 Çeng bigi niçe bir ḳaddüm büke yā infi l 

 Ḳıl ināyet k’olmışamdur ney bigi nāleyle nāl 

 A begüm a pādişāhum a benüm çoḳ sevdügüm 

 

6 İrişüp faṣl-ı bahār u gitdi çün hengām-ı dey 

 Geldi ṭāvūs-ı dıraḫtuñ mevsim-i cevlānı hey 

 ḳ-ıla içseñ demidür cām-ı mey 

 A begüm a pādişāhum a benüm çoḳ sevdügüm 

 

7 Saña ḥālin aġlayup  nice derdin yanar 

 K’āteş-i dilden ṭutuşmışdur zebānı şem var 

 Ḳıl teraḥḥum kim düşüpdür derdmend ü dil-fikār 

 A begüm a pādişāhum a benüm çoḳ sevdügüm 

81b 

259635 

[Ġazel-  

Fe ilātün Fe ilātün Fe ilātün Fe ilün  

1 Baş götürmedügüm oldur işigi ḫākinden 

 Ola kim add olam anuñ ḫas u ḫāşākinden 

 

2 Ger dilersen nic’olur rūḥ-ı mücessem göresin 

 Cismine eyle naẓar pireheni çākinden 

 

 

                                                
634

  5a ġam vire baña: vire baña ġam D. 
259 (Erünsal, 1983: 365) 



259 

 

3 Her ki giryān vire cān derdüñle ḥaşre degin
636

 

 Ḫāki ser-çeşme ola dīde-i nem-nākimden 

 

4 şıḳ-ı pāk-dile sehm-i sa detdür anuñ 

 Her ne nāvek k’irişe ġamze-i bī-bākinden 

 

5 Küşte-i ışḳuñuñ üstinde biten lāle degül 

 Alem-i āteş-i ġamdur ki çıḳar ḫākinden 

 

6 Ol zamān ṭavḳ-ı sa det ṭaḳılur boynumuza 

 Ki görine başumuz ḥalḳa-i fitrākinden 

 

7 üñ gözlerine virmez-ise nūr ḫaṭuñ 

 Ḳaldı ciz ṣanemā ḥüsnüñüñ idrākinden 

260637 

[Ġazel-  

F ilātün F  

1 Ṭañ mı ḫāk olsa nesīm-i sünbül-i yār isteyen 

 Baş virür būy-ı ser-i zülf-i siyehkār isteyen 

 

2 Dünyede zülfüñ ġamıyla gitdügin  ider
638

 

 Hey ḳıyāmet ḥālet-i nez inde zünnār isteyen 

 

3 Çetr-i zülf ü cām-ı la lin bāġ-ı ḥüsninde görüp 

 Ġamzesi eydür ki gelsün bezm-i gülzār isteyen 

 

4 Dil ṭapuñdan ġayrı ḫūbuñ ḥüsnine māyil degül639 

 Ḳāni  olmaz cennet-i Firdevse dīdār isteyen 

                                                
636

  3a derdüñle ḥaşre degin: ḥaşre degin derdüñle D. 
 3b nem-nākimden: nem-nākinden D. 
260 (Erünsal, 1983: 357) 
638

  ḳuñ, iẓhār D. 
639

  4a ġayrı: ayru D. 
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5 Çekmedin cevr-i raḳībi gel ḥabībi gör bu dem 

 İy gül-i ter ṣoḥbetin bī-zaḥmet-i ḫār isteyen 

 

6 Yāra vaṣl olmaḳ dilerseñ yār idin göz yaşını 

 Āşinā ol baḥr-ıla iy dürr-i şehvār isteyen 

 

7 Ca ferā cevr eyler-ise cāna dilber ġam degül 

 Yārsuz ḳalur cihānda aybsuz yār isteyen 

82a 

261640 

[Ġazel-  

Mef īlün Mef īlün Mef īlün Mef īlün 

1 Bu gün kim lebleri şerbet ṣaçı zencīr olasın sen 

 Niçün dīvāneler ḥaḳḳında bī-tedbīr olasın sen 

 

2 Cihānda sen civān-baḫtuñ çü düşdüm derd-i ışḳına 

 Ḳamu naḳşum kemāl oldı kemāl-i pīr olasın sen 

 

3 Nice biñ şīr-merd āhū gözüñe ṣayd olur-iken 

 Raḳīb-i kelbe düşmez kim varup naḫcīr olasın sen 

 

4 Kim ola şerḥ idebile senüñ ḥüsnüñ kemālini
 641 

 Ki ḳāṣırdur ibāretler nice ta bīr olasın sen 

 

5 Ne çekseñ ḳaşı yayından şikāyet itme iy Ca fer 

 Ola kim bir zamān ola nişān-ı tīr olasın sen 

 

 

 

 

                                                
261 (Erünsal, 1983: 366) 
641

  4a kemālini: kitābını D. 
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262642 

[Ġazel-  

F ilātün F ilātün F ilātün F ilün 

1 Çīn-i zülfüñde cemālüñ naḳşına ṣad āferīn 

 Kim görüp şermendedür anı nigāristān-ı Çīn 

 

2 Gözlerümden kim degül ḫālī ḫayāl-i rıżuñ 

 Gūyiyā düşmiş durur āb üzre berg-i yāsemin 

 

3 Gerçi kim görmiş degül kimse hilāli bedr-ile 

 Her naẓarda gösterür anı bu ebrū vü cebīn 

 

4 Zülfüñi yüzden götür luṭf eyle iy şāh-ı cemāl 

 Ḥayfdur kim bār-ı Hindūyı çeke bir nāzenīn 

 

5 Dil ki peykān-ı ḫadengüñ içre ġarḳ olmış-durur643 

 Gūyiyā bir ṭūṭīsin ol bir ḳafesdür āhenīn 

 

6 Sen melek-rū ẕikridür çün rūz u şeb evrādumuz 

 Nūr-ıla yazsa n’ola anı Kirāmen Kātibīn 

 

7 Çeşm-i ḫˇāb-ālūduñ oldı ayn-ı şāhid dilberā 

 Fitneler uyutduġına adl-i şāh-ı kām-bīn 

 

8 Pādişāh-ı heft kişver ya nī Sulṭān Bāyezīd 

 K’oldı ḳaṣr-ı ḳadrine bir pāye çarḫ-ı heftümīn 

 

82b 9 Gerdiş-i eflāk elinden Ca fer oldı pāymāl 

 Destgīr olsa demidür ḫusrev-i rūy-ı zemīn 

 

                                                
262 (Erünsal, 1983: 367) 
643643

  5b ṭūṭisin: ṭūṭidür D. 
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263644 

Ve lehu 

Mef Mef  Mef  Mef  

1 Bizi gel vaṣl-ıla şād it ki gitdük üşde şehrüñden 

 Ḳuluñuz ġamdan āzād it ki gitdük üşde şehrüñden 

 

2 Dilüñ iy dōst bülbüldür leṭāfetde yüzüñ güldür 

 Ṭap aġlatduñ bizi güldür ki gitdük üşde şehrüñden 

 

3 Bize zādı viṣāl eyle biraz būse nevāl eyle 

 Ṭuz etmegi ḥelāl eyle ki gitdük üşde şehrüñden 

 

4 N’ola dil cübbe çāk itse yüzüm şevḳ odı ḫāk itse 

 Beni derdüñ helāk itse ki gitdük üşde şehrüñden 

 

5 Leb ü çeşmüñ ġamın yirem aceb midür eger idem 

 Sefer nuḳlın şeker bādem ki gitdük üşde şehrüñden 

 

6 İrişdi göklere āhum işitmezsin niçün māhum645 

 Esirge ben ḳulı şāhum ki gitdük üşde şehrüñden 

 

7 Ḳaş  

 Götürse oḳ u yā Ca fer ki gitdük üşde şehrüñden 

264646 

 [Ġazel-  

Mef ī īlü Fa ūlün 

1 Kim zülfüñe dil baġlamasa başı kesilsün 

 Kim leblerüñe virmese cān ḳanı dökilsün 

 

                                                
263 (Erünsal, 1983: 373) 
645

  6b ḳulı: ḳuluñ D. (Vezin ve mana gereği divandaki daha doğrudur.) 
264 (Erünsal, 1983: 358) 

Mürettip “müfred” olarak başlık atmış ancak bu beyit Ca‘fer’in bir gazelinin matla beyitidir. 
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2 Dilber bu gice bezme gelür ḫurrem ü ḫandān647 

 Diñ şem e ṭap aġladı gözi yaşını silsün 

 

3 Her dil ki diler ola ser-i zülfüñe pāmāl 

 Yillerle hevāsına düşüp yil gibi yilsün 

 

4 Mest oldı diler ḫūnī gözüñ ḳan ide iy cān 

 Bir dem naẓarından yine merdümler irilsün 

 

5 Ne ḥaddi durur ala lebüñ aġzına Ca fer 

 Ṭutsun dilin igende degül ḥālini bilsün 

265648 

[Ġazel-i] Merḥūm Necātī 

 

1 Nāṣıḥ sözine isteyen elbette ilācı649 

Mey nūş idegörsün ki baṣar acıyı acı 

 

2 Dil şīşe gibi nāzük ü ṣāfīydi dirīġā 

La lüñ meyini içmeyeli bozdı mizācı 

 

3 Ḳarşu çıḳar işigi? teslimine? dil ü cān650 

 Şol resm-ile kim Ka be yolından gele ḥācı 

 

4 Yüzi ḳara vü gözleri aġ ola raḳībüñ651 

Sögmek nicedür bilmezin el-ḳıṣṣa du cı 

 

 

 

                                                
647  2-5: − M. 

265 (Tarlan, 1997: 549) 
 Bu şiir derkenar olarak yazılmıştır. 
649  1a Nāṣiḥ: Vā iẓ D. 
650  3: – D. 
651  4-5: 5-4 D. 
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5 Çīn ü Ḫotenüñ bācını boynuña mı alduñ652 

İy ẖāl-i ruḫuñ memleket-i Rūm ḫarācı 

 

6 Aġyār-ı bed-endīşi Necātī depelerseñ 

Fevt eyleme kim furṣatıdur geldi yamacı 

266653 

Ve lehu 

Mef lün Mef lün Mef lün Mef lün 

1 Şu günden kim boyuñ serv ü ser-i zülfüñ semen-būdur 

Çınār ölmiş-durur gider benefşe ḳara yaṣludur 

 

2 Ne yüzle yüze yüz olmaḳ dilersin iy güneş yāra 

Güzellikden murād olan bilürsin çeşm ü ebrūdur 

 

3 Nigārā göñlümüñ cānı lebüñden būse almaḳdur654 

Ve līkin göñlüñüñ cānı bir öget sāde-pehlūdur 

 

4 Şu dīvānedürür āḳil ki olup ışḳuñla şeydā ol655 

Ṣaçuñ zencīrini ḳomaz elinden her ki uṣludur 

 

5 Gözüm yaşın ayaġuñdan sen ırmaġ eyledüñ ammā656 

Neler ider saña iy serv bu göz yaşı ṭurudur 

 

6 Göricek göz yaşı gibi aḳar her serv-i bālāya 

Necātī bu göñül göñül degüldür bir aḳar ṣudur 

 

 

 

                                                
652  5b ruḫuñ: ruḫi D. 
266 (Tarlan, 1997: 229): Bu şiir derkenar olarak yazılmıştır. 
654  3b göñlüñüñ cānı: cānumuñ göñli D. (Bir üstteki mısra ile tekrar olmaması hasebiyle 
divandaki daha doğrudur.) 
655  4a olup: ola D. 
656  5a eyledüñ: istedüñ D. 
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83a 

267 

Ḳ  Çelebinüñdür 

 

 1 Bir gül- ẕār gördüm aña zār olam gibi 

  Bir serv gördüm aña hevādār olam gibi 

 

 2 Çoḳ baḳdum ol ẕāra olam gibi mübtelā 

  Perhīz itmedüm ṣuya bīmār olam gibi 

 

 3 Vardum müneccime dir 

  Āveh kemend-i zülfine ber-dār olam gibi 

 

 4 Remmāl dir ki başuña devlet ḳonar senüñ 

  Pā-māl-i ḫāk-i dergeh-i dildār olam gibi 

 

 5 Ḫışm-ıla çekdi tīġını boynuñ uzat didi 

  Şükrāne ḳıl ki sebük-bār olam gibi 

268657 

[Ġazel-i Bāḳī] 

 

 1 Göñül dāġ- ış 

  Çerāġ- ḳa bir ġarra ḳızıl altunı yandurmış 

 

 2 Göñül naḳdini almış yār girmiş ḥalḳa-i ẕikre658 

  Bir iki derdmend āvāreyi varmış ṭolandurmış 

 

 3 ḳıbet Leylādan istiġnā 

  Belā- ḳ o ser-gerdānı cānından uṣandurmış 

 

                                                
268 (Küçük, 2011: 234-235) 
658  2a Göñül: Göñüller D. 
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 4 Bulup saḳḳā-yı hicrān teşne-dil ṣaḥrāda Mecnūnı 

  Ecel peymānesin ṣunmış ḥayāt ābına ḳāndurmış 

 

 5 Bu gün Bāḳīye ol āfet viṣ ḳılmış659 

  Yalanlar söyleyüp miskīni gerçekden inandurmış 

269660 

Haze’l-beyān li-Emrī Çelebi fī ḥaḳḳ-ı Bāḳī ve hüve’l-meşhūr be-ḳarġa-zāde  

 

1 Çocuḳ iken ḳarġa oġlı Bāḳiyi 

  Ṣayd itmişdüm ḳaçırdum nā-gehān 

 

2 Göstericek aña ḳuşumuñ etin 

  Ḳarşu geldi ḳaḳ ḳaḳ diyü hemān 

270661 

Li-Bāḳī fī ḥaḳḳ-ı Emrī 

 
 1 Seni ol mertebeñden iy Emrī 

  İvme bir bān yap yap indüreyin 

 

 2 Ġayrı -iseñ 

  Ṭurıṭur ben saña begendüreyin 

83b 

271662 

[Ḳaṣīde-i] Āgehī 

Fe e e e  

1 Çekdürüp firḳatañı bizden ıraġ olduñ sen 

Bahr-i firḳatde niçe furtunalar çekdüm ben 

 

2 Sen yıḳarsın bu yaḳalarda göñüller şehrin 

Dil ü cān mülkini yaġmā idici sensin sen 
                                                
659  5b söyleyüp: söylemiş D. 
269 Divanda (Saraç, 2004) bulunamadı. 

270 Divanda (Küçük, 2011) bulunamadı. 

271 (Tietze, 1951: 114-116) 



267 

 

3 Bād- ḳuñ alavand eyledi ṣabrum gemisin 

İlevend oldı göñül ṭıflı senüñ derdüñden 

 

4 Barbarusañ siyeh aṭlasdan olaldan cānā663 

ḳ-ı zār itdüñ sen 

 

5 Seyr iden yüzüñi deryāda irişür Ḫıżır’a664 

Ḳadre uġrar seni bir kerre ḳadırġada gören 

  

6 Baḥr- ḳ içre yürürsem n’ola yelken ṭozıda665 

Bir ḥarāmī baḳıcı yāra esīr oldum ben 

 

7 Yār aġyār-ıla seyrāna çıḳar deryāya666 

Ehl- ḳ olan volta urur geñ yaḳadan 

 

8 Dūd-ı āhum direk oldı bu zemīn keştīdür667 

Bir iki yelken olupdur aña gerdūn-ı köhen 

 

9 Cānda ṣuġurya-d  

İstifā oldı göñül manḳaları miḥnetden 

 

10 Geldi çatdı dil ü cān zevraḳına derd ü elem668 

Bizi çignetmege bu fülk-i felek dutdı dümen 

 

11 Rūzgār oldı muḫālif başuma uçdı belā669 

Başladı geldi ḳarındı yine başdan ḳıçdan 

 

                                                
663  4a Barbarusañ: Barbariçan Mk. 
664  5-6: 6-5 Mk. 
665  6a ṭozıda: dorıda Mk. 
666  7a seyrāna çıḳar deryāya: deryāya çıḳar seyrāna Mk. 
667  8b iki: yeñi Mk. 
668  10a derd ü elem: bād-ı belā Mk. 
669  11a uçdı: üşdi Mk. 
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12 Baḥr- ḳa düşeli oldı muḫālif çenber 

Ḳorḳum oldur ki gele bād-ı belā yapraḳdan 

 

13 Eger olduñsa maḥabbet deñizinde mellāḥ 

Pusula şevḳ gerek ḫarṭi ġam u derd ü miḥen  

 

14 ḳ deryāsına ṣalduñsa göñül zevraḳını670 

Bulımazsın bu ḳıyılarda dilā sen mesken 

 

15 Rūzgāruñ ḳarışıḳ oldı hazer eyle dilā671 

Üstine aldurasın tira mola mayna seren 

 

16 Ḫūblar ursa ḳaçup saña kenār olmaz-ısa672 

Olma anlardan alarġa bir iki gün ḳatlan 

  

84a 17 Baḥr- ḳ ḳa pend iy zāhid 

Ḳaradan ālet oñarmaḳ gibidür geñ yaḳadan 

 

18 Götür ırḳalyayı olma paçariz iy aġyār 

Yāri ben baḥr kenārında kenār eyler-iken 

 

19 İy göñül nice yatursın bu limān-ı tende 

Himmetüñ lengerin al mevsimidür aç yelken 

 

20 Ḳorsan ol ḥāṣılı dünyādan alarġa olıgör673 

Bu ḫayırsuz adada ṭurma n’ola ise seren 

 

21 Rūzgāruñ pupa olmaz ise avlamaġ-ıla674 

Yüri deryā üzerinde bir iki gün oyalan 

                                                
670  14b ḳıyılarda: yaḳalarda Mk. 
671  15: – M. 
672  16a ursa: forsa Mk. 
673  20b n’ola ise seren: dilā iso seren Mk. 
674  21: – M. 
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22 Himmetüñ göncügin elden ṣalıvirme zinhār 

Keştī-i ṣabruñı ṣaḳla alavand olmaḳdan 

 

23 Alamarḳa yürigil yoġ-ısa yel yelkende675 

ḳ olımazsın hele bārī yelten 

 

24 Ḳulzüm- ḳ azm eyle676 

Rūzgār ola yüri tenta fora sür yelken 

 

25 İtmek isterseñ eger bāġ-ı cinānda manca 

ḳomanyasını vāfir yüklen 

 

26 Olmadın lenger-i ten baḥr-i fenāya fonda677 

Pupa ālāt-ıla can ḳalyetasını ḳullan 

 

27 Orsa varsañ çıḳamazsın poça gitseñ girdāb 

Nice ḳullansañ atar ḳaraya bu keştī-i ten 

 

28 İy dirīġā beni ġāfille zebūn itdi hevā 

Geldi çatdı demür üstinde yaturken düşmen 

 

29 Yā İlahī bizi girdāb-ı hevādan ḳurtar 

Bize yol vir varalum bir ilimāna irken 

 

30 Olsa deryā ḳumı mikdārı ḳayurmaz derdüñ678 

Āgehī ṣabr it ḳatlan 

 

31 Kelimātum dür-i deryā-yı haḳīḳat añlar 

Baḥr- -i suḫan 

                                                
675  23a Alamarḳa yürigil: Alamarġa-yla yüri Mk. 
676  24b ola, sür: oldı, sök Mk.  
677677  26-27: 27-26 Mk. 
678  30-31: 31-30 Mk. 
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84b 

272
679

 

[Ġazel-i Ẕātī] 

 

 1 Āteş-i ḥasret benüm kār itdügini cānuma 

Yana yana derd- numa 

 

2 Hem-demüm sāyem-durur aḫşam olıcaḳ ol daḫı 

Oḳımazsam mūm-ıla iy māh gelmez yanuma 

 

3 La tīġ-ı āb-dār 

İy göñül ben teşne nice ṣuṣadum gör ḳanuma 

 

4 Bu dilüñ bir yanı biryān oldı bir yanı kebāb 

ḳ odından yanayın saña gele bir yanuma 

 

5 Eşk-i çeşminden ter eyler cismini yanam diyü 

Kim naẓar eylerse Ẕātī defter ü dīvānuma 

273
680

 

[Ġazel-i Revānī] 

 

 1 Yār olmaz ṭ numa 

Başuma gün ṭogmasa sāyem de gelmez yanuma 

 

2 Her ne deñlü göñlüme cevr ü cefālar eyleseñ681 

İncinür ṣanma beni minnet görürem cānuma 

 

 

 

                                                
272 (Çavuşoğlu ve Tanyeri, 1987, C. III: 163.) 
273 (Avşar, 2017: 375-376) 
681  2-4: 4-2 D. 
 2a göñlüme: baña sen D. 
 2b görürem: görürin D. 
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3 Nice nice ben ḳuluña ḥayfā idüpdür rūzgār682 

Dād içün feryād içün geldüm bugün sulṭānuma 

 

4 Zülfüñüñ meftūli boynumda ne ḫˇōş abdāl olur  

Tekye-i miḥn ḳ olsun dil-i hayrānuma 

 

5 Rūy-ı zerdümden Revānī bu nişān yitmez mi kim683 

Şemse-i zer naḳş olınmış ṣafḥa-i dīvānuma 

 

6 Eski derdüm baña yitmez mi nedür ey nev-bahār684 

ḳ geçer ol ġonca-i ḫandānuma 

274
685

 

Müfred[-  

 

 1 Yir yir ṣūretleri ehl-i ġınāya rām iden oldur 

  Ele girseydi başa bozardum yüzin altunuñ 

85a 

275
686

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Oldı bu göñül ṭolaşalı zülfüñe şeydā 

  Ārām ide mi ser ki ola anda sevdā 

 

 2 Efġānumı işitdi meger ol sebzede bülbül
687

 

  K’ider güle ḳarşu bu gün āh eyleyüp āvā 

 

 3 Andan berü kim ḳıldı naẓar ḥüsnüñe dīde 

  Girmedi daḫı gözlerüme ġayr-ı temāşā 

                                                
682  3a Nice nice ben ḳuluña ḥayfā idüpdür rūzgār: Nice nice ḥayf idüpdür ben ḳuluña rūzgār D. 
683  5b ṣafḥa: levha D. 
684  6: − M. 

274: Bu beyit, sayfa 63a’da geçen Ubeydî’ye ait gazelin 4. beyitidir. 
275 (Walsh, 1979: 407) 
687  2a ol: – D. (Vezni gereği kullanılmaması doğrudur.) 
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 4 Ol d -i lebüñ hecri ġamından688 

  İtdi gözümüñ yaşı bu yir yüzini deryā 

 

 5 Āşüfte ḳılup göñlümi ol sünbül-i pür-çīn 

  Yaġmaladı cān mülkini bu nergis-i şehlā 

 

 6 Āyīne-i elṭāf-ı Ḫudāyī-durur ol ruḫ 

  Dirsem n’ola iy şāh-ı cihān cām-ı muṣaffā 

 

 7 İrürse eli dāmen-i vaṣluña Kemālüñ689
 

  Şükrāne ḳılam cānumı ben bī-ser ü bī-pā 

276
690

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Berg-i gül üzre ṣaçar her laḥẓa zülfüñ müşk-i nāb 

  Bu ne sünbüldür ki virür lāle-i sīrāba tāb 

 

 2 Burḳ ṭrāfı kim 

  Dāyimā olmaz revā ebr içre olmaḳ āfitāb 

 

 3 Bir nefes uyḫu ḳ  

  Gözde kim ola ḫayālüñ ide mi ārām ḫˇāb 

 

 4 Bir gün ol serv-i revān seyr ide diyü iy ṣanem691 

  Gözlerüm yollaruña irer revān her laḥẓa āb 

 

 5 Bād ḥüsnüñüñ peyāmın virdi gülşende meger 

  Kim gül oldı gülistān içre ḫacāletden gül-āb 

 

                                                
688  4a Ol: İy D. 
689  7b bī: – M. (Vezin gereği kullanılması doğrudur.) 

276 (Walsh, 1979: 407) 
691  4b irer: urur D. 
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 6 Yiri baḥr itsem gözüm 692 

  Çün -ı serāb 

 

 7 Bī- ḳ olma şimdi kim gül vaḳtidür 

  İy Kemāl olmaḳ dilerseñ saña dāyim fetḥ-i bāb 

85b 

277
693

 

[Ġazel-i Kemāl] 

  

 1 Teşne- e iy ḫūb-ı ẕāt 

  Āh eger irmedin irürse memāt 

 

 2 Terk iderem cān u dili vaṣluña 

  Tā ki bulam hecrüñ odından necāt 

 

 3 Tīre vü teng oldı ġam-ı hecr-ile 

  Gözüme sensüz ṣanemā kāyināt 

 

 4 Tāze ṭutar cānı lebüñ ẕikri-le 

  Ehl-i ṣafā istemez āb-ı ḥayāt 

 

 5 Ter güli şermende ḳılur luṭf-ıla 

  Ruḫlaruñ iy lebleri ḳand u nebāt 

 

 6 Taḫt-ı dile ḥükm-ile ḫān olmaġa 

  Ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla getürdüñ berāt 

 

 7 Terk-i riyā itmez-iseñ ışḳ-ıla 

  Ṣanma Kemāl olasın ehl-i ẟebāt 

 

                                                
692  6a Yiri baḥr itsem gözüm: Baḥr idersem yiri göz D. 
277 (Walsh, 1979: 407) 
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278
694

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 ẞābit-ḳ ẟ695 

  Yüz ḥādiẟe olursa ışḳuñla aña ḥādiẟ 

 

 2 ẞebt oldı bu göñlümde mihrüñ senüñ iy meh-rū696
 

  Olalı ġam-ı ışḳuñ iḳlīm-i dile vāriẟ 

 

 3 ẞānī ola mı hergiz ḥüsniyle saña Yūsuf697 

  Bu ḥüsn-ile bu luṭfa ne ẟānī vü ne ẟāliẟ 

 

 4 ẞ -ı ser-i zülfüñ Hārūt gibi her dem698 

  Ḳan dökmege iy dilber niç ẟ 

 

 5 ẞülẟin ḫaṭuñuñ yazmaz Yāḳūt bu luṭf-ıla 

  Gerçi ki saña oldı ḥüsn-i ḫaṭ-ıla vāriẟ 

 

 6 ẞ  

  Uşşāḳ ḳılur def in bir lu -ıla çün ḥāriẟ 

 

 7 ẞevb oldı ġam- ḳuñ ḳaddine çü mihrüñle 

  İy dōst Kemāl-ile kimdür ki ola bāḥiẟ 

 

 

 

 

 

                                                
278 (Walsh, 1979: 408) 
695  1b ışḳuñla: ışḳuñda D. 
696  2b vāriẟ: ḥāriẟ D. 
697  3a ol mı: olamaz D. (Vezin ve mana gereği divandaki doğrudur.) 

 3b Bu ḥüsn-ile bu luṭfa: Bu luṭf ile bu ḥüsne D. 
698  4a Hārūt: Mārūt D. 
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86a 

279
699

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Cefāñ oḳına siper oldı cān u dil omac 

  Bulardan özge nişān eyleseñ degül minhāc 

 

 2 Cemālüñüñ ṣıfatın gülsitānda işidicek 

  Gül-ile lāle yile virse ṭañ mıdur ser ü tāc 

 

 3 Cebīnüñ-ile berāber ḳaçan ola Pervīn700
 

  Güneş görinse bu rūşen-durur ki n’ola sirāc 

 

 4 Cihānda ḳalmadı bir cān u dil ki ġamzelerüñ 

  Hezār ḥīle vü mekr-ile itmedi tārāc 

 

 5 Cilā-yı ḳalb ü ṣafā-yı revāndur iy sāḳī 

  Giderme Cem gibi elden bu demde cām-ı zücāc 

 

 6 Cefā vü cevr ise ḳaṣduñ şehā dirīġ itme 

  Ki mümtezicdür ezelden bu şerbet ile mizāc 

 

 7 Cüdā olalı ṭapuñdan Kemālüñ iy dilber 

  Kimesne rencine bilmez nedür şifā vü ilāc 

280
701

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Ḥāṣıl- -durur kim bādeden pür ola rāḥ702 

  Sāḳī-i gül-ruḫ elinden içeler cām-ı ṣabāḥ 

                                                
279 (Walsh, 1979: 408) 
700  3b bu: çü D. 

280 (Walsh, 1979: 408) 
702  1b içeler cām-ı: içilür şām u D. 
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 2 Ḥayf ola kim ġaflet-ile geçe ömr-i nāzenīn 

  Fırṣatı fevt itme bir dem bulmaġ isterseñ felāḥ 

 

 3 Ḥākim-i muṭlaḳ ne ḥükm itdiyse öyle olısar 

  Mekr ü tezvīr ü riyā-y-ıla bulımazsın necāḥ 

  

 4 Ḥūr u cennetden ġaraż dīdārdur didüm saña 

  Dilber-ile a her dem idegör gel iftitāḥ 

 

 5 Ḥāsid ü zāhid çi ger dirler ḥarām oldı bize 

  Sāḳiyā mey vir ki ehl- ḳa olmışdur mübāḥ 

 

 6 Ḥażret-i Ḥaḳ  

  Sūdmend olmaz kişiye zāhidā zühd ü ṣalāḥ 

 

 7 Ḥāṣıl-ı ömr ol ki  ide Kemāl ol yār-ıla
703

 

  Rāḥat-ı rūḥ ol ki devr ide pey-ā-pey cām-ı rāḥ 

86b 

281
704

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Ḫˇōş zamāndur ki bahār oldı bezendi yine şāḫ 

  Gül-i ter bülbüle arż itdi cemālin küstāḫ 

 

 2 Ḫurrem oldı bu cihān bāġ-ı cinān gibi yine 

  Gül yüzüñden ṣanemā itdi meger istinsāḫ 

 

 3 Ḫār u ḫas gitdi dikildi yirine lāle vü gül705 

  Oldı pür- -ı reb -ile bu meydān-ı ferāḫ 

                                                
703  7a Ḥāṣıl-ı ömr: Ḥāṣıl-ı ayş D. 

281 (Walsh, 1979: 408) 
705  3b rebi -ile: rebi ayla D. 
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 4 Ḫayme urdı çü gülistānda bu gün ebr-i bahār 

  Oldı eṭrāf-ı çemen ehl-i dile ḳaṣr-ıla kāḫ 

 

 5 Ḫıżrveş sebz-ḳabā oldı cihān ḫurrem olup 

  Ol ṣafā-y-ıla özin ḳıldı müzeyyen her şāḫ 

 

 6 Ḫaber-i cennet-i Firdevs-i berīn irdi meger 

  Ki cihānuñ nüsaḫın ḳıldı mücellā nüssāḫ 

 

 7 Ḫaylī vaḳt oldı Kemāl ol leb-i ṣanemā706 

  Dür gibi itdi yüregin ḥasret-ile sūrāḫ 

282
707

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Derdüñ-ile dil murġı ḳaçan kim ide feryād 

  Bülbül gibi ider gül yüzüñüñ vaṣfını evrād 

  

 2 Dünyāyı yaratmaġa daḫı itmedin āġāz 

  Bennā-yı ezel mihrüñi urmış dile bünyād 

 

 3 Dil ṭıflı daḫı ṭoġmadın ol māh-liḳānuñ 

  Ders ider-idi ışḳı kitābın baña üstād 

 

 4 Da vā-yı muḥabbet iden ol şāh-ı cihānuñ 

  Her cevr ü cefāsına gerek kim ola mu tād 

 

 5 Derdüm benüm ol yār-ıla aceb mi
708

 

  Ger unudıla ḳıṣṣa-i Şīrīn-ile Ferhād 

 

                                                
706  7b itdi yüregin: sīnesin itdi D. 

282 (Walsh, 1979: 408) 
708  5a arż olsa: söylense D. 
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 6 Dür-dāne dişüñ naẓmını her yirde ki añsam
709

 

  Dirler ki zehī lafẓ-ı güher-bār u güher-zād 

 

 7 Düşeli göñül bendine ol zülf-i siyāhuñ 

  Derdā ki Kemāl olmadı bir laḥẓa daḫı şād 

87a 

283
710

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Ẕerrece ol mehde yoḳdur mihribānlıḳ el- ẕ 

  ẕ 

 

 2 Ẕevḳi ḳan dökmekden-ise ġamze-i ḫūn-rīzinüñ 

  Diñ ki ḥükm-i ḳāṭ ẕ 

 

 3 Ẕillet irişdi benden luṭfuñ-ıla ḳıl711 

  Raḥmet-i luṭfuñdan özge çünki yoḳ-durur melāẕ 

 

 4 Ẕihn ṣāfī olmasa mehrüñ-ile mihrüñ şehā 

  İftiḫār idüp yüzüñden olmaz-ıdı ẕ 

 

 5 Ẕikri vü fikri Kemālüñ ḳanın içmek dem-be-dem 

  El- ẕ ol ġamze-i ḫūn-rīz elinden el- ẕ 

284
712

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Rūşen oldı çünki baña ol büt- 713 

  Sīnede ol ḥasret-ile dutuşup yanar nār 

                                                
709  6b güher-bār u güher-zād: dürer-bār-ı güher-zād D. 

283 (Walsh, 1979: 409) 
711  3a Ẕillet irişdi benden: Benden olursa güneh sen D. (Vezin ve mana gereği divandaki 
doğrudur.) 
284 (Walsh, 1979: 409) 
713  1a baña ol: olmaz D. 
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 2 Raġbetüm yoḳ ḥūr u cennet arż olursa ser-te-ser 

  Baña oldı çün ki ansuz bāġ baġ u dār dar 

 

 3 Rāḥat-i rūḥ ol ki devr ide pey-ā-pey cām-ı mey 

  Revnaḳ-ı  ol ki anda ola bī-aġyār yār 

 

 4 Rūy-ı zībāsın göricek yolına īẟār içün 

  Çeşmümüñ her gūşesinde biñ dür-i şehvār var 

 

 5 Rāzumı fāş itdi ḫalḳ-ı 714 

  Çehre-i zerd-ile nice ide bes inkār kār 

 

 6 Ruḫlarında zülfini göñlüm görüben didi kim
715

 

  Dāyimā genc olduġı yerde olur ṭōmār mār 

 

 7 Rām olmaz çün Kemāl ol dil-rübā bildüñ yaḳīn 

  İşiginde gice gündüz yüz sürüp yalvar var 

87b 

285
716

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 veş hecrüñ-ile iy serv-i nāz717 

  Ol sebepdendür ki olmışdur işüm sūz u güdāz 

 

 2 Zāhidā maḳṣūda irmez kişi zühd-i ḫuşk-ıla718 

  Mekr ü tezvīr ü riyādan itmeyince iḥtirāz 

 

 

                                                
714  5a ḫalḳ-ı: iy dil D. 
715  6b olduġı yerde olur: üzre olur ḳandasa D. 
285 (Walsh, 1979: 409) 
717  1a -veş hecrüñ-ile: hecrüñ- -veş D. 
718  2a kişi: kimse D. 
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 3 Zerḳi terk it ṣıdḳ-ıla dolaş nigāruñ zülfine 

  İy göñül bulmaḳ -i dirāz 

 

 4 Zülfi gibi nice kim uzatdı-y-ısa fikr elin 

  İdemedi ol dehenden ẕerrece dil keşf-i rāz 

 

 5 Zühdüñi maḥşerde iy zāhid ururlar yüzüñe719 

  Ger ḳomazsañ işigine dem-be-dem rūy-ı niyāz 

 

 6 720 

  Şol ümīde kim güẕer ḳıla gelüp ol ser-firāz 

 

 7 Zer gibi zerd oldı beñzüm hecr-ile iy sīm-ber721 

  N’ola raḥm idüp Kemāle olasın miskīn-nevāz 

286
722

 

[Ġazel-i Kemāl] 

lün 

 1 Sīne ġamdan ḫālī olmaz bir nefes 

  Şādlıġum ol-durur lemde bes 

 

 2 Senden ayru düşeli iy dil-rübā 

  Oldı gözüm yaşı Ceyḥūn u Eres 

 

 3 Serde olduḳça hevāsı ışḳuñuñ 

  Ġayra nā-merdem ger idersem heves 

 

 4 Sūz-ıla bülbül gibi āh eylerem 

  Sen güle hem-dem olalı ḫār u ḫas 

 

                                                
719  5b işigine: işiginde D. 
720  6b ser-firāz: serv-i nāz D. 
721  7a sīm-ber: sīm-ten D. 
286 (Walsh, 1979: 409) 
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 5 Ser fedā ḳılam irürsem vaṣluña 

  Murġ-ı cān uçup uşanmadın ḳafes 

  

 6 Sırrını şīrīn lebüñüñ cāna ṣor723 

  Ḳanda kim ḳand ola anda olur meges 

 

 7 Serverā raḥm it Kemāle luṭf idüp 

  Çünki sensin cümleye feryād-res 

88a 

287
724

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Şol resm-ile kim hecrüñ-ile gözden iner yaş 

  Sırrumı ḳamu ḫalḳ-ı cihāna idiser fāş 

 

 2 Şīrīn lebüñi ḳanda ki cānā idem inşā725
 

  Evrāḳa görürem ki döke cāna şeker-pāş 

 

 3 Şükrāne şehā dāmen-i vaṣluña el irse 

  Biñ olsa dil ü cān-ıla ol dem virürem baş 

 

 4 Şevk-ıla aġam ẕerre-ṣıfat göge o mihrüñ 

  Ger eylese her pāremi bir dāne-i ḫaşḫāş 

 

 5 Şūrīdeligüm hecrüñ-ile böyle ḳalursa 

  Baġrumdaġı baş olmaya bir dem baña yoldaş 

 

 6 Şeydā oluban gül yüzüñe ḳarşu çü bülbül 

  Cāñ-ıla göñül her dem iderler saña sābāş 

                                                
723  6b anda olur: andadur D. 

287 (Walsh, 1979: 409) 
725  2b döke cāna: olur ḫāme D. 
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 7 Şehlā gözüñ öldürse şehā n’ola Kemāli 

  Yoluñda anuñ cānı fedā saña uzun yaş 

288
726

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Ṣubḥ-dem devr ura sāḳī al elüñe cām-ı ḫāṣ727 

  Tā ki rūḥı artura cismümde andaġı ḫavāṣ 

 

 2 Ṣoḥbet-i cānān ġanīmetdür ü cām-ı ḫˇōş-güvār
728

 

  Kim bulardan ġayrı nesne eylemez ġamdan ḫalāṣ 

 

 3 Ṣūret-i cānān degül ḫālī naẓardan bir nefes 

  Ola dil ḫalvet-serāyı çün ḫayāli birle ḫāṣ 

 

 4 Ṣāfīdür ḳalbüm ḫayāl-i vaṣluñ-ıla zer gibi 

  Gerçi hecrüñ tābı-la her dem erirem çün raṣāṣ 

 

 5 Ṣarf ḳıldum ömrümi yoluñda iy sīmīn-beden 

  İşigüñ itleri-y-ile bulımadum iḫtiṣāṣ 

 

 6 Ṣad belā vü cevr gördi dil irince vaṣluña
729

 

  Dökdi yire cānını ġamzeñ iden kimdür ḳıṣāṣ 

 

 7 Ṣadruñı jengār-ı ġamdan ṣāf itmezseñ Kemāl730
 

Cevridür āhen-ṣıfat ḥadden geçicek ḳalbi baṣ 

 

 

 

                                                
288 (Walsh, 1979: 410) 
727  1a ura: eyle D. 
728  2b ġayrı: özge D. 
729  6b cānını: ḳanını D. 
730  7a: Ṣad belā vu cevr gördi dil irince vaṣluña D. (Yanlışlıkla bir üstteki beytin ilk mısrası 

tekrar yazılmış olabilir.) 
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88b 

289
731

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Żarūret-ile şehā s  

  Ki sensüz olsa gerekmez baña cinān u riyāż 

  

 2 Żiyā vü nūr meger ḳ 732 

  Ki serzenişler ider aña dem-be-dem miḳrāż 

 

 3 ḫaste-dilem ḥasret ü firāḳuñla 

  Viṣālüñ olmaz-ısa öldürür beni emrāż 

 

 4 Ḍalālet-ile ḳo geçsün raḳībüñ evḳātı 

  Ki fitne-y-ile derūnı ṭolu-durur aġrāż 

 

 5 Żamīre kim ṭola cānā ḫ  

  ḳalmasa fikr-  

 

 6 Żarar irür baña her dem şehā raḳībüñden733 

  Kerem ü ehl-i naẓarsın sen itmegil iġmāż 

 

7 Żamen kim ola Kemāle irişmeġe vaṣla734 

 ḳa her ki mürīd oldıysa ider iḥrāż 

 

 

 

 

 

                                                
289 (Walsh, 1979: 410) 
732  2b aña dem-be-dem: dem-be-dem aña D. 
733  6b u: ḳıl D. 
734  7a Żamen kim: Żamen kem D. 
 7b iḥrāż: imrāż D. 
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290
735

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Ṭoludur cevr ü cefā-y-ıla çü bu köhne ribāṭ 

  Sāḳiyā gel ḳılalum vaḳt-i ṣafā oldı neşāṭ 

 

 2 Ṭ ḳıluban ġuṣṣa  dilden giderür 

  Mey-i ṣāfī ruḫ-ı zībā vü çemen dir Buḳrāṭ 

 

 3 Ṭ -ḫˇārelere zāhid-i şehr736 

  Çün bular itmediler zerḳ u riyāda ifrāṭ 

 

 4 Ṭaleb it bir ṣanem-i lāle-ruḫ u ġonca-dehen 

  Rūz u şeb tā ki anuñla idesin  u neşāṭ 

 

 5 Ṭālib-i yār-ı vefādār-iseñ iy dil yime ġam 

  Öldürür ḳ ki ṣırāṭ 

 

 6 Ṭ ḳılduġın andan bilesin 

  Ki müdām elde müdām ola be-ḳavl-i Suḳrāṭ 

 

 7 Ṭur Kemāl itme teġāfül ki geçer vaḳt-i ṣafā 

  Ḥāżır it yār u mey ü ney daḫı hem nuḳl ü sımāṭ 

89a 

291
737

 

[Ġazel-i Kemāl] 

 

 1 Ẓulmetinde ṣaçuñuñ şems ü ḳamerdür maḥfūẓ 

  Leẕẕetinde lebüñüñ şehd ü şekerdür maḥfūẓ 

 

                                                
290 (Walsh, 1979: 410) 
736  3b ifrāṭ: insirāṭ D. 
291 (Walsh, 1979: 410) 
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 2 Ẓ -i revān-baḫşuñda 

  Dürc-i dür-dāne vü hem derc-i dürerdür maḥfūẓ 

 

 3 Ẓann-ı idrāk-ile dil sırrına irmez lebüñüñ 

  Şol ḳadar bildi ki āb içre güherdür maḥfūẓ 

 

 4 Ẓālim olma ṣanemā ḥüsnüñe maġrūr oluban 

  Naẓar it yir yüzine gör ki nelerdür maḥfūẓ 

 

 5 Ẓıll-i iḳbālüñ ile buldı şeref ḫalḳ-ı cihāñ 

  İy hümā-sāye niçün baña naẓardur maḥfūẓ 

 

 6 Ẓulmetinde ṣaçınuñ yüzini göñlüm görüben 

  Didi kim bu şeb-i yeldāda seḥerdür maḥfūẓ 

 

 7 Ẓulm çoġ-ısa Kemāl  

  da hünerdür maḥfūẓ 

292
738

 

[Ġazel-i Kemāl] 

Fā  

 1 Ömr-ise maḳṣūduñ iy cān itmezem ben de 739 

   

 

 2 ḳuñ-ıla āşinā olalı cānā cān u dil 

  İtmişem iki cihānuñ varlıġından inḳıṭ  

 

 3 ḳ-ı ṣādıḳ ḳuñ yolında iy ṣanem 

  Ḫāk-  

 

 

                                                
292 (Walsh, 1979: 410) 
739  1a ben de: ḳaṭ  
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 4 -efşān zülfüñ-ile yüzüñi göñlüm görüp 

  Didi kim şām u seḥ  

 

 5 -ı bāġ-ı cinān secde itmeseydi ḳaddüñe 

  Ser-efrāz olup cennetde bulmaz-ıdı  

 

 6 -ı zībāñı cānā luṭf idüp 

  İrişür mihr-ile māha  

 

 7 ḳ Kemāl ehline lāyıḳ bir ṣıfat 

  Ādemī yirini ṭutmış ser-te-  

89b 

[Yazısından anlaşıldığı kadarıyla muhtemelen mürettibden başka biri 

tarafından kaleme alınmış, imlası çok da iyi olmayan bir şiir mevcut.] 

90a-90b 

 [Bu sayfalar boş bırakılmış.] 

91a 

[Yine 89b sayfasını yazan kişi tarafından kaleme alınmış bir oruç duası 

mevcut. ] 

91b 

 [Bu sayfa boş bırakılmış.] 

92a 

293
740

 

[Ġazel-i Necātī] 

 

 1 İkide bir cefā elin uzatma bu dile 

Kim ṭıfl olan eyü degül oynamaġ od-ıla 

 

2 İy māh-çehre yılduzı düşdi feleklerüñ741 

Āhum şirārı çıḳalı göklere dūd-ıla 

                                                
293 (Tarlan, 1997: 416) 
741  2b çıḳalı göklere: göklere çıḳalı D. 



287 

 

3 Ġam mācerāsını disün iki gözüm yaşı742 

Şimdi güzeller avlanur oldı nüḳūd-ıla 

 

4 Ḫarc eyleme ki ḥabbeye degmez gözüñ yaşı743 

ẓ-nāme yazılsun dürūd-ıla 

 

5 Rāzuñ nihān ola mı Necātī ki sözlerüñ744 

Meclisler içre söylenür uş çeng ü ʿūd-ıla 

294
745

 

[Ġazel-i Necātī] 

 

 1 Her seḥer bād-ı ṣabā gül ṣafḥasını tāzeler 

  Bülbül-i şūrīde gülşende ḳılur āvāzeler 

 

 2 Serv-ḳaddüñe güzellik ḫ biçmege 

  Ḥūrlar getürdi cennetden yine endāzeler 

 

3  

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñ görüp ol vara yoldan azalar 

 

 4 Yüzüme baṣmaġ-içün ol dilrübānuñ ayaġı 

  Ol perī-zāduñ güẕergāhında ḳabrüm ḳazalar 

 

 5 İy Necātī ḳlar üstine 

  Nāzenīnler oḳuyup altun ḳalemle yazalar 

 

 

 

 

                                                
742  3b-4b: 4b-3b D. 
743  4a gözüñ: gözüm D. 
744  5b söylenür: oḳunur D. 
294 Divanda (Tarlan, 1997) bulunamadı. 
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295
746

 

[Ġazel-i Revānī] 

 

 1 Şevḳum ziyāde olmaġın anuñ dudaġına747 

Bir ġonca baġladum yine göñlüm ḳabaġına 

 

2 Bezm ehline dolaşdı gice yār içün felek748 

Beñzer ṣurāḥī nesne ḳoyupdur ḳulaġına 

 

3 Sāḳī şu deñlü ṭurdı gice ḫiddetüñden kim749 

İndi ṣurāḥīveş ḳara ṣular ayaġına 

 

4 Dildāra dil virüp yine bu naḫl-bend-ṭ 750 

Bir tāze ġonca baġladı bir gül budaġına 

 

5 Tevbe evini yıḳdı ḫarāb itdi nev-bahār751 

Zühdüñ şarābı yine ṣu ḳoydı ocaġına 

 

6 Ġamzeñ levendi devr-i lebüñde şarāb içüp 

Mestāne el urur ikide bir yaraġına 

 

7 Cem sāḳīnüñ göreydi eger pādişāhlıġın 

Ḳul olmaġa düşerdi eline ayaġına 

 

8 Yāruñ ḫayāli çıḳ aceb degül 

Bir pādişāhdur ki girüpdür otaġına 

 

 

                                                
295 (Avşar, 2017: 397-398) 
747  1b ġonca baġladum: ṭūṭī yazmışam D. 
748  2a felek: ḳadeḥ D. 
749  3: − D. 
750  4: 8 D. 

 4a naḫl-bend-ṭ ṭ -ı naḫl -bend D. 
751  5-10: − M. 
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9 Zülfin tırāş eylese dilber aceb degül 

Ḥācet degül fetīl güzellik çerāġına 

 

10 Oldı Revānī göñli ḳad-i yāra mübtelā 

Bülbül ḳona bir gül budaġına 

 

 11 Āh eyle Revānī yanup nār-ı ḥasrete752 

  Olmaz fetīl çünki maḥabbet çerāġına

                                                
752  11: − D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BÖLÜM: MECMUANIN MESTAP’A GÖRE TASNİFİ 

 



290 

Tablo 1: Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 15 Hk 224 Numaralı Şiir Mecmuasının MESTAP’a Göre Tasnifi 

Yer Nu. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 15 Hk 224 

V
r.

 N
u
. 

M
ah

la
s 

Matla‘  Beyti / Bendi Mahlas / Makta‘ Beyti 
Nazım 
Şekli/Birimi N

az
ım

 
T

ü
rü

 

Vezin Açıklamalar 

1b Ḥamdī   Kaside/10 

T
ev

h
id

 

 Farsçadır. 

1b  
Tāc- izzetdür iy dil eyle nigāh 
Efser-i lā ilāhe illa’llāh 

Ulvī-i rūy-siyāhı ḳıl yā Rab 
Maẓhar-ı lā ilāhe illa’llāh 

Kaside/16 

T
ev

h
id

 

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

2b  
İy ẕāt-ı şerīfüñ şeh-i şān-ı risālet 
Nāmuñla ṭolu defter ü dīvān-ı risālet 

-i miḥnet-zede Ḥaḳdan dilerem kim 
Maḥ ṭān-ı risālet 

Kaside/21 

N
a‘

t 

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

3a Medḥī 
Dolaşup kākül-i dildāra miẟāl-i şāne 
Ḳayd-ı bend oldı göñül zülf- -efşāna 

Medḥiyā bir şeh-i devrāna düşürdüñ dili kim 
Ṭarz-ı şāhāne anuñ sözleri dervīşāne 

Gazel/6  ..--/..--/..--/..-  
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3b Bāḳī 
Müje ḫaylın dizer ol ġamze-i fettān ṣaf ṣaf 
Gūyiyā cenge durur nīze-güzārān ṣaf ṣaf 

Ḳadrüñi seng-i muṣallāda bilüp iy Bāḳī 
Durup el baġlayalar ḳarşuda yārān ṣaf ṣaf 

Gazel/8  ..--/..--/..--/..-  

3b Bāḳī 
Metā -ı bāde-i gül-reng şimdi ayaḳda 
Ḳumāş-ı zühd ü riyā ṭurmayup ṣatılmaḳda 

Semend-i ṭ ḳī 
Belāġat ehline yā Hū göñüller alçaḳda 

Gazel/5  .-.-/..--/.-.-/..-  

4a Bāḳī 
İrdi nesīm- -i Kisrī-i bahār 
Zencīr-  

Bāḳ ṣafḥa-i çarḫ-ı berīne yaz 
Görsün felekde söz nic’olur ḫaṣm-ı nā-be-kār 

Gazel/9  --./-.-./.--./-.-  

4a Bāḳī 
Cāy itmiş idi Leylīye Mecnūn dil içinde 
Bir ṣūret idi cilve ḳılan maḥmil içinde 

Göz yaşını şol deñlü revān eyledi Bāḳī 
Ḳaldı reh- ḳuñda ayaġı gil içinde 

Gazel/5  --./.--./.--./.--  

4b Bāḳī 
Eyledi müjde-i gül dilleri şād u ḫurrem 
Ġoncanun gönli açıldı güle düşdi şeb-nem 

Āb-dār olsa n’ola mīve- ḳī 
Urmadı kimse bu bāġ içre daḫı böyle ḳalem 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

4b Bāḳī 
Ḫaste-i derd- ḳ-ı cānānam 
Mübtelā-yı belā-yı hicrānam 

Bāḳiyā ḫˇān-ı vaṣla irmez isem 
Gam tenūrında nice bir yanam 

Gazel/5  ..--/.-.-/..-  

4b Bāḳī 
Minnet Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a dem-ā-dem hezār bār 
Faṣl-ı şitāda bāġ-ı cihān buldı nev-bahār 

20. Bāḳ ḳuluñ geldi ḫusrevā 
Eyler cenāb-ı ḥ -ı iftiḳār 
… 
Eyyām-  
Bünyād-ı taḫt u devlet ü iḳbāl üstüvār 

Kaside/25 

M
ed

h
iy

e 

--./-.-./.--./-.-  
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5b Zemmī? 
Şol Türkī ġamze zenge kemīnden kemān çeker 
Sīnem nişān ḳılmaġa tīrin revān çeker 

Zülfüñle ḳadd ü ḳaşuña  Zemmī?-i ż  
Derd-ile künc-i ġamın yatup zār cān çeker 

Gazel/7  --./-.-./.--./-.- Bulunamadı. 

6a  
Müdde -ile ol şūḫı ki tenhāya çeker 
Ḳorḳarın reng geçer bāde-i ḥamrāya çeker 

Yine bir saḫt-ı kemān aṣ  
Ḥaḳ budur az bulınur ancılayın pāyı çeker 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

6a Usūlī 

Murġ- ḳ odından āşiyān itdüm yine  
Ol cenāḥı yanmışıñ yirin cinān itdüm yine  
Bu delü göñlümi rüsvā-yı cihān itdüm yine  
Gice gündüz hem-demim āh u fiġān itdüm yine  
Ṣoldurup bāġ-ı vücūdumı ḫazān itdüm yine  
Tīġ-ı ḥasretle yüregüm ṭolu ḳan itdüm yine 
Zūr-ı miḫnetle bulup ḳaddüm kemān itdüm yine 
İy Uṣūlī ol şehüñ ismin beyān itdüm yine 
Ayaġı ṭopraġına rūḥum revān itdüm yine 

 
Ben Muḥammed ümmetiyem Muṣṭafādur 
sevdügüm 

 Musammat/1  -.--/-.--/-.--/-.-  

6b Meşrebī 
Gün gibi rūşen cemāl-i yārdur eglencemüz 
Ehl- ışḳla  

-i ḥüsni naḳş olaldan sīnem içre Meşrebī 
Deyr-i dilde bir ṣanem ruḫsā[r]dur 
eglencemüz 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

6b Meşrebī 
Dūd-ı āhum çarḫa çıḳ -ı devrān bī-ḫaber 
Yaḳdı nār- ḳı dil mülkini cānān bī-ḫaber 

Ol şeh-i Mıṣr-ı melāḥat ḥasretinde Meşrebī 
Yūsuf-ı dil çāh-ı ġamda pīr- -ḫaber 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 
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6b Fevrī 
Derd-i hicrān yaḳdı dil mülkini cānān bī-ḫaber 
Ẓulm-ı ẓālim şehri vīrān itdi sulṭān bī-ḫaber 

Ehl-i ẕevḳe ṣūfī inkār eylemezdi Fevriyā 
Şevḳümüzden olmasa nā-dān her gān bī-ḫaber 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

7a  
Ruḫuñdan bād gülşende seḥer gördüm niḳāb 
açmış 
Meger kim ḫaste- ḳa devā içün kitāb açmış 

İşüñ ḳāldür gözüñ aç ḫˇāb-ı ġafletden gel iy 
 

Naẓar ḳılmaġa dildāra gözin her şeyḫ u şāb 
açmış 

Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

7a Tīġī 
ẕāruñ gül gül olmış tāb-ı mül yüzden ḥicāb 

açmış 
Güzellik var seni iy ġonca- -āb açmış 

Hemān ancaḳ dil-i Tīġīyi tesḫīr eylemiş 
ṣanmañ 
Cihānı tīġı ile ol şeh- -cenāb açmış 

Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

7b Āgehī 
Baña bir ruḫları gül serv-i ḫˇōş-reftār lāzımdur 
Beli ince semen-sīmā yüzi gülzār lāzımdur 

Maḥ  
Saña iy Āgehī şimden gi  

Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

7b Tīġī 
Dil-i bīmāra bir şāfī-i şükr-i güftār lāzımdur 
Fakîr-i ḥaste-ḥāle ḥāṣılı tīmār lāzımdur 

Ġam- ḳa lāzım degül Tīġī 
Kişiye cümleden evvel hemān bir yār 
lāzımdur 

Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

7b Ġazāyī 
Ḳara baġrumı ḳan iden ruḫsār-ı āluñdur 
Derūnum nāfeveş pür-ḫūn iden sevdā-yı ḥālüñdür 

Düşüpdür ḫāk-i pāyuña Ġazāyī’ye teraḥḥum 
ḳıl 
Ġarībüñ derdmendüñ ḥaste-ḥālüñ pāy-
mālüñdür 

Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

8a  
Çāk eyle libās-ı teni rüsvā-yı cihān ol 
Ṭut ṣıdḳ- -i cān ol 

Ālāyiş-i ṣ ḳoma ṭ  
Pāk eyle sözüñ gevherini āb-ı revān ol 

Gazel/5  --./.--./.--./.--  
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* hil olmak üzere devamı Pervane bey 
Mecmuası’ndan alınmıştır (Gıynaş, 2014: 184-185). 

8a Ḫudāyī 
Sen tamām eyledüñ āyīn-i cefākārlıġı  
Bende elden ḳ ḳ-ı bī-  

Bāde- ḳ-ı maḥabbetden eger ẕevḳ ala 
Zāhid eylerdi Ḫudāyī gibi ḫumārlıġı 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..- Bulunamadı. 

8b Maḳālī 
Bir şeb alub[an] destüme elmās-ı tefekkür 
Daldum çıḳarup baḥr-i suḫandan nice biñ dürr 

16. Naẓmuñ güheri buldı Maḳālī çü maḳāmın 
Şimden girü ḫan defterini dür 
… 
Bāb-ı keremüñ ḥaşre degin ola güşāde 
Her ṭālib-i maṭlūbına ol bābda irgür 

Kaside/19 

M
ed

h
iy

e 

--./.--./.--./.-- Bulunamadı. 

9a Ḥürremī 
Eger mīr ü zīr ger ḫalīfe 
Yirinde düşse fevt itme laṭīfe 

Bu sözüñ-çün gerekdür saña ḫ  
O şehden Ḥürremī ber-ter ḳadīfe 

Gazel/5  .---/.---/.-- Bulunamadı. 

9a Nesīmī 
Sāḳiyā bir bāde ṣun ehl-i ṣ ḳına  
Sāḳī-i Kevẟ -Murtażā ḳına 

İy Nesīmī seng-ile öldür Yezīd-i münkiri  
Er degül kim ṣalmaya ol tīġını ḳına 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

9b İsḥāḳ 
Ṣun beri sāḳī o serv-i gül- ẕ ışḳına  
İçelüm ol nergis-i mest- ışḳına 

Gel dirīġ itme dehānuñ būsesin İsḥāḳ’dan  
Seni yoḳdan var iden Pe ışḳına 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

9b * 
Ḫastedür göñlüm gül-i ruḫsāruñ eyler ārżū 

-i şeker-güftāruñ eyler ārżū 

Her ne leẕẕet var-ısa dünyāda göñlüm istemez 
İy melek-sīmā hemān dīẕāruñ eyler ārżū 
… 
[Görmek ister ruḫlaruñı rūz u şeb iy lāleruḫ 
Bül  

Gazel/2  -.--/-.--/-.--/-.-  
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10a  
Ḳanḳ ḳ kim hevā-yı kākül-i yār eyledi 
Göñlini āḫir ġam- ḳuñla ber-dār eyledi 

Ger ṣ -i dil-ḫaste-ḥālinden ḫaber 
Künc- ḳ içre ġamuñ ol zār-ı bīzār eyledi 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

10a  

Ne rāzum açmaġa mahrem ne bir ġam-ḫˇāre hem-
dem var  
Belā küncinde aġlar baña ancaḳ çeşm-i pür-nem 
var 

ṭ
göñlüm 

lü guṣṣa vü 
ġam var 

Gazel/5  .---/.---/.---/.---  

10a Bāḳī 
Āfāḳ  
Ḫˇūrşīd gibi incinimez dehre çerāġ ol 

Dārā-  
Her ḳande iseñ pādişāhum dünyede ṣaġ ol 

Kıt‘a/3  --./.--./.--./.-- Bulunamadı. 

10b  
Dil hevā-yı zülf-i yār-  
Yiler oñmaz başa çıḳmaz ḫaylī baḫtı ḳaradur 

Eşk-i sürḫüm yāre īẟ  
Baña gözyaşı gerekmez meylimüz dīnāradur 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

10b Derūnī 
Vādī-i Eymen’de ḳaṣdum vechüñe neẓẓāredür 
Dil anuñ-çün Ṭūr-ı Mūsa gibi pāre pāredür 

Ṭañ mıdur yanup derūnı reşk-  
Bir ġazel didi Derūnī şöyle āteş-pāredür 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

11a Ḥasībī 
Ġonca-i dil ḫārḫār - ḳ-ıla pür yaradur 
Kimseye açılmaz ammā derd-ile ṣad pāredür 

Zülfi altından ḳaşı yayında ḥāl-i dil-rübā 
Ḳavs- ḳrebden Ḥasībī seyr ider seyyāredür 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

11a Aḥmed 

Gözüm hīç gördügüñ var mı be-ḥaḳḳ-ı sūre-i 
Ṭāhā 
Benüm yārum gibi fitne benüm göñlüm gibi 
şeydā 

Ki buldı seni bu Aḥmed ne miskīn oldı gör 
anı 
Nice āşüftedür gör kim yürür āvāre vü şeydā 

Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 
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* Şiirin mecmuada bulunmayan kısımları divandan alınarak köşeli parantez içinde gösterilmiştir (Dermiralay, 2007: 237-238; Yekbaş, 2005: 110). 

11b Hüdāyī* 

İy ruḫı bāġ-ı letāfetde gül-i ḫandānum 
Ṭutdı bülbül gibi dünyā yüzini efġānum 
Az ḳalupdur ki çıḳa burc-ı bedenden cānum 
İy lebi derd-i dile ḥikmet-ile Loḳmānum 
Şerbet-i vaṣluñ-ıla eyle benüm dermānum 
Düşmesün boynuña hecrüñle ölürsem ḳanum 

IV. Nice bir dür döke bu dīde-i terler nice bir 
 

Āh idem ḥasret-ile şām u seḥerler nice bir 
Nār-ı ġamda nice bir yana ciġerler nice bir 
… 
[V.Varayın derdüñ- [e] destān olayın 

 
Genc- şḳuñla Hüdāyī gibi vīrān olayın 
Sāyeveş mihrüñ-ile ḫāk-ile yeksān olayın 
Bāġ-ı ḥüsn içre ṣalın serv gibi iy ḫānum 
Ṣulasın yollaruñı dīde-i ḫūn-efşānum] 

Müseddes/4  ..--/..--/..--/..-  

12a Ḫayālī 
Çaġlayup aḳar benüm eşk-i revānum sū-be-sū 

ẓ-ı dildāra cānā rū-be-rū 
İtdügüñ yüz ḳaralıġın yüzüñe urur ṣaḳın 
İy Ḫ -ı ḥüsne rū-be-rū 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

12a Fiġānī 
Bu ḫāristān-ı ‘ālemde açılmazsa gül-i maḳṣūd  
Ne ġam iy bülbül-i cān çünki gülzār-ı ‘adem 
mevcūd 

Tecellī vü ṣafā-yı ṣayḳal- -ı hˇāverden  
O māhuñ ‘aks-i ḥüsnidür Fiġānī  mā huve’l-
maḳṣūd 

Gazel/5  .---/.---/.---/.---  

12a Yaḥyā 
Bileli sevdügümi ṭaşa tuṭar yār beni 
Aña şādam ki dirīġ itmez elinden geleni 

Cān [u] dilden sür ol şems-i cihānı Yaḥyā 
Nitekim Aḥmed-i muḫtārı Üveysü’l-Ḳaranī 

Gazel/6  ..--/..--/..--/..-  

12b Revānī 
Ḳ ḳ kim senüñ zülfüñe gönlin baġlar  
Ḳaralar geyüp bulutlar anuñ-içün aġlar 

Ṭaġlar gibi cefāsın çekdügüm-çün iñlerüm  
Hey benüm çekdücegüm çekmez Revānī 
ṭaġlar 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  
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12b Vechī 
ẟenābā 

ḳ u ne meşk ü ne merḥabā 
Dīn ü dilini Vechī’nüñ alduñ eger şehā 
Maḳṣūduñ cān u baş ise ol da saña cabā 

Gazel/5  --./-.-./.--./-.- Bulunamadı. 

13a Fevrī 
Gel iy şahbāz-ı dil bāl aç mekānuñ lā-mekān eyle 

ḳā-ṣıfat Ḳāf-  

Żamīr-i Fevrī’ye keşf olduġına bu müşkülāt-ı 
ḳuñ 

var- ḥān eyle 
Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

13a Ḥāfıẓ 
Gel iy şahbāz-ı dil ḫāk-i ḳ -i pervāz 
it 
Ḳażā-yı lā- ḳāveş yüri āġāz it 

Kemāle irgü -i zamānuñ Ḥāfıẓ’ı olduñ 
Gel iy Fevrī diyār-ı Rum’ı şimden Şirāz it 

Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

13a Ḥāfıẓ 

Ġam-ı zülfüñle ḫāk olsam biter üstümde 
sünbüller 
Ruḫuñ şevḳına cān virsem ṭutar ḳabrüm ḳızıl 
güller 

Gider mi beñlerin fikrin göñülden dilberüñ 
Ḥāfıẓ 
Kebāba ḳoñsa ḫūb olur ola üstüñde fülfüller 

Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

13b Bāḳī 
Her cefā kim eyledüñ geldi vefālar bilmiş ol 
Rūḥa rāḥatdur gamuñ cāna ṣafālar bilmiş ol 

İltifātuñ Bāḳīyi dünyāda maḥsūd eyledüñ  
Hep senüñdür çekdügi derd [ü] belālar bilmiş 
ol 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

13b Bāḳī 
-ı devlet içre ḥürmet ḳalmadı  

Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet ḳalmadı 
Cāhil [ü] nā-dān olıgör ister-iseñ mertebe 
Kim kemāl ehline Bāḳī şimdi raġbet ḳalmadı 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

14a Bāḳī 
Lebüñi āl ile almış ola mı yine peymāne  
İçeyin eger ölmez-isem anuñ ḳanını ḳana ḳana 

yş -ı devrānı 
Bāḳiyā gel berü sāġar çekelüm rindāne 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  



298 

14a Bāḳī 
Āh kim sevdüm yine bir dilber-  

āşıḳ-ı şeydācuġı 

Dünyede hīç öldügümi ġam yimezdüm 
Bāḳiyā  
Bir gice pehlūya çeksem ol ḳamer-sīmācuġı 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

14a Bāḳī 
Zaḫm-ı dilden ḳan aḳar bu çeşm-i giryān bī-ḫaber 
Ġarḳ ḳaṭ -ḫaber 

İtlerüñle her gice ġavġāda Bāḳī çākerüñ 
Ḫˇāb-ı ġafletde yatur aġyār u nā-dān bī-ḫaber 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

14b  
Ḫaste cāna ḥālet-i mevt irdi cānān bī-ḫaber 
Bir divāne derde düşdüm hükm-i Loḳmān bī-
ḫaber 

ḳalduḳ bī-kes ü tenhā olup 
Cümle iḫvān ġaflet üzre cümle yārān bī-ḫaber 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

14b  
Ḥalḳa-i ẕ  

ḳ-ı mürdelerin eyledi iḥyā bu gice 
Dem bu demdür bu demi ḫˇōş  
Gelmesün ḫāṭıruña ġussa-i ferdā bu gice 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

15a Vaḥdetī 
Zümre-i ehl- ḫteler 
Meẕheb-i dīn-i kadīmüñ reh-beridür suḫteler 

Gerçi ḫūbān-iledü  
Vaḥdetī ehl-i ṣafānuñ dilberidür suḫteler 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

15a Ḫalīlī 
Dilā key müşkil-imiş sevgülü yār ayrulıġı  
Tende key ḥasret-imiş rūḥ-ı revān ayrulıġı 

İy Ḫalīlī yüri firḳatde nihān aġlayıgör  
ḳın da naṣīb oldu hemān ayrulıġı 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

15b Muḥibbī 
Ḫalḳ  
Olmaya devlet cihānda bir nefes ṣıḥḥat gibi 

Gel ḥużūr itmek dilerseñ iy Muḥibbī fāriġ ol  
Olmaya vaḥdet maḳāmı gūşe-  

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  
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15b Müderris 
Şirret olmaz vāli-i şarḳ itdügi şirret gibi 

ḥikmet gibi 
İy Müderris suḫte ol pervāneveş yanup yaḳıl 
Nār ol evvel ṣ ḳ-ı ḥażret gibi 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

15b Maḳālī 
Bekler gözüñ alup ele tīr ü kemān-ı kemīn 
Derbend- ḳı kim geçe iy bī-amān emīn 

Bir būse vir Maḳālīye iy şāh-ı mülk-i ḥüsn 
Senden budur murādı cihānda hemān hemīn 

Gazel/6  --./-.-./.--./-.- Bulunamadı. 

16a Meşāmī 
Cefā vü mihrüñ ol fettān birin bilür birin bilmez 
Ġam-ı ḳuñ dil-i nālān birin bilür birin bilmez 

Ḥabīb ile raḳīb aḥvālini ṣormañ Meşāmīden 
O bir dīvānedür yārān birin bilür birin bilmez 

Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

16a Yaḥyā 
Almazız manṣıb-ı dünyāyı ekābirlenürüz 
Mütekebbirlere gāhī mütekebbirlenürüz 

ḥürmet ise ancaḳ olur iy Yaḥyā  
Şimdi taḫfīf-i edānī ile ḥāżırlanuruz 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

16b Yaḥyā 
Gün gibi mihr ü maḥ  
Sevdügümi sevdügümden ġayrı kimse bilmese 

ḳum iy Yaḥyā benüm olmazdı ḫalḳa 
dāsitān 
Ol ṣaçı Leylī beni Mecnūn u şeydā ḳılmasa 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

16b Ḳabūlī 
Bre āfet bre fettān-ı cihān 
Bre ẓālim bre āşūb-ı zamān 

Bre bu ḫaste Ḳabūlī’ye ṭabīb  
B  

Gazel/5  ..--/..--/..-  

17a Mesīḥī 
Sūz-ıla āh ideydüm ḥadden ḳatı ziyāde  
Ḳuşlar kebāb olurdı döne döne havāda 

- ḳ ideydüm Ferhād’a ger Mesīḥī  
Ḳomazdı iki ṭaşı ṭaġlarda bir arada 

Gazel/5  --./-.--/ --./-.--  
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17a Ḫayālī 
Sūzum sirāyet etse Mecnūn-ı nā-murāda 
Ḳuşlar kebāb olaydı başındaġı yuvada 

ḳuñ Ḫayālī iy meh  
Kim oldı aña nisbet ḳavs-i ḳuz[aḥ]da kepāde 

Gazel/5  --./-.--/ --./-.--  

17b  
Āh eylesem derūnī n’ola bu ben fütāde 
Mümkin mi ḳatı ziyāde 

Naṭ - ḫa itmedi seni māt 
ḳ [u] murāduñ üzere depret yürit piyāde 

Gazel/5  --./-.--/ --./-.-- Bulunamadı. 

17b Niẓāmī 
Bu leṭāfet kim göresiz ol ḳamer ruḫsārda 
Pertevi ḳatında gün bir ẕerredür miḳdārda 

Ḫākinüñ şeyḫi bilür naẓm-ı Niẓāmī ṣ  
Añlamaz ol kim k  

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

18a Niẓāmī 
İy nesīm-i seḥerī misk-feşāndur nefesüñ  
Vardur ol zülf-i semen-sāya meger dest-resüñ 

Micmer-i tende Niẓ ḳ 
Ger dilerseñ ḳıla eṭ ṭṭar nefesüñ 

Gazel/7  ..--/..--/..--/..-  

18a Kātibī 
Görüp sen ruḫları verdi bu bāġ-  
Hemān ol dem dil-i bī-çāre oldı saña üftāde 

5. Daḫı āline āl itdi ki Kātibī göñülüñde 
Ġamına düşdüñ ol müşk-i cihān içinde āzāde 
… 
Ġam-ı hecrüñle dil iñler aḳar çeşmüm yaşı her 
dem 
Demidür eyleseñ raḥmı bu ben maḥzūn [u] 
nā-şāda 

Gazel/9  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

18b Niẟārī 
N’ola ser-ḫayl-i ḫūbān-ı cihāndur dinse dünyāda 
Begüm meydān-ı hüsnüñ şeh-süvārıdur Çavuş-
zāde 

Ḳopar cānum yirinden yüregüm oynar Niẟārī 
āh 
Semend-i nāz-ıla üstüme sürdükçe Çavuş-
zāde 

Gazel/5 

M
ed

h
iy

e 

.---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 
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18b Ẕevḳī 
Yoluñda pāy-māl olmış yatur bī-çāre üftāde 
Semend-i nāza çignetme dili cānum Çavuş-zāde 

İşigüñde ḳuluñdur iltifāt it aña düşdükçe 
Saña üftādedür cāndan sever Ẕevḳī-i dil-dāde 

Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

19a Aḥmed 
Sāyem żiyā vireydi gün gibi gökde aya  
Bir dem muṣāḥib olsam sen serv-i meh-liḳāya 

Dil rūşen olmaz Aḥmed cevr oḳı delmeyince 
Bī-revzen olsa ḫāne muḥtāc olur żiyāya 

Gazel/5  --./-.--/ --./-.--  

19a Aḥmedī 
Biz di sözi söylicek ben dime 
Bir de ṣakın yañıluban sen dime 

Pāy-būs olsun maḳāmuñ Aḥmedī 
nı laṭīfem ben dime 

Gazel/5  -.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

19b  
Zülf-i misküñ [sāye] ṣalmış ḫadd-i cānān üstine  
Ṣan seḥāb-ı fitne ṣalmış māh-ı tābān üstine 

maḥbūbdan  
Anda şāhid-bāz olan cān virür oġlan üstine 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

19b  
Çarḫ-ı kec-rev ṣl-ı bahār irmişgil 
Bāġ-  

Seyl-i eşküñde aḳ īḫin 
Āh bōstān-  

Gazel/5  ..--/..--/..--/..- Bulunamadı. 

19b ? 
Ayaġum bir yire varmaz mey-i meyḫāneden ġayrı 
Elüm bir nesneye varmaz sāḳīyā peymāneden 
ġayrı 

ḫūr-ı behişte nāẓır olmazsam 
Gözüm bir nesne görmez şāhid-i kāşāneden 
ġayrı 

Gazel/3  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

21a
-
25a 

      Farsçadır. 
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25b Nevāyī 
Sini körgeç dir idüm bir mihribānım bar imiş 
Allāh Allāh ni belā bāṭıl gümānım bar imiş 

Dir ki yalḳıp min Nevāyī sözdin veh yaḫşı dur  
Kim tiriglikdin nişānım bir fiġānım bar imiş 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

25b
-
26b 

      Farsçadır. 

27a Nevāyī 
Bu ni hüsn ü nāz irür kim intihāsı yoḳ anuñ 
Bir nefes yoḳ kim köñülde yüz belāsı yoḳ 

Hecr oḳı zaḫmın Nevāyī baġlamış başdın 
ayaḳ 
Yoḳ ise cismin yapar çaġlıḳ libāsı yoḳ anıñ 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

27a Nevāyī 
Tāze dāġ eṭrāfıda cismimde tım tım ḳan körüñ 
Derd ü ġam taġıda veh veh lāle-i N  

Oḳlarıdındur Nevāyī cismi miḥnet gül-büni 
Güller anıñ tāze ḳanlıg dāġıdın her yan körüñ 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

27b Nevāyī 
Ger cefā ḳıl ger vefā kim dil-sitānımsın miniñ 
Ger mini öltür ü ger tirgüz ki cānımsın miniñ 

Öldi mihriñdin Nevāyī bī-vefā dipsin anı 
İrteki nāzük-mizāc-ı bed-gümānımsın miniñ 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

27b Sūzī 
Demi ḫˇōş  
Bu deyrüñ dürlü dürlü ṣūreti var 

Yitişdi birlige dilberle Sūzī  
Ḥarīm-i vaṣl içinde vaḥdeti var 

Gazel/5  .---/.---/.--  

28a Şāhī   Rubâî   Farsçadır. 
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* Mürettip şiire “kıt‘a-i Türkî” olarak başlık atmış ancak şiir Ahmed Paşa’nın bir gazelinin son iki beyitidir. Şiirin mecmuada bulunmayan kısımları divandan 

alınarak köşeli parantez içinde gösterilmiştir (Tarlan, 1966: 348-349). 

28a Nevāyī 
ḳ ara dūzaḫdın iy zāhid mini ḳorḳutma kim 

Hecr otın gör-gen semenderġa yalındın ḳayda bāḳ 

İy Nevāyī şām-ı ġamdın ayru yoḳdur ṣubḥ-ı 
vaṣl 
Aḳ irür līkin ḳaradur bedeni ni renk ise zāk 

Kıt‘a  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

28a        

28b Aḥmed* 

[Cenneti berg-i heves ṭutar cemālüñ gülşeni  
Kāha ṣaymaz dāne-i mehtābı ḥüsnüñ ḫırmeni] 
… 
Dest-i dil luṭfuñ etegin şöyle muḥkem dutdı kim  
Tīġ-ı hicrānuñda kesmez dōstum senden beni 

[7. Būy-ı Yūsuf dīde- ḳuba virdi ise baṣar 
Aḥmede cān virdi yāruñ nükhet-i pīrāheni] 
… 
Ger elüm kesseñ ḳalur dāmān-ı luṭfuñda elüm  
Dāmenüñ kesseñ ḳalur destümde luṭfuñ 
dāmeni 

Gazel/2  -.--/-.--/-.--/-.-  

28b       Farsçadır. 

29a       Farsçadır. 

29b
-
32a 

      Farsçadır. 
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32b  
Bi -i ter didüm ḫaṭ-ı ruḫsār-ı Aḥmed’e  
Rengīn varaḳlara anı itdüm müsevvede 

 ḳara kelledür  
Gülşende baş egüpdür o zülf-  

Gazel/5  --./-.-./.--./-.-  

32b  
Göñlüm esīr olalı bu zülf-  
Eyler siyāh baḫt-ıla  

5. Ḳ iyā o cefā-pīşenüñ bu kim  
Çeng-i ġama ṣalup dili ney gibi iñlede 
… 
Naẓmum cevāhirini göreydi bu luṭf-ıla  
Tesbīḥ idünürdi nüfūs-ı mücerrede 

Gazel/6  --./-.-./.--./-.-  

32b Ẕātī 
Her kim ki baḳsa āyine-i ḥüsn-i Aḥmed’e 
Yüz şevḳ-ıla virür ṣalāvātı Muḥammed’e 

Ẕ -i ḫāṣıyetin bir nefes Mesīḥ 
Evrād idinür-idi nüfūs-ı mücerrede 

Gazel/2  --./-.-./.--./-.-  

33a Ṭ  
Zülfüñ ḳaracı ḫāl ü ḫaṭuñ ḳurbet uġrusı 
Bir yire geldi yitmiş iki millet uġrusı 

Lāyıḳ mıdur ki Ṭ e iy Mesīḥ-dem 
Eşig-i ayaġuna gele her bir let uġrusı 

Gazel/5  --./-.-./.--./-.- Bulunamadı. 

33a Necātī 
Ey ṣoḥbet eyledüm diyen ol dilsitān-ıla 
Yalanı şöyle söyle ki biraz inanıla 

ḳ erinüñ yanmaġ olmaġın  
Ṭ -ıla 

Gazel/7  --./-.-./.--./-.-  

33a ?  
Ṣabr iden hicrāna dirler vaṣl olur cānāneye 
Bir meẟeldür söylenür illā biz anı görmedük 

Müfred   Bulunamadı. 
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* Kasidenin diğer yarısı mecmuanın ileriki sayfalarında yer almaktadır (v. nu. 36a). 

33b Bāḳī 
Rūḥ-baḫş oldı Mesīḥā-ṣıfat enfās-ı bahār 
Açdılar dīdelerin ḫˇāb-  

Ḳoma Bāḳī ḳuluñı -ṣıfat ayaḳda 
Dest-gīr ol aña ey dāver- -miḳdār 
… 
Gül gibi ḫurrem ü ḫandān ola rūy-ı baḫtuñ 
Sāġar-ı uñ ola lāle-ṣıfat cevher-dār 

Kaside/41 

B
ah

ar
iy

y
e 

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

34a Ḫayālī 
Ḫˇāb-ı ġafletde iken oldı göz açup bīdār 
Ḳudret-i Ḥaḳḳ’a naẓar ḳ -ı ezhār 

Düşmanuñuñ ola pejmürde bahār-   
Vird idindi Ḫayālī bu sözi leyl ü nehār 

Kaside/23 

B
ah

ar
iy

y
e 

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

35b Mesīḥī* 
Bir bārgīr şimdi ṣāl kim biz iy nāmdār  
Kim bār-ı ḳahr-ıla beni deng itdi hem nizār 

Yā Rab ecel buḳaġısını ur ayaġına  
Düzd-i ḥayāt eylemesün tā anı şikār 

Kaside/16 

H
ic

v
iy

e 

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

36a Süheylī 
Hīç mükeyyif mi olur bāde-i ḥamrāya irer  
Yā müferriḥ mi olur cām-ı muṣaffāya irer 

Ṭut Süheylī etegin pīr-i muġānuñ ki kişi 
Lā-cerem mesned-ile devlet-i  

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

36a Niṣābī 
Yüzüme urma gel noḳṣānum iy şāh 
Dimişlerdür ki eksiksüz bir Allāh 

Beni  düş-nām-ıla añmış ḥabībüm 
Niṣābī çoḳ şükür elḥamdülillāh 

Gazel/5  .---/.---/.-- Bulunamadı. 

36a Faḳīrī 
Gözlerüm yaşına raḥm idüp görünmez ol ḥabīb  
Ṭ ḳdur sitāremde nic’idem ben ġarīb 

Bīm-i hecrüñde ümīd-i vaṣluñ egler göñlümi  
İy Fākīrī ḳalmışuz ḫavf u recāda yā naṣīb 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  
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* Bu şiir Hüseynî mahlaslı bir şaire de ait olabilir. Ancak mürettip “ve lehu” şeklinde başlık attığından ve bir önceki şiirde de mahlası Hüseynî gibi yazmasına 

rağmen şiirin Mesihi’ye ait olması hasebiyle kaynaklarda bulunamayan bu şiiri de Mesîhî’ye ait olarak değerlendirdik. 

36b Āhī 
Ne naḳş ider bizüm-ile nigārı gördüñ mi 
Ne fitneler ḳoparur rūzgārı gördüñ mi 

Ṣorar irişdügine Āhī gözyaşın döküp 
Ḳabā-yı sürḫ-ile ol lālezārı gördüñ mi 

Gazel/5  .-.-/..--/.-.-/..- . 

36b Ḫayālī 
Kaşuñ hilālini meh-i tābāna virmezin 

-i ruḫuñı mihr-i dıraḫşāna virmezin 
Ben ol Ḫayālīyem ki işigüñ gedālıġın 
Taḫt- ilket- ẟmāna virmezin 

Gazel/5  --./-.-./.--./-.-  

36b Yaḥyā 
Ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi iy ġāfil aġardı ṣaḳaluñ 
Ḥaberüñ yoḳ seni penbeyle boġazlar ecelüñ 

 Matla  ..--/..--/..--/..-  

36b ? 
Ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi iy kāẕib aġardı ṣaḳaluñ 
Ḥaberüñ yoḳ ecelüñ boynıña daḳdı kefenüñ 

 Matla  ..--/..--/..--/..- Bulunamadı. 

37a Mesīḥī 
Ne çekdügümi ben bu arıḳ bārgīr-ile  
Şerḥ eyler-  

Uzatma iy Mesīḥī şikāyet selāsilin  
Dīvāneligi ḳ ḳıl pāşāya var 
… 
Hükmüñ öñinde leşker-  
Pergār-ı pāy-ı esbüñe kāmuñ ola medār 

Kaside/10 

H
ic

v
iy

e 

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

37a Mesīḥī* 
Görmeye hergiz dilerseñ māh-ı ümīẕüñ meḥāḳ 
Sözine her bir ḥūnīnüñ kim ṣaḳın ṭutma ḳulaḳ 

İy Mesīḥī ol ki her ḥālüñle hem-derdüñ degül 
Ger Kelimu’llāh ise di Ḫıẓrveş haẕā firāḳ 

Gazel/6   Bulunamadı. 
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* Şiirin mecmuada bulunmayan kısımları divandan alınarak köşeli parantez içinde gösterilmiştir (Tarlan, 1992: 50-52). 

37b Ḫayālī* 

[Erişüp Şāha luṭf-ı Rabbānī  
Oldı sūr-  
… 
Sensin iy Şehriyār-ı Cem-miḳdār 
Ḳudret eyvānınuñ Süleymānı 

Ḫusrevā ḫayliden Ḫayālī ḳuluñ 
Görmez oldı cemāl-i ḥaḳanı 
… 
Gülbün-i devletüñ ola ser-sebz  
Ṣaḳlaya sāyesinde sen cānı 

Kaside/20 

M
ed

h
iy

e 

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

38a Niẓāmī 
Gözlerüm yaşını gözler ol büt-i sīmīn-beden 
Nitekim gökde ẞüreyyā gözler āhū-yı Ḫoten 

Ol yüzi cennet naẓar itse Niẓāmī ḳabrine  
Açıla ol demde revzen ravża-i Firdevsden 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

38b Aḥmed 
İy kaṣr-ı felek- ṭāk-  
Yā ḳıble- - lyā 

97. Ḳanda bula medḥüñ gibi şīrīn şekeristān  
Aḥmed gibi bir ṭūṭī-i ter-gūy-ı şeker-ḫā 
… 
Bünyād-ı sarāyuña budur Aḥsen-i tāriḫ 
Kim ide mübārek ṭapuña ḥayy-i tüvānā 

Kaside/104 

M
ed

h
iy

e 

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

42a Aḥmed 
Taḫt urup ṭāḳ-ı felekde ḫusrev-i ḫāver güneş 
Geydi nārencī ḳabā urındı nūr-efser güneş 

64. Bir naẓar ḳıl Aḥmed'e iy nūr-ı çeşm-i 
 

K’āb-ı luṭfuñdan olupdur ebr gibi ter güneş 
… 

-i ḫaṣmuñ defterin ṭūmārveş dürsün 
felek  
Nice k’ eczāsında eyyāmuñ düzer defter 
güneş 

Kaside/70 

M
ed

h
iy

e 

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

44b Aḥmed 
-  

 

56. Ḥ -meẟel  
Ḳan aġlar-ıdı Aḥ  
… 
Dünyā ḫarācı dürc-i ḫazīneñde derc olup  
Her gün ḳapuñda ḫarc ola yüz biñ ḳaṭ  

Kaside/57 

M
ed

h
iy

e 

--./-.-./.--./-.-  
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46b Aḥmed 
Ḳandīl-i ḫad kim olmış anuñ rīsmānı misk 
Bir nūr u nārdur kim olupdur duḫānı misk 

12. Āḫar [Aḥmed D.] hevā-yı zülfüñ-ile ḫak 
olanlaruñ  
Ḳabri giyāhı sünbül ola ḫāk-dānı misk 
… 
Luṭfuñ nesīmi dāmen-i dehri pür eyleyip  
Ḫulḳun demiyle ṭoldura ceyb-i cihānı misk 

Kaside/33 

M
ed

h
iy

e 

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

47b Aḥmed* 
Gül yüzine ṣ -i miskīn-i dōst 

ṭṭar kākül-i miskīn-i dōst 

[43. ḥmedün ḥāl-i perīşānın 
temām 
Fi’l-meẟel olsa suḫanver kākül-i miskīn-i 
dōst] 
… 
Ḥüsn-i Firdevsinde cevlān itmege ṭāvūsvar  
Açdı miskīn bāl ü şeh-per kākül-i miskīn-i 
dōst 
… 
[47. Ṣubḥ u ḥa-gerdān-ı 
felek 
Tā k’ola dillerde ezber kākül-i miskīn-i dōst] 

Kaside/9 

M
ed

h
iy

e 

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

48a Şāhī 
Vuṣlat elden gidiyor dil nice ḫandān olsun 
Dem-i fürḳat geliyor ney gibi nālān olsun 

Derd ü ḥasretle bu Şāhī yine bir niçe zamān 
Kūh u deşte düşüben vālih ü ḥayrān olsun 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

48a Şāhī 
Merve ḥaḳḳı ḳ -  
Nūr-ı Mevlāyı cemālüñde hüveydā bilürüz 

Şāhiyā salṭanat u tāc-ı şehenşāhiyi biz 
Cāna endīşe vü başa ḳuru ġavġā bilürüz 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  
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48a Şāhī 
Bulınmadı bir destüm alur dünyede ḥayfā  
Geldüm ḳapuña yüz süre iy ḥażret-i Mevlā 

Nām-ıla n’ola Şāhī-y-isem līk ḳapuñda  
Bir bende-i ḫˇārem ki bulınmaz baña hem-tā 

Gazel/8  --./.--./.--./.--  

48b  
Ārāyiş idüp ṣafḥa-i gülzārı benefşe 
Nesḫ eyledi ḥüsn-i ḫaṭ-ı dildārı benefşe 

55. Evrāḳa k’olur müşk-feşān ḫāme-  
Gūyā kim ider zeyn semenzārı benefşe 
… 
Bir menzile ir kim ide ḳadrüñ çemeninde  
Taḳdīr buna künbed-i devvārı benefşe 

Kaside/67 

M
ed

h
iy

e 

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

50b C  
Maġribde açdı Hindū-yı şeb çün dükān-ı misk 
Ṭoldurdı nāfe gibi zemīn ü zamānı misk 

33. Ḫūn-ı ciger ḥikāyetini şerḥ ider şehā 
ḳur dāsitān-ı misk 

… 
Gerd-i süm-i sütūr-ı sipāhuñ ġubār-ıla 
Çeksün ṣaḥīfe-i meh ü mihre nişān-ı misk 

Kaside/39 

M
ed

h
iy

e 

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

52a  
Çün ṣabā gül-rīz olupdur sebze vü āb üstine 
Cān-feşān olmaḳ gerek cānā mey-i nāb üstine 

36. Midḥatüñden dem urı
itme kim  
Meyl ider ḳandaysa ṭūṭī ḳand u cüllāb üstine 
… 
Tāze olsun gülsitānı devletüñ günden güne 
Niçe kim şeb-nem düşe gül-berg-i sīrāb üstine 

Kaside/41 

M
ed

h
iy

e 

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

53b  
Tāze ḳıldı salṭanat gülzārını bād-ı ẓafer 

ḫ-ı devlet virdi ber 

39. Pādişāhā midḥat-  
Rūy-ı şimşīrüñ gibi ḳıldı ser-ā-ser pür-güher 
… 
Taḫt u tāc olsun ḫuceste saña iy fīrūz-[baḫt]  
İşigüñde bendeler ṣaffında ṭursun şāhlar 

Kaside/43 

M
ed

h
iy

e 

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

55a  
Çünki hengām-ı şitāda pādişāh-ı kāmkār 
Cānver ḳanından itdi kūh u deşti lālezār 

45. Devletine her ṭarafda ṣıdḳ-ıla  
Baş açup el ḳ  
… 
Niçe kim dine ḳaṣ  
Ẕātuñı memdūḥ-  

Kaside/57 

M
ed

h
iy

e 

-.--/-.--/-.--/-.-  
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57a  
Bir mübārek vaḳti iy dil iḫtiyār itsem gerek 
Devlet ü iḳbāli ben de baḫtı yār itsem gerek 

-i 
rūzgār 

ḫāksār itsem gerek 
… 

-i felek 
Diye kim iḳbālin anuñ pāyidār itsem gerek 

Kaside/38 

M
ed

h
iy

e 

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

58b  
Çün yine seyrān ide mīzāna geldi āfitāb 
Zer-feşān oldı havā gevher-niẟār oldı seḥāb 

31. Pādişāhā ḫ ḳuluñda rāstī 
Var iken devlet işigine ḳadīmī intisāb 
… 

-  
Ḥaḳ ṣalāḥ-ı  

Kaside/43 

M
ed

h
iy

e 

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

60a  
- -  

ḳe getürdi ḥüsn-i bezm-ārā-  

37. Yüz sürüp dergāhuña dīdāruñ-ıla 
muġtenim 

ḳuluñda ḳalmadı sevdā-  
… 
Ṭ ṣūreti 

ṣūret ṭ -ı ġarrā-  

Kaside/40 

M
ed

h
iy

e 

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

61a * 
Bir dem ki ṭutmış-ıdı şeb-i tīreden cihān 
Nüh ḫayme-i sipihr öñine müşk sāyebān 

Ḳaṣd eyledüm ki medḥ ü ẟenāsında daḫı 
 

… 
[96.  Şāhā Ḫudā-yı virdi 

 
İdrāk-i pāk ü rūşen ü ṭ -ı güher-feşān 
… 
114. -i Ḳadr ola her 
giceñ 
Tā rūz u şeb gelüp gide ḳ  

Kaside/43 

M
ed

h
iy

e 

--./-.-./.--./-.-  
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62b Siḥrī 
Ḫırmen- -çāküñdür senüñ 
Hey perī-zülfüm benī-ādem helāküñdür senüñ 

Ġarḳ idüp yaḳup yıḳan rūy-ı zemīni Siḥriyā 
Gözlerüñ yaşı-la āh-ı sūznāküñdür senüñ 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

63a Nihānī 
Ser-i zülfüñ gibi bir ḥāl-i perīşānam ben 
Cān u ser terkin urur bī-ser ü sāmānam ben 

 
 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..- Bulunamadı. 

63a  
Ne hikmetdür ki yoġı var idüp güftār-ı mevzūnuñ 

erdi rūḥı ehl- ḳ -i mey-gūnuñ 

- veş pā-māl-i 
miḥnetdür 
Kadeḥdür destgīri ancaḳ ol bīmār-ı maḥzūnuñ 

Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

63a Seyfī 
Māh-rūlar arasında saña server didiler 
Baña da sen ṣanemüñ yolına ser vir didiler 

Raḥm idüp baña feleklerde melekler Seyfī 
Bezm-i miḥnetde benüm nāleme neyler didiler 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..- Bulunamadı. 

63a  
Āteş- ḳ-ıla bir yüregi biryānam ben 

ḳ-ı giryānam ben 
Baş virelden reh-i ḳ eydī yāruñ  
Ṣaf- ḳda ser-ḫayl-i şehīdānam ben 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

63a Mesīḥī* 
Her kim ki silk- ḳuña olmadı münselik  

ṣur degül mizācı ye ṭaşdur yāḫūd çelik 
[Çün kim Mesīḥī maḳdemüñe sürmedi yüzin 
Böyle neden ṣarardı ayaġundaki gelik] 

Gazel/1  --./-.-./.--./-.-  
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63b  
ḳla ṣ  

Ḫāṣa vü -minnet ola 

20. Himmet- -ile dil-
gün 
Merkez- - ḥikmet ola 
… 
 
Ṭurduġınca yir ü gök ḥāk-i der-i dergāhuñ 
Maṭ - -i emniyyet ola 

Kaside/29 

M
ed

h
iy

e 

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

64b  
 ١المسك یفوح بهبوب النفخات بین الروضات 
 و النفخة یحكیك بتلك النفخات یا ذالنكهات

نایقد فاح عل میظلماء نس لةیل یجعفر ف ای  
الفلوات نیبی برقاب ایفاح یمن صدغ احبا  

Gazel/7  --./.--./.--./.--  

65a  
 لثمت ترب جنابك و مدمعی باك
 فخضُت قصة شوقی الی محیاك

كتابة باب كتبت بالدمع یعل  

سلماك نیأ یمنازل سلما ایا  
Gazel/5  .-.-/..--/.-.-/..-  

65a  
Ten-et ez çūb çü āzürde şüd ey serv-i bülend 
Ḫaste şüd cān zi ġam u ġuṣṣa u dil geşt nijend 

ḥādiẟe be-şenid sirişk-em ḫod-rā 
Ez ser-i manẓara-i dīde ber-i ḫāk fekend 

Gazel/7  ..--/..--/..--/..-  

65b  
Kerde hem-çün şāhidān gül-gūne ber ruḫsār gül 
Bā-ḳabā-yı āl āmed ber ser-i bāzār gül 

ḫˇāhī gül-i şādī me-renc ez ḫār-ı 
ġam 
Kes ne-yābed der gülistān-ı cihān bī-ḫār gül 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

65b  

Zi ḥad güẕeşt ġam-ı dil be-rūz-ı firḳat-i ū 
Füzūd derd-i ser-em ḳıṣṣa-hā-yı miḥnet-i ū 
Ne-mī-reved zi ser-em cüz penāh-ı zaḥmet-i ū 
Be-cān-ı pīr-i ḫarābāt u ḥaḳḳ-ı ṣoḥbet-i ū 
Ki nīst der ser-i men cüz hevā-yı ḫıdmet-i ū 

Me-rev be- -ı gītī ki ḥāṣıl-eş dü cev-est 
Be-ā be-mā ki heme sālikān-ı rāh-rev-est 
Şafaḳ şarāb u felek ḫum piyāle māh-ı nev-est 
Müdām ḫırkā- -bāde der girev-est 
Meger zi ḫāk-i ḫarābāt būd ṭīnet-i ū 

Muhammes/
8 

 .-.-/..--/.-.-/..-  
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66b  
Çü göneldüñ sefere luṭf-ı Ḫudā yāruñ ola 
Baḫt hem- ḳāfile-sālāruñ ola 

Dōstum olmaya kim gözden ıraġ olmaġla 
 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

66b  
Görür ki mihr ü vefā eylemez bu māh baña 
Bir āh ider dem-i serd-ile ṣubḥgāh baña 

Bu gün ki yoḳ daḫı ẕrüm günāhdan ġayrı 
Meger ki luṭ ẕr-ḫˇāh baña 

Gazel/6  .-.-/..--/.-.-/..-  

67a  
İy dil cefāya ḳalma ki şāyed zamān ola 
Ger  

Ḳanḳ  
-i muḫayyel hemān ola 

Gazel/5  --./-.-./.--./-.-  

67a  
Sebz ḫaṭ kim sāye ṣalmış zülf-i müşk-efşān aña 
Ḫ -i bī-pāyān aña 

Ḥasret-i  
Ḳaralar geymişdür aġlar çeşme-i ḥayvān aña 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

67b  
 كلما یجلو جمال الحب من ذیل الحجاب
 یحسبوب الناس برقا ال معا تحت السحاب

-i meyḫāneler 
Yoḳ-durur diller güşāde olmaġa bir fetḥ-i bāb 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

67b  
Dest- -i güher-efşānın öp  
Furṣat el virmiş-iken bir kez ol ādem cānın öp 

Sāḳī-i bezm olsa dilber isteme nuḳl-i lisān 
-i ḫandānın öp 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

68a  
Ḳapuñdur ḳıble-i erbāb-ı ḥācāt  

-  
Lebüñ vaṣ  

 
Gazel/5  .---/.---/.--  
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68a  
N’ola ruḫ-ı zībāña ḳılursam naẓar iy dōst 
Āyīne-durur aña naẓardan ne żar iy dōst 

ḳıla 
Ortaya gelüpdür kim ide terk-i ser iy dōst 

Gazel/6  --./.--./.--./.--  

68b  
Tā ki ṭutdı ḫaṭṭ- -i dür-efşānı dürüst 
Ḳıldı yaġmā leşker-i ġam milket-i cānı dürüst 

Ruḫlaruñ şevḳiyle rengīn sözlerin gör 
 

Kim deger her beyti bir gül gibi dīvānı dürüst 
Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

68b  
Dōstum sendeki şol perçem-i pür-tāb u şikenc 
Ejdehādur kim olupdur yiri anuñ ser-i genc 

Seni gördükçe oḳ  
Bülbül olur gül-i ter ḳarşusına ḳāfiye-senc 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

68b  
Ḫaṭuñ kitāb-ı ruḫuñdan çıḳardı naḳl-i ṣaḥīḥ 
Ki ġamzeñ itdügidür baña cümle ẓulm-ı ṣarīḥ 

Ḫudāya şükr eyle 
Ki luṭf-ı ṭ -ıla virdi saña lisān-ı faṣīḥ 

Gazel/7  .-.-/..--/.-.-/..-  

69a  
Şafaḳdan itdi meh-i nev çün āşikār ḳadeḥ 
Ṣ - -ile zer-nigār ḳadeḥ 

Senüñle bir dem olımaya leb-be-  
Ger ide ḫākini devrān hezār bār ḳadeḥ 

Gazel/5  .-.-/..--/.-.-/..-  

69a  
Sāḳī açıldı gül göñül olmaġ-içün feraḥ 

-gūn ḳadeḥ 
ḥ-i yāḳūtdur k’anı 

Alduḳ aḥ 
Gazel/5  --./-.-./.--./-.-  

69b  
Gülşende ṣabānuñ yine müşkīn nefesi var 
Yāruñ ser-i zülfine meger dest-resi var 

Büt-ḫāne d  
Her dem çü ḳapusında fiġānum ceresi var 

Gazel/5  --./.--./.--./.--  
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69b  
Sāḳiyā zer sāġara ṭoldur şarāb-ı nāblar 
Çehre- ḫūn-āblar 

Ḳılca ḳalmış bir nice āşüfte-cāndur şevḳden 
 bu zülf- -tāblar 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

70a  
Ne fettānlıḳ-durur yā Rab bu kim ol ġamze-kār 
eyler  
Ki bir göz yumup açınca nice diller şikār eyler 

Perīşān u müşevveşdür ḳara zülfüñ gibi 
 

ḫāksār eyler 
Gazel/7  .---/.---/.---/.---  

70a  
Cān ki bir gün-yüzlü māhuñ āsitānın yaṣdanur 
Bendedür ḫāk-i der-i şāh-ı cihānın yaṣdanur 

İşigin kim bekleyüp yatur güzeller dilberüñ 
Ṣ ṣdanur 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

70b er 
Yine segrür gözüm ol nergis[i] şehlā mı gelür  
Şādlıḳlar görinür yār-ı dil-ārā mı gelür 

Ḥüsnüñüñ gülşenine medḥ ü ẟenā eylemege 
Daḫı -i gūyā mı gelür 

Gazel/7  ..--/..--/..--/..-  

70b  
Anda ki Ḥaḳ güzellere ḳāmet virüp-durur 
Ḳāmet yirine saña ḳıyāmet virüp-durur 

 
Sūz-ı derūn-ı sözine ḥālet virüp-durur 

Gazel/5  --./-.-./.--./-.-  

70b  
Lālezār olmışdur āteş-dānlar āzer devridür 
Ḳalmadı ḫˇōş-bū çiçekler şimdi micmer devridür 

İrdi hengām-ı şitā yāḳūt-ı seyyāl al ele 
ṣarrāf iseñ bil kim ne cevher devridür 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

71a  
Rūḥ-ı mücessemdür tenüñ sen cāna ṣıḥḥat yaraşur 
Dermānıdur dil derdinüñ dermāna ṣıḥḥat yaraşur 

Āvāz-ı Dāvūdī-y- - rüñ 
Oḳ -nefes Saḥbāna ṣıḥḥat yaraşur 

Gazel/11  --.-/--.-/--.-/--.-  
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71b  
Yüzüñ ḫayāli kim gözüm üzre vaṭan ṭutar 
Āb içre deste deste gül ü yāsemen ṭutar 

Zindāna ṣaldı cānı zenaḫ  
Zülfi çıḳarup aṣmaġa anı resen ṭutar 

Gazel/7  --./-.-./.--./-.-  

71b  
Şimdi kim ḥüsn iline server Meḥemmed şāhdur 
Her nefes anuñ elinden işüm āh u vāhdur 

Ṭ -i zülfüñde güm-rāh 
olmasa  

-i ruḫsāruñ öñinde kim delīl-i rāhdur 
Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

72a  
Āteş- ḳuñla gerçi meskenüm külḫan-durur 
Sen  ḫalīlüñ şevḳi-y-ile ol baña gülşen-durur 

Bir çemendür bezm-i ehl-  
Gūyiyā cām u ṣurāḥī lāle vü sūsen-durur 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

72a  
Öldi cān ġuṣṣadan behey kāfir 
Döndi tābūta ten behey kāfir 

Beyt- -  
Böyle yıḳmaḳ neden behey kāfir 

Gazel/7  ..--/.-.-/..-  

72b  
Eşk ḫūnīn itdi çehrem raḥm ḳıl iy sīm-ber 
Ḳıymeti olur ziyāde sürḫ olıcaḳ çünki zer 

Dem-be-dem āşüftedür sevdā-yı zülfüñden 
ṣabā 
Ol daḫı eñzer hevādāruñ geçer 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

72b  
Zülfinüñ zencīrine dil bir mehüñ dīvānedür 
Kim çerāġ-ı ḥ -i felek pervānedür 

 
Pīr-i ehl-i dildür ol meyli anuñ ġılmānedür 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

73a  
Ḳapuñda bir nefes ol kim itüñle hem-demdür 
Bu ad-ıla ḳamu ḫalḳ içre key mükerremdür 

amzeñ ḫadengi zaḫmından 
Kim ol anuñ cigeri yarasına merhemdür 

Gazel/7  .-.-/..--/.-.-/..-  



317 

73a  
Baġrını ḫusrevlerüñ şīrīn lebüñ pür-ḫūn ider 
Zülf-i şebdīzüñ firāḳı yaşların gülgūn ider 

Leblerüñe dem-be- ḳur medḥ ü 
ẟenā  
Gūyiyā şirinlik-içün şekkere efsūn ider 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

73b  
Gördi gül ḥ ḳlı ṭaġılup ḥayrāndur 
Ol sebebden yüzine ebr gülāb-efşāndur 

N’ola ger şevḳüñ- r atsa  
Sen gül-i tāzesin ol bülbül-i ḫˇōş-elḥāndur 

Gazel/7  ..--/..--/..--/..-  

73b  
Manẓūrı dīdemüñ ḳaçan ol māhitāb olur 
Burc-ı şerefde ẕerrelerüm āfitāb olur 

-i pīr-i ḫarābāt-ısa ne ṭañ 
Çünkim bu ṭavr lāzım- -i şebāb olur 

Gazel/5  --./-.-./.--./-.-  

73b  
Zülfini ruḫları üstinde çü pür-çīn eyler 
Ol büt-i Çīn ü Ḫaṭā Rūm ilini Çīn eyler 

Yazıcaḳ gül-yanaġuñ vaṣfını iy lāle- ẕār 
ḳanlu yaşı kāġıdı rengīn eyler 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

74a  
Lebüñe öykünelden ġonca-i ter 
Ṣabā ḫışm eyleyüp aġzını yırtar 

Mezārında bite güllerle lāle 
Ölürse ruḫlaruñ şevḳi-y-  

Gazel/5  .---/.---/.--  

74a  
Ehl-i diller yüzüñe cennet-  
Sāye-i ḳaddüñe hem-sāye-i ṭūbā didiler 

Sūz-ıla  
Anuñ erbāb-ı kemāl adını Şeyḫī didiler 

Gazel/7  ..--/..--/..--/..-  

74b  
Kātib-i eşküm düzüp kirpüklerümden ḫāmeler 
Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre yazdı firḳat-nāmeler 

Ḫıżr-ḫaṭṭuñ yazmaġa vaṣf-ı lebin 
Āb-ı ḥayvāndan midād it ney-şekerden 
ḫameler 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  
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74b  
İy dil ol sürḫ astarlu cübbe-i zerd-ile yār  
Gül budaġıdur kim üstinde gül-i nesrīni var 

Ḥāṣ -i sürḫ ü rū-yı 
zerd 
Baña bu serv-i ḳabā-pūşumdan oldur yādigār 

Gazel/9  -.--/-.--/-.--/-.-  

75a  
Gördi yaraşduġın ol māh-ı dil-ārāya kemer 
Baġladı reşk eyleyüp hāle daḫı aya kemer 

ḥalḳasına ḳāmeti çün  
Gördi çünkim ṣarılur ol büt-  

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

75a  
Tīġ-ı ḫūn-rīzüñ beni her dem şu deñlü pāreler 
K’acıyup ḳan aġlar iy dilber benüm-çün yāreler 

 
ḳareler 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

75b  
Nev-bahār oldı şükūfeyle bezendi şāḫlar 
Bāġ Firdevs ü dıraḫt oldı gümüşden kāḫlar 

Boynına ṣalınduġınca zülfine yüz virdi dōst 

küstāḫlar 
Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

75b  
Gözlerüñle ṣūretüñ naḳşın ki ṣūretger yazar  
Resm idüp ṣan mergzār içinde ki āhūlar yazar 

Ḫaṭṭ-ı ḫaddüñ yādına her beyti kim bünyād 
ider 
Gül varaḳlar üzre anı müşk-  

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

76a  
i şevḳüñ ciger-ḫūn eylemez 

Nergisi cādū gözüñ siḥr-ile meftūn eylemez 

lduḳça dehānına leb ü dendānuñı 
Ṣanma naẓmın cān-feşān u dürr-i meknūn 
eylemez 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  
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76a * 
Bāġında ḥüsnüñüñ olalı āşikār sebz 
Eşkümden oldı cümle yemīn ü yesār sebz 

Çün sebzezār içinde olur şāḫ-ı gül laṭīf 
Geyse yaraşur ol ṣanem-i gül- ẕār sebz 
… 
[5. -yı ḫaṭṭuñla ḫāk 
Üstinde ḳabrinüñ bitüre rūzgār sebz] 

Gazel/3  --./-.-./.--./-.-  

76a Necātī 
 

ṣatmaḳdur 
Kim seçer incesini dülbendüñ 
Luṭf anı ögetçe ṣarmaḳdur 

Kıt‘a/2  ..--/.-.-/..-  

76a Bāḳī 
 

N’ideyin bu dil-i şeydā beni yalan itdi 
Yine bir şūḫ-ı cefā-pīşe güzel cānānuñ 
Uġrın uġrın baḳışı göñlümi vīrān itdi 

Kıt‘a/2  ..--/..--/..--/..- Bulunamadı. 

76a ? 
Ḳuluñ bir niçe gündür kim gelüp bulmaz seni veh 
kim 
Bu daḫı şāhid-i maḳṣ -i nāz ancaḳ 

Bilür āh şāh-ı serkeş kim ġarażsuz bendeyüz 
ammā 
Bu cevri niçün eyler bilmedük bir gizlü rāz 
ancaḳ 

Kıt‘a/3  .---/.---/.---/.--- Bulunamadı. 

76b İsḥāḳ 
-i vaṣla dilinden dilberüñ lā gelmedi  

Çoḳ vefā ṣūretlerin gösterdi illā gelmedi 
Devr-i Ādemden berü İsḥāḳ  

ḳ-ı rüsvā vü şeydā gelmedi 
Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

76b Belīġī 
Bunı dir dem-be-dem şeştā def ü nāy 
Nedür bir dem içün bu hūy u bu hāy 

O bed-mihre seḥ -āsā 
Belīġī aġlasam vāy iñlesem vāy 

Gazel/5  .---/.---/.-- Bulunamadı. 
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76b Belīġī 
Senüñ bezmüñde iy māh-ı şeb-ārāy 
Yanup yaḳulmaġa mūmuz ser-ā-pāy 

Belīġī ḳatline bir ġamze besdür 
Saña kim dir ki yayuñ ḳur oḳuñ yay  

Gazel/5  .---/.---/.-- Bulunamadı. 

77a Bāḳī 
Gülşende kūyuñ işideli serv oturmadı 
Zencīrlerle baġladılar āb ṭurmadı 

Bāḳī lebinden oldı bize ḥayf o ẓālimüñ 
Ammā ne çāre n’eyleyelüm kimse ṣormadı 

Gazel/5  --./-.-./.--./-.-  

77a  
Bāġa gelür o şāh diyü servler oturmadı 
Sildi süpürdi yollarını bād ṭurmadı 

ḫadeng-i ġamzeden öldügüni ṭuyup 
Yās itdi yār ḳaşları yāyını ḳurmadı 

Gazel/5  --./-.-./.--./-.- Bulunamadı. 

77b Ḫafī 
Ṭāḳatüm ṭāḳ oldı çekmeden bu çarḫuñ ḳahrını  
Yüregüm ḳan oldı yutmaḳdan bu dehrüñ zehrini 

Sen degülsin iy Ḫafī  ancaḳ yaradılmış tamām 
Ḳahrını çarḫuñ çeküp dehrüñ yudalar zehrini 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

77b Hecrī 
Gün yüzüñe meh-i bedir dirler 
Zülfüñe leyle-i Ḳadir dirler 

Neden oldı ḳapuñda pādişehüm 
Hecriye bu ḳadar ḳadir dirler 

Gazel/5  ..--/.-.-/..-  

78a  
 

Bir niçe mismār-ı sīm oldı bu ol zerrīn düvāl 
 

Ṣanki gelmiş ṣu içer bir çeşmede iki ġazāl 
Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

78a  
Ebrveş eylemeyince beni giryān-şekil 
Açılup gül gibi yār olmadı ḫandān-şekil 

Zülfi altındaġı reyḥān ḫaṭı dil bāġıdur  
ḥayrān-şekil 

Gazel/7  ..--/..--/..--/..-  
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78b  
Serv māyil idügi ḳaddüñe ḥācet mi delīl 
Yoḳ ḫilāf aña ki el-cinsü ile’l-cinsi yemīl 

Āḫirü’l-emr ser-i zülfüñi sevdā idinüp 
- -i ṭavīl 

Gazel/5  ..--/..--/..--/..-  

78b  
Öykündügi-  
Her laḥẓa sürḫ-  

Ṭ ḳībünüñ ṣ  
Lā-büdd  

Gazel/5  --./-.-./.--./-.-  

78b * 

N’itdi ol ṭ ṣaḳal 
Ḫāṣ -rāy ṣaḳal 
Bozdı perdāḫtını eyledi rüsvāy ṣaḳal 
Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal 

Ḫaṭṭuñı gör ki ne yüz ḳaralıġın itdi begüm 
Sebzezār içre lebüñ ḫātemini eyledi güm 
… 
[Ḳanı geh geh görüben görmeze urduġı beni 
Yā tekebbürlernüben ṭurmaduġuñ baña ḳanı 
Ṣaḳalı geldi-  
Ṣaḳal iy vāy ṣaḳal vāy ṣaḳal iy vāy ṣaḳal] 

Murabba/1,5  ..--/..--/..--/..-  

79a  
Dest-būsa  
Bāri bir kerre icāzet vir ayaġuñ öpelüm 

 
Dili odlara yanar her kim oḳırsa ġazelüm 

Gazel/7  ..--/..--/..--/..-  

79a  
Vaṣluñı virme cāna begcügezüm 
Ṣatma cānı cihāna begcügezüm 

ḳaṣdı vaṣf-ı ḥüsnüñdür 
hāne begcügezüm 

Gazel/7  ..--/.-.-/..-  

79b  
N’idem ki ol lebi şehd ü şekerden ayrıldum 
Fiġān ki şol ruḫı gül-berg-i terden ayrıldum 

 
Çün ol firişte-ṣıfatlu beşerden ayrıldum 

Gazel/5  .-.-/..--/.-.-/..-  
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79b  
Her gicede iy meh cemālüñ çün taḫayyül eylerem 
Ṭañlaram kim ben nice sensüz taḥammül eylerem 

Yāra ḥ  
Kimse baña gülmesün diyü teġāfül eylerem 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

79b  
Yüzini bāġa ruḫın lālezāra beñzetdüm 
Benefşe zülfini ebr-i bahāra beñzetdüm 

Görüp bu māh-[liḳā]nuñ hilāl ebrūsın  
Rikāb-ı pādişeh-i kāmkāra beñzetdüm 

Gazel/11  .-.-/..--/.-.-/..-  

80a  
Ḫāne-i mihr ü maḥabbet kim mekānumdur 
benüm 

- -i āsitānumdur benüm 

Çünki cānlar cānıdur ol gül- ẕār u ġonca-leb 
ḥ-ı revānumdur benüm 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

80b  
Göklere çıḳsa yiridür āḥ u efġānum benüm 
Gün gibi hercāyīdür çün māh-ı tābānum benüm 

ṣādıḳam mihrinde anuñ 
ṣubḥveş 
Niçün olmaz bir gice ol māh mihmānum 
benim 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

80b  
Çarḫa yir yir od uran her gice āhumdur benüm 

-ı siyāhumdur benüm 

Niçe yıllardur senüñ yoluñda ṭopraġ olmışam 
ḫāk-i rāhumdur 

benüm 
Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

81a  

Ben nice mihr itmeyem saña benüm çoḳ 
sevdügüm 
K’ay yüzüñ görüp ḳalur ṭaña benüm çoḳ 
sevdügüm 
Bir naẓar ḳılsañ n’ola baña benüm çoḳ sevdügüm 
A begüm a pādişāhum a benüm çoḳ sevdügüm 

Saña ḥ  
K’āteş-i dilden ṭ var 
Ḳıl teraḥḥum kim düşüpdür derdmend ü dil-
fikār 
A begüm a pādişāhum a benüm çoḳ 
sevdügüm 

Murabba/7  -.--/-.--/-.--/-.-  
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81b  
Baş götürmedügüm oldur işigi ḫākinden 

ḫas u ḫāşākinden 
-ise nūr ḫaṭuñ 

Ḳ ṣanemā ḥüsnüñüñ idrākinden 
Gazel/7  ..--/..--/..--/..-  

81b  
Ṭañ mı ḫāk olsa nesīm-i sünbül-i yār isteyen 
Baş virür būy-ı ser-i zülf-i siyehkār isteyen 

-ise cāna dilber ġam degül 
Yārsuz ḳ  

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

82a  
Bu gün kim lebleri şerbet ṣaçı zencīr olasın sen 
Niçün dīvāneler ḥaḳḳında bī-tedbīr olasın sen 

Ne çekseñ ḳaşı yayından şikāyet itme iy 
-ı tīr olasın 

sen 
Gazel/5  .---/.---/.---/.---  

82a  
Çīn-i zülfüñde cemālüñ naḳşına ṣad āferīn 
Kim görüp şermendedür anı nigāristān-ı Çīn 

Gerdiş-  
Destgīr olsa demidür ḫusrev-i rūy-ı zemīn 

Gazel/9  -.--/-.--/-.--/-.-  

82b  
Bizi gel vaṣl-ıla şād it ki gitdük üşde şehrüñden 
Ḳuluñuz ġamdan āzād it ki gitdük üşde 
şehrüñden 

Ḳ
dilber 
Götürse oḳ itdük üşde 
şehrüñden 

Gazel/7  .---/.---/.---/.---  

82b * 
Kim zülfüñe dil baġlamasa başı kesilsün 
Kim leblerüñe virmese cān ḳanı dökilsün 

[Ne ḥ  
Ṭutsun dilin igende degül ḥālini bilsün] 

Gazel/5  --./.--./.--./.--  
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82b Necātī 
Nāṣıḥ  
Mey nūş idegörsün ki baṣar acıyı acı 

Aġyār-ı bed-endīşi Necātī depelerseñ 
Fevt eyleme kim furṣatıdur geldi yamacı 

Gazel/6  --./.--./.--./.--  

82b Necātī 
Şu günden kim boyuñ serv ü ser-i zülfüñ semen-
būdur 
Çınār ölmiş-durur gider benefşe ḳara yaṣludur 

Göricek göz yaşı gibi aḳar her serv-i bālāya 
Necātī bu göñül göñül degüldür bir aḳar ṣudur 

Gazel/6  .---/.---/.---/.---  

83a  
Bir gül- ẕār gördüm aña zār olam gibi 
Bir serv gördüm aña hevādār olam gibi 

Ḫışm-ıla çekdi tīġını boynuñ uzat didi 
Şükrāne ḳ -bār olam gibi 

Gazel/5  --./-.-./.--./-.- Bulunamadı. 

83a Bāḳī 
Göñül dāġ-  
Çerāġ- ḳa bir ġarra ḳızıl altunı yandurmış 

Bu gün Bāḳīye ol āfet viṣ ḳılmış  
Yalanlar söyleyüp miskīni gerçekden 
inandurmış 

Gazel/5  .---/.---/.---/.---  

83a Emrī 
Çocuḳ iken ḳarġa oġlı Bāḳiyi 
Ṣayd itmişdüm ḳaçırdum nā-gehān 

Göstericek aña ḳuşumuñ etin 
Ḳarşu geldi ḳaḳ ḳaḳ diyü hemān 

Kıt‘a/2  -.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

83a Bāḳī 
Seni ol mertebeñden iy Emrī 
İvme bir bān yap yap indüreyin 

Ġ -iseñ 
Ṭurıṭur ben saña begendüreyin 

Kıt‘a/2  ..--/.-.-/..- Bulunamadı. 



325 

83b Āgehī 
Çekdürüp firḳatañı bizden ıraġ olduñ sen 
Bahr-i firḳatde niçe furtunalar çekdüm ben 

30. Olsa deryā ḳumı mikdārı ḳayurmaz 
derdüñ  

ṣabr it ḳatlan 
… 
Kelimātum dür-i deryā-yı haḳīḳat añlar 
Baḥr- -i suḫan 

Kaside/29 

K
eş

tî
 K

. 

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

84b Ẕātī 
Āteş-i ḥasret benüm kār itdügini cānuma 
Yana yana derd-  

Eşk-i çeşminden ter eyler cismini yanam diyü 
Kim naẓar eylerse Ẕātī defter ü dīvānuma 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

84b Revānī 
Yār olmaz ṭ  
Başuma gün ṭogmasa sāyem de gelmez yanuma 

Rūy-ı zerdümden Revānī bu nişān yitmez mi 
kim  
Şemse-i zer naḳş olunmış ṣafḥa-i dīvānuma 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

84b  
Yir yir ṣūretleri ehl-i ġınāya rām iden oldur 
Ele girseydi başa bozardum yüzin altunuñ 

 Müfred  .---/.---/.---/.---  

85a Kemāl 
Oldı bu göñül ṭolaşalı zülfüñe şeydā 
Ārām ide mi ser ki ola anda sevdā 

İrürse eli dāmen-i vaṣluña Kemālüñ  
Şükrāne ḳılam cānumı ben bī-ser ü [bī]-pā 

Gazel/7  --./.--./.--./.--  

85a Kemāl 
Berg-i gül üzre ṣaçar her laḥẓa zülfüñ müşk-i nāb 
Bu ne sünbüldür ki virür lāle-i sīrāba tāb 

Bī- ḳ olma şimdi kim gül 
vaḳtidür 
İy Kemāl olmaḳ dilerseñ saña dāyim fetḥ-i 
bāb 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  
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85b Kemāl 
Teşne- ḫūb-ı ẕāt 
Āh eger irmedin irürse memāt 

Terk-i riyā itmez- ḳ-ıla 
Ṣanma Kemāl olasın ehl-i ẟebāt 

Gazel/7  -..-/-..-/-.-  

85b Kemāl 
ẞābit-ḳ ẟ  
Yüz ḥādiẟ ḳuñla aña ḥādiẟ 

ẞevb oldı ġam- ḳuñ ḳaddine çü mihrüñle 
İy dōst Kemāl-ile kimdür ki ola bāḥiẟ 

Gazel/7  --./.---/.--/.---  

86a Kemāl 
Cefāñ oḳına siper oldı cān u dil omac 
Bulardan özge nişān eyleseñ degül minhāc 

Cüdā olalı ṭapuñdan Kemālüñ iy dilber 
Kimesne rencine bilmez nedür şifā vü  

Gazel/7  .-.-/..--/.-.-/..-  

86a Kemāl 
Hāsıl- ḥ  
Sāḳī-yi gül-ruḫ elinden içilür cām-ı ṣabāḥ 

Ḥāṣıl-  ide Kemāl ol yār-ıla  
Rāḥat-ı rūḥ ol ki devr ide pey-ā-pey cām-ı rāḥ 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

86b Kemāl 
Ḫˇōş zamāndur ki bahār oldı bezendi yine şāḫ 
Gül- ḫ 

Ḫaylī vaḳt oldı Kemāl ol leb- ṣanemā  
Dür gibi itdi yüregin ḥasret-ile sūrāḫ 

Gazel/7  ..--/..--/..--/..-  

86b Kemāl 
Derdüñ-ile dil murġı ḳaçan kim ide feryād 
Bülbül gibi ider gül yüzüñüñ vaṣfını evrād 

Düşeli göñül bendine ol zülf-i siyāhuñ 
Derdā ki Kemāl olmadı bir laḥẓa daḫı şād 

Gazel/7  --./.--./.--./.--  

87a Kemāl 
Ẕerrece ol mehde yoḳdur mihribānlıḳ el- ẕ 

ẕ 

Ẕikri vü fikri Kemālüñ ḳanın içmek dem-be-
dem 
El- ẕ ol ġamze-i ḫūn-rīz elinden el- ẕ 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  
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87a Kemāl 
Rūşen oldı çünki baña ol büt-  
Sīnede ol ḥasret-ile dutuşup yanar nār 

Rām olmaz çün Kemāl ol dil-rübā bildüñ 
yaḳīn 
İşiginde gice gündüz yüz sürüp yalvar var 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

87b Kemāl 
veş hecrüñ-ile iy serv-i nāz  

Ol sebepdendür ki olmışdur işüm sūz u güdāz 
Zer gibi zerd oldı beñzüm hecr-ile iy sīm-ber  
N’ola raḥm idüp Kemāle olasın miskīn-nevāz 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

87b Kemāl 
Sīne ġamdan ḫālī olmaz bir nefes 
Şādlıġum ol- ālemde bes 

Serverā raḥm it Kemāle luṭf idüp 
Çünki sensin cümleye feryād-res 

Gazel/7  -.--/-.--/-.-  

88a Kemāl 
Şol resm-ile kim hecrüñ-ile gözden iner yaş 
Sırrumı ḳamu ḫalḳ-ı cihāna idiser fāş 

Şehlā gözüñ öldürse şehā n’ola Kemāli 
Yoluñda anuñ cānı fedā saña uzun yaş 

Gazel/7  --./.--./.--./.--  

88a Kemāl 
Ṣubḥ-dem devr ura sāḳī al elüñe cām-ı ḫāṣ  
Tā ki rūḥı artura cismümde andaġı ḫavāṣ 

Ṣadruñı jengār-ı ġamdan ṣāf itmezseñ Kemāl  
Cevridür āhen-ṣıfat ḥadden geçicek ḳalbi baṣ 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

88b Kemāl 
Żarūret-  
Ki sensüz olsa gerekmez baña cinān u riyāż 

Żamen kim ola Kemāle irişmeġe vaṣla  
ḳa her ki mürīd oldıysa ider iḥrāż 

Gazel/7  .-.-/..--/.-.-/..-  

88b Kemāl 
Ṭoludur cevr ü cefā-y-ıla çü bu köhne ribāṭ 
Sāḳiyā gel ḳılalum vaḳt-i ṣafā oldı neşāṭ 

Ṭur Kemāl itme teġāfül ki geçer vaḳt-i ṣafā 
Ḥāżır it yār u mey ü ney daḫı hem nuḳl u 
sımāṭ 

Gazel/7  ..--/..--/..--/..-  
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89a Kemāl 
Ẓulmetinde ṣaçuñuñ şems ü ḳamerdür maḥfūẓ 
Leẕẕetinde lebüñüñ şehd ü şekerdür maḥfūẓ 

Ẓulm çoġ-ısa  
veydāda hünerdür maḥfūẓ 

Gazel/7  ..--/..--/..--/..-  

89a Kemāl 
-ise maḳṣ  

 
ḳ Kemāl ehline lāyıḳ bir ṣıfat 

Ādemī yirini ṭutmış ser-te-  
Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

92a Necātī 
İkide bir cefā elin uzatma bu dile 
Kim ṭıfl olan eyü degül oynamaġ od-ıla 

Rāzuñ nihān ola mı Necātī ki sözlerüñ  
Meclisler içre söylenür uş çeng ü ʿūd-ıla 

Gazel/5  --./-.-./.--./-.-  

92a Necātī 
Her seḥer bād-ı ṣabā gül ṣafḥasını tāzeler 
Bülbül-i şūrīde gülşende ḳılur āvāzeler 

ḳlar üstine 
Nāzenīnler oḳuyup altun ḳalemle yazalar 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.- Bulunamadı. 

92a Revānī 
Şevḳum ziyāde olmaġın anuñ dudaġına  
Bir ġonca baġladum yine göñlüm ḳabaġına 

Āh eyle Revānī yanup nār-ı ḥasrete  
Olmaz fetīl çünki maḥabbet çerāġına 

Gazel/5  --./-.-./.--./-.-  

92b
-
115 

 
Bir seḥergeh kim bezm-i felek küşāde. Ve keff-i 
sipihrde def-i mihr-i sergerdān olmış-ıdı. 

Neẟr ü naẓ - ḫarc idüp 

çok perīşān söyledük?  estaġfiru’l-
lāhu’l- ẓīm v’allahu ġafūru’r-raḥīm.  

   

Mesur 
kısım. 
Başlık: 
Żiyāfet 
Kerden-i 
Mihr-i 
Dilaver-i 
Dil-i 
Nāmver-ra 
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SONUÇ 

Çalışmamızda Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Burdur 

Koleksiyonu’nda bulunan 15 Hk 224 arşiv numaralı mecmuanın tanıtımı ve 

muhtevasına dair bilgileri aktardıktan sonra transkripsiyonlu metnini hazırladık. 

Metne ait MESTAP tablolarını da bir sonraki bölümde verdik. Metni hazırlarken her 

zaman mecmuayı esas alıp kaynaklarla karşılaştırdığımız şiirlerin farklılıklarını 

dipnotta belirttik. Eğer divandaki daha doğruysa bunu da yine ilgili dipnotta ifade 

ettik. 

İncelememize göre mecmuanın Miladi olarak 1513’e tekabüle eden 919 yılında 

ya da bu tarihe çok yakın bir zamanda derlenmiş olması muhtemeldir. Şiirleri seçilen 

şairlerin tamamı 15 ve 16. yüzyılda yaşamışlardır. 

Mecmua toplamda 118 varaktan oluşmakta olup ilk 92 varak “mecmû‘a-i 

eş‘âr”dan oluşurken devamı ise arada mısra ve beyitler bulunan mensur “fevâ’id”dir. 

Arada boş bırakılan sayfalar, dua gibi bir iki not da bulunmaktadır. Biz yalnız 92 

varaklık manzum kısım üzerinde çalıştık.  

Mecmuada mahlası bulunmayan 6 şiir hariç toplam 67 farklı şair ve transkribe 

edilmeyen 63 Farsça şiir  hariç toplam 232 şiir yer almaktadır. 78 şiir ile en çok Tâcî-

zâde Ca‘fer Çelebi’den şiir bulunurken en çok derlenen nazım şekli de gazellerdir. 

Ta‘lik tarzında düzgün bir hatla kaleme alınmış olsa da ara ara farklı yazım 

özellikleri barındıran mecmuada bazı imla hataları da bulunmaktadır. 

Kaynaklarla yaptığımız karşılaştırma sonucu bazı şiirlerin tam olarak 

mecmuaya alınmadığını ya da tersi olarak divanlarda bazı eksiklikler olduğunu fark 

ettik. Bunları dipnotta belirttiğimiz gibi mecmuaya divanlardan yapılan eklemeleri de 

koyu renkle işaretleyerek bu eksiklikleri mecmuanın aslına müdahale etmeden 

göstermiş olduk. 

Mecmuada tespit ettiğimiz şiir ve şairlerin bazıları üzerinde akademik herhangi 

bir çalışma yapılmamış olduğu da görülmüştür. 
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