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ÖN SÖZ
GeçmiĢten günümüze Türk Ģiirini mercek altına aldığımızda görmekteyiz ki,
en görkemli, en sanatkârane söyleyiĢler divan edebiyatı çatısı altında kendine yer
bulmuĢtur. Osmanlı gibi farklı din, dil ve ırkları bünyesinde barındıran, dünyaya
hükmetmiĢ bir imparatorluğun zengin kültür birikimini sırtlanmıĢ bu edebiyat, her ne
kadar devrini tamamlamıĢ olsa da, hâlâ sırtındaki heybede ortaya saçılmamıĢ gizli
hazineler taĢımaktadır. Bu hazineleri gün yüzüne çıkararak divan edebiyatını bize
tanıtmayı vazife edinen eserler arasında Ģiir mecmuaları da büyük önem arz eder.
Kendine has bakıĢ açısı, estetik anlayıĢı, hayal ve zevk dünyası ile Türk Ģiirini
bambaĢka bir konuma taĢıyan divan edebiyatı, avazeyi bu âleme Dâvûd gibi salarak
adını baki kılan Ģairlerin yanı sıra, adı sanı unutulmuĢ ya da yaĢadığı dönemde Ģöhret
bulamamıĢ pek çok Ģair de yetiĢtirmiĢtir.
ġiir mecmuaları da ötelerden, yüzyıllar öncesinden gelen seslerin asırlar sonra
da gök kubbede çınlamasına vesile olmaktadırlar. Nam salmıĢ Ģairlerin divanlarında
bulunmayan Ģiirlerini içermeleri, divanı olmayan ya da tezkirelerde adı geçmeyen,
bilinmeyen Ģairlerin Ģiirlerini tespit etmeye imkân vermeleri ve dönemlerinin edebî
zevkini, sanat anlayıĢlarını göstermeleri, mecmuaları edebiyat tarihi açısından değerli
kılmaktadır.
Bu denli öneme sahip olmasına rağmen mecmualar üzerinde yapılan
çalıĢmalar, hâlen yeterli değildir. Biz de bu eksikliği biraz olsun giderebilmek adına
Millî Kütüphane’deki 06 Hk 436 Numaralı ġiir Mecmuası’nı çalıĢmamızın ana
konusu olarak belirledik. ÇalıĢmamızın giriĢ bölümünde Ģiir mecmuaları ve
mecmuaların öneminden söz ettikten sonra I. bölümde Millî Kütüphane’deki 06 Hk
436 numarada kayıtlı bulunan Ģiir mecmuasının tanıtımına yer verdik.
II. bölümde ise, Millî Kütüphane’deki 06 Hk 436 Numaralı ġiir
Mecmuası’nın transkripsiyonlu metnini oluĢturarak, mecmuada yer alan Ģairlerin
Ģiirlerini yayımlanmıĢ divanlarla ve ilmî çalıĢmalarla karĢılaĢtırdık; farklılıkları da
dipnotlarda belirttik.
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ÖZET
ÇalıĢmamız Millî Kütüphane’deki 06 Hk 436 Numaralı ġiir Mecmuası’nın
tanıtımı ve transkripsiyonlu metninden oluĢmaktadır. Mecmuada yer alan Ģiirleri
transkribe edip metni hazırladıktan sonra, bu Ģiirleri yayımlanmıĢ eserlerle
karĢılaĢtırıp farklılıkları belirttik.
Derleyenini tespit edemediğimiz mecmua, antoloji niteliğinde olup 73
varaktan müteĢekkildir. Kanaatimizce birçok varağı da kayıptır. Tertibinde belli bir
düzen gözetilmemiĢtir. Ġki kere kaydedilmiĢ Ģiirlerle ve Ģairi belirlenemeyenlerle
birlikte mecmuada toplam 180 Ģiir bulunmaktadır. Tekrarlanan Ģiirler haricinde ise
mecmuada, 173 Ģiir ve farklı yüzyıllara ait 72 Ģair yer almaktadır. Hayretî, 18 Ģiiriyle
en çok Ģiiri bulunan Ģairdir. Musammatların ağırlıkta olduğu mecmuada, 11 farklı
nazım Ģekli içinde, 83 Ģiir ile, en çok gazellere yer verilmiĢtir. ġiirlerin yanı sıra
mektup, dinî meseleler, dualar, hukukî belgeler gibi farklı içerikte nesir parçaları da
vardır.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Ģiir, mecmua.
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SUMMARY
Our study consists of introduction and transcripted text of the poem journal
numbered 06 Hk 436 in National Library. After preparing the text while transcripting
the poems in the journal, we stated the differences after compearing this poems with
the works published before.
The journal whose composer in not known is a kind of anthology and it is
composed of 73 leafs. We think that most of its leafs are lost. There is no spesific
system used while composing it. There are 180 poems in the journal, with the poems
that are written twice and the ones whose composer is not known. There are 173
poems, except for the ones that are repeated and there are 72 poets belonging to
different centuries in the journal. Hayretî is the poet who has the most poems in the
journal with his 18 poems. There are 83 poems in 11 different verse kinds. There are
mostly odes in the journal in which musammats takes a huge place. Besides the
poems there are prose pieces that have different contents as letters, religional matters,
prays and judicial documents.
Keywords: Classical Turkish Literature, poem, journal.
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t

ع

‘

ث

ẟ

غ

g, ğ

ج

c

ػ

f

چ

ç

ؼ

ḳ

ح

ḥ

ؽ

k, g, ğ, ñ

خ

ḫ

ﻧﮏ

ʔ

د

d

ﻝ

l

ذ

ẕ

ﻡ

m

ر

r

ﻥ

n

ز

z

ﻭ

v (o, ö, u, ū, ü)

ژ

j

ﻫ

h (a, e)

س

s

ﻯ

y (ı, i, ī, ā)

Farsçadaki “ vâv-ı ma’dȗle” harfi, “ ˇ ” işaretiyle gösterilmiştir.
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GİRİŞ

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MECMUALAR

Mecmua Arapça bir kelime olup cem‘ kökünden gelir. Mecmû‘ kelimesinin
müennesi olan mecmua, “toplanmış, toplanıp biriktirilmiş, bir araya getirilmiş şey;
top, tüm, tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi, seçilmiş yazılardan meydana
getirilmiş kitap” demektir.1
Bugün mecmua denilince, muntazam aralıklarla yayımlanan ve içinde hemen
hemen aynı konudan yazıları ihtiva eden bir çeşit yazılar topluluğu akla gelir2; ancak
mecmua, klasik kültürde edebiyat terimi olarak “defter, türlü konuların bir araya
getirildiği yazıları içine alan kitap, şiir defteri” anlamlarında kullanılmıştır.3
Mecmuaların bir kısmının sahibi ve müstensihi belli, büyük bir kısmının ise
ne sahibi ne de müstensihi bellidir. Ekserisinin düzenlenme tarihleri de yoktur.4 Çok
düzgün ve itina ile hazırlanmış mecmualar olduğu gibi çok dağınık, hatta kağıdının
boyutları, renkleri birbirine uymayan mecmualara da rastlanır. Bu da derleyicinin
(bu tip düzensiz mecmuaların çoğu derleyicisinin el yazısı iledir.) mecmuasına daha
sonra eklemeler yaptığını gösterir.5
Mecmuaların Sınıflandırılması
Agah Sırrı Levend6 Türk Edebiyatı Tarihi eserinde mecmuaları şu şekilde
tasnif eder:
1) Nazireler mecmuaları
1

Yaşar Aydemir “ Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler”, Turkish Studies/
Türkoloji Araştırmaları, 2/3, s. 123
2
Günay Kut, “Mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Eserler/Terimler,
İstanbul, 1986, 6. C., .s. 170
3
Aydemir, agm., s.123
4
Aydemir, agm., s. 123
5
Kut, age., s. 170
6
Âgâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, I. Cilt, Ankara, 1988
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2) Meraklılarca toplanmış, birer antoloji niteliğinde seçme şiirler mecmuaları
3) Türlü konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen
mecmualar
4) Aynı konudaki eserlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen
mecmualar
5) Tanınmış kişilerce hazırlanmış, birçok yararlı bilgileri, fıkraları ve özel
mektupları kapsayan mecmualar
Günay Kut7 ise Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin “Mecmua”
maddesinde, mecmuaları şöyle bir gruplandırmaya tabi tutar:
a) Nazire mecmuaları (Genellikle bir şairin kaside veya gazeline aynı vezin
ve kafiyede nazire yazan şairlerin şiirlerini toplayan şiir mecmualarıdır.)
b) Seçme şiir mecmuaları (mecmu‘a-i eş‘ar, mecmua-i devavin)
c) Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya gelmesi ile oluşan mecmualar
(Mecmua-i edviye, mecmua-i ed’iye, mecmua-i tevarih, mecmua-i muammeyat,
mecmua-i münşeat, mecmuatü’r-resâil gibi)
d) Karışık mecmualar (Bu tür mecmualar nazım-nesir karışık olabileceği gibi
Arapça, Türkçe ve Farsça gibi değişik dillerde de yazılmış olabilir.)
e) Tanınmış kişilerce veya derleyeni belli kişilerce hazırlanmış mecmualar

Çalışmamızda ele alınan şiir mecmuası da, bu sınıflandırmaların ikinci
maddesinde “antoloji niteliğinde, seçme şiir mecmuası” ifadesiyle belirtilen bir şiir
mecmuasıdır.

7

Günay Kut, “Mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Eserler/Terimler,
İstanbul, 1986, 6. C., .s. 170
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Mecmuaların Önemi
Mecmualar Klasik Türk Edebiyatının kaynakları arasında önemli bir yer
teşkil eder. Bazen edebiyat tarihinin asıl kaynaklarına yardımcı olur, bazen yegâne
kaynak olarak işlev üstlenir. Edebiyat tarihinin birinci dereceden kaynakları olan
tezkirelere yansımamış birçok şair, şiir, tür ve belgede de mecmualar edebiyat
tarihinin vazgeçilmez kaynakları durumundadır. Hâdî’nin Saray Şehrengizi,
Behiştî’nin Vize Şehrengizi gibi eserler mecmualardan hareketle gün yüzüne
çıkarılmış eserlerdir8. Bu örneklerde olduğu gibi şöhret sahibi olan ve divanı
bulunan şairlerin divanlarında yer almayan şiirler; tezkirelerde adı geçmeyen,
bilinmeyen şahsiyetler ve onlara ait eserler mecmuaların incelenmesiyle ortaya
çıkarılabilir.
Mecmualar, genellikle şiirden anlayan, şiir zevki olan kişiler tarafından tertip
edilmiştir. Bu yargının doğruluğu mecmualara alınan şiirlere bakıldığında daha iyi
anlaşılacaktır. Mecmualara alınan şiirlerde, mürettibin eğitimi, bilgisi, zevki ve
meşrebi önemli bir kıstastır; ancak kişisel zevk ve ilgi yanında toplumun beğenisi de
bir şiirin değerini belirler. Bu bakımdan mecmualar tertip edildiği dönemlerin şiir
zevki ve beğenilen şairler hatta onların en beğenilen şiirleri hakkında bize net
ipuçları verirler.9Ayrıca şairlerin üslubunu ve edebî kişiliğini, şairler arasındaki
etkileşimi, metinler arasındaki ilişiği ve böylelikle şiir geleneğinin nasıl
süregeldiğini görmemize imkan tanırlar.
Yine mecmualar sayesinde, edebiyat tarihlerindeki bir kısım bilgiyi
netleştirmek ve zaman zaman da düzeltmek, yeni yeni bilgiler eklemek mümkün
olabilir. Derleyeni ve yılı tam olarak bilinmese de bir mecmuanın derleniş tarihi,
içindeki parçalardan yaklaşık olarak tespit edilebildiği için, o döneme ait bilgiler
verir. Kısaca Türk şiirinin gelişimini ve geçirdiği merhaleleri tespitte mecmualar
özellikle seçme şiir mecmuaları ve nazire mecmualarının önemi küçümsenemez.10

8

Yaşar Aydemir, “Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler”, Turkish Studies,
Volume 2/3 Summer 2007, s. 123
9
Semra Tunç, “Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2455 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası”,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.6, s. 105
10
Tunç, agm., s. 105
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Mecmualar, tüm bu özellikleriyle üzerinde çalışmaya değer eserlerdir.
Bugüne kadar hakkında çeşitli çalışmalar yapılmış ise de Klasik Türk Edebiyatının
hâlen ilgi bekleyen kaynakları arasındadır.
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I. BÖLÜM

MİLLÎ KÜTÜPHANEDE’Kİ 06 Hk 436 NUMARALI ŞİİR MECMUASININ
TANITIMI

1. Millî Kütüphane’deki 06 Hk 436 Numaralı Şiir Mecmuasının Tanıtımı

Millî Kütüphane’de bulunan 06 Hk 436 numaralı şiir mecmuası, Ankara
Ötüken İl Halk Kütüphanesi koleksiyonuna ait olup Mecmu‘â-i Eş‘âr ve Fevâid
adıyla, 72 varak olarak kayıtlıdır. Bu kayda rağmen, mecmuanın 73 varaktan
oluştuğu görülmektedir. Künyesinde verilen bilgilere göre; sırtı meşin, kurşunî
pandizot bez kaplı, mıklepli bir cilde sahip olan mecmuanın yazı türü harekeli nesih,
kağıdı su yolu filigranlı, başlıkları kırmızı renkli, satır sayısı ise değişiktir. İlk
varağında ise sonradan eklendiği anlaşılan “Mecmû‘a-i Eş‘âr-ı Kudemâ-ı Kadîm
Nesih Hatla Harekeli” ibaresi bulunmaktadır.
Derleyenini tespit edemediğimiz mecmuanın, hangi dönemde yazıldığına dair
net bir bilgi de veremiyoruz; ancak mecmuadaki şairlerin yaşadıkları dönemleri göz
önünde bulundurarak, tezkire ve edebiyat tarihlerini inceleyerek mecmuanın derleniş
tarihiyle ilgili tahminde bulunmaya çalıştık. Mecmuada XV. ile XVII. yy. lar
arasında yaşamış şairlerin şiirleri bulunmakla beraber, daha çok XVI. yüzyıl
şairlerine ağırlık verilmiştir. Buna göre mecmuanın, en geç XVIII. yüzyılın başında
tertip edildiğini söyleyebiliriz.
Mecmuanın tertip şeklini incelediğimizde belli bir düzen takip edilmediğini
görmekteyiz. Şiirler vezinlerine, rediflerine, nazım şekilleri veya şairlerine göre
sıralanmamıştır; fakat yer yer aynı şairlerin şiirlerinin arka arkaya yazıldığı da
görülmektedir.

Ayrıca,

bazen

birbirine

nazire

olabilecek

ya

diyebileceğimiz şiirlerin arka arkaya kaydedildiği de tespit edilmiştir.

da

benzer
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Mecmua varaklarındaki şiir ve satır sayıları sabit olmamakla birlikte, yazı
tipindeki farklılığa dayanarak der-kenarların ve başlıkların mürettip dışında başka
biri tarafından, sonradan eklendiği söylenebilir. Şunu da eklemek gerekir ki,
mecmuada bulunan bütün şiirlere başlık konmamıştır. Biz çalışmamızda mahlastan
yararlanarak, başlığı olmayan şiirlere nazım şeklini de belirtmek suretiyle başlık
verdik.
Mecmuadaki önemli hususlardan biri de birçok varağının eksik olmasıdır.
Varak numaralarındaki eksiklik ve karışıklıklar, reddadelerin işaret ettiği varağın
mecmuada yer almaması ve birçok şiirin baş ya da son kısımlarının eksik olması
mecmuadaki eksiklikleri tespit etmemizde yardımcı olmuştur. Bunlar dışında, 59b
numaralı varağın sonunda “‘Aşkî Fermāyed” başlığı bulunmasına rağmen,
mecmuada ‘Aşkî’ye ait şiirin bulunmaması da eksik varaklar için bir ipucu
niteliğindedir.
Mecmuanın her varağına numara verilmemiştir. Numaralandırılmamış
varaklar olduğu gibi, bazı varakların da kenarları yıpranmıştır, bu nedenle bu
varaklara numara verilip verilmediği anlaşılmamaktadır. Bazı varaklar Arap
rakamlarıyla numaralandırılmışken bazılarına aynı zamanda Latin rakamlarıyla da
numara verilmiştir; fakat bu numaralar tutarsızlık göstermektedir. Ayrıca bunların
bir kısmı bizim tarafımızdan verilen varak numaralarıyla da çelişmektedir. Bununla
bağlantılı olarak, mecmuanın 72a numaralı varağına Latin rakamlarıyla 102 yazıldığı
ve sonra üzerinin karalanarak 72 yazıldığı da dikkat çekmektedir. Bu da önceden
elde bulunan varakların 100’den fazla olduğunu ancak daha sonra çoğu varağın
kaybolduğunu, geriye kalanların da bir kısmının karışarak yanlış ciltlendiğini
düşündürmektedir.
Varak numarası bahsinde şuna da değinmeliyiz ki, varaklar karışmış
vaziyette olduğundan ve her varakta da numara bulunmadığından karışıklıkları
gidermek maksadıyla varakların sol alt köşesinde yer alan reddadelerden
yararlanmaya çalıştık. Her varakta reddade olmadığı gibi, reddadelerin işaret ettiği
bazı varaklar da mecmuada bulunamamıştır.
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Kanaatimizce, derlenmesinin üzerinden süre geçtikçe mecmuanın bazı
varakları kaybolmuş, sonraları şiire meraklı biri tarafından incelenen mecmuaya
başlıklar ve der-kenarlar eklenmiş, varak numaraları verilmiş ve mecmua
düzenlenmeye çalışılmış. Zaman içinde, yıpranmalara maruz kalan ve varak
kayıplarına uğrayan mecmua, yakın dönemde birileri tarafından da incelenmiş olmalı
ki bu sefer de Latin rakamlarıyla numaralar verilerek varakları düzenlenmeye
çalışılmış.
Mecmuada dikkat çeken diğer bir nokta da şudur: Bazı şiirler nazım
şekilleri ve şairi açısından yanlış başlıkla verilmiştir. Örneğin, 30b numaralı varakta,
başlıkta “Müsemmen-i Dervīş” ibaresi vardır; ancak şiirin nazım şekli müsebbadır
ve şiir Esîrî’ye aittir. Muhtemelen şiirde geçen “dervīş” sözcüğü mahlas sanılmıştır.
Bunların yanı sıra bazı kelime ve kelime gruplarının eksik yazıldığı, gazellerin çoğu
zaman sadece beş beytinin alındığı, bazı şiirlerin iki kere kaydedildiği ve birtakım
imla hatalarının yapıldığı da gözden kaçmamaktadır. Tüm bunlar mürettibin ve
sonradan mecmuayı inceleyen kişilerin birer şair olmadığını, şiire meraklı şahsiyetler
olduğunu ve de oldukça dikkatsiz davrandıklarını düşündürmektedir.
Bazı şiirlerin ikişer defa yazılmasıyla, mecmuada toplamda 180 şiir
bulunmaktadır. Hazırladığımız metindeki Firâkî’ye ait 49 numaralı şiir, Sa‘dî’ye ait
130 numaralı şiir, Du‘âyî’ye ait 131 numaralı şiir ve Hayretî’ye ait 43, 44, 45 ve 50
numaralı şiirler mecmuadaki mütekerrir şiirlerdir. Bunları sadece ilk geçtikleri
varakta metne kaydettik. Bu tekrar eden şiirler haricinde ise mecmuada 173 şiir ve
72 şair yer almaktadır. 173 şiirin 28’inde de mahlas bulunmamaktadır. Aşağıdaki
tabloda şairler ve şiirlerinin nazım şekillerine göre sayıları gösterilmiştir. 11
Sıra Nu.
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Şairin Mahlası

Nazım Şekline Göre Şiir Adedi

1

Āhī

1 gazel

2

‘Ārifī

1 gazel

3

Baṣīrī

1 beyit, 2 gazel

4

Behiştī

1 gazel, 1murabba (?)

5

Ca‘ferī

1 murabba

Şairi belli olmayan şiirler tabloya dahil edilmemiştir.
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6

Cāmī

1 tahmis

7

Celālī

1 tahmis

8

Du‘āyī

1 mu‘aşşer

9

Esīrī

1 müsebba

10

Faḳīrī

2 gazel

11

Faṣīḥī

1 müseddes

12

Fehmī

1 tahmis

13

Ferruḫī

1 gazel

14

Fevrī

1 müsebba, 1 murabba, 1 tahmis, 1 gazel

15

Fidāyī

1 muaşşer

16

Fiġānī

1 gazel

17

Firāḳī

4 gazel

18

Ġubārī

1 tercī-i bend

19

Günāhī

1 tahmis

20

Ḥāfıẓ

1 tahmis, 1murabba

21

Ḫalīlī

1 muhammes

22

Ḫaṭāyī

1 tahmis

23

Ḫayālī

2 tahmis, 2 gazel, 1 muhammes

24

Ḥayātī

1 tahmis, 1 gazel

25

Ḥayretī

17 gazel, 1 müsebba

26

Helākī

2 gazel

27

Hilālī

1 tahmis

28

İsḥāḳ

2 gazel

29

Kemāl Paşa

2 gazel

30

Keşfī

2 tahmis

31

Kevẟerī

1 tahmis

32

Ḳıyāsī

1 müseddes

33

Lāmi‘ī

1 mu‘aşşer

34

Laṭīfī

1 tahmis

35

Levḥī

1 murabba

36

Maḥremī

1 tahmis

10

37

Maḥvī

1 tahmis

38

Mecāzī

1 gazel

39

Monla Ġarībī

1 tahmis

40

Muḥibbī

1 müseddes

41

Mu‘īdī

1 muhammes, 2 tahmis

42

Muṣṭafā

1 mu‘aşşer

43

Naīfī

1 gazel, 1 muhammes

44

Necātī

1 beyit, 2 gazel

45

Nefīsī

1 tahmis

46

Nesīmī

2 gazel

47

Niẓāmī

1 gazel

48

Raḥmī

2 tahmis, 2 gazel

49

Rāsīḫī

1 gazel

50

Rāzī

1 muhammes

51

Refīḳī

1 gazel

52

Remzī

1 tahmis

53

Resmī

2 tahmis

54

Rıżāyī

1 tahmis

55

Sa‘dī

1 mu‘aşşer, 1 gazel

56

Ṣafāyī

1 tahmis

57

Ṣāfī

1 gazel

58

Selīḳī

2 müseddes, 4 gazel

59

Selmān

1 gazel

60

Siyāhī

1 müsebba

61

Su’ālī

1 müseddes

62

Ṣun‘ī

5 gazel, 1 müseddes

63

Şāhidī

1 tahmis

64

Şānī

1 muhammes

65

Şem‘ī

1 tahmis, 7 gazel, 1 muhammes

66

Şināsī

1 gazel

67

‘Ubeydī

2 murabba (?)

11

68

‘Ulvī

1 müseddes

69

Uṣūlī

2 tahmis

70

Yaḥyā

1 gazel

71

Yetīmī

1 tahmis

72

Ẕātī

6 gazel

Tabloda da görüldüğü üzere en çok şiiri bulunan şair, 18 şiir ile Hayretî’dir.
Şem‘î de 9 şiir ile ikinci sırada yer almaktadır.
Şiirlerin bir kısmında mahlas bulunurken bir kısmında bulunmamaktadır.
Mahlası olmayan 28 şiir vardır. Bazı şiirlerin mahlasının olmayışının bir sebebi de,
yine mecmuadaki eksik varaklardır. Dolayısıyla başlıkta şairi belirtilmeyip varak
eksikliği nedeniyle son kısımları bulunmayan şiirleri de mahlassız şiirler içinde
değerlendirdik.
Mecmuadaki 6 şiirin başlığında nazire ibaresi bulunmaktadır. Mecmuada
önce zemin şiire, ardından nazirelere yer verilmiş ve bunların çoğu arka arkaya
sıralanmıştır. Ayrıca başlıklarında belirtilmese de 12 ile 30, 43 ile 68, 86 ile 88 ve
106 ile 139 numaralı şiirlerdeki benzerlikler aralarında zemin şiir-nazire ilişkisi
olabileceğini düşündürmektedir. Zemin şiir sahiplerini ve nazire yazan şairleri
aşağıdaki tabloda gösterdik:
Nazire Yazan Şairler

Tanzir Edilen Şairler

Nazire-Zemin Şiir varak

(Şiir Nu.)

(Şiir Nu.)

Nu.

Behiştī(?) (20)

Ca‘ferī (19)

5b-5a

Ḥayātī (34)

Mu‘īdī (33)

11b-11a

Şānī (37)

Firāḳī (49)

12b-19a

Fehmī (102)

Nefīsī (101)

37a-36b

Du‘āyī (131)

Sa‘dī (130)

47b-46b

Mahlassız (164)

Fidāyī (163)

66b-67a
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Mecmuadaki nazım şekillerine baktığımızda daha ziyade musammatlara
ağırlık verildiğini görmekteyiz. En çok yer alan nazım şekilleri ise gazel ve
tahmistir. Kullanılan diğer nazım şekilleri ve sayıları aşağıda verilmiştir:
Nazım Şekilleri
Gazel
Tahmis
Beyit- Müfred
Muhammes
Müseddes
Murabba
Muaşşer
Müsebba
Tercī-i Bend
Mesnevi
Nazm

Sayısı
83
34
18
8
8
7
6
5
2
1
1

Şiirlerin tamamı aruz ölçüsüyle yazılmıştır; ancak vezninin kusurlu olduğunu
düşündüğümüz iki şiirin vezni tespit edilememiştir (Beyit, 6), (Hayâtî, 169). En çok
“Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün” vezninin kullanıldığı mecmuadaki diğer aruz
kalıpları ise şöyledir:
Kullanılan Vezinler
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün
Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fa‘ūlün
Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fa‘ūlün
Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün
Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün
Mef‘ūlü Mefā‘īlün Mef‘ūlü Mefā‘īlün
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün
Fe‘ūlün Fe‘ūlün Fe‘ūlün Fe‘ūl

Sayısı
90
26
22
7
5
5
4
4
3
3
1
1

Son olarak, tespit ettiğimiz şiirler daha ayrıntılı bir tablo üzerinde aşağıda
gösterilmiştir.12

12

Şairi belli olmayan şiirler, tablonun sonunda mahlassız adıyla kaydedildi.

13

Şair Adı
Āhī

Bir ḥaṣīrum yoġ-iken Külbe-i aḫzānumda

Şiir
Nu.
108

‘Ārifī

Devlet olmazsa müyesser yine felāket bāḳī

74

27b

Gazel

-

Ḳalye ḳoḳusı nesīm-i rūḥ-perverdür bana

24

7a

Gazel

BBAE. (s. 570)

Ḥaḳ budur kim yimişler içinde

25

8a

Beyit

BBAE. (s. 571)

Ben bulġur aşı sevmezem Tañrum baña irgürmesün

26

8a

Gazel

BBAE. (s. 571)

Niçün böyle ḳarār üzre degüldür ḥālüñ iy derya

165

71a

Gazel

Behiştî D. (s. 235)

Sen benümle söyleşüp furṣat bulınca heyhāt (?)

20

5b

Murabba

Behiştî D. (s. 203)

Ca‘ferī

Ben senüñle söyleşem furṣat bulınca dōstum

19

5a

Murabba

Ca‘ferî D. (bulunamadı)

Cāmī

Bāz-ı çeşmüñ murġ-ı cān alur ‘aceb ṣayyādsın

133

48a

Tahmis

-

Celālī

Zülfe yüz virme ki bir āfet-i dil-cūdur bu

36

12a

Tahmis

-

Du‘āyī

Ḫaddüñ üzre bād-ile oynar bu zülf-i ‘anberīn

131

47b

Muaşşer

-

Esīrī

Ḥamdülillāh kim irişdi şāh-ı nev-[rūz]-ı bahār

86

30b

Müsebba

-

‘İlm ile ma‘nī yüzinde kāşifü’-l-esrārsız

97

34b

Gazel

-

Nār-ı ḥasret sīneme şol deñlü yaḳdı dāġlar

117

43a

Gazel

-

Faṣīḥī

Sālik-i rāh olana zād yiter ḫūn-ı ciger

141

51a

Müseddes

Fasîhî D. (bulunamadı)

Fehmī

Hezār aḥsent ol māhuñ göñül ḳaşı kemanına

102

37a

Tahmis

-

Ferruḫī

Bursada ser-çeşme-i āb-ı revāndur ḳaplıca

35

12a

Gazel

-

Baṣīrī

Behiştī

Faḳīrī

Mısra

Varak.
N. Şekli
Nu.
41a
Gazel

İncelenen Eser ve Sayfa
Nu.
Âhî D. (s. 45)

14

‘Aksine döndi bugün çarḫ-ı sitem-ḫˇāh meded

38

13a

Müsebba

Şiir M.-I (bulunamadı)

Geh ḫayāl-i tīġ-ı ġamzeñ sīne-çāk eyler beni

91

33a

Murabba

Şiir M.-I (bulunamadı)

Muḥabbet meclisinde tek] baña sāḳī ṭuraġ olsun

127

45a

Tahmis

Şiir M. –I (s. 80)

N’ola sen germ olup dirseñ müselsel kākülüm vardur

157

60b

Gazel

Şiir M.-I (s. 97)

Fidāyī

“Şiirin ilk kısımları mecmuada yoktur.”

163

67a

Muaşşer

Fidâyî D. (bulunamadı)

Fiġānī

Urdum semend-i ṭab‘uma çün zīn-i himmeti

119

43a

Gazel

Figânî D.çesi (s. 120)

“Şiirin ilk kısımları mecmuada yoktur.”

18

5a

Gazel

Firâkî ve Ş. (bulunamadı)

Cihāna şāh olup şāhum cihān ṭurduḳça ṭurduñ ṭut

49

19a

Gazel

Firâkî ve Ş. (s.1043)

Abdāl-ı ‘ışḳ olaldan ‘uryanlıġum var ancaḳ

93

33b

Gazel

Firâkî ve Ş. (bulunamadı)

Ṣaḳın nāle-i mübtelādan ṣaḳın

170

71b

Gazel

Firâkî ve Ş. (bulunamadı)

Ġubārī

“Şiirin ilk kısımları mecmuada yoktur.”

13

3a

Terci-i Bend

-

Günāhī

Lāf urup bülbül gibi germiyet-i da‘vā-yı ḳo

126

44b

Tahmis

-

İy ṣabā būy-ı gül-i reyḥānum almaḳ yol mıdur

140

50b

Tahmis

-

Bir ‘aceb zīnetle ‘arż itdi cemālin çün nigār

151

58a

Murabba

-

Ḫalīlī

İy güneş-ṭal‘at ḳamer-behcet ḥabīb-i gül-‘iẕār

143

52b

Muhammes

-

Ḫaṭāyī

İy gözüm aġla ki bir ġonca-i ḫandānum yoḳ

100

36a

Tahmis

Hatâ’î K. (bulunamadı)

‘Āfiyetden çeksün el yār-ı cefā-kār isteyen

29

9a

Tahmis

Hayâlî D. (s.73)

İy ṣanem şol ḫāl kim ḳonmış bu ḫaṭṭ-ı mehveşe

52

20a

Gazel

Hayâlî D. (bulunamadı)

Göñlüm ki hicr-i yārla ġamı sengsār[ı]dur

87

31b

Tahmis

Hayâlî D. (bulunamadı)

Fevrī

Firāḳī

Ḥāfıẓ

Ḫayālī

15

Ḫayālī
Ḥayātī

Ḥayretī

Cānına āteş urur bir mihr-i raḫşānuñ mı var

132

48a

Tahmis

Hayâlî D. (s. 82)

Mihr-i ruḥuña dil vireli iy meh-i tābān

138

49b

Gazel

Hayâlî D. (s. 221)

Nice zülf ü nice pür ḫam nice gīsūdur bu

34

11b

Tahmis

-

“Şiirin ilk kısımları mecmuada yoktur.”

169

71b

Gazel

-

Her nefes ben bende ol sulṭānum añdum aġladum

43

17b

Gazel

Hayretî D. (s. 139)

Ġam degüldür ‘āşıḳ-ı sermest olanlar aġlamaḳ

44

18a

Gazel

Hayretî D. (s. 249)

Didüm güzellerüñ nesi ġāyet güzel gerek

45

18a

Gazel

Hayretî D. (s. 261)

Her ża‘īfe ḫor baḳma merd iseñ merdāne baḳ

48

19a

Gazel

Hayretî D. (s. 250)

Ne āteş ü bād u ne āb u gil idüm cānā

50

19b

Gazel

Hayretî D. (s. 134)

Serverā her ḫıdmete ḳābil-durur ḳuluñ senüñ

62

24b

Gazel

Hayretî D. (s. 274)

Baña iy çarḫ-ı felek ẓulm-i firāvān itdüñ

63

25a

Gazel

Hayretî D. (s. 264)

Rāżıyam ḳıl bu ten-i pejmürdemi cāndan cüda

64

25a

Gazel

Hayretî D. (s. 135)

Ḳaçma benden cānuma cān ol benüm ḳardaşcıġum

79

29a

Gazel

Hayretî D. (s. 330)

Gül gül itdi yine sāḳī ruḫ-ı cānānı şarāb

80

29a

Gazel

Hayretî D. (s. 143)

Göñlümi yıḳduñ yine iy yār n’itdüm ben saña

112

42a

Gazel

Hayretî D. (s. 142)

Āh kim düşmenler-ile seyr ider her cāyı dōst

113

42a

Gazel

Hayretî D. (s. 152)

Yāri ayırmaḳ diler benden münāfıḳlar meded

114

42b

Gazel

Hayretî D. (s. 161)

Yine ben göz göre cānumdan ayrıldum müselmānlar

115

42b

Gazel

Hayretî D. (s. 182)

İy ‘alāyıḳdan mücerred dirilen ‘Īsā gibi

134

49a

Gazel

Hayretî D. (s. 436)

16

Gün gibi mümtāz bir rūşen-liḳā sevdüm yine

135

49a

Gazel

Hayretî D. (bulunamadı)

Gideyin ben dōstum bu çeşm-i giryān aġlasun

137

49b

Gazel

Hayretî D. (s. 368)

Gül gibi gülmedi açılmadı göñlüm bir zamān

159

60b

Müsebba

Hayretî D. (s. 76)

Dün gice ol şem‘-i bezm-i cānı añdum aġladum

68

25b

Gazel

Helākī D. (s. 139)

Da‘vet it ṣoḥbete yāri ten ü tenhā meye çek

69

26a

Gazel

Helākī D. (s. 130)

Dostum ‘uşşāḳa ḥüsnüñ tāze bir gülzār imiş

98

34b

Tahmis

Hilâlî D. (bulunamadı)

Diyār-ı ġurbete düşdüm didüm gerçi saña yāhū

84

30a

Gazel

İshak D. (s. 265)

Genc-i ‘ışḳuñ dostlar ben maḥzen-i vīrānıyam

89

32b

Gazel

İshak D. (bulunamadı)

Maraż-ı ‘ışḳı gör şifā yirine

77

28a

Gazel

-

Ölmege cān virürin derd ü ġam-ı yār ile ben

81

29b

Gazel

-

Pīr-i ‘ışkuñ ḫāne-pervaz eyledüm irşādını

128

45b

Tahmis

Keşfî D. (bulunamadı)

İy ruḫ-ı rengīn āteş beñleri miskīn sipend

144

53a

Tahmis

Keşfî D. (bulunamadı)

Kevẟerī

Bildüñ mi bu ‘ālemde cānāneye ‘ışḳ olsun

147

55b

Tahmis

-

Ḳıyāsī

N’ola bīżār olur isem dil-i nālānumdan

39

13b

Müseddes

-

Lāmi‘ī

Aṭlas-ı zerrīn döşendi yine ser-tā-ser zemīn

14

3b

Muaşşer

Lâmi‘î D. (bulunamadı)

Laṭīfī

Kimisi ḫandān bu ḫalḳuñ kimisi giryāndur

156

60a

Tahmis

Latîfî Tzk. ( s. 388)

Levḥī

Virmegil seyrin anuñ bāġ-ı cinānuñ seyrine

32

10b

Murabba

-

Maḥremī

İy güzellik bāġı içre tāze serv-i ser-bülend

105

39b

Tahmis

-

Maḥvī

Çarḫ-ı devvāruñ naẓar ḳıl ‘ārif ol devrānına

149

57a

Tahmis

-

Ḥayretī

Helākī
Hilālī
İsḥāḳ
Kemāl
Paşa
Keşfī

17

Mecāzī

(…) olalı mecnūna derd ü ġam siyāhumdur

72

26b

Gazel

Monla
Ġarībī

‘Āşıḳam hem bülbülem kūyuñ-durur gül-zār men

15

4a

Tahmis

Muḥibbī

Bir sālike yol gösterür insān ele girmez

40

14b

Müseddes

Muhibbî D. (bulunamadı)

Lebüñ ‘aksiyle yaşumı görenler dir ki ḳandur bu

33

11a

Muhammes

-

Ebr-i ḫaṭṭ kim baş çeküp ruḫsār-ı mehveşden çıḳar

103

38a

Tahmis

-

Ben ki bir meh-rū içün biñ āh [u] zār itsem gerek

104

38b

Tahmis

-

Çünki alur tācı taḥtı devr-i rüzgār

41

16a

Muaşşer

-

Gerçi kim ol şāha ben bir ‘āşıḳ-ı lāubāliyem

90

33a

Gazel

Nazîfî D. (bulunamadı)

Gerçi kim ol şāha ben bir ‘āşıḳ lāubāliyem

150

57b

Muhammes

Nazîfî D. (bulunamadı)

Var iken cānāne göñlüm cāna olmaz āşinā

46

18b

Gazel

Necâtî D. (s.155)

Yār ola ṣandum göñül virdüm saña

47

18b

Gazel

Necâtî D. (s.156)

Çün Necātīdür adum bu şi‘r içinde naẓm ile

116

43a

Beyit

Necâtî D. (s. XV)

Hezār aḥsent iy meh-rū cemālüñ gülistānına

101

36b

Tahmis

-

Çün beni bezm-i ezelden eyledi ol yār mest

22

6a

Gazel

Nesîmî D. (s. 85)

Merḥabā ḫoş geldüñ iy rūḥ-ı revānum merḥabā

31

10b

Gazel

Nesîmî D. (s. 76)

Baña yār itdi derd ü miḥneti yār

166

71a

Gazel

Nizâmî D. (s. 148)

Cihān ġarḳ āb olupdur dīde-i eşk-i revānumdan

28

15b

Tahmis

Rahmî D. (s. 98)

Vaḳt-i gülzār irdi bülbül oldı gūyā bir yana

55

21b

Tahmis

Rahmî D. (s. 180)

Mu‘īdī

Muṣṭafā
Naẓīfī
Necātī

Nefīsī
Nesīmī
Niẓāmī
Raḥmī

Mecmu‘a- ı Eş‘âr
Y. L. S. (s. 39)

18

Beḳā ummañ cihāndan çünki bī-bünyād imiş bildüm

71

26b

Gazel

Rahmî D. (bulunamadı)

Āhumdan āsumāna yir yir ṭarāḳa düşdi

76

27b

Gazel

Rahmî D. (s. 257)

Rāsiḫī

İstedüm taḥrīr-i aḫvāl eyleyem iy çeşm-i nūn

75

27b

Gazel

-

Rāzī

Gāh çıḳar ḫaṭṭuñ bu dil milkine ġāret gösterür

42

17a

Muhammes

Râzî D. (bulunamadı)

Refīḳī

Baġrumı ḫūn eylemişsiz vāy be kāferler sizi

152

58b

Gazel

-

Remzī

Derdümi çeksün dimiş her kim dilerse vuṣlatum

142

52a

Tahmis

-

Sen lebi şīrīn-içün dil nice Ferhād olmasun

139

50a

Tahmis

-

Ṭaġıdup zülfüñ beni āşüfte-ḥāl itmek neden

148

56a

Tahmis

-

Ẓulmāt eylerdi cihānı āh şeb-gīrüñ senüñ

99

35b

Tahmis

Rızâyî D. (bulunamadı)

Cilveler eyler ‘iẕāruñda bu zülf-i ‘anberīn

130

46b

Muaşşer

-

Ruḫlarında ol mehüñ zülf-i mu‘anberler yatır

158

60b

Gazel

-

Ṣafāyī

Ḫiṭābı çün elest oldı belī geldi lisānumda

53

20a

Tahmis

-

Ṣāfī

Sünbülüñ berg-i gül üzre tār-mār olmaḳ neden

67

25b

Gazel

-

Tā gördi gözüm iy şeh-i Yūsuf-liḳā seni

16

4a

Müsedddes

Selîkî ve Ş. (s. 48)

Ehl-i tecrīd olan ister mi fenādan ġayrı

59

23b

Gazel

Selîkî ve Ş. (s. 256)

Gördi ġamnāk olduġum oldı çün cānān feraḥ

60

23b

Gazel

Selîkî ve Ş. (s. 209)

Diñ o şīrīn-dehene dünyede bir ad itsün

61

23b

Gazel

Selîkî ve Ş. (s. 102)

Bāde-i la‘l-i leb-i dil-dāra düşdi göñlümüz

120

43b

Gazel

Selîkî ve Ş. (bulunamadı)

Ża‘f-ı ‘ışḳ-ı yār-ile ḳalmadı tende ḳuvvetüm

155

59a

Müseddes

Selîkî ve Ş. (s. 189)

Raḥmī

Resmī
Rıżāyī
Sa‘dī

Selīḳī

19

Selmān

Atdı cefā eli beni milk-i melāmete

17

4b

Gazel

-

Siyāhī

Ḥamdülillāh kim açıldı ġoncalar irdi bahār

88

32a

Müsebba

-

Su’ālī

Baḳmayaldan yüzine ben ẕerrenüñ iy āf-tāb

30

9b

Müseddes

-

Bir cām-ile ḳıldı beni sāḳī yine mecnūn

118

43a

Gazel

Sun‘î D. (s. 498)

Bir muḥabbet-nāme yazdum ol güzeller şāhına

122

44a

Gazel

Sun‘î D. (s. 510)

Dem-be-dem ḳanlar yudar bu zaḥm[-ı] ḫūn-pāşum benüm

123

44a

Gazel

Sun‘î D. (s. 491)

Cān u başı ḳomışam ol büt-i fettān yolına

124

44a

Gazel

Sun‘î D. (s. 509)

Dimiş oldum yāre göñülden seni sevdüm seni

125

44b

Gazel

Sun‘î D. (s. 522)

Fitne-i ḫaṭṭ-ı yārimi diyeyin

160

61b

Müseddes

Sun‘î D. (bulunamadı)

Şāhidī

Derd ü ġamdan özgeye ‘ışk ehli mu‘tād olmasun

106

40a

Tahmis

-

Şānī

Bu çoḳ başlu ile başa varur mı hīç zebūn kimse

37

12b

Muhammes

-

Rāżıyam her ne ḳılursa baña ser ü semenüm

57

22b

Tahmis

Şem‘ī D. (bulunamadı)

Gül gibi ḥurrem olurdı yār aġyār olmasa

65

25a

Gazel

Şem‘ī D. (s. 112)

Çün işiginde yārüñ ben ḫākisāra yir yoḳ

66

25b

Gazel

Şem‘ī D. (s. 87)

Ḫalāṣ olmaḳ ne mümkin bir göñül kim mübtelā olsa

70

26a

Gazel

Şem‘ī D. (s. 108)

‘Ār idermiş beni öldürmege ol sīm-tenüm

83

30a

Gazel

Şem‘ī D. (s. 96)

Zāhidā ‘ıyş it ki ‘ıyş itmek cihānuñ cānıdur

107

40b

Muhammes

Şem‘ī D. (s. 41)

Beni men‘ eyleme nāṣıḥ yüri cānānumdan

109

41a

Gazel

Şem‘ī D. (s. 103)

Sūfīye diñ ki ṣavma‘aya ṣūret itmesün

110

41b

Gazel

Şem‘ī D. (s. 103)

Ṣun‘ī

Şem‘ī

20

Şem‘ī

Nice farḳ eyleyelüm biz giceden gündüzümüz

111

41b

Gazel

Şem‘ī D. (s. 75)

Şināsī

Cām-ı hicrüñ nūş ider mestāneler gördüñ mi hīç

153

58b

Gazel

Şinâsî D. (bulunamadı)

Görelden ḥāl-i ‘anber-bār gibi yār-i cefākārum

176

72b

Murabba

Şiir M. –II (bulunamadı)

Cevr itmek-içün bendesine ol şeh-i hūbān (?)

175

72b

Murabba

Şiir M. –II (bulunamadı)

Biñ su’āl itsem birine gelmez ol mehden cevāb

12

2b

Müseddes

Ulvî D. (s. 155)

Yā ilāh-i vādi-yi ‘iṣyānda ḳaldum bī-meded

145

54a

Tahmis

Usûlî D. (s. 88)

Gir göñül milkini seyr eyle ulu dergāhı gör

146

54b

Tahmis

Usûlî D. (s. 90)

Yaḥyā

Ġanīdir ‘ışk ile göñlüm ne mālum ne menālüm var

51

19b

Gazel

Yahyâ Bey D. (s. 318)

Yetīmī

Ḥüsnüñ żiyāsı ‘āleme iy dil-rubā yiter

54

20b

Tahmis

Yetîmî D. (bulunamadı)

Ḫaste çeşmin al vālā ile dil-ber baġlamış

78

28b

Gazel

Zâtî D. II. C. (s. 88)

Ḫor baḳma ‘āşıḳa derdüñ yükin odur çeken

85

30b

Gazel

Zâtî D. III. C. (s. 97)

Göñlümüzde doġmaz iseñ bu seḥer iy āf-tāb

94

34a

Gazel

Zâtî D. I. C. (s. 72)

Çaldum nice gün derd-ile ṭabl-ı ġam u miḥnet

95

34a

Gazel

Zâtî D. I. C. (s. 83)

Baña ḥışm itdügi çeşm-i nigāruñ ‘ayn-ı ‘izzetdür

96

34a

Gazel

Zâtî D. I. C. (s. 148)

Bir yalın yüzlüye dil şem‘ini yandurdum yine

136

49a

Gazel

Zâtî D. III. C. (s. 149)

Nemüz vardur size lāyıḳ ḳabūl eyleñ faḳīrāne

1

1a

Beyit

-

(…) gör iy eflāk döner bu çarḫī -i gerdūn

2

1a

Nazım

-

Cümle ‘ālem yoġdı ol var idi

3

1b

Beyit

-

Bu mecma‘ ṣāḥibin ilāhī ḥıfẓ it her müselmānı

4

1b

Beyit

-

‘Ubeydī
‘Ulvī
Uṣūlī

Ẕātī

Mahlassız

21

Mahlassız

Cihāndan ‘āḳil iseñ alma leẕẕet

5

1b

Beyit

-

Bu dünyeden kimseye yoḳdur vefā

6

1b

Beyit

-

Ehl-i dile ḫıdmet [ile] eyle kesb-i ma‘rifet

7

1b

Beyit

-

Tañrı raḥmet eyleye şol cān içün

8

1b

Beyit

-

Kişi ḥasbī rıżāsıyla çıḳup terk-i diyār itmez

9

1b

Beyit

-

Ne ḳadar cehd eyleseñ murāda

10

1b

Beyit

-

Görmemek cānān yüzin ġāyetde müşkil-kār imiş

11

1b

Beyit

-

Ḫalāṣ olmaḳ dilerseñ ġamdan iy dil mübtelā ol gel

21

15a

Müsebba

-

Hicr odıyla ṭutışan evvel zübānumdur benüm

56

22a

Muhammes

-

Nigāruñ yüzi aġ alnı açıḳdur ḳaşı çatıḳdur

58

23a

Muhammes

-

Emdür ṭuṭaġuñ derde derde ṭuṭaġuñ emdür

73

27a

Gazel

-

Nice ġuṣṣa nice ġam nice belā nice elem

82

29b

Gazel

-

Göñül virdüm saña olmaduñ āgāh

92

33b

Gazel

-

Seyl-i aġyār olmasun yāri İlāhī kimsenüñ

121

43b

Gazel

-

Yine gül Yūsufından irdi ḫaber

129

46a

Terci-i Bend

-

Çün gönildüñ sefere baḫt-ı Ḫudā yārüñ ola

154

59a

Gazel

-

Ya teşne ṣuya dikmişdür gözini

161

62a

Mesnevi

-

‘Ārıżında ḫaddi üzre ṣaldı dil-ber kākülin

164

66b

Muaşşer

-

Mecāzī yār-ı ‘aşḳ olmaz ḥaḳīḳī yāra ‘aşḳ olsun

167

71a

Beyit

-
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Didüm dil-ber çün giderseñ yādgāruñ vir baña

168

71a

Beyit

-

Ḳanḳı gülşenden gelürsin kimler-idi hem-demüñ

171

71b

Müfred

-

172

71b

Müfred

-

Esen ḳal iy şeh-i ḫūbān sefer ḳıldum diyāruñdan

173

71b

Müfred

-

Bir ḳamer ṣūretlü didi ṣarıvir dülbendi

174

71b

Müfred

-

Mahlassız Dil-ber dimiş ki ‘āşıḳ gidelüm senüñle tenhā

23

Mecmuada şiirlerin dışında, 7a-b, 8a-b, 65b, 69a-b, 70a-b, 72a ve 73a
numaralı varaklarda dinî meseleler, dualar, mektup, hukukî belgeler gibi nesir
parçaları da vardır. Bu parçalar, muhtemelen yıpranan ve dağılan mecmuanın
toparlanması sırasında özensiz bir şekilde, bazen yapıştırma, bazen de ekleme
halinde bir araya getirilmiştir. Gerek yazı çeşidi, gerekse muhtevaları açısından şiir
mecmuası ile ilgisi olmayan bu kısımları, hazırladığımız metne almayıp içeriği
hakkında bu bilgileri vermeyi yeterli gördük.
Mecmuanın bütününe baktığımızda, içinde barındırdığı mesnevi tarzında
yazılmış “Üsküp Şehrengizi” (161 numaralı şiir), terci-i bend şeklinde yazılmış
“Sâkînâme” (129 numaralı şiir), Basîrî’nin “Bengî-nâme”si (23 numaralı metin) ve
farklı içeriklerdeki nesir parçaları ile oldukça zengin ve orijinal bir mecmua
olduğunu söyleyebiliriz.
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2. Metni Kurarken İzlenilen Yöntem
Metni kurarken öncelikle mecmuada yer alan şiirleri Latin alfabesine
aktarıp bu şiirlerin şairlerinin listesini hazırladık. Bunlar içinde yayımlanmış divanı
olanları ya da üzerinde bilimsel çalışma yapılanları tespit edip ilgili kaynaklara
ulaşarak mecmua ile bunları karşılaştırdık. Mecmuanın özgünlüğünü mümkün
olduğunca korumaya çalışarak elimizdeki metni oluşturduk.
Çalışmamız esnasında şu özellikleri göz önünde bulundurduk:
Mecmua ve divanda farklı olan kelimelerden vezne ve anlama uygun
olanını esas aldık. Anlam ve vezin bakımından bir farklılık olmayan durumlarda ise
mecmuayı esas aldık.
Mecmuada İdeli zencīr-i zülfin boynuma ifadesi Rahmî Divanı’nda
Boynuma zencīr-i zülfin ideli şeklinde yer almaktadır. Hem vezin hem de anlam
yönünden bir farklılık yaratmadığından, mecmuadaki İdeli zencīr-i zülfin boynuma
ifadesini kullandık.
İdeli zencīr-i zülfin boynuma ol yār bend
Ḫalḳa ḫalḳa dūd-ı āhum çarḫa ṣalmışdur kemend
Fā’ide itmez ne lāzımdur dil-i şeydāya pend
‘Işḳa māni‘ olmasun zāhid kelām-ı hūşmend
Kimse ḳarşu ṭura mı ger aḳsa deryā bir yaña
(Rahmî, 55/ II-1) 13

13

Parantez içinde şairin adı ile hazırladığımız transkripsiyonlu metindeki şiir, bent ve beyit
numaraları belirtilmiştir.
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Şem‘î Divanı’nda sıfat, mecmuada gibi olarak geçen kelimelerden vezin ve
anlam yönüyle farklılık olmasa da mecmuadaki gibi kelimesini tercih ettik.
Āteş-i şevḳuñ-ile Şem‘īyi āşüfte gibi
Göricek gün yüzüñi maḫv iderüz kendizümüz
(Şem‘î, 111/8)
Mecmuadaki

diler

göñlüm

ibaresi

Yahyâ

Divanı’nda

murādumdur

şeklindedir. Vezinde problem oluşturmadığı için ve aynı anlamı ifade ettiği için
mecmuadaki diler göñlüm ifadesini esas aldık.
Ne saġ olmaḳ diler göñlüm ne ölmekden ḳaçar cānum
Cihānda ḫaste-i ‘ışḳ olalı bir ḫoşca ḥālüm var
(Yahyâ, 51/2)
Vezinde ya da anlamda sıkıntıya yol açan kelimelerde de vezne ve anlama
uygun olanı kullandık.
Nesîmî Divanı’nda geldüñ olarak geçen kelime mecmuada āmedī şeklindedir.
Vezne uyum gösteren geldüñ kelimesini tercih ettik.
Nāz ile yār ṣora geldi iy Nesīmī nicesin
Merḥabā ḫoş geldüñ iy rūḥ-ı revānum merḥabā
(Nesîmî, 31/5)
Mecmuadaki Şeddādī binā bünyadın ifadesi Firâkî ve Şiirleri adlı makalede
Şeddād-ı bünyādın şeklinde yer almakta ve vezne uymamaktadır. Bu nedenle
mecmuadaki ifadeyi aynen aldık.
Cihāna şāh olup şāhum cihān ṭurduḳça ṭurduñ ṭut
Cihān milkinde Şeddādī binā bünyādın urduñ ṭut
(Firâkî, 49/1)
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Mecmuada mücrimem sormaġıl ḥālüm şeklinde yer alan ibare vezne
uymadığı için Hayretî Divanı’ndaki nedür hīç sorma aḥvālüm ifadesini kullandık.
‘Işḳ-ı dilberle nedür hīç ṣorma aḥvālüm benüm
Şem‘i gör pervānenüñ ḥāline yana yana baḳ
(Hayretî, 48/3)
İshâk Divanı’nda senüñ mecmuada ise saḳın şeklinde yer alan kelimelerden
anlam yönüyle daha uygun olduğunu düşündüğümüz saḳın kelimesini tercih ettik.
Diyār-ı ġurbete düşdüm didüm gerçi saña yā hū
Ṣaḳın devletlü başuñ-çün unutma ben ḳuluñ yā hū
(İshâk, 84/1)
Şem‘î’nin şu beytinde de mecmuada ayrıḳ , divanda hergiz olarak geçen
kelimelerden anlam bakımından divandaki hergiz kelimesini uygun bulduk ve metne
onu aldık:
Çün işiginde yārüñ ben ḫākisāra yir yoḳ
Bildüm ki yirde gökde hergiz ḳarāra yir yoḳ
(Şem‘î, 66/1)
Behiştî Divanı’nda peydā mecmuada şeydā olarak geçen kelimelerden anlam
bakımından peydāyı uygun gördüğümüz için metne, divandaki haliyle aktardık.
Cihān ırmaġınuñ ṣuyın içersin daḫı ḳanmazsın
Ne āteşdür ki olmışdur vücūduñda senüñ peydā
(Behiştî, 165/4)
Mecmuada veya divanda mısra tamamen farklı ise, yine anlam ve vezin
bakımından uygun olanı metne aktardık ve dipnotta belirttik (Firâkî, 49/3a-7a).
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Mecmuanın Arapça, Farsça kısımlarını transkribe etmeden, aynen aktardık
(Tâ‘ûn Duası, s. 186).
Mecmua ve divanları karşılaştırırken farklılıkları dipnotta gösterdik. Dipnotta
farkları belirtirken önce şiir numarasını, varsa, bent numarasını daha sonra da beyit
ve mısra numarasını verdik.
Yaptığımız karşılaştırmada yanlış ya da farklı olan kelimenin kaynağını
belirtirken, mecmuada ise kelimenin yanına M. , divanda ise D. yazdık. Aynı mısra
içinde yer alan farklılıklar arasına “/ ” işaretini koyduk (Fevrî, 127/ III-1).
Mecmuada ve divanda bulunup sıraları farklı olan beyitlerde mecmuayı esas aldık
Divanda bulunmayan mısra, beyit ya da bentleri dipnotta –D. ile gösterdik (Hayretî,
64/3). Mecmuada bulunmayıp divanda olan beyitleri ise mecmuaya dahil ettik ve
dipnotta –M. ile gösterdik (Hayretî, 64/ 4-5). Mecmuada olması gerektiği halde
olmayan ya da kanaatimizce eksik gördüğümüz ibareleri de

“ [ ] ” ile gösterdik

(Ca‘ferî, 19/ II-2a). Okuyamadığımız kelimeleri “ (…) ” ile gösterip, doğruluğundan
emin olamadığımız ifadelerin yanına da “ (?) ” ibaresini koyduk.
Yanlış yazılmış olabileceğini düşündüğümüz kelimeleri vezne ve anlama
uyacak şekilde düzeltmeye çalıştık ve yaptığımız değişikliği dipnotta belirttik.
Câmî’nin şu mısraında cāvidānsın bize ifadesi vezin gereği cāvidān sun[duñ]
bize olarak kaydedilmiştir:
Buñ deminde Ḫıżr bigi ḫusrevā irdüñ bize
La‘l-i nābuñdan ḥayāt-ı cāvidān sun[duñ] bize
Ṣanki Āṣafsın Süleymāndan ḫaber virdüñ bize
İy nigāruñ manṭıḳ-ı şīrīni cān virdüñ bize
Yā Mesīḥisin zamānuñ yā aña hem-zādsın
(Câmî, 133/ II-2)
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Hayretî’ye ait şu beyitte mecmuadaki dehr kelimesi mânâ gereği zehr olarak
kaydedildi.
Gözüme her ġonca zehr ālūde bir peykān gelür
Seyr-i gülzār itsem ol gül-berg-i ḥandāndan cüdā
(Hayretî, 64/3)
Fevrî’ye ait murabbada da mecmuaya nābāt olarak kaydedilmiş kelime,
yanlış yazıldığı düşünülerek nābuñ şeklinde değiştirilmiştir.
Geh ḫayāl-i tīġ-ı ġamzeñ sīne-çāk eyler beni
Geh firāḳ-ı la‘l-i nābuñ derdnāk eyler beni
Geh ġubārī ḥaṭṭ-ı sebzüñ fikri ḥāk eyler beni
Gel gel iy cān yoḫsa hicrānuñ helāk [eyler beni]
(Fevrî, 91/ I-1a)
Gereken yerlerde metin tamiri yapmaya çalıştık:
Cānu dil ḥayrān-iken ol nerges-i ḫūn-ḫˇārda
‘Aḳl ser-gerdān-iken bu sünbül ü ṭarrārda
Tā ki iy naḫl-ı leṭāfet ḥālini reftārda
Ḳadd-i dil-cūyuñ nihālin gördi çün gülzārda
Ṭurdı ayaġ üstine ta‘ẓīm [idüp] serv-i bülend
(Keşfî, 144 /II-5)
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Muṣḥaf-ı ‘ışḳı elifden başladum tefsīr çün
Ṣaḥf-ı cānda serv-ḳadler vaṣfını taḥrīr çün
Düzdiler rūşen ṣanem şeklin göñül taṣvīr çün
Bir perī-peyker ḫayā[lüm] her gice tesḫīr çün
Ülkerin indüren çeşm-i ḫūn-fişānumdur benüm
(Mahlassız, 56/ III-4)

Eşk-i ḫūn ālūdemüñ renginden oldı erġuvān
Ol hilāl ebrū firāḳından bu ḳaddümdür kemān
Rūy-ı zerdüm reşkine göynüklü sīnem za‘ferān
Geldügünce tīrine ḳarşu çıḳar ol demde [cān]
Yār bī-pervā dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb
Sevmesün ‘ālemde kimse dil-ber-i ‘ālī-cenāb
(Su’âlî, 30 /II-3)
Vezninde problem gördüğümüz mısralarda da metin tamiri yapmaya çalıştık,
yapamadığımız yerlerde de “Mısra vezne uymamaktadır.” ya da “Mısra vezne göre
eksiktir.” şeklinde dipnot verdik (Firâkî, 93/1b), (Günâhî, 126/ III-1).
Metinde yer alan ayet ve hadisleri italik olarak yazıp bunların anlamlarını ve
ayetlerin hangi surelerde geçtiklerini dipnotta verdik (Nesîmî, 31/ 4b). Ayetleri
belirtirken önce mealini, sonra sure ismini daha sonra sure ve ayet numarasını verdik
(Usûlî, 145/ II-5).
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Mecmuadaki ses ve imla hususiyetleri hakkında da şunları söyleyebiliriz:
Metni hazırlarken şairlerin yaşadıkları dönemin ses hususiyetlerini göz önünde
bulundurduk. Şairi belli olmayan şiirleri Eski Anadolu Türkçesi dil özellikleriyle
okumaya çalıştık. Bazı şiirlere dildeki geçiş dönemi özelliklerinin yansıdığı
anlaşılmaktadır. Örneğin, göz kelimesine gelen 3. tekil şahıs iyelik eki kimi şiirlerde
“gözü”, kimi şiirlerde de “gözi” şeklinde yazılmıştır. Bu özelliklerle karşımıza çıkan
kelimelerin yazımında, şairin yaşadığı dönemi dikkate aldık.
Harekelerden anlaşıldığı üzere “ile” bağlacı çoğu yerde, yanına geldiği
kelimeye bağlanarak okunmaktadır. Bu durumu “ḫāk-ile”, “derd-ile” şeklindeki
yazımla metne aktadık. “Yoksa” sözcüğü kimi zaman “yoḳsa”, kimi zaman da
“yoḫsa” şeklinde kullanılmıştır. “tarumar” kelimesi ise bazen “târumâr” bazen
“târımâr” bazen de târmâr” şeklindedir. Bu sözcüklerin yazımında mecmuayı esas
aldık. Okunuşunda ikilik olan kelimelerden “hüsrev” yerine “husrev”i, “niçe” yerine
“nice”yi, dost yerine “dôst”u, “Hüdâ” yerine “Hudâ”yı, “muhabbet” yerine,
“mahabbet”i tercih ettik. Mecmua metni harekeli olduğu için, harekeye bağlı kalarak
“ ‘ayş ” yerine “ ‘ıyş ”, “ ‘aşk ” yerine de “ ‘ışk ” kelimesini kullandık.
Mecmuada imla hatalarına sıkça rastlanmaktadır. Örneğin “me’âl” kelimesi
“mehal” şeklinde (Resmî, 148/ III-2) yazılmıştır. Bazı harflerin yazımında nokta
eksikliği veya fazlalığı söz konusudur. Bu durum özellikle ﺡ-  ﺥve  ﺪ-  ﺬharflerinde
görülmektedir.
Çoğu tamlamada izafet kesresi yerine  ﻯharfi kullanılmıştır. Bu durum,
okuyucuyu yanıltmaktadır. Örneğin, ‘âlem-i vahdet şeklinde okunması gereken
tamlamanın ‘âlemî vahdet şeklinde yanlış okunmasına ve farklı bir anlam
kazanmasına yol açmaktadır (Firâkî, 49/7). Bununla birlikte, atıf vavı yerine de ﻯ
harfi kullanılmış, bu durum da mihr ü mâh ibaresinin mihr-i mâh şeklinde okunarak
farklı mânâlara bürünmesine neden olmuştur (Hilâlî, 97/ III-3). Metni oluştururken
buna benzer yanlışlıkları düzelterek dipnotlarda gösterdik.
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Metni hazırlarken yayımlanmış divanlarda ve tez olarak hazırlanmış
divanlarda bulamadığımız şiirleri dipnotta belirttik. Bunların bir kısmının ilk
bentlerini ya da matla beyitlerini aşağıda veriyoruz:
Bir sālike yol gösterür insān ele girmez
İy ṭālib-i Ḥaḳ pīr çü aḳrān ele girmez
Cān gözüni gel bundan aç andan ele girmez
Ölmedin eger ölmez iseñ cān ele girmez
Cān virmeyicek derd ile cānān ele girmez
Cān anı diler līkin ol āsān ele girmez
(Muhibbî, 40)

İy ṣanem şol ḫāl kim ḳonmış bu ḫaṭṭ-ı mehveşe
Kāfir-i Hindī-durur kim secde eyler āteşe
(Hayâlî, 52)

Beḳā ummañ cihāndan çünki bī-bünyād imiş bildüm
Dil-i ‘uşşāḳ-veş olan ḫarāb-ābād imiş bildüm
(Rahmî, 71)

Genc-i ‘ışḳuñ dōstlar ben maḥzen-i vīrānıyam
Ġuṣṣa vü derd ü belā vü miḥnetüñ yārānıyam
(İshâk, 89)
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Gün gibi mümtāz bir rūşen-liḳā sevdüm yine
Hey nice gün pertev-i nūr u Ḫudā sevdüm yine
(Hayretî, 135)

İy gözüm aġla ki bir ġonca-i ḫandānum yoḳ
Yüzüme güle baḳar nerges-i mestānum yoḳ
Gülüp açılmaġa bir tāze gülistānum yoḳ
N’ideyin ṣaḥn-ı çemen seyrini cānānum yoḳ
Bir yanumca ṣalınur serv-i ḫırāmānum yoḳ
(Hatâyî, 100)

Fitne-i ḫaṭṭ-ı yāri mi diyeyin
Bend-i zülf-i nigārı mı diyeyin
Ġamze-i şīve-kārı mı diyeyin
Ḫışm-ı çeşm-i ḫumārı mı diyeyin
Şiddet-i hicr-i yāri mi diyeyin
Miḥnet-i rūzigārı mı diyeyin
(Sun‘î, 160)
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II. BÖLÜM
TRANSKRİPSİYONLU METİN
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1a

Mecmū‘a-i Eş‘ār-ı Ḳudemā-ı Ḳadīm Nesiḫ Ḫaṭla Ḥarekeli
1
Beyit

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
Nemüz vardur size lāyıḳ ḳabūl eyleñ faḳīrāne
Çekirge ḳanadın çekmiş ḳarıncalar Süleymāna
2
[Nazm]14

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
(…) gör iy eflāk döner bu çarḫī-i gerdūn
Nice ġāfillerüñ baġrın nice ki eyledi pür-ḫūn
Hemān kāmillerüñ ‘ömrin çeküben eylemişsin un
Zamānıdur anuñ degüldür ‘ömr-içün mevzūn15
1b

3
Beyit

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
Cümle ‘ālem yoġdı ol var idi
Ḳādir idi fā‘il-i muḫtār idi
4
Beyit

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
Bu mecma‘ ṣāḥibin ilāhī ḥıfẓ it her müselmānı
(…) 16

14

2

15
16

4

Başlık : Beyt M.
Son mısra vezne uymamaktadır.
Beytin ikinci mısraı karalanarak silindiği için okunamadı.
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5
Beyit

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fa‘ūlün
Cihāndan ‘āḳil iseñ alma leẕẕet
Eger ‘ārif [iseñ] budur saña pend
6
[Beyit]

(?)17
Bu dünyeden kimseye yoḳdur vefā
Zīrā anuñ işi güci el-fitendür
7
Beyit

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
Ehl-i dile ḫıdmet [ile] eyle kesb-i ma‘rifet
Cāhile yār olmaġıl nā-dān olursun ‘āḳıbet
8
Beyit

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
Tañrı raḥmet eyleye şol cān içün
Fātiḥa iḥsān ide yārān içün
18

9
Beyit

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
Kişi ḥasbī rıżāsıyla çıḳup terk-i diyār itmez
Sebebsiz ġurbetiñ ḳahrın[ı] kendü iḫtiyār itmez

17
18

6
8

Beytin vezni tespit edilememiştir.
İkinci mısradaki “eyleye” sözcüğü vezin gereği “ide” olarak kaydedildi.

36

10
Beyit

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fa‘ūlün
Ne ḳadar cehd eyleseñ murāda
Naṣīb olmaz muḳadderden ziyāde
11
Beyit

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
Görmemek cānān yüzin ġāyetde müşkil-kār imiş
Aña biz bī-çāreler ṣabr eylemek nā-çār imiş
2b19

1220
Müseddes-i ‘Ulvī21

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Biñ su’āl itsem birine gelmez ol mehden22cevāb
Rāġıb23olduḳça aña ol benden eyler ictināb

2

Hīçbir vech-ile olmaz işiginde fetḥ-i bâb
Derd ü miḥnet bī-ḳıyās [u] dāġ-ı ḥasret bī-ḥisāb

3

Yār bī-pervā24dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb
Sevmesün kimse cihānda25 dil-ber-i ‘ālī-cenāb
II

1

Ḫāṭır-ı ġamgīnümi26raḥm eyleyüp şād eylemez
Cānumı bir laḥẓa bend-i ġamdan27āzād eylemez

19

2b
2a numaralı varakta yer alan metin, 8b numaralı varakta yer alan Mektūbü’l-‘Acā’ibi’lĠarā’ib başlıklı metnin devamı niteliğindedir. Bu muhtemel varak karışıklığı nedeniyle metin ilgili
yere aktarılmış ve yazıma 2b ile devam edilmiştir.
20
12
‘Ulvî Divanı, s. 155
21
Başlık : Müseddes-i Rahīmī ‘Ulvī M.
22
I/1a mehden : şehden M.
23
I/1b Rāġıb : Ṭālib D.
24
I-II-III-IV-V/3a bī-pervā : bī-pervādur M.
25
I-II-III-IV-V/3b kimse cihānda : ‘ālemde kimse D.
26
II/1a Ḫāṭır-ı ġam-gīnümi : Ḫāṭır-ı ġam-gīnüme M.
27
II/1b bend-i ġamdan : bende-i ġamdan D.
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2

Bu dil-i vīrānumı luṭf idüp ābād eylemez
Aylar yıllar geçer bir gün beni yād eylemez

3

Yār bī-pervā dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb
Sevmesün kimse cihānda dil-ber-i ‘ālī-cenāb
III

1

Haftada bir gün baña ‘arż-ı cemāl itmez o mâh
Ben gedā-yı bī-nevāyam ol serīr-i ḥüsne şāh

2

Ḥasret ü derd28ile ‘ömrüm hicrde oldı tebâh
N’eyleyem ben ḫaste yā Rab bu ġam u miḥnetle29âh

3

Yār bī-pervā dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb
Sevmesün kimse cihānda dil-ber-i ‘ālī-cenāb
IV30

1

Oldı gitdükçe esāsı ‘aşḳ-ı dilde üstüvār31
Benden ol fāriġ benüm derd-i derūnum32bī-şümār

2

Sīne sūzān dīde giryān ten ża‘īf ü dil-figār33
Ḳalmadı ṣabr u ḳarārum olmışam ḥayrān u zār

3

Yār bī-pervā dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb
Sevmesün kimse cihānda dil-ber-i ‘ālī-cenāb
V

1

Gördügüm dem düşdi göñlüm ‘aşḳa yüz biñ cān ile
Olmadı vuṣlat müyesser ol şeh-i ḫūbān ile

2

‘Ulvīyā kim geçdi ‘ömrüm miḥnet-i hicrān ile
Āh kim ḳaldum hemān bu derd ü bī-dermān ile

3

Yār bī-pervā dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb
Sevmesün kimse cihānda dil-ber-i ‘ālī-cenāb34

28

III/2a Ḥasret ü derd : Ḥasret-i derd M. / hicrde oldı : hicr ile oldum M.
III/2b ġam u miḥnetle : ġam-ı miḥnetle M.
30
Müseddesin IV. bendinden itibaren varak yırtıklığı nedeniyle okunamayan kelimeleri, ‘Ulvī
Divanı’ndan tamamlanmıştır.
31
IV/1a esāsı ‘aşḳ-ı dilde üstüvār : esāsın mihri ey dil üstüvār D.
32
IV/1b derd-i derūnum : derd u derūnum M.
33
IV/2a dil-figār : cān-figār D.
34
Gerek bu şiirin mecmuada mahlas beytinin bulunmayışı ve gerekse sonraki varaktaki şiirin
başının bulunmayışından mecmuanın bu kısmında eksiklik olduğu anlaşılmaktadır.
29

12

38

3a

13
[Tercī‘-i Bend-i Ġubārī ]

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
(…)35
7

[Ġāfil olma gözüñ aç ‘ālem-i kübrā sensin]
Sidre vü levḥ u ḳalem ‘arş-ı mu‘allā sensin
(…)

1

Nice bir bunca zamān zīver [ü] zīnet nice bir
Nice bu cübbe [vü] destār-ı ḥamāḳat nice bir

2

Nice bir ḳayd-ı libās u nice bir ‘ādet-i nās
Nice bir şevket-ile şöhret ü āfet nice bir

3

Nice bir rind ü cihān vālihü şeydālar-ile
Güft ü gūy u ṭarab u ṭavr u ẓarāfet nice bir

4

Nice bir bāġ-ı cihānda oturup mīrāne
Bunca yārān-ile bu ‘ıyş-ile ‘işret nice bir

5

Nice bir nefs hevāsına uyup leyl ü nehār
Nice bir żāyi‘ ola bu dem ü furṣat nice bir

6

Bu ḥamāḳat nice bir bunca fażāḥat nice bir
Bu şeḳāvet nice bir hāy ġaflet nice bir

7

Ġāfil olma gözüñ aç ‘ālem-i kübrā sensin
Sidre vü levḥ u ḳalem ‘arş-ı mu‘allā sensin
(…)

1

Cümle ẕerrāt-ı cihān maṭla‘-ı ‘ibretdür hep
Ehl-i idrāk olana remz ü işāretdür hep

2

Naḳş-ı ẓāhirde ‘ayān cümle ‘ulūm-ı bāṭın
Külli şey’ mürşid-i erbāb-ı baṣīretdür hep

3

Naẓar it dīde-i cān-ile cihānı añla
Maḥzen-i ‘ilm ü ledün maẓhar-ı ḥikmetdür hep

4

Ḥikmet ü ‘ibret ü her remz ü işāret ne ki var
Hep Ḫudādan saña ta‘līm ü hidāyetdür hep

35

13
Mecmuada şiirin baş kısımları eksiktir. Bent sayısını tespit edemediğimiz için bent
numaraları “(…)” ile gösterilmiştir.

39

3b

5

Fehm içün ‘ālem-i kübrāyı ülü’l-elbāba
Ṣūret-i ‘ālem-i suġrā heme ṣūretdür hep

6

İy Ġubārī yüri var kendüñi idrāk eyle
Pendümi gūş-ile hūş it ki beşāretdür hep

7

Ġāfil olma gözüñ aç ‘ālem-i kübrā sensin
Sidre vü levḥ u ḳalem ‘arş-ı mu‘allā sensin
1436
Mu‘aşşer-i Lāmi‘ī

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Aṭlas-ı zerrīn döşendi yine ser-tā-ser zemīn
Ḥulle-i zer beft-ile oldı a‘cel-i ḥūr u ‘īn

2

‘Ayn u kevẟerdür aḳar her gūşeden mā u ma‘īn
Ṣaḥn-ı bāġ u rāġdur ṣan ravża-i ḫuld u berin

3

Bergler gūşına dizmiş jāleler dürr-i ẟemīn
Şehd yaġdurmış meger kim bāġa Rabbü’l-‘ālemīn

4

Kim bitürmiş mīveler yirine bustān engübīn
Her varaḳda oḳınur naḳş-ı tesürrü’n-nāẓirīn37

5

Baġladı çünki ḫazāndan bu cihān şekl-i ḥazīn
Zerd ü zār olur kim olmazsa bu demde nükte-bīn
Böyle yazıldı ḫazān ṣaḥfine āyāt u mübīn

36

Lâmi‘î Divanından Seçmelerde bulunamadı.
I/4b “Onlar, ‘Bizim için Rabbine dua et, rengi ne ise onu bize açıklasın.’ dediler. Musa,
‘Rabbim buyuruyor ki, o, bakanlara sürur veren, sapsarı bir sığırdır.’ dedi.” Bakara, 2/69
37

14

40

II
1

İy göñül mevc ur demidür yine deryālar gibi
Ḳanumuz cūş eylesün cān içen ṣahbālar gibi

2

Naġmeler göster bize murġ-ı ḫoş āvālar gibi
‘Ālemi āşüfte-dil ḳıl ehl-i sevdālar gibi

3

Boynuñı eg bīlüñi bük şāḫ-ı ayvalar gibi
Çek elüñ dünyā ġamından bī-ser ü pālar gibi38
1539

4a

[Taḫmīs-i Monla Ġarībī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

‘Āşıḳam hem bülbülem kūyuñ-durur gül-zār men
Gāh olur mest-i ḫarābum gāh olur huşyār men

3

Gāh olur kemter gedāyam gāh olur ḫünkār men
Hem mü’ezzin hem mu‘arrif ḫoş muṣāḥib yār men

5

Kātibem hem şā‘irem şatranç u nerd oynar men
II

1

Kimse yād itmez beni her kişinüñ bilişiyem
Hem ‘imāret suḫtesi hem tekyenüñ dervīşiyem

3

Ẕevḳīyem hem şevḳīyem hem ‘ayşīyem hem nūşīyem
Hem ẓarīfem hem ḥabībem ḫayli gökçek kişiyem

5

Cild-i ra‘na işlerem düşmenlerüm ṭuġlar men
III

1

Hem ḫaṭībem vā‘iẓem va‘ẓ iderem tefsīr ile
Himmetüm bālā vü göñlüm sān berāber pīr ile

38

14

Mecmuada şiirin devamı yoktur.
Gerek bu şiirin mecmuada mahlas beytinin bulunmayışı ve gerekse sonraki varaktaki şiirin
başının bulunmayışından mecmuanın bu kısmında eksiklik olduğu anlaşılmaktadır.
39
15
Ülkü Akdağ, Mecmu‘a-ı Eş‘ār, Süleymaniye Kütüphanesi-Tarlan 21 (Varak : 43-63) Yüksek
Lisans Semineri, s. 39 / Muhtemel varak eksikliğinden dolayı, mecmuada şiirin sadece son üç mısraı
vardır. İlk kısımları adı geçen kaynaktan tamamlanmıştır.

41

3

Vardur istiḫrāc men ders iderem taḳrīr ile
Ḫoş müreşşaḥlar bilürem oḳuram taḥrīr ile

5

Yaḫşi āvāz ile ḫoşça türkiler ırlar men
IV

1

Bir deli dīvāneyem kim yoḳ-durur aṣlum benüm
Geh gider fikrüm başumdan geh gelür ‘aḳlum benüm

3

Naḳş idüp gezdürülüpdür ṣūretüm şeklüm benüm
Merd-i naḳḳāşam cihānda yoḳ-durur miẟlüm benüm

5

Dolanuram kūy-ı yāri ṣanasın pergār men
V

1

‘Āşıḳı rüsvā ḳılan sevdā ‘ilācın bilürem
‘Ālem içre her ne derd varsa ‘ilācın bilürem

3

Yā geh dermānın bilürem yā ‘ilācın bilürem
Hem ṭabībem ḥāẕıḳam hummā ‘ilācın bilürem

5

Ṣıçrarum āhū gibi hem curcunı oynar men
VI

1

Zāhid olup yemeden içmekden ayrılsam gerek
‘İlm ile göklere aġuban girü insem gerek

3

Dünyede Monla Ġarībī gibi añılsam40gerek
Gerçi bilmem41men ‘Arabca Farsī ögrensem gerek

5

Türkī sözler söyleyicek ṣu gibi çaġlar men
1642
[Müseddes-i] Selīḳī

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün
I
1

Tā gördi gözüm iy şeh-i Yūsuf-liḳā seni
İtdüm bu mıṣr-ı cān u dile pādişā seni

2

Dünyā ile terāzūladum dilberā seni
İndüñ terāzūdan dilese dil n’ola seni

40

15

41
42

16

VI/3 gibi añılsam : diyü söylensem ME.
VI/4 bilmez : bilmem ME. / Farsī : Pārsī ME.
Selîkî ve Şiirleri, s. 186

42

3

Dünyāyı bir yaña ḳosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni iy bī-vefā seni
II43

1

Dünyā ḳatumda olmaz-ise n’ola mu‘teber
Baḳmaz bu dehr-i pīre-zene her kim ola er

2

Sen var-iken efendi bu dünyāyı kim n’ider
Baḫş eyleseñ44cihān-ile cānā seni eger

3

Dünyāyı bir yaña ḳosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni iy bī-vefā seni
III

1

Dünyā gibi ne deñlü olursañ da bī-vefā
Dünyā deger senüñ baña her itdügüñ cefā

2

Olmaya ḫāk-i pāyüñe iki cihān45 bahā
Dünyā nedür ki sen var iken meyl idem aña

3

Dünyāyı bir yaña ḳosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni iy bī-vefā seni46

4b

IV
1

Sensüz cihānda bir nefes ārām ider mi cān47
Sensüz efendi gözüme zindān olur cihān

2

İki cihān viṣālüñe oldı çü rāyigān48
Dünyā nedür ki ṭapam eyā şāh-ı kām-rān

3

Dünyāyı bir yaña ḳosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni iy bī-vefā seni
V

1

Ḥüsnüñi seyr iden gül-i ra‘nāyı n’eylesün
La‘lüñ ḳatında ġonca-i ḥamrāyı n’eylesün

43
44
45
46
47
48

16

II : III, III : II SŞ.
II/2b eyleseñ : eyleyüp M.
III/2a iki cihān : dünyā senüñ SŞ.
III/3b : --M.
IV 1a : 1b, 1b : 1a SŞ.
IV/2a rāyigān : rāyegān SŞ.

43

2

Gören gözüñi 49nerges-i şehlāyı n’eylesün
Sensüz Selīḳī gülşen-i dünyāyı50n’eylesün

3

Dünyāyı bir yaña ḳosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni iy bī-vefā seni
17
[Ġazel-i] Selmān51

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün
1

Atdı cefā eli beni milk-i melāmete
İrmek müyesser ola mı ol şūḫ-ı āfete

2

Ṣaldı felek firāḳ-ile fülk-i felākete
Bād-ı belā çıḳarmadı sūd-ı selāmete

3

Vā ḥasretā ki irmedüm ol serv ü ḳāmete
Vā fürḳatā ki ḳaldı bu ḥasret ḳıyāmete

4

Dildār-ı dilden ayru düşüp zār-ı pür-melāl
Gördüm bu köhne tekyede bir bāġ-ı pür-nihāl

5a

1852
[Ġazel-i Firāḳī]53

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
Ben yetīme bilmezem yā Rab ne dermān ola kim
Derd atası anası oldum Ebū Derdā gibi

49

V/2a gözüñi : yüzüñi M.
V/2b gülşen-i dünyāyı : gülşen-i zībāyı M.
51
17
Mecmuada şiirin devamı yoktur.
Gerek bu şiirin mecmuada mahlas beytinin bulunmayışı ve gerekse sonraki varaktaki şiirin
başının bulunmayışından mecmuanın bu kısmında eksiklik olduğu anlaşılmaktadır.
52
18
Kadir Güler, “Kütahyalı Firâkî ve Bilinmeyen Şiirleri”, Turkish Studies, Volume 5/1 Winter
2010 s. 1037-1066 bulunamadı.
53
Mecmuada şiirin baş kısımları eksiktir.
50

16

44

İy Firāḳī bir gözi ḫūnī nigārum var benüm
Günde biñ bir ‘āşıḳuñ ḳanın içer dünyā gibi
1954
Murabba‘ Ca‘ferī Fermāyed

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Ben senüñle söyleşem furṣat bulınca dōstum
Gülşen-i ḥüsnüñ dikenlerle ṭolıcaḳ dōstum

2

Güllerüñ pejmürde-ḥāl olup ṣolıcaḳ dōstum
Bilesin ḳadrüm benüm ol vaḳt olıcaḳ dōstum
II

1

Gerçi sen meh-rūda irmişdi gümānına kemāl
Ġāfil olma eksilür ay bedr olup bulsa kemāl

2

Āfitāb olsañ [daḫı] devrān irişdirür zevāl
Bilesin ḳadrüm benüm ol vaḳt olıcaḳ dōstum
III

1

Niceye dek ḥüsn-ile ḫurşīd-i ‘ālem olasın
‘Ālem-i ‘ulvīde ḳudsīlerle hem-dem olasın

2

Çün meleklikden çıḳup il gibi ādem olasın
Bilesin ḳadrüm benüm ol vaḳt olıcaḳ dōstum
IV

1

Bir gün ola gün yüzüñe zār olan bīzār ola
Çeşmine ‘āriflerüñ her kirpügüñ bir ḫār ola

2

Baġlana ḥüsnüñ ḳapusı beñlerüñ mismār ola
Bilesin ḳadrüm benüm ol vaḳt olıcaḳ dōstum
V

1

Būsitānuñ pür-ḫazān olup ṣararmış bāġ ola
Lālesi ruḫsāruñuñ ḳurı ḳızıl yapraġ ola

2

Ṭūṭī-i pür-sebz iken ḫaṭṭuñ ḳararmış zāġ ola
Bilesin ḳadrüm benüm ol vaḳt olıcaḳ dōstum

54

19

Ca‘ferî Divanı’nda bulunamadı.

45

VI
1

Ḫoş degül bed-mihrlik iy māh-ı tābān bilmiş ol
Biñ ‘ıvaż eyler birine çarḫ-ı gerdān bilmiş ol

5b

2

Bildürür dünyāyı bir gün saña devrān bilmiş ol
Bilesin ḳadrüm benüm ol vaḳt olıcaḳ [dōstum]
VII

1

Ca‘ferī dil-ḫaste[y]i ṣalma iñen derdi ġama
Bilmiş ol bir yār-ı ṣādıḳ az bulınur ādeme

2

Ḥüsnüñüñ çaġı geçüp çün düşesin bir ‘āleme
Bilesin ḳadrüm benüm ol vaḳt olıcaḳ dōstum
2055
Naẓīre-i Maḥbūb [Murabba‘-ı Behiştī(?)]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Sen benümle söyleşüp furṣat bulınca heyhāt
Gülşen-i ḥüsnüm dikenlerle ṭolınca heyhāt

2

Güllerüm pejmürde-ḥāl olup ṣolınca heyhāt
Baña ḳadrüñ bildürüp ol vaḳt olınca heyhāt
II

1

Ḳorḳudup ḫaṭṭ-ile benden mihr umarsañ56itmezem
Hey vefā ḳıl dir-iseñ biñ kerre di işitmezem

2

Ben yarın gelen belā içün bugün ġam çekmezem57
Baña ḳadrüñ bildürüp ol vaḳt olınca heyhāt
III

1

Ravża-i ḥüsnüm benüm bil cennet[-i ‘adn]dür58hemān
‘Ārıż olmaz sebze-zārına anuñ hergiz59ḫazān

55
56
57
58
59

20

Behiştî Divanı, s. 203 / Edirneli Nazmî-Mecma‘ü’n-Nezâ’ir’de bulunamadı.
II/1a umarsañ : ü mehüñ D.
II/2a çekmezem : yimezem D.
III/1a cennet[-i ‘adn]dür : bāġ-ı cennetdür D.
III/1b olmaz sebze-zārına anuñ hergiz : ummañ sebze-i ezhārına anuñ D.

46

2

Bu mürūr-ı gerdiş-i gerdūn aña itmez ziyān
Baña ḳadrüñ bildürüp ol vaḳt olınca heyhāt
IV

1

Ruḫlarum cennet gülidür ṣanma anda ḫār olur
Ne der ü dīvār60olur anda ne ḫod mismār olur

2

Kim ola kim bāġ-ı ḥüsnümden benüm bīzār olur
Baña ḳadrüñ bildürüp ol vaḳt olınca61heyhāt
V

1

62

Tīz geçer diyü iñen ṭa‘n itme eyyāmı gülüñ
Kim iñen daḫı çoġ olmaz bil zamānı63bülbülüñ

2

Bāġ-ı ḥüsnüm ‘ömrüm64olduḳça yiter ḳıl ġulġuluñ
Baña ḳadrüñ bildürüp ol vaḳt olınca heyhāt
VI65

1

Ḳoymadı ḳoymaz da ra‘nālıḳda bir miẟlüm benüm
Gelmedi gelmez de şeydālıḳda bir miẟlüñ senüñ

2

Bir daḫı Ca‘fer bulursam nic’olur ḥālüñ senüñ
Baña ḳadrüñ bildürüp ol vaḳt olınca heyhāt
VII66

15a
1

Ḫātem-i ḥüsn-i cemāl-i Muṣṭafā dirler baña
Kim şu‘ā‘-ı bedr-i ḥüsnüm irişüpdür her yaña

2

Şöyle bilgil varıcaḳ mektūb-ı irsālüm saña
Baña ḳadrün bildürüp ol vaḳt olınca67 heyhât

60

IV/1b der ü dīvār : der-i dīvār M.
IV/4 olınca : olıcaḳ M.
62
V/1a İñen : igen D.
63
V/1b Kim iñen daḫı çoġ olmaz bil zamānı : Ki çoġ olmaz biz de bilürüz ziyānı D.
64
V/2a ‘ömrüm : ‘ömrüñ D.
65
VI. bent: --M.
66
VII 5b’de Der-kenâr olarak sonradan ilave edildiği anlaşılan bu bend mecmuada, 15a’da da
kayıtlıdır. Anlaşılıyor ki mecmuayı inceleyen biri tarafından eksiklik farkedilerek bu bend eklendi.
Dağılmış varakların yanlış ciltlenmesinden kaynaklanan bu durum söz konusu varak (15.varak)
buraya alınarak düzeltilmiştir.
67
VII/4 olınca : olıcaḳ M.
61

20
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21
Müsebba‘ [Mahlassız]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
I
1

Ḫalāṣ olmaḳ dilerseñ ġamdan iy dil mübtelā ol gel
Olup dervīş milk-i ‘ışḳ içre pādişā ol gel

3

Gel iy pīr-i maḥabbet ben ġarībe pīşvā ol gel
Ṭarīḳ-ı ‘ışḳda ya‘nī baña sen reh-nümā ol gel

5

Gelürseñ milk-i ‘ışḳa sen de zāhid bī-riyā ol gel
Murāduñ devletine ṭālib-i faḳr-ı fenā ol gel

7

Cihān sulṭānlıġın isterseñ iy dil gel gedā ol gel
II

1

Seḫāvetde bugün olduñ ṭutalum Ḫātem-i ẟānī
Yaḫūd Ḳārūn gibi cem‘ eyledüñ genc-i firāvānı

3

Ser-ā-ser hükmüñe rām oldı ṭut mülk-i Süleymānı
Girüp ẓulmetde ṭut Ḫıżr-ile içdüñ āb-ı ḥayvānı

5

Bilürsin ‘āḳıbet gerdūn alur senden ḳomaz cānı
Nedür bunca belālar çekme hergiz kaḥr-ı devrānı

7

Cihān sulṭānlıġın isterseñ iy dil gel gedā ol gel
III

1

Geyürse şāh-ı gerdūn egnüñe zer-befteden ḫil‘at
Ser-ā-ser cismüñi aṭlās-ile zeyn eylese ḳat ḳat

3

Rıżā gösterme kim yigdür bulardan şāl-ı bī-minnet
Gelür zīrā ki ehl-i ḥāle şāl içre nice ḥālet

5

Riyāsuz būriyā besdür cihānda ‘āḳıla kisvet
Gedālıḳ şāhlıḳ bāb-ı ḳanā‘atdür der ü devlet

7

Cihān sulṭānlıġın isterseñ iy dil [gel] gedā ol gel
IV

68

15b

1

Yanında bir gülüñ gördüm nice biñ ḫār-ı miḥnet var
Elinde lālenüñ bāde dilinde dāġ-ı ḥasret var

68

15b 15b’ de yer alan “Taḫmīs-i Raḥmī Ġazel-i Ḫayālī” başlıklı şiirin devamı 9a’da yer
aldığından, bu kısım ilgili yere aktarılmıştır.
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3

Ṣoñunda çünki her bir vuṣlatuñ elbetde fürḳat var
Göñül görmez misin kim bir ṣafāya biñ meşaḳḳat var

5

Gözüñ aç ġāfil olma ḳıl riyāsetden ferāġat var
Ne şevket ārzū eyle ne sevdā-yı ṣalābet var

7

Cihān sulṭānlıġın isterseñ iy dil gel gedā ol gel
V

1

Cihāna pādişāh olmaḳ hemān bir ketḫudālıḳdur
Bu fānī dünyede sulṭānlıḳ bī-ḳayd gedālıḳdur

3

Bütün dünyāya sulṭāndur gedā dirlerse ṣādıḳdur
Bu cānuñ çünki kārı ‘āḳıbet senden cüdālıḳdur

5

Bu fānī dehrüñ elbetde ṣoñ ucı bī-beḳālıḳdur
Göñül dervīş olalum gel gedālıḳ pādişālıḳdur

7

Cihān sulṭānlıġın isterseñ iy dil gel gedā ol gel
2269

6a

[Ġazel-i Nesīmī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Çün beni bezm-i ezelden eyledi ol yār mest
Ol cihetten görinür bu çeşmüme deyyār mest70

2

Mest-i dergāhum ne mestüm bu şarāb-ı cüz’īden
Sanma ey ḫˇāce beni kim olmuşum bī-kār mest

3

Şöyle mestüm tā ḳıyāmet daḫı hüşyār olmazam71
Çün beni vaḥdet meyinden eyledi dil-dār mest

4

Rind ü ḳallāşum maḳāmum gūşe-i mey-ḫānedür
Gelmişim kālū belādan ‘āşıḳ u ḥammār mest

69
70
71

22

Nesîmî Divanı, s. 85
1-17, 19, 24, 32, 33. beyitler : --M.
3a mestüm : mestüm ki D.
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5

Cūş ḳıldı ‘aḳl-ı küll geldi vücūda kā’ināt
Kāf u nūn emrinden oldı bu cihān yek-bār mest

6

İns mest ü cinnī mest ü cümle bu vaḥş u ṭuyūr
Hāk mest ü bād mest ü āb mest nār mest

7

Cümle bu meyden oluptur bu cihān yek-bāregi
‘Arş mest ü ferş mest künbed-i devvār mest

8

Nüh felek bu çarḫ-ı eflāk mest olup gerdişdedür
Şems mest ü māh mest ü kevkeb-i seyyār mest

9

‘Aşḳ-ı sübhāni meyinden vālih oldı şöyle bil
‘Arş u kürsī her dü ‘ālem bu ḳamu girdār mest

10

Çün ezelden mest ü şeydā geldi mestān-ı elest
Mest durur ol lā-yezālī bādeden ebrār mest

11

Yeddi gök yeddi deryā yeddi Muṣḥaf yeddi ḫaṭ
Nutḳ-ı Ḥaḳḳdan mest olupdur heft ü penc ü çār mest

12

Şöyle bil tahte’s-serādan tā süreyyā her ne var
Oldı iy ḫˇāce ser-ā-ser ez-mey-i cebbār mest

13

‘Ādem ü Ḥavvā melā’ik ḥūr u ġılmān u beşer
Kevẟer ü Ṭūbā vü Rıḍvān cennet ü dīdār mest

14

Nūh u Dāvūd u Süleymān u Zekeriyyā Şu‘ayb
Mūsī mest ü İsī mest ü Aḥmed-i Muḫtār mest

15

Şāh-ı merdān şīr-i Yezdān pīşvā-yı ehl-i dīn
Kāşif-i sırr-ı velāyet Ḥaydar-ı Kerrār mest
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16

Enbiyā vü evliyā vü esfıyā vü etḳıyā
Oldılar Ḥaḳ meclisinde şöyle bī-hüşyār mest

17

Ḳāḍı mest ü müftī mest ü ṣūfī mest ü ṣafā mest
Cür‘a-i cām-ı elestden mü’min ü küffār mest

18

Ḫˇāce -i mey-ḫāne mest oldı hem pīr-i muġān
Ka‘be vü büt-ḫāne72mest ü ḫırḳa vü zünnār73mest

19

Küfr ü īmān mest oldı cümle ‘ayn-ı yek-diger
‘Āşıḳ u ma‘şuḳ mest ü yār mest aġyār mest

20

Münkirüñ īmānı gitdi çünki geldi devr-i cām74
Sūfī mest oldı bu meyden eyledi iḳrār mest

21

Cür‘a-i cām-ı ilāhi ‘āşıḳı mest eyledi
Cām mest ü bāde75mest ü sāḳī vü ebrār76mest

22

Çün şarāb-ı cān-fezā geldi bize ḫum-ḫāneden
Oldı anuñ ḳatresinden cübbe vü destār77mest

23

Çeng ü def hem ‘ūd u ney ser-mest olup efġān ider78
Bu ḫarābatuñ içinde söylenen güftār mest

24

Ṣadr u bedr-i enbiyā vü bih-terīn-i kā’ināt
Ḫˇāce-i nūr-ı dü-‘ālem seyyid-i sālār mest

72
73
74
75
76
77
78

22

18b
18b
20a
21b
21b
22b
23a

büt-ḫāne : mey-ḫāne M.
ḫırḳa vü zünnār : deyr mest zünnār M.
inkārı : īmānı M / gitdi çünki : çün gitdi vü D.
Cām mest ü bāde : Bāde mest ü cāma M.
sāḳī vü ebrār : sāḳī vü ebrār M.
cübbe vü destār : bu ser ü destār D.
hem ‘ūd u ney ser-mest olup : ney ‘ūd hem mest olup M.

51

25

Mest olup gir şehr-i ‘aşḳa göresin anda ‘ayān
Ṣūret-i hūbān-ı ‘ālem çār-sū bāzār mest79

26

Mīr mest ü ḫˇāce mest ü bende mest ez-cām-ı ‘aşḳ
Rāh mest ü ḫāne mest bu der ü dīvār80mest

27

Mest olup söyler ene’l-ḥaḳ ‘aşḳ-ile ‘ālemde bil
Ya‘nī kim Manṣūr ‘āşıḳ oluben ber-dār mest

28

Devlet-i dīdāra vaṣl olduḳ ezel bulduḳ viṣāl
Ġaflet uyḫusından olduḳ çünki biz bīdār81mest

29

Göñlümüz82nūr-ı tecellī cismümüzdür kūh-ı Ṭūr
Cānumuz dīdāra ḳarşu oldı Mūsī-vār mest

30

Devr-i Mehdīdür hidāyet eyledi ṣāḥib-zamān
Vechin itdi fażl-ı Yezdān gün bigi83iẓhār mest

31

Burḳa‘ı yüzinden84açdı zātını ḳıldı ‘ayān
Eyledi kevn ü mekānı nūr-ilen85envār mest

32

Cennet-i ‘adnın gülistānında bülbüldür dilin
Naġme-i cān-sūzı her dem eylegil tekrār mest

33

Cānumuz vaṣl oldı Ḥaḳḳa göñlümüz oldı emīn
Beytimiz ma‘mūr ḳıldı ‘aşḳ ile mi‘mār mest

79
80
81
82
83
84
85

22

25b
26b
28b
29a
30b
31a
31b

‘ālem çār-sū bāzār mest : ‘ālem içredür şu bāzār mest M.
mest bu der ü dīvār : mest ü bu der ü diyār D.
bīdār : bīzār M.
Göñlümüz : Cismimüz M. / cismümüzdür : göñlümüzdür M.
itdi fażl-ı Yezdān gün bigi : fażl itdi Yezdān gün kimi D.
Burḳa‘ı yüzinden : Burḳa‘ın yüzden M.
ilen : ile D.
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34

İy Nesīmī sırr-ı Ḥaḳḳuñ maḥremisin sen ‘ayān86
Söyledüñ ḳudret dilinden87ma‘nī-yi esrār mest

6b88
2389

7a

Bengī-nāme Güft90Monla Baṣīrī
Bir ṭatlu ballu91 ḥikāyet ve bir şīresi şīrīn rivāyet istediler ki mūcib-i
iẕdiyād-ı iştihā-yı istişhād92 ola ve bu faḳīr-i ḥaḳīr daḫı anlaruñ dilegin ḳabūl
idüp bir Bengī-i derdmend ve biryānuñ ḥasretinden müstemend ki bu bār-ile
ölmiş ve açlıḳ āteşine yanmış ola. Gülāc-ı ‘Acemīden aña kefen idüp rişte-i
ḳaṭā’if iplig-ile diküp Ḥamāvī nebāt-ı kāfūrī eyleyüp şeker şerbetiyle yuyup
ḥanegī ḥelvā maḳberesinde gömüp ve ṣābūnī ḥelvādan iki hice ṭaşı diküp
üzerine bu tārīḫi yazduḳ93*
Daḫı ol Bengī şīrīnkāruñ üzerine bir ḳubbe yaparuz pilavdan, içini
muḥallebī birle ṣıvaruz ve ol türbeye zülābiyeden rengīn cāmlar idüp ve
paṭlıcān ṭoldurmasından ḳandīl iderüz ve Mıṣr ḳarpūzından, ki aña bıṭṭīḥu’ṣṣayf dirler, bir küp ṣu ḳoruz ve ṣaḥnınuñ ferşine sükkerī dible ile tuġla yirine
döşerüz ve būmbārdan iki kāfūrī mumı başı ve ayaġı ucına diküp bu ġazeli
kenārında yazaruz:
24
[Ġazel-i Baṣīrī]94

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Ḳalye ḳoḳusı nesīm-i rūḥ-perverdür baña
Ṣalmanuñ her yapraġı berg-i gül-i terdür baña

86

34a maḥremisin sen ‘ayān : maḥremi sensin bugün D.
34b Söyledüñ ḳudret dilinden : Söyleyen ḳudret dilidür M.
88
6b
Mecmuanın bu varağında birtakım karalamalar bulunmaktadır.
89
23
Fatih Başpınar, “Basîrî’nin Bengînâme Adlı Eseri”, Turkish Studies, Volume 6/13 Summer
2011, s. 567-576
90
Güft : Goft BBAE.
91
“ballu” kelimesi “Basîrî’nin Bengînâme Adlı Eseri” (hzl. Fatih Başpınar) başlıklı makalede
yer almamaktadır.
92
istişhād : iştihād M.
93
* Mecmuanın bu kısmında herhangi bir tarih belirtilmemiştir.
94
24
Başlık : Beyt M.
87

22
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7b

2

Kef geçerem ger ḳavurma gelmez ise ortaya
Yaḥni ger irişmese ölmek muḳarrerdür baña

3

Ṣunduġumca sükkerī bālūdeye her dem direm
Mīz-i mūdur mīz senüñ vaṣluñ müyesserdür baña

4

Dimegil baña Baṣīrī var mıdur iştihāñ
Çün külūnuñ95āyeti her demde ezberdür baña

5

Ṣalmanuñ her yapraġı ṣıfr96oldı māhīçe elif
Yufḳa evrāḳ-ı hisāb u97ṣofra defterdür baña

Ve bir türbedār ki ismi Bālī ola ve ‘avratınuñ adı Ḥelvā Ḫātūn ola ve
başı Begbāzārı ḳavunından ve ḳulaḳları börek tutmacından, gözleri
bādāmdan ola ve yāḫūd bişmiş yumurdadan kim iki pāre itmiş olalar. Ḳaşı
ṭatlu ḳavun diliminden ḫayāl, alnı börekden, beynisi ḳarma bademī ḥelvādan,
ṣaḳalı peşīmānī ḥelvāsından ve dişleri nebāt-ı ḥamevī ḥablardan ve aġzı
sükkerī ḫandān pisteden, dili bādām yaġından bişmiş, sükkerī cülābına
bulaşmış dil peynirinden, zeneḫdānı Aḳşehrüñ Bedegānī elmasından, boynı
ḳaṣb ḫurmasından, yüzi bayram çöreginden, beñi ḳara çörek otından, boynı
yaḫnīden, ḳolları levrek balıġından dögünleri pulları ola. Bir yanı biryāndan
ve bir yanı kebābdan [8a]

gögsi

tābe

biryandan,

ḳarnı

şīrdenden,

baġırsaġı māhīçeden, ayaḳları paçadan ve oturaḳ yirin istifsār iderseñüz
gömeç balından. Ve ẕekeri ‘Arabistān muzından ve ṭaşakları Hindūstān
cevizinden98*. Bir ‘aṣāsı şeker ḳamışından ve bir tesbīḥi dizi encīrden ve bir
tesbīḥi sükkerī noḫuddan ve bir tesbīḥi ṭatlu üzümden ve bir tesbīḥi de dizi
enārdan. Dizi encīr tesbīḥinde “ve’t-tīn”99oḳur ve üzümden tesbīḥinde bu
āyeti oḳur: “Ve ‘ineben ve ḳażben”100
95

24

96
97
98
99
100

4b “Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” A‘rāf, 7/31
5a ṣıfr : ṣofra M.
5b hisāb u : ḫayālī M.
* Bu cümle mecmuada der-kenar olarak yer almaktadır.
“And olsun incire.” Tîn, 95/1
“Ve yaş üzüm ve yaş yonca (yetiştirdik).” Abese, 80/28
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Ve bu beyti daḫı terennüm ider:
25
[Baṣīrī-Beyit]

Fe‘ilatün Mefā‘ilün Fe‘ilün
Ḥaḳ budur kim yimişler içinde
Yoḳdur üzüm gibi şıralı metā‘
Ve enārdan tesbīḥinde bu āyeti oḳur: “ Fīhā fākihetün ve naḫlün ve

rummān ” 101ve bu ġazeli dilinde terennüm eder:
26
[Ġazel-i Baṣīrī]

Müstef ‘ilün Müstef ‘ilün Müstef ‘ilün Müstef ‘ilün
1

Ben bulġur aşı sevmezem Tañrum baña irgürmesün
Dāne pirincüñ ḳulıyam şūrbāyı gözüm görmesün

2

Ben ḳalyenüñ dervīşiyem hem ṣalmanuñ üftādesi
Būmbār igen ṣalınmasun börek igen üfürmesün

3

Diñ kim kesilsün dāneden ol rişteye yoḳsa direm
Bir pāre yir iken daḫı102ol arada oturmaṣun

4

Pālūde-i maḥrem ṣanup didüm aña esrārumı
Bādāma diliyle dimiş sırrumı getsün ṭurmasun

5

Miskīn Baṣīrī göñlini mantuya me’vā eyledi
Yā Rab kelem şūrbāsını gösterme gözüm görmesün

101
102

25
26

“İkisinde de her türlü meyve, hurma ve nar vardır.” Rahmân, 55/68
3b Bir pāre yir iken : Bumbārda iken M.
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Ve ol türbe-i mükerremenüñ vaḳfı Ballıbedre ve Balıkesrī ve
mütevellisi [8b] Bengī Baṭmān ve nāẓırı ‘Aselī Bī-nevā ve cābīsi Monlā
Ḳandī. Eger su’āl iderlerse ‘Aselī Bī-nevā kördür, neden nāẓır olur, cevāb
virirüz ki ölen daḫı Kör Bengī idi.
27
Mektūbu’l-‘Acā’ibi’l-Ġarā’ib
Ba‘de’l-ḳavḳa ve’l-ḳalabe gerek Şama var gerek Ḥalebe çoḳ şükür
bizi bugünlere ṣaġlıġ-ile buluşturan Çalaba. Demdi bu kāġıdda deyeseġum
budur ki Eyne begi, Ṭūr begi, Aṣıl begi Ṭūr Arslan senük kelce aḥad bıyıḳlı
bürhan ḳoyunı kıdır seligi bedir (…) endik mendik yengeñ ḳızıdur melik (…)
ḳızdan ḳıṣır ḳara Ḫūndi yola gelüp selām kelām ḳıldılar. Hel helemet ḳabıl
ḳılasın ve andan ṣoñra saña apagum bazlambaç gibi aḳça virdüm ise toḳmaḳ
aşına ya zevzekiye viresin veya (…) viresin alaca ḳuranuñ üstine kekremsi
ḳoyasın deyü mi virdüm beni ḳonarsız. Ben seni umardum ālī ḳaṣa ve tīn ve
geyik daṣtanın benüm cānum çün oḳuyayduñ ve atlar da ögürtledüm saña
Tañrı arslanı Ālinüñ adın virdüm. Eger böyle ṣuyı b..ḳı ḳoyacaġuñ
bileydüm ya yola geldi ya yola da ṣaçdı ya Eyne Beglinüñ [2a]103içi ḳızıl
dirdüm ve (…) olıcaḳ bizüm Kil ṣırtı bāzārında ḥayırlıca külfelüñ(?) Egdigi
oġul

gibi olsa geçende göç ardında (…) Köprisi başında Eyne begi

mecidünüñ māṭını oġlına yetişüp ikisi madara ṭalaşup kelben kelb çıḳdılar
ve (…) orada ögrendi. Sen daḫı ḳoyunuñ südüne ḳıġ düşicek murdārca olur.
Bilmezsin senüñ gibi vāḳdan bir melerce āvāzlı ḳuzı yegdür āvāzı adama biz
gibi geçer. Senüñ anda oḳuduġuñdan gelüp yine bunda ḳoyun ardınca ḫırçıt
ḫırçıt didügüñ yegdür. Eger oḳursañ oñatça oḳı. Oḳıyamazsañ ben ulularum
çün

ṭuvacı

bulur kişiyin.

Geçende alaca

Ḳurtçı öldi, sen ölseñ

acımazdum. Cānı için ṭuvacılar buldum. Aşından saña göndermedüm. Bir
torvakeş gönderdüm. Yiyüp anda Ḳurtçı cānı için ṭuva ḳılasın ḳılmazsañ

103

27
Mektūbu’l-‘Acā’ibi’l-Ġarā’ib başlıklı metnin devamı, muhtemel sayfa karışıklığı nedeniyle
2a numaralı varakta yer almaktadır. Söz konusu varağın kenarında metni yakın dönemlerde okuyan
biri tarafından yazıldığı anlaşılan “mā-kabli altı kāġıd ṣoñra gelecektir.” notu kayıtlıdır.
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baña ḳāġıd-ile deyesin. Ben ṭuvacılar bulmaz degilin. Eger beni gelüp
bulmaḳ isterseñ Yengeñle fısıldaşdugun delüklü (…)104
28105

15b

Taḫmīs-i Raḥmī Ġazel-i Ḫayālī106107

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
I
1

Cihān ġarḳ āb olupdur dīde-i eşk-i revānumdan
Felekler nīl-reng olmış-durur dūd-ı duḫānumdan

3

Melekler bāl ü per yaḳmış-durur sūz-ı nihānumdan
Düşelden ayru şeydā ol meh-i nā-mihribānumdan

5

Kevākib her gice yummaz gözin āh u fiġānumdan
II

1

Bugün Ferhād-veş bir ‘āşıḳam miḥnet diyārında
Güli rüsvā ider dāġ-ı tenüm ġam şāḫ-sārında108

3

Mekān itsem ‘aceb midür melāmet kūh-sārında
Ben ol bāz-ı hümā-ṣaydam ki ‘ālem murġ-zārında109

5

Nice ‘anḳā gibi yavrı uçurdum āşiyānumdan
III

1

Devāt-ı ġam olupdur gerçi kim bu çeşm-i giryānum
Midād-ı surḫdur anuñ içinde eşk-ile ḳanum

9a

3

Yazuban mācerāyı derd-i ‘ışḳı kilk-i müjgānum
Maḥabbet-nāmelerdür kim saña irsāl ider cānum

5

Ben öldükde seg-i kūyuñ getürse110üstüḫˇānumdan
IV

1

N’ola Mecnūn-ı ‘ışḳ olsam ezel taḳdīridür çünkim
Tenümde mūlarum yir yir cünūn zencīridür çünkim

104

Yaprak yırtıldığı için metin kaybı söz konusudur.
Rahmî Divanı, s. 98.
106
Başlık : Muḫammes-i Raḥmī Ġazel-i Ḫayālī M.
107
Şiirin ilk iki bendi muhtemel varak karışıklığı nedeniyle 15b’de, devamı ise 9a numaralı
varakta yer almaktadır.
108
II/2 rüsvā : rüsvāy M. / şāḫ-sārında : ṣaḫrāsında D.
109
II/4 murġ-zārında : merġ-zārında D.
110
III/5 getürse : götürse M.
105

27
28
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3

Bu yolda cān-fişānlıḳ ‘āşıḳuñ tedbīridür çünkim
Ṣanavber gibi baġrum başlu olsa yiridür çünkim

5

Murādum mīvesi bitmez nihāl-i erġavānumdan
V

1

Derūnuñ Raḥmīyā ālāyiş-i ġamdan ḳılup111ḥālī
Yüri bir iḫtiyāruñ ol reh-i ‘ışḳında pā-māli

3

Ḳalender-veş tırāş it levḥ-i dilden ḫaṭṭ-ı āmāli
Ḫayālī tekye-i ‘ışḳuñ olup mecẕūb-ı abdālı

5

Gedālar gibi geçmek isterem nām u nişānumdan
29112
Taḫmīs-i Ḫayālī Ġazel-i Sulṭān Süleymān113

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

‘Āfiyetden çeksün el yār-ı cefā-kār114isteyen
Kūy-ı ‘ışḳa gelmesün nāmus-ile ‘ār isteyen

3

Sīnesin pür-dāġ ider bir lāle-ruḫsār isteyen
Ḳan yudarsa ṭañ degül la‘l-i leb-i yār isteyen

5

Cān virür bu yolda bir zülf-i siyeh-kār isteyen
II

1

Ka‘be-i maḳṣūda ol kim irgürür sa‘y-ile115yol
Cānını ḳurbān virür olmaz116ḥayātından melūl

3

Naġme-i ‘uşşāḳa āheng idemez her bī-uṣūl
Terk idüp zühd ü ṣalāḥı117ḳılmışam zülfün ḳabūl

5

111
112
113
114
115
116
117
118

28
29

Rūz-ı maḥşerde118benem iy dōst zünnār isteyen

V/1 ḳılup : ḳalup M.
Hayâlî Divanı, s. 73
Başlık : Muḫammes-i Ḫayālī Ġazel-i Sulṭān Süleymān M.
I/1 cefā-kār : vefā-dār D.
II/1 sa‘y : sāy D.
II/2 olmaz : olurmaz M.
II/4 zühd ü ṣalāḥı : zühd-i ṣalāḥı D.
II/5 Rūz-ı maḥşerde : Rūz u maḥşerde D.
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III
1

Yāre ḳalmaz ḫāṭırı olduġına āvāre dil
Yanduġına ṣabr ider pervānedür her119nāra dil

9b

3

Ḳanlu dāġum gibi boyandı ḳızıl ḳanlara dil
Ḳānī ‘ olmaz kūyuña vaṣluñ diler bī-çāre dil

5

Hīçe ṣatdı cenneti ‘ışḳ-ile dīdār isteyen
IV

1

‘Işḳ-ı bāḳī cāndadur cān cismüm içre ‘āriyet
Teşne iseñ ḳanumı nūş eyle ṣaḥḥan120āfiyet

3

Cevher-i pāk-i maḥabbetde121fenādur ḫāṣıyet
Ḥāṣıl eyler derd ü miḥnet ‘ālem içre ‘āḳıbet

5

Naḳd-i ‘ömrin ḫarc idüp yār-ı122vefā-dār isteyen
V

1

Ġam nedīmüñdür Ḫayālī ḳalbüñi mesrūr ṭut
Ẓāhirüñ vīrāne eyle bāṭınuñ ma‘mūr ṭut

3

Ṣalsa123pertev cismüñe nār-ı maḥabbet nūr ṭut
Bī-vefā yāruñ Muḥibbī cevrini ma‘ẕūr ṭut

5

Yārsuz ḳalur cihānda ‘aybsuz yār isteyen
30
Müseddes-i Su’ālī

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Baḳmayaldan yüzine ben ẕerrenüñ iy āf-tāb
Nāle ḳānūn oldı bezm-i ġamda mānend-i rebāb

2

Eşküm encümdür dökilür āteşīn āhum şitāb
Gözlerüm sāġar şarābum eşküm ü dildür kebāb

119
120
121
122
123

29

III/2 pervānedür her : pervāne virmez M.
IV/2 ṣaḥḥan : ṣaḥḥā vü M.
IV/3 maḥabbetde : muḥabbetden M. /‘āḳıbet : ‘āfiyet M.
IV/5 yār-ı : yār u M.
V/3 ṣalsa : ṣala M.
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3

Yār bī-pervā dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb
Sevmesün ‘ālemde kimse dil-ber-i ‘ālī-cenāb
II

1

Eşk-i ḫūn ālūdemüñ renginden oldı erġuvān
Ol hilāl ebrū firāḳından bu ḳaddümdür kemān

2

Rūy-ı zerdüm reşkine göyünüklü sīnem za‘ferān
Geldügünce tīrine ḳarşu çıḳar ol demde [cān]

3
10a

Yār bī-pervā dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb
Sevmesün ‘ālemde kimse dil-ber-i ‘ālī-cenāb
III

1

Çarḫa girdüm āf-tābum ‘ışḳ-ile dönmekdeyem
Geh çıḳup evc-i semāya geh yire inmekdeyem

2

Yoḳ ḳarārum şarḳa ġarba ṭurmadın gitmekdeyem
‘Aḳlumı aldurdum āḫir bilmezem n’itmekdeyem

3

Yār bī-pervā dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb
Sevmesün ‘ālemde kimse dil-ber-i ‘ālī-cenāb
IV

1

Baḥr-i ‘ışḳa ġarḳ olup düşdüm ‘amīḳa yoḳ kenār
Āşinālıḳ itmedi bir dem dirīġā ol nigār

2

‘Āḳıbet gird-āba düşürdi beni bu rūzigār
Raḫneler açıldı sīnemde olalı dil-figār

3

Yār bī-pervā dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb
Sevmesün ‘ālemde kimse dil-ber-i ‘ālī-cenāb
V

1

Seyle virdi ‘ālemi yüz virdüm idi yaşuma
Fürḳat-i ruḫsārı od urdı içüme ṭaşuma

2

Zülfine dil viricek geldi bu sevda başuma
Kendü elümle zehir ḳatdum dirīġā aşuma

3

Yār bī-pervā dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb
Sevmesün ‘ālemde kimse dil-ber-i ‘ālī-cenāb
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VI
1

Yār içün feryāda çün bil baġladum mānend-i ney
Mevc urup deryā gibi cūş eyledüm cānā çü mey

2

Def gibi sīnemde yir yir urmışam fürḳatle key
Nām-dār olmaḳ gerek dil-ber olan mānend-i Ṭayy

3

[Yār bī-pervā dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb]
[Sevmesün ‘ālemde kimse dil-ber-i ‘ālī-cenāb]
VII

10b

1

Yüregüm sūrāḫ sūrāḫ oldı cānā ney miẟāl
Gözleri āhū elinden ḫaste dildür bī-mecāl

2

Dil-figār u işi zār u dīdede uyḫu ḫayāl
İy Su’ālī sözüni gūş eyleyen budur me’āl

3

Yār bī-pervā dirīġā ġuṣṣadan ḥālüm ḫarāb
Sevmesün ‘ālemde kimse dil-ber-i ‘ālī-cenāb
31124
Nesīmī Fermāyed [Ġazel]

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
1

Merḥabā ḫoş geldüñ iy rūḥ-ı revānum merḥabā
İy şeker leb yār-ı şīrīn lā-mekānum merḥabā

2

Çün lebüñ cām-ı Cem oldı nefḫa-i Rūḥü’l-Ḳudüs
İy cemīlüm iy cemālüm baḥr u kānum125merḥabā

3

Göñlüme hīç senden özge nesne lāyıḳ görmedüm
Ṣūretüm ‘aḳlum bilüm126cism-ile cānum merḥabā

4

İy melek ṣūretlü dil-ber cān fedādur yoluña
Çün didüñ127laḥmike laḥmī ḳana ḳanum merḥabā

124
125
126
127

31

Nesîmî Divanı, s. 76
2b baḥr u kānum : baḥr-ı kānum M.
3b bilüm : ‘uḳūlum D. / cism ile cānum : cism ü cānum D.
4b didüñ : didi M. / “Etin etimdir.” Hadîs / ḳana : ḫāne M.
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5

Nāz- ile yār ṣora geldi iy128Nesīmī nicesin
Merḥabā ḫoş geldüñ129iy rūḥ-ı revānum merḥabā
32
Murabba‘-ı Levḥī130

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Virmegil seyrin anuñ bāġ-ı cinānuñ seyrine
Ḥavż-ı Kevẟer cennet içre degmez anuñ seyrine

2

Gitmek isterseñ eger ḥūr-ı cinānuñ seyrine
Gel efendüm gidelüm gel ḳaplıcanuñ seyrine
II

1

Arslan aġzından gelen ṣan Selsebīl ırmaġıdur
Ḥavż-ı Kevẟer kendüsi eṭrāfı cennet bāġıdur

2

Ādemüñ yüz biñ ġamı olsa göñülde ṭaġıdur
Gel efendüm gidelüm gel ḳaplıcanuñ seyrine
III

1

Gerçi Bursanuñ bahārı seyrinüñ pāyānı yoḳ
‘Āşıḳuñ sensiz bahār añmaġa aṣlā cānı yoḳ

12a

2

Çünki n’eylersin gülistān seyrinüñ oranı yoḳ
Gel efendüm gidelüm gel ḳaplıcanuñ seyrine
IV

1

Cāmlar āyine-veş zeyn eylemişdür ṭāḳını
Hep güzeller anda yürürler baḳını baḳını

2

Görmek isterseñ eger sen sīm-tenler sāḳını
Gel efendüm gidelüm gel ḳaplıcanuñ seyrine
V

1

Arslan aġzınuñ ṣuyı aḳar semen sīmālara
Her direk ḳarşuda ayaġın ṭurur ra‘nālara

128

5a Nāz ile yār ṣora geldi iy : Geldi yārum nās ile ṣordı D.
5b geldüñ : āmedī M. / rūḥ-ı revānum : ḫurde-dānum M.
130
32 Şiir, ilk iki bendiyle 10b’de yer almakta, III. bendin ikinci beytinden itibaren de muhtemel
varak karışıklığı nedeniyle 12a’da yer almaktadır. Bu nedenle 10b’den sonra 12a’daki kısma yer
verilmiş; sonrasında 11a ile yazıma devam edilmiştir.
129

31
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2

Gitme uyup her denīye131ġayr-ile tenhālara
Gel efendüm gidelüm gel ḳaplıcanuñ seyrine
VI

1

Ḥavżuñ eṭrāfında gūyā çeşme-i ḥayvān aḳar
Her birinde ḫalvetüñ yirinde şādurvān aḳar

2

Yalıñız Levḥī degül anda nice biñ cān aḳar
Gel efendüm gidelim gel ḳaplıcanuñ seyrine

11a

33
[Muḫammes-i Mu‘īdī]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
I
1

Lebüñ ‘aksiyle yaşumı görenler dir ki ḳandur bu
Ne ḳan olsun ki hicrüñden helāk oldum nişāndur bu

3

Cihāndan el yuyan ‘āşıḳ dile āşüfte cāndur bu
Hevā deryāsını cūş i[t]d[ir]en serv-i revāndur bu

5

Yaḫūd cām-ı maḥabbetde şarāb-ı erġuvāndur bu
II

1

Ṭabīb-i dil getür kim bile derdüm[e] ḳıla dermān132
Bu müşkil derdümi benüm eliyle ḥall ide āsān

3

Görüp ol dem revān düşdüm ser-i ‘aḳl idi sergerdān
Benüm ḥālāt-ı vaḥdetde ḳalan āşüfte vü ḥayrān

5

El urup nabẓuma diye ġam-ı ‘ışḳ-ı fülāndur bu
III

1

N’ola olduñ-ise dilber ḳayırmaz bildügüñ itme
Beni zülf-i siyāhuñla perīşān eyleyüp gitme

3

Bugün sāyeñde āsūde yaturken bizi incitme
Güzeller pādişāhısın yaraşmaz böyle ẓulm itme

5
131

Benüm ‘ömrüm benüm cānum cihāndur bu cihāndur bu

32 V/2 Mecmuadaki “Uydurup her denīyi gitme” ifadesi vezin gereği “Gitme uyup her denīye”
olarak kaydedildi.
132
33 II/1 Mecmuadaki “Getür dili tabibi” ifadesi vezin gereği “Ṭabīb-i dil getür” olarak
kaydedildi.
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IV
1

‘Aṭīr-i Ka‘be-i kūyın baña ‘ıṭr-ı kefen eyleñ
Bürehne ‘āşıḳ-ı zāram kefenden pīrehen eyleñ

3

Şehīd oldum benüm naḳşum nihāl-i sidreden eyleñ
Mezārum ṭopraġın himmet ḳılup misk-i Ḫoten [eyleñ]

5

Kim anda ḥūr [u] rıżvāna be-ġāyet armaġāndur bu
V

1

Necātī cānını dostdan dirīġ eyler dimiş düşmen
Zihī düşmen ki düşmendür bizümle mā-teḳaddümden

3

Mu‘īdī ḫāliṣ [ü] muḫliṣ ḳuluñdur ḫod bilürsin sen
Bu sözler ġayr-ı vāḳi‘dür inanma iy yüzi gülşen

5

Yolında öldügüm vallāhi billāhi yalandur bu

11b

34
Naẓīre [Taḫmīs-i Ḥayātī Ġazel-i Necātī ]

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
I
1

Nice zülf ü nice pür ḫam nice gīsūdur bu
Nice kāfer nice sāḥir nice cādūdur bu

3

Nice reyḥān nice ‘anber nice hindūdur bu133
Nice kākül nice mū sünbül-i134gül-būdur bu

5

Dil-i ‘uşşāḳı perīşān idici135budur bu
II

1

Cān virür şevḳ-ile çevgānuña gūy olmaġa ser
Ben bu ḥāletle gidersem yine dünyādan eger

3

Zülf-i müşgīnüñi depretse ḳaçan bād-ı seḥer136
Umaram ḥaşrda cān oynaduġumdan duyalar137

5

133
134
135
136
137

34

Māh-rūlar diyeler birbirine odur bu

Gazel : Necâtî Divanı, s. 415 / 5 beyti tahmis edilen bu gazel divanda 7 beyitliktir.
I/3 sünbül-i : sünbül ü M.
I/5 idici : idecek M.
II 3 : 4 M.
II/4 Umaram : Umarın D.
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III
1

Fi’l-meẟel olur-iseñ ‘ömr gibi müsta‘cil
İki dünyāyı eger ḳılar-iseñ bir menzil

3

Ṣayd içün bende düşürmege anı baġlama bil
Nice yil gibi yilerseñ yitemezsin iy dil138

5

Şu139cihetden ki perī şīvelü āhūdur bu
IV

1

Çoḳ belāñı çekerin görmezin aṣlā keremüñ
Dilde nār-ı sitemüñ sīnede dāġ-ı elemüñ140

3

Başda sevdā-yı ḫaṭuñ miḥnet-i cānumda ġamuñ
Tenüme141ayru irer cānuma ayru sitemüñ

5

Tīġ-ı ḫūn-rīz-i cefā-pīşeden ayrudur bu
V

1

İy Ḥayātī bu ḥurūf içre nihān ma‘nīyi al
Ẓulumāt içre ḥayāt āb-durur dirse muḥal

3

Olamaz ḫamse leṭāfetde bu beş beyte bedel
Yine siḥr itdi Necātī nice söz nice ġazel142

5
12a143

Leb-i dilber ṣıfatında bir içim ṣudur bu
35
Ferruḫī Fermāyed [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Bursada ser-çeşme-i āb-ı revāndur ḳaplıca
Kim gören olmaz ḥayāt-ı cāvidāndur ḳapluca

2

Cem‘ idüp cevherlerin dürler dökerler dür gibi
Ḫoş cevāhir ma‘denidür özge kāndur ḳapluca

138

34

III/4 Nice yil gibi : Yüri yıllarla D.
III/5 Şu : şol D.
140
IV/2 Mecmuadaki “derd-i dāġ-ı elemüñ” ifadesi vezin gereği “dāġ-ı elemüñ” olarak
kaydedildi.
141
IV/4 Tenüme : Başuma M.
142
V/4 söz : sözü M.
143
12a Varağın başındaki mısralar 10b’deki “Murabba-ı Levḥī” nin devamı olduğundan, ilgili yere
aktarılmıştır.
139
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3

Gel temāşā ḳıl ṣafā isterseñ ey ṣāḥib-naẓar144
Ḫūblar göstermege mirāt-ı cāndur ḳapluca

4

Dā’ire çizmiş naẓīrin görmedük tesḫīrde
Kim perīler da‘vet itmege hemāndur ḳaplıca

5

Nice gögsin dögmesün pür-şevḳ olup her rūz [u] şeb
Māh-rūlarla güneş gibi ‘ayāndur ḳaplıca

6

Nām-dār olup n’ola meşhūr olursa Ferruḫī
Şöhret ile mecma‘-ı ḫūb-ı revāndur ḳaplıca
36
Taḫmīs-i Celālī [Ġazel-i Necātī]145

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
I
12b

1

Zülfe yüz virme ki bir āfet-i dil-cūdur bu
Serv-i nāzum ḳatı çoḳ başlu siyeh-rūdur bu

3

Dimesünler aña kākül ve yaḫūd mūdur bu146
Nice kākül nice mū sünbül-i gül-būdur147bu

5

Dil-i ‘uşşāḳı perīşān idici budur bu
II

1

Ḫaṭṭuñ ister dili ol ḥüsn-i ḥasenden ayıra
Ṭolaşur zülf-i siyāhuñ beni senden ayıra

3

Çalışur tīġ-ı müjeñ ḳanumı tenden ayura
Gözüñün sa‘yı bu kim cānı bedenden ayıra148

5

144

35
36

145
146
147
148
149

Ġamze-i şūḫ u149cefā-pīşeden ayrudur bu

3a Mecmuadaki “eyā” ifadesi vezin gereği “ey”olarak kaydedildi.
Başlık : Muḫammes-i Celālī M.
Gazel : Necâtî Divanı, s. 415 / 5 beyti tahmis edilen bu gazel divanda 7 beyitliktir.
I/4 sünbül-i gül-būdur : sünbül ü ḫoş-būdur M.
II/4 Gözüñün sa‘yı bu kim cānı bedenden ayıra : Tenüme ayru irer cānuma ayru sitemüñ D.
II/5 Ġamze-i şūḫ u : Tīġ-i ḥūn-rīz-i D.
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III
1

Nice Mecnūn gibi ṣaḥrāyı gözetmeñ ġāfil
Zülf-i Leylāya el uzatmaḳ umarsañ müşkil

3

Ṭutalum bir nefes eglenme esen yil gibi bil
‘Ömrüñ olduḳça150yilerseñ yitemezsin iy dil

5

Ġāfil olma ki perī şīvelü āhūdur bu151
IV

1

Ṭolanur kāküli ruḫsār-ı ‘iẕārın her bār
Dil-i ‘uşşāḳı şikār itmededür leyl ü nehār

3

Dīdeyi kendüye dönderdi dili ḳıldı figār
Ne göñül ḳodı ne göz zülf ü ruḫ u ‘ārıż-ı yâr152

5

Oda yanmaz ṣuya batmaz nice cāẕūdur bu
V

1

İy Celālī ḳanı bu şi‘r-i revān baḫşa bedel
Ki leṭāfetde meger āb-ı ḥayāt ola meẟel

3

Teşne-dil olsa ne var diñlemege nice güzel
Yine siḥr itdi Necātī nice söz nice ġazel

5

Leb-i dilber ṣıfatında bir içim ṣudur bu
37
Naẓīre Muḫammes[-i Şānī]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
(…) 153
13a

3

Bu çoḳ başlu ile başa varur mı hīç zebūn kimse
El el üstinedür geçmez ilüñ öñine çün kimse

5

150

III/4 ‘Ömrüñ olduḳça : Yüri yıllarla D.
III/5 Ġāfil olma : Şol cihetden D.
152
IV/4 zülf ü : ḫāl-i D./ yār : dōst D.
153
37 Mecmuada şiirin baş kısımları eksiktir. Bent sayısını tespit edemediğimiz için bent
numaraları “(…)” ile gösterilmiştir.
151

36

Ṣabā gibi cihān içre biraz esdüñ ṣavurduñ ṭut
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(…)
1

Feṣāḥat tīġını sūsen gibi her yaña çekdüñ bil
Belāġat toḫmın el-ḥāṣıl dil-i hākīde ekdüñ bil

3

Livā-ı ‘ışḳı merdāne felek burcına dikdüñ bil
Maḥabbet ṣancaġın başḳa vilāyet içre çekdüñ bil

5

Otaġuñ ḳaṣr-ı eflāke çaḳup şāhāne ḳurduñ ṭut
(…)

1

Ṣalındırmaz ol āfet kirpigine degme bir şānı
Ṣaḳın çoḳ iş ider bir bilürsin ol perīşānı154

3

Biñin başdan çıḳarmışdur anuñ zülf-i perīşānı
Ayaġı bezm-i kesretden bir el evvel çek iy Şānī

5

Ferāġat eyle gel var ‘ālem-i vaḥdetde yurduñ ṭut
38155
Müsebba‘-ı Fevrī156

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
I
1

‘Aksine döndi bugün çarḫ-ı sitem-ḫˇāh meded
Yol yeñildi bu gice ṭāli‘-i güm-rāh meded

3

Gün gibi ‘azm-i sefer eyledi ol māh meded
Gitdi nā-gāh murād-ı dil-i āgāh meded

5

Yaḳdı yandurdı beni āh u seher-gāh meded
N’ideyin āh meded n’eyleyeyin āh meded

7

Meded Allāh meded hey meded Allāh meded
II

1

Düşdi cān derd-i ġam-ı hicr-i nigāra n’ideyin
Ten nizār oldı figār oldı ne çāre n’ideyin

3

‘Aḳl gitdi dil-i bī-ṣabr u ḳarāra n’ideyin
Ḫūn-ı eşki ḳoyalum nāle vü zāra n’ideyin

154
155
156

37
38

3. sırada yer alan bentin 2. mısraı vezne göre eksiktir.
Şiir Mecmuaları I’de bulunamadı.
Başlık : Müẟemmen-i Fevrī M.
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5

Baḫtum irgürmedi ol māh-‘iżāra n‘ideyin
Döndi ṭāli‘ n’ideyin düşdi sitāre n’ideyin

13b

7

Meded Allāh meded hey meded Allāh meded
III

1

Beni ḥasretde ḳoyup gideli ol māh-cemāl
Eyledi ḳaşı hilāli teni bīmārı hilāl

3

Ne hilāl oldı vücūdum ġam u ġuṣṣayla ḫayāl
Bile gitmek-ise yoḳ cān-ı ża‘īfümde mecāl

5

Hicr ise mühlik ü ṣabr-ise aña emr-i muḥāl
Bilmezem n’eyleyeyin nic’ideyin nic’ola ḥāl

7

Meded Allāh meded hey meded Allāh meded
IV

1

Bir dem idi ki göñül olmış idi yār-ile yār
‘Iyş u ‘işretde idi anuñ-ile leyl ü nehār

3

Nā-geh157ayırdı dirīġ āfet-i çarḫ-ı ġaddār
Beni ḥasretde ḳoyup itdi o meh terk-i diyār

5

Oldum āvāre vü sevdā-zede vü zār u nizār
Derd ü fürḳat elem ü hicri baña eyledi kār

7

Meded Allāh meded hey meded Allāh meded
V

1

Fevrīyā gideli ol yüzi güneş ‘ārıżı nūr
Dīdemüñ nūrı gidüp ḳalmadı sīnemde sürūr

3

Cismüme āfet irişdi tenüme geldi fütūr
Az ḳalupdur kim idem ‘ālem-i ervāḥa mürūr

5

Aç Ḫudāya elüñi eyle du‘a iy mehcūr
Di ki yā Rab meded it yārdan itme meni dūr

7

157

38

Meded Allāh meded hey meded Allāh meded

IV/3 Mecmuada “nāgehān” kelimesi vezin gereği “nāgeh” olarak kaydedildi.
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39
Müseddes-i Ḳıyāsī

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
I
1

N’ola bīżār olur isem dil-i nālānumdan
Cānuma geçdi uṣandurdı beni cānumdan

2

Kimse efġānum ucından geçemez yanumdan
Gözlerüm daḫı döker yaş yirine ḳanumdan

14a

3

Kime feryād ideyin nāle vü efġānumdan
Kime ḳan aġlayayın dīde-i giryānumdan
II

1

Bükülüp ḳaşlarınuñ fikri ile yāy oldum
Gözlerüm görmez olup bī-ser ü bī-pāy oldum

2

Cümle rāzum ṭuyulup ‘āleme rüsvāy oldum
Nāleler baġrumı deldi göz ü göz nāy oldum

3

Kime feryād ideyin nāle vü efġānumdan
Kime ḳan aġlayayın dīde-i giryānumdan
III

1

Beni ḳul itdi yürürken başuma āzāde
Şimdi baḳmaz yüzüme hem-dem olup hem yāde

2

Ne bu ḳanlu yaşuma raḥm ider ol beg-zāde
Ne bir efġānumı diñler geliser dünyāda

3

Kime feryād ideyin nāle vü efġānumdan
Kime ḳan aġlayayın dīde-i giryānumdan
IV

1

Görmeyelden berü ol şem‘ ruḫ-ı cānānı
Rūz [u] şeb aġlamadan dīde mi ḳaldı ḳanı

2

İy baña yoḳ mı deyen nālelerüñ oranı
Degme derd-ile dutulmaz yeñemen efġānı

3

Kime feryād ideyin nāle vü efġānumdan
Kime ḳan aġlayayın dīde-i giryānumdan

70

V
1

İy Ḳıyāsī āh-ı hicrān olalı yoldaşum
Rāh-ı miḥnetde benüm zehr-i ġam oldı aşum

14b

2

Sile virür bu cihānı meded āḫir yaşum
Her şeb efġān-ile gel diñle belālu başum

3

Kime feryād ideyin nāle vü efġānumdan
Kime ḳan aġlayayın dīde-i giryānumdan
40158
Müseddes-i Sulṭān Süleymān

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fa‘ūlün
I
1

Bir sālike yol gösterür insān ele girmez
İy ṭālib-i Ḥaḳ pīr çü aḳrān ele girmez

2

Cān gözüni gel bundan aç andan ele girmez
Ölmedin eger ölmez-iseñ cān ele girmez

3

Cān virmeyicek derd-ile cānān ele girmez
Cān anı diler līkin ol āsān ele girmez
II

1

Dīdāra ṭayan neyleyiser cennet ü ḥūrī
Zülf-i hevesi ṣaldı dile bu şer ü şūrı

2

Yoḳluḳda ḳomışdur deheni cümle hużūrı
Varlıġımuz itdi bize bu fürḳati dūrı

3

Ögrendi göñül miḥnet-i hicrāna żarūrī
Bir ancılayın dil-ber-i fettān ele girmez
III

1

Yār idineli miḥneti ġafletden uyandum
Ṭaşdı yüregüm ḳan yaş-ile ḳana boyandum

2

Ten şöyle ża‘īf oldı ki ben cāndan uṣandum
Şevḳ-ile ḳadem ẟābit idüp ‘ışḳa ṭayandum

158

40

Muhibbî Divanı’nda bulunamadı.
Mecmuada şiirin devamı yoktur.

71

3

Başdan ṭutışup şem‘ gibi odlara yandum
Dermāndeyem uş derdüme dermān ele girmez159

16a160

41
[Mu‘aşşer-i Muṣṭafā]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Çünki alur işbu tācı taḥtı devr-i rūzgār
Terk idüp bu raḫtı baḫtı bir (…) ḳıl iḫtiyār

2

Besleme cismi ki anı yiyiserdür mūr u mār
Ġırre olma devletüñe kim degüldür pāyidār

3

Nice merdüm ḳan-ile boyandı işbu lālezār
Nice biñ ḥasretlü yatur nice biñ biñ gül-‘iẕār

4

Ṭolıdur feryād āh u zār-ile dār u diyār
‘Āḳıbet bildüñ bunı kim saña ḳılmaz pāyidār

5

Cehd ḳıl senden ki dünyāda ḳala bir yādigār
Baña dirseñ devr elinden oldı ‘aḳlum tārımār
II

1

Vaḳt-i ṣubḥ oldı yine ‘azm-i gülistān eyledük
Def ‘-i ġam itmeklige ya‘nī ki dermān eyledük

2

Lāleye ḳılduḳ naẓar baġrumızı ḳan eyledük
Āh ḳılduḳ cümle ṭaġı ṭaşı nālān eyledük

3

Derd ü miḥnet çekmede Ferhādı yalan eyledük
Āḫirin bildük fenā terk-i dil ü cān eyledük

159

40 Mecmuada şiirin son kısımları eksiktir.
16a 15a numaralı varak, muhtemel varak karışıklığını gidermek için önceki sayfalarda ilgili
yerlere aktarılmıştır.
160

72

4

Nām [u] nengi biz bugün ṭopraġa yeksān eyledük
Nice gün yüzlüleri ḫāk içre penhān eyledük

5

İy göñül ṭut kim seni bu çarḫa sulṭān eyledük
Nice sulṭānlar yatur ṭopraġ içinde ḫor u zār
III

1

Bir naẓar ḳıl lāleye kim baġrı ḫūn olmış-durur
Serv ṣalar başını ṣankim cünūn olmış-durur

2

Nice ser-keşler bu çarḫ içre zebūn [olmış-durur]
Cevr ü miḥnet derd ü ġam çarḫa fünūn olmış-durur

16b

3

Gözyaşından yiryüzi lāle-gūn olmış-durur161
Bir degirmendür felek ‘ömr aña un olmış-durur

4

Ġāfil olmañ dōstlar gerdūn dūn olmış-durur
Virdügin dünyā alur çünkim oyun olmış-durur

5

Bir ḳanaradur bu ‘ālem ḫalḳ ḳoyun olmış-durur
‘Ārif iseñ her gice bir tekyede ḳılma ḳarār
IV

1

Gül-i ḥamrā vaḳti irdi bāġa eyle cā bugün
Gör ne reng itdi yine bu künbet-i ḫaḍrā bugün

2

Bir libās-ı ṭurfa giymişdür yine ṣaḥrā bugün
Ḳıpḳızıl ḳızardı ḫacletden gül-i ḥamrā bugün

3

Kime ḳılmışdur vefā bu kec-rev-i dünyā bugün
Āl ider gel ālına aldanmaġıl yārā bugün

161

41

III/3a Mısra vezne göre eksiktir.
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4

Ṭopraġa düşmiş yatur nice semen-sīmā bugün
Bir dem içre yıḳdı dünyāyı bir ejderhā bugün

5

Ḳanı Dāvūd u ḳanı İskender-i Dārā bugün
Sen yatursın ḫˇāb-ı ġafletde ne oldı āşikār
V

1

Bir zamān itdi bahāruñ ṣoḥbetini ‘āşıḳān
Başladı eşcārı taġyīr itmege yir yir ḫazān

2

Serv büküldi vü ṣoldı vü döküldi erġuvān
Nicesi ġam çekmeyem ya nice olam şādumān

3

Düzdügini çün bilürsin kim bozar āḫir cihān
‘Ömre ġırre olmaġıl kim bir aḳarṣudur hemān

17a

4

Gizlü nesne yoḳ cihānda cümlesi günden ‘ayān
Bunda ne Ḍaḥḥāk u Cem ḳaldı ne ḫod Nūşin-revān

5

Görmedüñ mi nice yatur Bursada ‘Oẟmāniyān
Māżiye ḳılma naẓar kim geçdi biñ biñ tāc-dār
VI

1

Çünki eşcāruñ ḳabāsın ḳapdı peyk-i bī-direng
Ḳırdı ezhāruñ çerisin itmedi bir laḥẓa ceng

2

Yine mātem ḫil‘atini geydi işbu lāle-reng
Mūşa dönmişdür ecel dāmında nice biñ peleng

3

Nice altun tāc urınan başlaruñ yaṣduġı seng
Sen dirüşürsin benüm olsun diyü Türk ü Freng

4

Hey ne ġāfilsin ki gelmez yāduña tābūt-ı teng
Ḳalmışam ḥayrān u vālih yimedin afyōn-ı beng

74

5

Belki saña aṣṣı ḳılmaz Muṣṭafā bu nām u neng
Rāh-ı ‘ışḳ içinde cehd it cümlesin ḳılġıl niẟār
42162
Muḫammes-i Rāzī

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Gāh çıḳar ḫaṭṭuñ bu dil milkine ġāret gösterür
Gāh döner ḳand-i lebüñ mıṣr-ı melāḥat gösterür

3

Ḥüsnüñ iy āfet senüñ çoḳ dürlü ḥālet gösterür
Ṣabr it iy dil var yüri kāruñ ferāġat gösterür

5

Görelüm āyine-i ‘ālem ne ṣūret gösterür
II

1

Demdür iy ḫūnī gözüm hicr-ile var yaş ol yüri
Duy yürek derd ü belā vü ġuṣṣaya kāş ol yüri

17b

3

Bir lebi şīrīn içün naẓm-ı güher-bāş ol yüri
Kūh-ı ġamda seng-veş Ferhāda yoldaş ol yüri

5

Görelüm āyine-i devrān ne ṣūret gösterür
III

1

Āh kim dil zevraḳı düşdi bu baḥr-ı fürḳata
Rūzgār el virmeyüp irmen kenār-ı vuṣlata

3

Bir belā-keş ‘āşıḳam dünyāya geldüm miḥnete
Başumı alup ele gitdüm diyār-ı ġurbete

5

Görelüm āyine-i ‘ālem ne ṣūret gösterür
IV

1

Nice bir derd-i firāḳ-ı yār-ile ġamnāk olam
Ya nice bir dest-i ḥasretle girībān çāk olam

3

Ya ḫayāl-i naẓm-ı gevher-bār-ile bī-bāk olam
Ya bir iş başında olam ya ayaḳda ḫāk olam

5

162

42

Görelüm āyine-i devrān ne ṣūret gösterür

Râzî Divanı’nda bulunamadı.
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V
1

İy mu‘abbir vaṣl-ı cānān-ile ta‘bīr it beni
Ḳāle ṣıġmaz şerḥumuz ḥāl-ile taḳrīr it beni

3

İy muṣavvir luṭf idüp bir ḥūra taṣvīr it beni
Rāzīyem mir‘āt-i dest-i yāra taṣvīr it beni

5

Görelüm āyine-i ‘ālem ne ṣūret gösterür
43163
Ḥayretī Fermāyed [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Her nefes ben bende ol sulṭānum añdum aġladum164
Ol efendüm ol kerīmü’ş-şānum añdum aġladum

2

Mehd-i miḥnetde bu göñlüm ṭıflın avıtmaġ içün
Cān u dil eglencesi cānānum añdum aġladum

18a

3

Gördügümce ben bu gülzāruñ gül-i ra‘nāların
Āh ider165ol ġonca-i ḫandānum añdum aġladum

4

Cānuma kār itdügince ġam bu miḥnet-ḫānede
Derd-ile ol külbe-i aḫzānum añdum aġladum

5

Ṭañ mıdur Ya‘ḳūb-veş gözden çıḳarsam Ḥayretī
Ben ki her dem166Yūsuf-ı Ken‘ānum añdum aġladum

163

43
Hayretî Divanı, s 139 / Bu şiir 24a’dada kayıtlıdır. Yalnız burada kaydedildi, tekrarına gerek
görülmedi.
164
1-2b-3b-4b-5b añdum aġladum : añar aġlaram D.
165
3b ider : idüp M.
166
5b Ben ki her dem : Dem-be-dem ol M.
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44167
[Ġazel-i] Ḥayretī

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Ġam degüldür ‘āşıḳ-ı sermest olanlar aġlamaḳ
Bezm-i ‘ışḳ168içinde gülmekdendür iy yār aġlamaḳ

2

İy yüzi gülşen nedür gülmek şen olmaḳ bilmezem
Göñlümi egler hele gāh gāh nā-çār aġlamaḳ

3

Ṣan‘atıdur göñlümüñ bār-ı belā çekmek müdām
‘Ādetidür çeşmümüñ iy dōst her bār aġlamaḳ

4

Bildiler aġladuġumdan kime169ḥayrān olduġum
Göreyin ḳan ola itdi keşf-i esrār aġlamaḳ

5

Bend-i miḥnetden mezīd olsun beni ḳıldı ḫalāṣ
Ẕerre deñlü ġam ḳomadı bende deyyār aġlamaḳ170

6

Künc-i miḥnetde nic’olurdı ‘aceb ḥālüm benüm
Olmayaydı baña luṭfından eger yār aġlamaḳ

7

Şādılıḳdan yoḳ-durur gerçi derūnumda171eẟer
Her ne deñlü dir-iseñ iy Ḥayretī var aġlamaḳ

167

44 Hayretî Divanı, s. 249 / Bu şiir 24a’da da kayıtlıdır. Yalnız burada kaydedildi, tekrarına
gerek görülmedi.
168
1b ‘ışḳ : ġam D.
169
4a kime : saña M.
170
5 ve 6. beyitler: --M. / 2 : 3, 3 : 4, 4 : 6 D.
171
7a yoḳdurur gerçi derūnumda : gerçi yoḳdur vücūdumda M.
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45172
[Ġazel-i] Ḥayretī
Mef ‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün
1

Didüm güzellerüñ nesi ġāyet güzel gerek
Bir pīr işitdi didi güzelde göz el gerek

2

‘Arż eyleme mesā’il-i fıḳhı bize faḳīh
Rindāna ter terāne vü rengīn ġazel gerek

3

Bu şimdiki güzeller ile hem-dem olmaġa
Bir oñmaduḳ ḥaḳīḳati yoḳ mübtezel gerek173

18b

4

Şi‘r ol-durur ki ‘arż-ı ḥuṣūl-i viṣāl ola
Sözinde ḥāṣılı kişinüñ mā-ḥaṣal gerek

5

Didüm ecelsüz öldi ḳuluñ Ḥayretī didi
Bir dirliginde ölmişe de ne ecel gerek
46174
[Ġazel-i] Necātī

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Var iken cānāne göñlüm cāna olmaz āşinā
Şem‘i ḳoyup ġayr-ile pervāne olmaz āşinā

2

Cānı yüreklendüren sīnemdeki peykānıdur
Ḳalbi āhen olmayan meydāna olmaz āşinā

172

45 Hayretî Divanı, s. 261 / Bu şiir 24b’de de kayıtlıdır. Yalnız burada kaydedildi, tekrarına
gerek görülmedi.
173
3 : 4, 4 :3 D.
174
46 Necâtî Divanı, s. 155
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3

İy baña aġlamaġ-ile175başa çıḳmazsın diyen
Gözi yeñmeyen kişi ‘ummāna olmaz āşinā176

4

Baḳmadı bendin yaña sen cāna177uyaldan göñül
İki gün bir kimseye178dīvāne olmaz āşinā

5

Niçün aḫşamlarsın aġyār-ile iy bedr-i tamām
Seg bilürsin kim meh-i tābāna olmaz āşinā

6

Cān ṭabībisin senüñ geldügüñ uman ḫastalar
Ḫoş dirilür derd ile dermāna olmaz āşinā179

7

Kısmet-i bezm-i ezeldür iy Necātī bilmiş ol
Āşinā bī-gāne vü bī-gāne olmaz āşinā
47180
[Ġazel-i] Necātī

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Yār ola ṣandum göñül virdüm saña
Ben baña itdüm dirīġā ben baña

2

Didi ġamzem oḳlarıyla nicesin
Nice gelürse didüm iy bī-vefā

3

Didi ḳarşu ṭut dil-i bīmāruñı
Ġamzem oḳlarına didüm ḫoş ola

175

46

176
177
178
179
180

47

3a baña aġlamaġ ile : baña sen aġlamaḳla D.
3 : 4, 4 : 5, 5 : 6, 6 :3 D.
4a cāna : māha D.
4b İki gün bir kimseye : Kimse ile bellüdür M.
6. beyit : --M.
Necâtî Divanı, s.156
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19a

4

İki gözsüz baḳayın dünyāya ger
Ḫāk-i pāyuñ bilmez-isem tūtiyā181

5

Gāh zülfüñ ser-keş olur geh ḫaṭuñ
Eksük olmaz her yañadın bir belā

6

Dōstlardan yād olupdur cān u dil
Olalı derd ü ġamuñla āşinā

7

Gāh mescid gösterür geh mey-kede
Olmaduḳ biz ‘ışḳuñ ile bir yaña182

8

Kim-durur dirseñ Necātī dōstum
Bende-i muḫliṣ muḥibb-i bī-riyā
48183
Ḥayretī Fermāyed [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Her ża‘īfe ḫor baḳma merd iseñ merdāne baḳ
Her ḳarıncayı dilāver gör dilā şīrāne baḳ

2

Gözüñ üstünde ḳaşuñ var dime iy dil184kimseye
Gel ḳalender-meşreb ol her şaḫsa dervīşāne [baḳ]

3

‘Işḳ-ı dilberle nedür hīç ṣorma aḥvālüm185benüm
Şem‘i gör pervānenüñ ḥāline yana yana baḳ

181

47
Şiirin 4. , 5. ve 6. beyitlerinin ilk kelimeleri, mecmua sayfasının üzerinin kapatılmış olması
nedeniyle okunamamaktadır. Bu kelimeler divandan tamamlanmıştır.
182
7. beyit: --M.
183
48
Hayretî Divanı, s. 250
184
2a iy dil : hergiz D.
185
3a nedür hīç ṣorma ahvālüm : mücrimem ṣormaġıl ḥālüm M.
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4

Gözlerüm-çün ġayrılar gözler dir-imiş müdde‘ī
Dīde-i giryānuma olan ḳurı bühtāna baḳ

5

Pīr ü mürşid186diyü her nā-dāna uyma Ḥayretī
Ana ḳarnında187velāyet gösteren oġlana baḳ
49188
Firāḳī Fermāyed [Ġazel]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
1

Cihāna şāh olup şāhum189cihān ṭurduḳça ṭurduñ ṭut
Cihān milkinde Şeddādī binā190bünyādın urduñ ṭut

2

Göçersin kūs-ı rıḥlet çalınur bir gün191bu menzilden
Otaġuñ pādişāhum lāle-veş ṣaḥrāda192ḳurduñ ṭut

19b

3

Ḳonaġuñ ‘āḳıbet bāġ-ı ferāġatdur benüm cānum193
Ṣabā gibi çapup her yaña194hā yildüñ yüpürdüñ ṭut195

4

Olursın cür‘a-veş yarın ya bir gün ḫāk-ile196yeksān
Bugün Cem197bezmine irdüñ ṣafā cāmını sürdüñ ṭut

5

Vücūd iḳlīminüñ farżā ki olmışsın Süleymānı
‘Adem deryāsına ol salṭanat mührin düşürdün ṭut198

186

5a Pīr ü mürşid : Pīr-i mürşid M.
5b ḳarnında : rahminde D.
188
49 Kadir Güler, “Kütahyalı Firâkî ve Bilinmeyen Şiirleri”, Turkish Studies, s. 1043 / Bu şiir
28b’de de kayıtlıdır. Yalnız burada kaydedildi, tekrarına gerek görülmedi.
189
1a şāhum : şehā FŞ.
190
1b Şeddādī binā : Şeddād-ı FŞ.
191
2a bir gün : āḫir FŞ.
192
2b ṣaḥrāda : her yirde FŞ.
193
3a Ḳonaġuñ ‘āḳıbet bāġ-ı ferāġatdur benüm cānum : Elinden rūzgār-ı zūr-kārūn ḳurtuluş
yoḳdur FŞ.
194
3b çapup her yaña : bu ṣaḥrālarda FŞ.
195
4. beyit : --M. / 3:6, 6:3 FŞ.
196
4a cür‘a-veş yarın ya bir gün ḫāk : böylece her dem nicedür hāl FŞ.
197
4b Cem : hac FŞ.
187

48
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6

Bu ‘ālem murġ-zārunda murāduñca şikār alup
Şehā bāzū-yı devletden nice şehbāz uçurduñ ṭut

199

7

Götürür bezm-i keẟretden ayaġı her kişi āḫir200
Firāḳī bir el öñdin ‘ālem-i vaḥdetde yurduñ ṭut
50201
Ḥayretī Fermāyed [Ġazel]

Mef‘ūlü Mefā‘īlün Mef‘ūlü Mefā‘īlün
1

Ne āteş ü bād u ne āb u gil idüm cānā
Sen serv-i hevā-baḫşa ben mā’īl idüm cānā

2

Daḫı gili Ferhāduñ olmamış idi taḫmīr
Ben rāh-ı meşaḳḳatde pā-der-gil idüm cāna

3

Leylīye henüz202Mecnūn olmamış-idi meftūn
Ben vāde-i ḥayretde lā-ya‘ḳıl idüm cānā203

4

‘Ālemde henüz adı yād olmadın engūruñ
Ḫum-ḫāne-i vaḥdetde kanzil idüm cānā

5

‘Işḳ eyledi āvāre ben Ḥayretīyi yoḫsa
Her ḫıdmete cān-ile müsta‘cil idüm cān

198
199
200

49

5 Bu beyit 19a’da der-kenar olarak kayıtlıdır.
6. beyit :--M.
7a Götürür bezm-i keẟretden ayaġı her kişi āḫir : Ayaġı götürür her kişi āḫiri bu meclisden

FŞ.
201
50 Hayretî Divanı, s. 134 / Bu şiir 28a-b’de de kayıtlıdır. Yalnız burada kaydedildi, tekrarına
gerek görülmedi.
202
3a henüz : daḫı D.
203
3: 4, 4:3 D.
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51204
Yaḥyā Fermāyed [Ġazel]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
1

Ġanīdir ‘ışḳ-ile göñlüm ne mālum ne menālüm var
Ne vaṣl-ı yāra ḫandānam ne hicrāndan melālüm var

2

Ne saġ olmaḳ diler göñlüm205ne ölmekden ḳaçar cānum
Cihānda ḫaste-i ‘ışḳ olalı bir ḫoşca ḥālüm var

3

Ne meyl-i Külbe-i Aḥzān ne seyr-i ṣoḥbet-i yārān
Ne ṭa‘n-ı zāhid-i nā-dān ne ceng ü ne cidālüm var

20a

4

Ben ol ḥayrān-ı ‘ışḳam ki yitürdüm206‘aḳl [u] idrāki
Ne ‘ālemden ḫaberdāram ne kendümden ḫayālüm var

5

Cihān fānīdür iy Yaḥyā Hüve’l-Ḥayyu Hüve’l-Bāḳī
Degişmem aṭlas-ı çarḫa benüm bir köhne şālum var
52207
Ḫayālī Fermāyed [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

İy ṣanem şol ḫāl kim ḳonmış bu ḫaṭṭ-ı mehveşe
Kāfir-i Hindī-durur kim secde eyler āteşe

2

Şām-ı ḥasretde benüm çün az giryān olmaduñ
Göreyin iy merdüm-i çeşmüm ilāhī çoḳ yaşa

3

Cānını ḳurbān virürdi uġrasa ‘āşıḳlaruñ
Ḫançerüñ gibi yelin yüzli güzel pehlū-keşe

204

51

205
206
207

52

Yahyâ Bey Divanı, s. 318
2a diler göñlüm : murādumdur D.
4a yitürdüm : yetirdüm M.
Hayâlî Divanı’nda bulunamadı.
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4

Baña eflākuñ ṭoḳuz piymānesin bir yirden iç
Ṭolı içseñ sāḳīya ben ‘āşıḳ-ı deryā-keşe

5

Ni‘met-i dünyāya meyl itmez Ḫayālī pāk-dil
Şāh-bazı evc olan ḳonmaz leşe208
53
Taḫmīs-i [Ṣafāyī Ġazel-i] Ḫaṭāyī209

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
I
1

Ḫiṭābı çün elest oldı belī geldi lisānumda

Ḳasemnā210olıcaḳ ḳısmet baña ‘ışḳ oldı cānumda
3

Hüve’l ‘ışḳ oldı bes ẕikrüm benüm her dem zebānumda
Diyār-ı ‘ışḳa sulṭānam dilā bende zamānumda211

5

Vezīrümdür ġam u ġuṣṣa oturur iki yanumda
II

20b

1

Düşelden bu göñül şāha şu ‘aynı şın-ile ḳāfa
Ḳulaḳ ṭutmaz ferāġatdur iki ‘ālemde hīç lāfa

3

Müşevveşden ḫalāṣ olup göñül ulaşalı ṣāfa
Ben ol şeh-bāz-ı kūh-sāram baş egmem ḳulle-i Ḳāfa

5

Nice ‘anḳā gibi yavrı uçurdum āşiyānumda
III

1

Aḳıdup gözlerümden yaş cihānı cümle seyl itdüm
İki çeşmüm bıñarlarun Furāt [u] Dicle Nīl itdüm

3

Bu ḥasret iftirāḳından yanup giryān-ı dil itdüm
Firāḳ-ı derd-i āh-ile yaḳup baġrumı kül itdüm212

5
208

52
53

209
210

İlikler ḳara ṣu oldı eridi üstüḫˇānumda

5b Mısra vezne göre eksiktir.
Başlık : Muḫammes-i Ḫaṭāyī M.
I/2 “Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini

aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık.
Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.” Zuhruf, 43/32
211

Gazel : Şah İsmail Hatâ’î Külliyatı, s. 173
III/4 Firāḳ-ı derd-i āh ile yaḳup baġrumı kül itdüm : Belā vü miḥnet ü derd ü ġam ile eyşe
yandum kim HK.
212

84

IV
1

Ḳamudan vaḥşet eyledüm Ḥaḳ oldı mūnis-i yārum
Fenā-yı ‘ışḳa ġarḳ oldum ḳodum nāmūs-ile ‘ārum

3

Maḥabbet yolına virdüm iki ‘ālemde hep varum
Ben ol cān-bāz-ı ser-bāzam felek farḳındadur213dārum

5

Nice Ḥallāc-ı Manṣūrı yüritdüm rīsmānumda214
V

1

Yaradılmış ḳamu varlıḳ Ḥaḳuñ luṭf-ile nāmıdur
Ṣafāyī ten-durur yoḳsa Ḥaḳ anuñ cān-ı cānıdur

3

Görinen mā-sivāda hep beḳāsız cümle fānīdür
Hemān el arḳası yirde cihānuñ pehlevānıdur215

5

Ḫaṭāyī hep giçen serden216ḳadem ḳoyan nişānumda
54217
Taḫmīs-i Yetīmī [Ġazel-i Necātī]218

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün
I
1

Ḥüsnüñ żiyāsı ‘āleme iy dil-rubā yiter
La‘lüñ ṣafāsı cānuma her dem ġıdā yiter

21a

3

Ḫāk (…)219sīnede dāġ-ı cefā yiter
Dil kişverine zülf-i siyāhuñ belā yiter

5

Yıḳmaġa bu vilāyeti bir220ejderhā yiter
II

1

İzüñ ġubārı başuma ger olsa-idi tāc
Olmaz idüm bu vech-ile ḫalḳ ortasında aç

213

IV/4 farḳındadur : fōḳundadur HK.
IV/5 rīsmānumda : risimānumda D.
215
V/4 pehlevānıdur : pādişāhıdur HK.
216
V/5 hep giçen serden : başdan geçsün M.
217
54 Yetîmî Divanı’nda bulunamadı. /Gazel : Necâtî Divanı, s. 211 / 5 beyti tahmis edilen bu
gazel divanda 8 beyitliktir.
218
Başlık : Muḫammes-i Yetīmī M.
219
I/3 Mısraın başındaki kelimeler, üzerine kağıt yapıştırıldığından okunamamaktadır; ancak
20b’deki reddâde mısraın ilk kelimesinin “Ḫāk” olduğunu göstermektedir.
220
I/5 bir : ol D.
214

53
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3

Mu‘tad olalı derde devā istemez mizāc
Bīmār-ı ‘ışḳa şerbet-ile eyleme ‘ilāc

5

Var iy ṭabīb beni ḳo derdüm baña yiter
III

1

Aġyāra uyuban beni iy kaşları kemān
Atma yabana oḳ gibi gögsüñ gerüp hemān

3

Hicr āteşine yaḳalı bu çarḫ-ı bī-amān
Gāh yaş gelür gözümden [ü] gāh yaş yirine ḳan

5

Derd-i derūnı bilmege bu mācerā yiter
IV

1

Geldüm bu fānī ‘āleme hīç sürmedüm ṣafā
Çekdüm belā vü miḥneti biñ dürlü ben cefā

3

Dilber yolında yildügüm oldı ḳamu hebā
İy çarḫ sen de yār gibi olma bī-vefā

5

Zīrā bu deñlü ‘āleme bir bī-vefā yiter
V

1

Kimse Yetīmī sen gibi bī-‘izzet olmasun
‘Ālem içinde müflis ü bī-ḥurmet olmasun

3

Aç ol cihānda minnet-ile ni‘met olmasun
Tek yirde gökde ẕerre ḳadar minnet olmasun

5

Örtü döşek Necātīye bir būriyā yiter
55221

21b

[Taḫmīs-i Raḥmī Ġazel-i Necātī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Vaḳt-i gülzār irdi bülbül oldı gūyā bir yaña
Ṣalınur ra‘nālanup222her serv-i bālā bir yaña

3

Ehl-i diller ḳıldılar gül-geşt-i ṣaḥrā223bir yaña
Ḫalḳ-ı ‘ālem bir yaña bī-çāre tenhā bir yaña

221
222
223

55

Rahmî Divanı, s. 108
I/2 ra‘nālanup : ra‘nālanur D.
I/3 gül-geşt-i ṣaḥrā : gül-geşt-i ṣaḥrā-i D.

86

5

Cennet-i kūyuñ ḳomazam oldı dünyā bir yaña
II224

1

İdeli zencīr-i zülfin boynuma225ol yār bend
Ḫalḳa ḫalḳa dūd-ı āhum çarḫa ṣalmışdur kemend

3

Fā’ide itmez ne lāzımdur226dil-i şeydāya pend
‘Işḳa māni‘ olmasun zāhid kelām-ı hūşmend227

5

Kimse ḳarşu ṭura mı228ger aḳsa deryā bir yaña
III

1

Gülşene ‘arż eyleyelden229dil-berā dīdāruñı
Lāle ḫacletden ḳızardı göricek ruḫsāruñı

3

Ġonca dem-beste ḳaldı işidicek230reftāruñı
Bulımadılar arayup şīve-i reftāruñı

5

Gitdi Ṭūbā bir yaña serv-i dil-ārā bir yaña
IV

1

Ehl-i dünyānuñ dilā gūş itme ḳīl ü ḳālini
Gel ḳalender ol bulup231bir Rūmili abdālını

3

Kār u bārı232terk idüp bürün melāmet şālını
Ehl-i dünyā böyle ‘arż233eyler tecerrüd ḥālini

5

Yirde Ḳārūn bir yaña gökde Mesīḥā bir yaña
V

1

Āh-ı Raḥmīden234n’ola gerdūn olursa bī-ḳarār
Gerd-i miḥnet eyledi235mir‘āt-ı ḳalbin pür-ġubār

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

55

II : III, III : II D.
II/1 İdeli zencīr-i zülfin boynuma : Boynuma zencīr-i zülfin ideli D.
II/3 ne lāzımdur : ne lāzım bu D.
II/4 hūş-mend :ḫoş-mend D.
II/5 ḳarşu ṭura mı : māni‘ olmaz D.
III/1 ‘arż eyleyelden : ‘arż idelden D.
III/3 işidicek : işidüp D. / Mısra vezne uymamaktadır.
IV/2 bulup : bilüp D. / abdālını : ‘abdālını D.
IV/3 Kār u bārı : Kār u bārın D.
IV/4 böyle ‘arż eyler : ile şerḥ eyler D.
V/1 Āh-ı Raḥmī : Āh Raḥmī M.
V/2 miḥnet eyledi : miḥnet ḳıldı D.
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22a

3

‘Ārıżında ẓāhir olaldan bu ḫaṭṭ-ı müşg-bār236
Cānına oldı Necātīnüñ ḥāvāle ‘ışḳ-ı yār

5

İy ecel sen de gelüp itme taḳāżā bir yaña
56
Muḫammes [Mahlassız (?)]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Hicr odıyla ṭutışan evvel zübānumdur benüm
Āsumānı nīl-reng iden duḫānumdur benüm

3

Çarḫ fānūsın yaḳan sūz-ı nihānumdur benüm
‘Işḳ ṭāsın çıñradan āh u fiġānumdur benüm

5

Söylenen dillerde şimdi dāsitānumdur benüm
II

1

Māni‘ olur aġlamaḳ ger söylesem güftāruma
Söylemezsem kim meded eyler bu āh u zāruma

3

Bilmezem kim şerḥ ide sūz-ı derūnum yāruma
Ben nice rūşen diyem dil derdini dildāruma

5

Şem‘ gibi ṭutışan evvel zübānumdur benüm
III

1

Muṣḥaf-ı ‘ışḳı elifden başladum tefsīr çün
Ṣaḥf-ı cānda serv-ḳaddler vaṣfını taḥrīr çün

3

Düzdiler rūşen ṣanem şeklin göñül taṣvīr çün
Bir perī-peyker ḫayā[lüm] her gice tesḫīr çün

5

Ülkerin indüren çeşm-i ḫūn-fişānumdur benüm237
IV

1

Başuma āhum odından ṭaḳdum altun tilleri
Şāh-ı ‘ışḳ olduġumı tā kim işitsün illeri

22b

3

Zeyn olan meydān-ı ‘ışḳ içinde zerrīn mülleri
Ṣubḥadan ṭāḳ-ı zebercetde yanan ḳandīlleri

236

55

237

56

V/3 ‘Ārıżında ẓāhir olaldan bu ḫaṭṭ-ı müşg-bār : Nice bir bu derd ile ben iñleyen zār u nizār
D.
III/5 Vezin gereği mecmuadaki “bu çeşm-i” ibaresi “çeşm-i” olarak alındı.

88

5

Ẓāhir olan şu‘le-i sūz-ı nihānumdur benüm
V

1

‘Ārıż-ı ruḫsār-ı yār üzre bu ḫāl-i ‘anberīn
Ṣan Rasūle ‘aksidür ṣu üzre yir yirin (…)

3

Ser-be-ser rūḥ-ı mücessem eyleyüp iy nāzenīn
Cān-ı Aḥmedden yaratmış cismüñi cān āferīn

5

Ol bu ma‘nīden dimişdür saña cānumdur benüm
57
Taḫmīs-i Şem‘ī238239

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
I
1

Rāżıyam her ne ḳılursa baña serv-i semenüm
Tīġ-ı cevri ile ṣad-pāre ḳılursa bedenüm

3

Rūz-ı şeb zülf-i ruḫ-ı fikri iken her süḫanum
‘Ār idermiş beni öldürmege ol sīm-tenüm

5

Varayın yalvarayın boynuma ṭaḳup kefenüm
II

1

Rāh-ı ‘ışḳında o māhuñ yüzüm[i] ḫāk ideyin
Cehd idüp menzilümi gün gibi eflāk ideyin

3

Zehr-i hicrānı daḫı ṣabr-ile tiryāk ideyin
Ḥulle-i cennet olursa çikeyin çāk ideyin

5

Dem-i vuṣlatda baña ḥā’il olur pīrehenüm
III

1

Uymasaydı o melek dīv raḳībüñ sözine
‘Ādet idinmez idi cevr ü cefāyı özine

23a

3

Baḳmayaldan berü ben zār u nizāruñ yüzine
Ṭoymaya240girsem eger mūr u ża‘īfüñ gözine

5
238

İy Süleymān-ı zamān şöyle ḫayāl oldı tenüm

57 Şem‘î Divanı’nda muhammes ya da tahmis olarak bulunamadı. / Gazel: Şem‘î Divanı, s. 96/
5 beyti tahmis edilen bu gazel divanda 8 beyitliktir.
239
Başlık : Muḫammes-i Şem‘ī M.
240
III/4 Ṭoymaya : Ṭuymaya D. / mūr u ża‘īfüñ : ẕerrece mūrun D.
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IV
1

Gele ben ḫaste[y]i hicrüñle yiter tārumār eyle
Hey ṭabībüm demidür luṭf ile241tīmār eyle

3

Dil-berā dār-ı fenāda bir eyü kār eyle
Tek beni zülf-i dil-āvīzüne ber-dār eyle

5

Çekeyin pādişehüm kendü elümle resenüm
V

1

Düşeliden berü dil yādı o meh-rū meleke
Fenn-i ‘ışḳuñda baña şevḳ-ile geldi meleke

3

Derd-i miḥnet beni her dem nice bir ile çeke
Şem‘īyem kūşe-i mey-ḫāne[y]i virmem242feleke

5

Gülşen-i bāġ-ı iremden baña yegdür vaṭanum
58243
[Muḫammes - Mahlassız]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
I
1

Nigāruñ yüzi aġ alnı açıḳdur ḳaşı çatıḳdur
Benüm baḫt-ı siyāhum iy dirīġā nā-muvāfıḳdur

3

Ki güldür beni her dem ider isem girye lāyıḳdur
Göñül ġamgīn gözüm nemgīn yaşum ḳana boyanıḳdur

5

‘Aceb olmaz budur ḥāli anuñ her kim ki ‘āşıḳdur
II

1

Senüñ cāzū gözüñ cāna ider bu göñlümi bīmār
Ṭabīb-i cānsın itseñ bu ḫaste göñlüme tīmār

241

57

242
243

58

IV/2 ile :idüp M.
V/4 kūşe-i mey-ḫāne[y]i virmem : künc-i ġamun virmezem iy meh D.
Mecmuada başlığı bulunmayan bu şiirin devamı yoktur.
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59244

23b

[Ġazel-i] Selīḳī

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

Ehl-i tecrīd olan ister mi fenādan ġayrı
İster mi245örti döşek arz(?) u semādan ġayrı

2

Ḳaldum ayaḳda ġubār oldı tenüm kimsem yoḳ
Beni yirden götürür bād-ı ṣabādan ġayrı

3

Ḳalmışam bī-kes ü bī-yār ki yoḳdur hergiz
Ṭoġrılup baña gelür tīr-i belādan ġayrı

4

Ḥāṣılum āhdur ancaḳ n’ola ger aġlarsam
Daḫı nem var gelürüm bād-ı hevādan ġayrı

5

İy Selīḳī açamaz bu dil ü cānuñ kederin
Bāde-i ṣāf-ile erbāb-ı ṣafādan ġayrı
60246
Fermāyed Selīḳī [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Gördi ġamnāk olduġum oldı çün [ol] cānān feraḥ
Ẓāhirüm ġamnāk olup oldı ṣafādan cān feraḥ

2

Ġuṣṣamı iẓhār idüp yārāna vaḥşet virmezem
Yoḳsa hīç olur m’ıdum ‘ālemde ben bir ān feraḥ

3

Nār-ı ġamdan dil yanup cān gözi aġlar şem‘-veş
Ẓāhiren şevḳum görüp ṣanur beni yārān feraḥ

244

59

245
246

60

Selîkî ve Şiirleri, s. 256
1a İster mi: Isıtır mı SŞ.
Selîkî ve Şiirleri, s. 209
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4

Ṣunmadı devr içre hergiz cür‘a-i şādī baña
İtmedi göñlümi bir dem sāḳī-i devrān feraḥ

5

İy Selīḳī n’ola ben aġladuġumca gülse yār
Bülbül aġlar ġuṣṣadan olur gül-i ḫandān feraḥ
61247
Fermāyed Selīḳī [Ġazel]

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

Diñ o şīrīn-dehene dünyede bir ad itsün
Ṭaş dögen bir ḳulıyam adumı Ferhād itsün

24a248

2

‘Arş yıḳmaḳ gibidür göñlümi yıḳmasun igen
Ka‘be249yapmaḳ gibidür göñlümi ābād itsün

3

Āşināyı unudup yādları añar imiş
Biz de yād olduḳ aña bizi de bir yād itsün

4

Yiterin yanmaġa ‘ışḳ odına şimden girü şem‘
Çevirüp başına pervāne-i āzād itsün

5

İy Selīḳī ġam-ı hicr-ile biz öldük bārī
Ḳabrümüz üzre gelüp rūḥumuzı şād itsün

247

61 Selîkî ve Şiirleri, s. 247
24a Bu varakta yer alan, Hayretî’ye ait, “Hayretī Fermāyed ” ve “Velehu Eyżān” başlıklı şiirler
17b-18b’de de kayıtlıdır. Şiirler ilk geçtikleri yerde kaydedildi.
249
61 2b Ka‘be : dünye D.
248

92

24b250

62251
Velehu Eyżān [Ġazel-i Ḥayretī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Serverā her ḫıdmete ḳābil-durur252ḳuluñ senüñ
Bende-i muḳbil niçün olmaya maḳbūluñ senüñ

2

Fenn-i ‘ışḳı şol ḳadar ma‘lūm idindüñ iy göñül
Bāb-ı ġamda ḳalmadı bir ḥarf-i mechūlüñ senüñ

3

Rāh-ı ‘ışḳuñda iñen çoḳdur benüm yolsuzlıġum
Her ne ḳılsañ ben ḳula vardur şehā yoluñ senüñ

4

Sen güzellik Rūmınuñ beglerbegisi olalı
Şāhlardur defter-i ḥüsn içre253ma‘zūluñ senüñ

5

Derdüñe iy Ḥayretī tīmār olaldan derd-i yār254
Göz yaşıdur ḳarye-i miḥnetde maḥṣūlüñ senüñ
63255

25a

[Ġazel-i] Ḥayretī

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

Baña iy çarḫ-ı felek ẓulm-i firāvān itdüñ
Ḫāne-i ḳalbümi yıḳduñ yine256vīrān itdüñ

2

Başlar üstinde257yirüm var idi ammā258n’ideyin
Ḳoduñ ayaḳda beni ḫāk-ile yeksān itdüñ

250

24b Bu varakta yer alan, Hayretî’ye ait, “-el gerek” redifli şiir 18a-18b’de de kayıtlıdır. Şiir ilk
geçtiği yerde kaydedildi.
251
62 Hayretî Divanı, s. 274
252
1a ḳābil-durur : ḳābil geçer D.
253
4b defter-i ḥüsn içre : defter-i ḥüsnüñde D.
254
5a olaldan derd-i yār : idelden ‘ışḳ-ı yār D.
255
63 Hayretî Divanı, s. 264
256
1b yine : beni M.
257
2a üstinde : üzre M.
258
2a ammā : illā M.
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3

Bülbüli şimdi mi sen zāġ-ile hem-dem ḳılduñ
Gülleri ḫārlara şimdi mi mihmān itdüñ259

4

‘Āşıḳa şimdi mi aġyār ile virdüñ āzār
‘Ārifi şimdi mi sen hem-dem-i nā-dān itdüñ260

5

Ḥayretī yi yine yārān-ı vefādan ayırup
Göre bi’llāhi bugün kimlere yārān itdüñ
64261
Ġazel-i Ḥayretī

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Rāżıyam ḳıl bu ten-i pejmürdemi cāndan cüdā
Yā İlāhī eyleme tek cānı cānāndan cüdā

2

Sāye gibi ḫāk-ile yeksān olayın tek hemān
Olmayayın ol262boyı serv-i ḫırāmāndan cüdā

3

Gözüme her ġonca zehr263ālūde bir peykān gelür
Seyr-i gülzār itsem ol gül-berg-i ḥandāndan cüdā264

4

Ān-ı vāḥidde elif ḳaddüm eger ġam nūn ider
Eylese devrān eger bir dem beni andan cüdā

5

Ḫaste cānı derd-i yār eyler diyār-ı ġamda
Olmasun ġurbetde bu dermānde dermāndan cüdā265

259

63

260
261
262
263
264
265

64

3b ve 4a : --M.
4b Bu mısra mecmuada 3. beytin son mısraı olarak yer almaktadır.
Hayretî Divanı, s. 135
2b ol : sen D.
3a Mecmuadaki “dehr” kelimesi mânâ gereği “zehr” olarak kaydedildi.
3. beyit: --D. /4 :3, 5:4, 6:5, 7:6 D.
5-6. beyit: --M.
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6

İy perī pervā yimez pervāne per yandurmadan
Olmasun bir pāre tek şem‘-i şebistāndan cüdā

7

İy birāder aġlamaḳla çıḳdı gözden Ḥayretī
Fi’l-meẟel Ya‘ḳūba döndi şāh-ı Ken‘āndan cüdā
65266
Fermāyed Şem‘ī [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Gül gibi ḫurrem olurdı yār-ı aġyār267olmasa
Başlar üzre yiri vardı hem-dem-i ḥār olmasa

2

Yār ile esrārumı bir kimse hergiz bilmese268
Kāşki cümle cihān mest olsa huşyār olmasa

3

Kim olurdu hem-demüm ġurbetde olmasa yaşum
Kim dönerdi üstüme āhum hevādār olmasa

4

Genc-i ‘ışḳuñ sırrını açmazdı kimse cān virüp
Yirde ḳalurdı eger Manṣūr ber-dār olmasa

5

Būse cerr itse lebüñden Şem‘īyi ‘ayb itme kim
Sūḫte meẕmūm olur ‘ālemde cerrār olmasa
66269

25b

[Ġazel-i] Şem‘ī

Mef ‘ūlü Fā‘ilātün Mef ‘ūlü Fā‘ilātün
1

Çün işiginde yārüñ ben ḫākisāra yir yoḳ
Bildüm ki yirde gökde hergiz270ḳarāra yir yoḳ

266

65

267
268
269

66

Şem‘î Divanı, s. 112
1a yār-ı aġyār : yār aġyār D.
2a bilmese : bilmeye M.
Şem‘î Divanı, s. 87
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2

Deryā-yı eşk-i çeşmüm ‘arż itdi mācerāyı
Ol serv-i nāza271geldi didi kenāra yir yoḳ

3

Bu şerḥa şerḥa sīnem göynükler-ile272pürdür
Dāġ-ı cefāya hergiz iy māh-pāre yir yoḳ

4

Sensiz ḥayāt-ı ‘ömrüm ġāyetde müşkil ancaḳ
Gel hey ḳıyāmetüm gel bu intiẓāra yir yoḳ

5

Āhumla eşk-i çeşmüm yir gök götürmez iy meh
Mihrüñle yirde gökde ben ḫˇār u zāra yir yoḳ

6

Şehrinde ol perīnüñ ṣıġmaz selāmet ehli
Şem‘ī melāmet ol kim nāmūs [u] ‘āra yir yoḳ
67
Ġazel-i Ṣāfī273

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Sünbülüñ berg-i gül üzre tār-mār olmaḳ neden
Nergisüñ her kūşede mest ü ḥumār olmaḳ neden

2

Ḥūn-ı dildür dem-be-dem derd ü ġamuñla yidügüm
Ol daḫı zülfüñ ucından zehr-i mār olmaḳ [neden]

3

Ġamzen oḳı irmesün hergiz raḳībüñ göñline
Seng-i ḫārādur nigāra lālezār olmaḳ neden

4

Çünki mirātī cemālünden görinür kā’ināt
Mihr-ile meh der-beder āyine-dār olmaḳ [neden]

270

66

271
272
273

67

1b hergiz : ayrıḳ M.
2b serv-i nāza : serv-i nāz D.
3a göynükler ile : göynüklerümle D.
Başlık: Gazel-i Mir’ātī M.
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5

Ḫaṭṭ-ı dil-ber gibi āḫir çün gelirmiş yār-ilen
Ṣāfīyā āyine-i dilde ġubār olmaḳ neden
68274
Fermāyed Helākī [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Dün gice ol şem‘-i bezm-i cānı añdum aġladum
Ṣubḥa dek ya‘nī ruḫ-ı cānānı añdum aġladum

2

Aġlamazdum zaḫm-ı tīrüñden velī baġrumdaġı
Ḳanlu yaşlar çıḳaran peykānı añdum aġladum

26a

3

Şu‘lelendi āteş-i ‘ışḳı su sepdükçe gözüm
Her ḳaçan bu sīne-i sūzānı añdum aġladum

4

Raḳṣ idüp275şevḳ-ı lebüñle meclisüñde sāġaruñ
Döne döne itdügi devrānı añdum aġladum

5

La‘l-i nābı ḥasretiyle mey diyü ḳanlar içüp276
İy Helākī ol gözi mestānı añdum aġladum
69277
Fermāyed Helākī [Ġazel]

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

Da‘vet it ṣoḥbete yāri ten ü tenhā meye çek
Ṭolular ḳalduruban iki de bir būseye çek

2

Ḳaşları yayı egilürse hemān baġruña baṣ
Kirpik oḳları atılursa revān sīneye çek

274

68

275
276
277

69

Helâkî Divanı, s. 139
4a idüp : urup D.
5a içüp : yudup D.
Helâkî Divanı, s. 130
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3

Sāz u söz ister ise ‘ādeti ḳānūn üzre
Ney gibi āha çalış ‘ūd gibi nāleye çek

4

Tāc-ı zerḳı yire ur delḳ-ı riyāyı çāk it
Rind-iseñ varuñı mey-ḫānede rehn-i meye çek

5

Ben de yāri göreyin bunda Helākī dir-iseñ
Ṣāfī āyine gibi ṣūreti peşmīyene çek
70278
Ġazel-i Şem‘ī

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
1

Ḫalāṣ olmaḳ ne mümkin bir göñül kim mübtelā olsa
Alınmaz ‘ışḳ elinden iki ‘ālem bir yaña olsa

2

Vücūdum zevraḳın deryā-yı eşküm virmedin ġarḳa
Çıḳarsa baḥr-ı ḥayretden bizi bir āşinā olsa

3

Felekden aġlamazdum iy meh-i nā-mihr-bān hergiz
Raḳībüñ cevri neylerdi eger sende vefā olsa279

26b

4

Yoluñda derd-ile ölmek ḥayāt-ı cāvidānumdur
Gerekmez āb-ı Ḫıżr-ile Mesīḥādan devā olsa

5

Ayaġuñ öpmege cānlar virürdi sāḳīyā şehler280
Şarāb-ı ‘ışḳuñ-ile başa varmış281bir gedā olsa

6

Güzellik āsmānında naẓīrin görmemiş kimse
Güneş yüzlü hilāl ebrū bize bir meh-liḳā olsa

278
279
280
281

70

Şem‘ī Divanı, s. 108
3 : 6, 6 : 3 D.
5a şehler : Cemler D.
5b başa varmış : başa çıḳmış D.
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7

N’olaydı Şem‘īyā bu cem‘-i bezm-i ‘ālem-ārāda
Küdūret aradan gitse ḳamu ehl-i ṣafā olsa
71282
Fermāyed Raḥmī [Ġazel]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
1

Beḳā ummañ cihāndan çünki bī-bünyād imiş bildüm
Dil-i ‘uşşāḳ-veş olan ḫarāb-ābād imiş bildüm

2

Cihān ālāyişinden dāmenin gülşende pāk itmiş
Ḫazāndan serv anuñ çün dā’imā āzād imiş bildüm

3

Rumūz-ı ‘ilm-i ‘ışḳuñ gerçi Mecnūn nükte-dānıdur
Bu fenn içre aña aḳrān olan Ferhād imiş [bildüm]

4

Delüp baġrını rūy-ı zerd-ile bezm-i belā içre
Dil-i şūrīde-veş kārı neyüñ feryād imiş bildüm

5

Semender nār-ı ‘ışḳa girse ger ḫākister olmazmış
O da ‘āşıḳ miẟāli yanmaġa mu‘tād imiş bildüm

6

N’ola dil milketin vīrān iderse leşker-i hicrān
Aña şeh Raḥmīyā bir ẓālim-i bī-dād imiş bildüm
72283
Mecāzī Fermāyed [Ġazel]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
1

(…)284olalı mecnūna derd ü ġam siyāhumdur
Görinen āşiyān başında anuñ tāc-ı şāhıdur

285

282
283
284

71
72

Rahmî Divanı’nda ve Şiir Mecmuaları I’de bulunamadı.
Mecmuada şiirin sadece ilk beyti yer almaktadır.
1a Mısraın ilk kelimesi yıpranma sebebiyle okunamamaktadır.
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27a

73
Maḳlūb [Mahlassız- Ġazel]

Mef ‘ūlü Mefā‘īlün Mef ‘ūlü Mefā‘īlün
1

Emdür ṭuṭaġuñ derde derde ṭuṭaġuñ emdür
Emdür baña luṭf eyle luṭf eyle emdür baña

2

‘Işḳuñdan baña cāna cāna baña ‘ışḳuñdan
Ġamdur dün ü gün maḥrem maḥrem dün ü gün ġamdur

3

Senden düşelü ayru ayru düşeli senden
Demdür gözümüñ yaşı yaşı gözümüñ demdür

4

İçüp yidügüm her dem her dem yiyüp içdügüm
Semmdür dükeli sensüz sensüz dükeli semmdür

5

Ben işig[in]e ḳulam ḳulam işig[in]e ben
Cemdür kim aña bende bende kim aña cemdür

6

‘Işḳa düşeli ‘ışḳa ‘ışḳa düşeli ‘ışḳa
Nemdür gözümüñ yaşı yaşı gözümüñ nemdür

286

27b

74
[Ġazel-i ‘Ārifī]

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

Devlet olmazsa müyesser yine felāket bāḳī287
Ni‘met el virmez-ise faḳr u ḳanā‘at bāḳī

2

Ṣaḥn-ı gülşende göñül yoġ-ise ‘izzet berü gel
Tekye-i ġamda saña kūşe-i miḥnet bāḳī

285

72 Gerek bu şiirin mecmuada mahlas beytinin bulunmayışı ve gerekse sonraki varaktaki şiirin
farklı bir yazı stili ile yazılmış olmasından, mecmuanın bu kısmında eksiklik olduğu anlaşılmaktadır.
286
73 Gerek bu şiirin mecmuada mahlas beytinin bulunmayışı ve gerekse sonraki varaktaki şiirin
farklı bir yazı stili ile yazılmış olmasından, mecmuanın bu kısmında eksiklik olduğu anlaşılmaktadır.
287
74 1a Mısra vezne uymamaktadır.
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3

Gel bugün rindler-ile ‘ıyş-ı müdām eyleyelüm
Yine ṣūfīlere hāy u hūy da‘vet bāḳī

4

Çekelüm cān u dili eyleyelüm yāra niẟār
Sen ev oġlanısın iy ġam saña ḫıdmet bāḳī

5

N’ola mescidde bize ‘izzet ü raġbet yoġ-ise
Varalum mey-kedeye ‘Ārifī ḥürmet bāḳī
75
Rāsiḫī Fermāyed [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

İstedüm taḥrīr-i aḫvāl eyleyem iy çeşm-i nūn
Aġzına aldı taḥayyur barmaġın ıṣırdı nūn

2

Baḥr-ı ḥüsnüñde kaşuñ üzre görelden ḫālüñi
Göñlümüñ Zü’n-nūnını ten zevraḳından ḳapdı nūn

3

Cām-ı ‘ışḳ-ile şehā mestdür ezelden göñlümüz
Gitmedi şevḳ-ı elest başındadur vallāhi nūn

4

Ṣaçı bitmedük yetīmlerdür esirge gözyaşın
Sā’ili itmez kerīmü’ş-şān olan iy şāh nūn

5

Pādişāh-ı Mıṣr-ı ḥüsn iy Rāsiḫī dil Yūsufın
Ḫışm idüp ma‘ṣūm iken itdi yirini cāh-ı nūn
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76288
Raḥmī Fermāyed [Ġazel]

Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün
1

Āhumdan āsumāna yir yir ṭarāḳa düşdi
Nerges bigi289her encüm göz açdı baḳa düşdi

28a290

2

Ḳaddüñ ḫayāli ile bāġ içre eşk-i çeşmüm
Serv ayaġına iy gül ṣu gibi aḳa düşdi

3

Cismüm ḫayāli fānūs cān anda şem‘e beñzer
Miḥnet şebinde āhum od gibi yaḳa düşdi

4

Çün ḳur‘a ṣaldı ṣūfī ḥūr-ile geldi Kevẟer
Maḥbūb u bāde iy dil ehl-i meẕāḳa düşdi

5

Ol şem‘-ruḫ viṣālin291aġyāra bildürelden
Ḫākister oldı Raḥmī nār-ı firāḳa düşdi
77
Kemāl Paşa Fermāyed [Ġazel]

Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün
1

Maraż-ı ‘ışḳı gör şifā yirine
Alıgör derdini devā yirine

2

Baña sevdā-yı zülfüñ āḫir-i kār
Ḳara çul giydürür ‘abā yirine

288

Rahmî Divanı, s. 257
1b bigi : gibi D.
290
28a Bu varakta yer alan Hayretî’ye ait “idüm cānā” redifli şiir 19b’de de kayıtlıdır. Şiir ilk geçtiği
yerde kaydedildi.
291
76 5a viṣālin : viṣālüñ D.
289

76
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3

Sīnemüñ sırrı fāş olur yoḫsa
Çāk iderdüm tenüm ḳabā yirine

4

Baḳmadın yüzüme geçüp gitme
Sög begüm bārī merḥabā yirine

5

Müft mesken ṣanur cihānı kişi
Naḳd-i ‘ömrin virür kirā yirine

28b292

78293
[Ġazel-i Ẕātī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Ḫaste çeşmin al vālā ile dil-ber baġlamış
Dir gören āl-ile ḳanluyı o server bağlamış

2

Çeşm-i cellādın anuñçün baġlamış ol pādişāh
Mest olup ġavġā içün yanına ḫançer baġlamış

29a

3

Zülfüñe hem-dem olaldan her hevāyı terk idüp
Fülk-i dil deryā-yı ‘ışḳuñ içre lenger baġlamış

4

Görmedi bu resme hiç Rūm u Ḫiṭāyi294seyr iden
Kākülüñ kim ḳıl ḳalem birle295girihler baġlamış

5

Dir görenler vaṣf-ı dendānuñda naẓm-ı Ẕātīyi
Ẕātī bu naẓm-ı dürer-bārı ne cevher baġlamış

292

28b Bu varakta yer alan “Firāḳī Fermāyed” başlıklı şiir 19a’da da kayıtlıdır. Şiir ilk geçtiği yerde
kaydedildi.
293
78 Zātī Divanı II. Cilt, s. 88
294
4a hiç Rūm u Ḫiṭāyi : Rūmı ve Ḫiṭāyi D.
295
4b ḳalem birle : ḳalelerle D.
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79296
Ḥayretī Fermāyed [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Ḳaçma benden cānuma cān ol benüm ḳardaşcıġum
Gel297meded derdüme dermān ol benüm ḳardaşcıġum

2

Ne umarsın ṣoḥbet-i nā-cinsden hey gel berü
Hem-dem-i erbāb-ı ‘irfān ol benüm ḳardaşcıġum

3

Ben belā küncinde giryān olayın Ya‘ḳūb-veş
Sen ṣafā Mıṣrında sultān ol benüm ḳardaşcıġum

4

Ġam degül ben sāye-veş ḫāk-ile yeksān olayın
Sen ṣalın serv-i ḫırāmān ol benüm ḳardaşcıġum

5

Ḫār-ı ġamda ben ḳo nālān olayın bülbül gibi
Sen açıl gül gibi ḫandān ol benüm ḳardaşcıġum298

6

Sen ṣafā bezminde handān ol beni pervāne-vār
Oda yaḳ şem‘-i şebistān ol benüm ḳardaşcıġum

7

İstimā‘ idüp sözin luṭf eyle her bed-gevherüñ
Ḳulaġuña ḳoyma ‘ummān ol benüm ḳardaşcıġum

8

Ḥayretī gibi dilerseñ k’olasın ġamdan ḫalāṣ299
Gāh mest ü gāh ḥayrān ol benüm ḳardaşcıġum

296
297
298
299

79

Hayretî Divanı, s. 330
1b Gel : Hey M.
5-6 -7. beyitler : --M.
8a ḫalāṣ : emīn D.
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80300
Velehu Eyżān [Ġazel-i Ḥayretī]

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

Gül gül itdi yine sāḳī ruḫ-ı cānānı şarāb
Bülbül itdi ḳamu meclisdeki yārānı şarāb

2

Tazelerdi ṭolu yaġdurmasalar meclisde
‘Ömrümüz ḥāṣılın āhestece bārānı şarāb

3

Sāḳīyā durma hilālī ḳadeḥi devr itdür
Rūz-ı ‘ıyd oldı irişdi yine devrān-ı şarāb

29b

4

Yanuma uġramaz oldı göñül iy pīr-i muġān
Yine ġāyetde levend eyledi oġlanı şarāb

5

Devr içinde nice ārām ideyin ansuz kim
Baña rām eyledi şol āfet-i devrānı şarāb

6

Leblerüñden senüñ iy yār eger ḳatraca yār
İrse deryāya iderdi ḳamu ‘ummānı şarāb301

7

Beni taḥrīk idüben vir nemedi muṭribe dir
Sever ihsānı zihī luṭf u kerem kānı şarāb

8

‘Āşıḳuñ bezm-i belāda nesi var ola şehā
Cigeri pāre kebāb u gözinüñ ḳanı şarāb

9

Ḥayretī būse-i la‘lüñe n’ola cān virse
Sāḳīyā şā‘ir olanuñ çün olur cānı şarāb

300
301

80

Hayretî Divanı, s. 143
6-7-8. beyitler : --M.

105

81
[Ġazel-i] Kemāl Paşa

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

Ölmege cān virürin derd ü ġam-ı yār-ile ben
İy felek ölmek-ile ḳorḳudamazsın beni sen

2

İşigüñde öleyin ḳaçma benüm ḫarcumdan
Seg-i kūyuñ çulı eskisi yiter baña kefen

3

Gözlerüm diñmedi diñlenmedi ḳan aġlamadan
Lāle-veş ḫūn ideli baġrumı ol ġonca-dehen

4

Derd ü ġamdan ölüben cānı saña virmek içün
İki gündür çalışup cān çekişür derd-ile ten

5

Öleyazdum gideyin didüm idi dünyādan
Şimdi bildüm ki güç imiş kişiye terk-i vaṭan

6

‘Āşıḳ oldum saña biñ cān-ile bildüm bunı kim
Kim olursa olur olmaz seni cān-ile seven
82
[Ġazel - Mahlassız]

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

Nice ġuṣṣa nice ġam nice belā nice elem
Yire geçdi gibi dünyāda felek luṭf u kerem

2

İllere vaṣl-ı ṣafāsı baña hicr-i elemi
Hep benüm çün yaradıldı gibi bu miḥnet ü ġam

30a

3

Ḳaçma ġamdan beni terk eyleme iy dil berü gel
Dünyede derd ü belā miḥnet ü ġam şimdi benem

106

4

Bir iki gün ḳonuġun dünyede incitme felek
Beni ṣanma gidicek bir daḫı bu yire gelem

5

Ne ölür ne dirilür çāresi yoḳ ḫaste dilüñ
Bilmezem derd ü ġam-ile anı yā Rab nic’idem
83302
Ġazel-i Şem‘ī

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

‘Ār idermiş beni öldürmege ol sīm-tenüm303
Varayın yalvarayın boynuma ṭaḳup kefenüm

2

Ḥulle-i cennet olursa çekeyin çāk ideyin
Dem-i vuṣlatda baña ḥā’il olur pīrehenüm

3

Tek beni zülf-i dil-āvīzüñe ber-dār eyle
Çekeyün pādişehüm kendü elümle resenüm

4

Ṭuymaya girsem eger mūr-ı ża‘īfüñ304gözine
İy Süleymān-ı zamān şöyle ḫayāl oldı tenüm

5

Gözlerüm yaşı gibi çıkdı gözümden dünyā
Yārdan ġayrı görünmez gözüme nesne benüm

6

Rāżıyam her ne iderse baña serv-semenüm
Tīġ-ı cevri ile ṣad pāre ḳılursa bedenüm305

7

Yumaġa la‘lüñ içün çeşme-i ḥayvāndan elüm
Yaraşur ay u güneş olsa gümüşden legenüm

302
303
304
305

83

Şem‘î Divanı, s. 96
1a sīm-tenüm : sīm ü tenüm M.
5a mūr-ı ża‘īfüñ : ẕerrece mūrun D.
6. ve 7. beyitler : --M. / 6:2 D.

107

8

Şem‘īyem kūşe-i mey-ḫāneyi virmem306feleke
Gülşen-i bāġ-ı cināndan baña yigdür vaṭanum
84307
Ġazel-i İsḥāḳ

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
1

Diyār-ı ġurbete düşdüm didüm gerçi saña yā hū
Ṣaḳın308devletlü başuñ-çün unutma ben ḳuluñ yā hū

2

Ṭarīk-i ‘ışḳuñı gerçi be-ġāyet pür-ḫaṭar dirler
Refīḳ olursa tevfīḳuñ baña bu yolda ne ḳorḫu

30b

3

Beni bir vech-ile bīdār309idüpdür ḥālet-i ‘ışḳuñ
Düşüm gibi gelür oldı ḳaçan fikr eylesem uyḫu

4

Ser-ā-ser ‘ālemüñ ḫalḳın helāk itmek mi istersin
Behey ẓālim behey kāfir nedür bu çeşm bu ebrū

5

Miyānuñla dehānuñ çün dil ü cān cenge düşmişdür
Hemān yoḳ yire ġavġādur ne ol var ortada ne bu310

6

Ḳoma ġam gerdini dilde ṣafā-yı ḫāṭır isterseñ
Küdūretden berī olmaz yolın pāk itmeyince şu

7

Begüm maḥbūba cān virür sözine baḳma İshāḳuñ
Ne var ḫalṭ-ı kelām itse ‘aceb mi ölecek ṣayru

306
307
308
309
310

83
84

8a kūşe-i mey-ḫāneyi virmem : künc-i ġamuñ virmezem iy meh D.
Üsküplü İshak Çelebi Divanı, s. 265
1b Ṣaḳın : Senüñ D.
3a bīdār : bīmār D.
5-6. beyitler : --M.
2 : 5, 3 : 2, 4:3 D.
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85311
Ẕātī Fermāyed [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Ḫor baḳma ‘āşıḳa derdüñ312yükin odur çeken
Gör ne ḥikmetdür ki bu313bir ṭaġı bir mūdur314çeken

2

İy perī-ḥū cevrüñe ādem taḥammül idemez
Ṭaġ u ṭaş götürmedügin gerçi kim odur çeken

3

İtmezem cellād-ı çeşmüñden şikāyet kimseye
Dāra Manṣūr-ı dili ‘ömrüm bu gīsūdur çeken

4

Zāhidā mey-ḫāneye varduġuma incinme kim
Ne günāhum var benüm ol cānibe ṣudur çeken

5

Milk-i ‘ışḳa pādişāh olmaz begüm Ẕātī ḳadar
Sancaḳ[-ı] āh[ı] ṭoḳuz ḳat ḳal‘aya odur çeken
86
Müsebba‘-ı Esīrī315

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Ḥamdülillāh kim irişdi şāh-ı nev-[rūz]-ı bahār
‘Asker-i reyḥān-ile zeyn oldı cümle sebzezār

3

Esb-i nāza oldı sünbüller sipāhī ve’s-süvār
Al ṣancaḳlar çeküp ṣaḥrāya yitirir lālezār

5

Pullu cevşen geydi gül meydāna girdi şāh-vār
Germ olup nūş eyledi ġonca şarāb-ı ḫoş-güvār

311

85

312
313
314
315

86

Zâtî Divanı III. Cilt, s. 97
1a derdüñ : cevrüñ D.
1b bu : ol D.
1b bir mūdur : barmaḳdur D.
Başlık : Müẟemmen-i Dervīş M.
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31a

7

Eyledi ġam ‘askerin şimşīr-i sūzen tārumār
II

1

(…)316reyḥāna gül kendüyi sulṭān eyledi
Cem‘ olup begler şükūfe geldi dīvān eyledi

3

Yāsemen ‘Oẟmān-veş ‘azm-i Ḫorāsān eyledi
Ġāret idüp ḫaylice milk[et]i tālān eyledi

5

Ḥarb u ḍarb-ile yaḳūt taḫtını vīrān eyledi
Bāda virdi tācını başını ḳalḳān eyledi

7

Lāle-i şāh eylesün tā ḥaşre dek feryād u zār
III

1

Sünbül ü zanbaḳ çeküpdür lāle üzre ‘askerin
Başına daḳdı sipāhī[-veş] balıḳçıl tillerin

3

Ṣanki ġārāt eyledi varup Ḳızılbaş illerin
Ayḳırı baġladı indi yāseminler yolların

5

Daġıdup ol dem bahāruñ bu ṣabā sünbüllerin
Daḳdı sünbüller şükūfe boynına kāküllerin

7

Ceng iderken servilerle bāġda düşdi çınār
IV

1

Baġlayup ṣaf ṣaf alaylar ṭurdı her yirde çemen
Geldi meydāna girüp üslūb-ı cenge nārven

3

Öñce çāvuşlıḳ iderler ġoncalar açup dehen
Çarḫa cüyūş çıḳdı her ḳoldan irişdi yāsemen

5

Bu ṭarafdan irdi ol dem nerges-i çeşm fiten
Şol şehīdlik ḳanına boyadı lāle pīrehen

7

Bir nice dürlü şükūfe anda oldı ḫāksār
V

31b

1

Şāh-ı gül destine aldı çün ḳaranfilden siper
Ġoncalar çāk-i girībān eyleyüp ḳılmaz ḥaẕer

3

Ṣaçdılar zerrīn-ḳadeḥ ṭoyumlıġı-çün sīm ü zer
Virdi ceng içre bu şevḳ-ile benefşe cām-ı ser

316

86

II/1 Yıpranma sebebiyle okunamamaktadır.
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5

Kim ider her yıl bu meydānda nice reyḥān güzer
Verd-i medḥüñ ẕikrini dervīş Esīrī her meger

7

Bu cihāndur geçdi şāha ‘ömrüñ olsun pāydār
87317
[Taḫmīs-i] Ḫayālī

Mef ‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün
I
1

Göñlüm ki hicr-i yārla ġam sengsār[ı]dur
‘Aynumuñ eşki pāyine gevher niẟār[ı]dur

3

Ḥüsni gülinde murġ-ı göñüller hezār[ı]dur
Başum diyār-ı ġamda belā kūhsār[ı]dur

5

İki gözüm bi-‘aynihi anuñ bıñarıdur
II

1

Cān ḳılca ḳaldı kucmaġa yāruñ miyānını
Ḳurbān olur gören kişi ḳaşı kemānını

3

Zülfli getürdi ‘āleme Leylī nişānını
Mecnūn olalı başına murġ āşiyānını

5

Dīvānelik vilāyetinüñ tāc-dārıdur
III

1

Ṭutsa ‘aceb mi ol ṣanem ‘Īsāyī mezhebi
İḥyā ider çü mürde[y]i ‘Īsī gibi lebi

3

Ṭa‘n itse tañ mı encüm keyvāna(?) kebkebi
Dīvār çekdi ḫaṭṭ u ṭōp oldı ġabġabı

5

Ruḫsār-ı yār ḥüsn [ü]318melāḥat ḥiṣārıdur
IV

32a

1

İy dil ‘aceb mi ol put-ı ra‘nāya söyleseñ
Zāhid ki gördi la‘lüñi ḳan aġladı diseñ

3

Esrār-ı ‘ışḳı ḫalḳa ‘ayān eyledi diseñ
Zünnār-ı ‘ışḳı bilüñe kim baġladı diseñ

317

318

87

Hayâlî Divanı’nda muhammes ya da tahmis olarak bulunamadı. / Gazel: Hayâlî Divanı,
s.119
III/5 ḥüsn [ü] : mülk-i D.
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5

Didi cihānda bir ṣanemüñ yādigārıdur
V

1

Siḥr-ile alsa tañ mı dili çeşm-i sāḥirüñ
Dendānuñ aldı ‘aksini dürr-i cevāhirüñ

3

Aldanma meyt-i la‘line nār eyleme yirüñ
Beyti ocaġına ṣu ḳoyan cümle şa‘irüñ

5

Cānā Ḫayālīnüñ ġazel-i ābdārıdur
88
Müsebba‘-ı Siyāhī 319

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Ḥamdülillāh kim açıldı ġoncalar irdi bahār
Geldi bülbüller fiġāna oldı ‘ālem murġzār

3

Jāle ṣaçdı ġoncanuñ üstine dürr-i şāh-vār
Lāle-i nu‘mān gelincek aldan örtündi çār

5

Her şükūfeyle ṭonandı bāġ-ı rāġ-ı kūh-sār
Bu temāşāyı göricek oldı ḫurrem sebzezār

7

Ḳoma elden ayaġı sāḳī çün irdi nev-bahār
II

1

Gül ki sulṭān-ı çemendür her yaña ḳıldı naẓar
Nerges iç oġlan[ı]dur başına geydi tāc-ı zer

3

Cem‘ olup cümle şükūfe aña ta‘ẓīm itdiler
Servler yir yir gelüp yaşıl ‘ālemler dikdiler

5

Nā-gehān çün lālenüñ sem‘ine degdi320bu ḫaber
Bir ṭarafdan tāc-ı sürḫ-ile belürdi lāleler

7

Ṣan Ḳızılbaş ‘askeri ṣaf ṣaf ṭurup ḳıldı ḳarār
III

32b

1

Şāh-ı gül emr eyleyüp çekdi livā-yı ‘askerin
Aḥżarı ebyāż[ı] eliyle ṭonatdı beglerin

319
320

88

Başlık : Müẟemmen-i Siyāhī M.
II/5 degdi: dikdi M.
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3

Anı gördi biline sūsen ṭaḳındı ḫançerin
Nesterīn ḥarb eyle oynadur elinde gönderin

5

Aġız açup ġoncalar eydür hezārān āferīn
Ṣanki ‘Oẟmān oġlıdur aldı Ḳızılbaş illerin

7

Az eger çoḳ lālenüñ itdi çerisin tārumār
IV

1

Yāsemen aḳ berg-ile gül şāhına olmış ṣolaḳ
Sūseni gör ceng-içün destine almışdur yaraḳ

3

Urmaġ-içün düşmenüñ ḫışm-ile gerdānında çaḳ
Ḍarb-ı ḥarbinden anuñ ḳana boyanmışdur sebaḳ

5

Ḳorḳusından lāleler bir bir götür[miş]di ayaḳ
Çehresi dönmiş za‘ferāna ḳurumış dil ṭamaḳ

7

Jāle ṣanmañ görinen yaşın döküp aġlar zār zār
V

1

Lāleler ḳalmış bu ceng içinde zār-ı nā-tuvān
Başdan ayaġa ḳızıl ḳana boyanmış erġavān

3

Servler ṣancaḳ çeküp bāġ üzre ḳonmışlar hemān
Ṣan ‘Acem mülkin alup Baġdāda dikmişdür nişān

5

Ḥükm-ile taḫt-ı sa‘ādet üzre şāh-ı kām-rān
İy Siyāhī kimdür ol Sulṭān Süleymān-ı zamān

7

Gün gibi ‘ālemde anuñ ‘ömri olsun ber-ḳarār
89321
Ġazel-i İsḥāḳ322

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Genc-i ‘ışḳuñ dōstlar ben maḥzen-i vīrānıyam
Ġuṣṣa vü derd ü belā vü miḥnetüñ yārānıyam

321
322

89

Üsküplü İshak Çelebi Divanı ve İshak Çelebi Divanı’nda bulunamadı.
Mecmuada şiirin sadece ilk beyti yer almaktadır.
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90323

33a

[Ġazel-i Naẓīfī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Gerçi kim ol şāha ben bir ‘āşıḳ lāubāliyem324
Bendesiyem ṣıdḳ-ile anuñ maḥabbet āliyem

2

Ḳalb-i ṣāfī ṣūfīyā hem ġıll ü ġışdan325ḫāliyem
Ṣanma ben sencileyin tāc u ḳabā ḥammālıyam

3

N’ola dirsem derd-ile her dem-be-dem gögsüm dögüp
Ṣıdḳ-ile sen şāhuñ baş açuḳ abdālıyam326

4

Düşmişem çün Kerbelā-yı hicrinüñ ṣaḥrāsına
Pā-bürehne şā Ḥüseynüñ baş açuḳ abdālıyam
91327
[Murabba‘-ı Fevrī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Geh ḫayāl-i tīġ-ı ġamzeñ sīne-çāk eyler beni
Geh firāḳ-ı la‘l-i nābuñ328derdnāk eyler beni

2

Geh ġubārī ḥaṭṭ-ı sebzüñ fikri ḥāk eyler beni
Gel gel iy cān yoḫsa hicrānuñ helāk [eyler beni]

323

90 Bu manzume 57b’deki “Muhammes-i Nazîfî”nin bir kısmı gibi görünmektedir. Buna göre
ilk iki beyit söz konusu muhammesin I. bendinin ilk dört mısraı, üçüncü beytin birinci mısraı II.
bendin üçüncü mısraı, dördüncü beytin birinci mısraı IV. bendin ilk mısraı ve dördüncü beytin ikinci
mısraı muhammesin mükerrer mısraı olarak 57b’de kayıtlıdır. Şiirin üçüncü beytinin ikinci mısraı
muhammeste yoktur.
324
1a Mısra vezne uymamaktadır.
325
2a ġıll ü ġışdan : ġıll-i ġışdan M.
326
3b Mısra vezne göre eksikir.
327
91 Şiir Mecmuaları I’de bulunamadı.
328
I/1b Metinde “nābāt” okunacak şekilde yazılmış olan bu kelime yanlış yazıldığı düşünülerek
“nābuñ” olarak değiştirildi.
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II
1

Dūr idelden āl-ile devrān beni sen māhdan
Yidi ḳat gökler göge boyandı dūd-ı āhdan

2

İki ‘ālemde murādum bu-durur Allāhdan
Gel gel iy cān [yoḫsa hicrānuñ helāk eyler beni]
III

1

Sen gidelden derd-ile şol deñlü bīmār oldı dil
Kim dil aġız virmeyüp dünyāyı bilmez şöyle bil

2

Bir daḫı görsin seni luṭf it ḳadem rencīde ḳıl
Gel gel iy cān [yoḫsa hicrānuñ helāk eyler beni]
IV

1

Derd ü ġam ben ḥasteyi şol deñlü itdi nā-tüvān
Kim vedā‘ itmek hevāsı üzredir cism-ile cān

2

Tende sensiz bir nefes ḳaldı ḥayātumdan hemān
Gel gel iy cān [yoḫsa hicrānuñ helāk eyler beni]
V

1

Tīġ-ı ḥasret çāk çāk itdi dil-i ṣad pāreyi
Ḥançer-i hicr urdı her bir pāreye biñ pāreyi

2

Vaḳtidür vaṣluñ-ile bī-çāreye ḳıl çāreyi
Gel gel iy cān [yoḫsa hicrānuñ helāk eyler beni]
VI

33b

1

Görmeyelden sen güneş yüzli ḳamer-ruḥsārını
Ḥaste göñlüm göklere irgürdi āh u zārını

2

Ḥażret-i Ḥaḳḳuñ görem dirseñ eger dīdārını
Gel gel iy cān [yoḫsa hicrānuñ helāk eyler beni]
V

1

Fevrī senden olalı iy ruḫları cennet cüdā
Oldı cānı dūzaḫ-ı derd-i firāḳa mübtelā

2

Ben günehkāra şefā‘at ḳıl bi-ḥaḳḳ-ı Muṣṭafā
Gel gel iy cān yoḫsa hicrānuñ helāk eyler beni

115

92
[Ġazel - Mahlassız]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fa‘ūlün
1

Göñül virdüm saña olmaduñ āgāh
İdersem tañ mıdur her demde ṣad āh

2

Olam329derdüñ-ile āvāre her dem
Dil-ārāmum gel e gör ḥāli geh gāh

3

Eger raḥm olmasa ḥālüm mükedder
Ölürem sevdügüm derdüñle vallāh

4

Doludur dūd-ı āhumla semālar
İderem āh u vāh u her seḥergāh

5

Du‘ādur her kelāmı saña mihrüñ
Ki dergāhuñ aña sa‘d oldı āgāh
93
[Ġazel-i Firāḳī]330

Mef ‘ūlü Fā‘ilātün Mef ‘ūlü Fā‘ilātün
1

Abdāl-ı ‘ışḳ olaldan ‘uryanlıġum var ancaḳ
Tennūrı yanmış biryanlıġum var ancaḳ331

2

Esrār-ı künt ü kenzi332keşf eylemek olurdı
Güftāra ḳudretüm yoḳ ḫayranlıġum var [ancaḳ]

329

2a Mecmuadaki “oluram” kelimesi vezin gereği “olam” olarak kaydedildi.
Firâkî ve Şiirleri’nde bulunamadı.
331
1b Mısra vezne uymamaktadır.
332
2a “Ben gizli bir hazine idim, bilinmekliğimi murad ettim ve bu halkı halk eyledim ki
bilineyim.” Hadis-i Kutsî
330
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93
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3

Cismüm fenāya yap yap tañ mı teveccüh itse
Göñlüm ‘imāret olmaz vīrānlıġum var [ancaḳ]

4

Āzāde ‘ışḳ arıyam her kayddan berīyem
Hāy pādişāh-ı ‘ālem sulṭānlıġum var [ancaḳ]

34a

5

Āvāreyem Firāḳī gerdūn-ı dūn elinden
Bī-ṣabr bī-dilem ser-gerdānlıġum var ancaḳ
94333
[Ġazel-i Ẕātī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Göñlümüzde doġmaz-iseñ bu seḥer iy āftāb
Dūd-ı āhum334bu doḳuz ḳat ḳubbe[y]i335eyler ḫarāb

2

Ṣubḥ-veş rūşen olup dil336gün doġardı başuma
Ben yaturken ḥücreme gelseñ337seḥer iy āftāb

3

Pür-hevādur başumı kes ḳubbe-i eflāka at
İy perī ḥammāmda dut ki uçurduñ bir ḥabāb

4

Çarḫ gördi ayaġuñ altında ḥāk olmış zemīn
Döndi reşkinden338didi “yā leytenī küntü türāb”

5

Sāye-i luṭfuñ raḳībe ṣalma luṭf it iy hümā
Olmasun dirseñ Ḫoros-ı ‘arş āhumdan kebāb339

333

Zâtî Divanı I. Cilt, s. 72
1b Dūd-ı āhum : Ṭop-ı āhum D.
335
1b ḳubbe[y]i : ḳal‘ayı D.
336
2a olup dil : cemālüñ M.
337
2b ḥücreme gelseñ : ḥücreye gelse M.
338
4b reşkinden : eşkinden M. / “Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden
yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: ‘Keşke toprak olsaydım!’ diyecektir.” Nebe, 78/40
339
5-6. beyitler : --M.
334

94
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6

Gösterür māh-ı şeb-ārāya seni barmaġ ile
Gicelerde seyre çıḳduġuñca iy meh-rū şihāb

7

Durma iy Ẕātī günüñ doġdı temāşā ḳıl yüri
Ol ḥabībüñ340yine ref ‘ olmış cemālinden niḳāb
95341
[Ġazel-i Ẕātī]

Mef ‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fa‘ūlün
1

Çaldum nice gün derd-ile ṭabl-ı ġam u miḥnet342
Al sen de vefā sazın ele kār be-nevbet

2

Bī-ḫūş oluban düşmişin uġrayıcaḳ ol yār
Gören beni dimiş ki buña uġramış āfet

3

Def sīne vü ney nāle dolu iki ḳabaġum
Ben mest-i mey-i ‘ışḳa çıḳupdur yine ṣoḥbet

4

Bir dürr-i girān-māye firāḳına mı düşdüñ
Gözüñ yaşı durmaz nedür iy baḥr bu ḥālet

5

Zülfüñle lebüñ Ẕātīyi dīvāne idelden
Zencīre çeküp gözyaşı virür aña şerbet
96343
[Ġazel-i Ẕātī]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
1

Baña ḥışm itdügi çeşm-i nigāruñ ‘ayn-ı ‘izzetdür
Elif ḳaddüm dü-tā ḳılduġı yāruñ dāl-i devletdür

340
341

94
95

342
343

96

7b ḥabībüñ : nigāruñ D.
Zâtî Divanı I. Cilt, s. 83
1a ġam u miḥnet : ġam-ı miḥnet M.
Zâtî Divanı I. Cilt, s. 148
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34b

2

Nigārā sen büt-i Çīne344ṭapar ma‘nīde kāfirler
Ṣanemler ṭapdugum Tañrı ḥaḳı arada ṣūretdür

3

Ṣabā pür itdi çeşmüm şīşesini rīk-i rāhuñla
Bu dem ġāyetde ḫoş demdür bu sā‘at özge sā‘atdür

4

Beni billāhi iy ‘Īsī-nefes bu sırra vāḳıf ḳıl
Ḳapuñda345ölene cānlar virürsin bu ne ḥikmetdür

5

Nigāra kebkebüñ naḳş eyledi dīnār-ı ruḫsārın
Anuñçün Ẕātī ‘āşıḳlar içinde sikke-ṣūretdür
97
[Ġazel-i Faḳīrī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

‘İlm ile ma‘nī yüzinde kāşifü’-l-esrārsız
Ma‘rifet bāġında sizler çünki ber-ḫūrdārsız

2

Ṭālib-i rāh-ı ġazāda vāriẟ-i ‘ilm-i Resūl
Ma‘rifet baḥrinde şimdi bir dür-i şeh-vārsız

3

Ḥāṣılı ẕāt-ı şerīfüñ baḥşişi bir dānedür
K’ ‘ilm ile şimdi felek-rif‘at melek-miḳdārsız

4

İy Süleymān-ı zamān raḥm eylegil ben mūruña
Kim ḳabūl u redd içinde şimdi siz muḫtārsız

5

Ḥāşā kim āyine-i ḳalbüñde jeng-i gül ola
Ṭūṭī-i tab‘-ile siz kim bir şeker-güftārsız

344

96

345

2a Nigārā sen büt-i Çīne: Dilā ol ṣūret-i Çīne M.
4b Ḳapuñda : Yoluñda D.
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6

Dest-gīr ol al Faḳīrī bendeñüñ göñlin ele
Kim ezelden ol ġarīb üftādeyem dildārsız

7

Gözler[üm] yaşı revāndur ḫāk-i pāy-ı ḥażrete
Ṣanma ger geldük ayaġuñ tozına dīnārsız
98346
[Taḫmīs-i Hilālī Ġazel-i Necātī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Dōstum ‘uşşāḳa ḥüsnüñ tāze bir gülzār-imiş
Söze geldükçe dehānuñ la‘l-i şeker-bār-imiş

35a

3

Gözlerüñ Hārūt-veş bir fitne vü seḥḥār-imiş
Ḫāk-i pāyüñ tūtiyā-yı dīde-i ḫūn-bār-imiş

5

Ḥamdülillāh kim görecek gözlerimüz var-imiş
II

1

Fürḳatüñle iy perī ser-geşteyem hem bī-ḳarār
‘Aḳl u ṣabrum gitdi oldum ol sebebden tārumār

3

Gülşen-i kūyuñda aġlatma beni gel zār u zār
N’eylesün gül-zārı ‘āşıḳ olmayınca gül-‘izār

5

Būstān-ı cennete ṣūret viren dīdār-imiş
III

1

Ẓāhir olmışdı ruḫuñda pertev-i nūr-ı İlāh
Geleliden ḫaṭṭuñ oldı dostum baḫtum siyāh

3

Ṣanasın ẓulmāt-ı ġam içre ḳalupdur mihr [ü] māh
Ṭıfl iken bir būseñi azırġanurduḳ cāna āh

5

İy dirīġā bilmedük bāzār ilk bāzār-imiş
IV

1

İy gül-i ra‘nā nedür bu resme ḫūn-ḫār olduġuñ
‘Āşıḳ-ı bī-dillere her dem cefākār olduġuñ

346

98

Hilâlî Divanı’nda bulunamadı. / Gazel: Necâtî Divanı, s. 297
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3

Kimdür isteyen cihānda hem-dem ü ḫār olduġuñ
Bir ben-isem de gerekmez kimseye yār olduġuñ

5

İy gül-i pākīze-dāmen dimesünler yār-imiş
V

1

Sebze-i ḫaṭṭuñ-durur cān gülşeninüñ sünbüli
‘Ārıż-ı ḥüsnüñ-durur firdevs bāġınuñ güli

3

Mīve-i vaṣluña irmez bu Hilālīnüñ eli
Būseñi görmez Necātī kendüye lāyıḳ velī

5

İy lebi şekker347ne çāre cān-durur umar-imiş
99348

35b

Taḫmis-i Rıżāyī [Ġazel-i Şem‘ī] 349

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Ẓulmet eylerdi cihānı āh-ı şeb-gīrüñ senüñ
Külbe-i aḥzān olurdı iy göñül yirüñ senüñ

3

İşbu ḥāle girmese baḫt-ı sitem-gīrüñ senüñ
İy dil-i dīvāne kim eylerdi tedbīrüñ senüñ

5

Zülf-i dil-ber olmasa boynuñda zencīrüñ senüñ
II

1

Şol ruḫuñ güllerinüñ ḳızıl u ḳızıl al u al
Ḫoş müzeyyen eylemiş bāġ-ı cemālüñ ḫadd ü ḫāl

3

Zülfüñüñ dāl oldıġudur ‘āşıḳa devletlü fāl
Ruḫlaruñ gün beñlerüñ seyyāreler ḳaşuñ hilāl

5

Bir muṣavver nūrdur iy māh taṣvīrüñ senüñ
III

1

Ol perī-zāduñ yüzine baḳmaġa ‘ār eyledüñ
Cānuñı derd-i belā içinde bīmār eyledüñ

347

98 V/5 şekker : sükker D.
99 Rızâyî Divanı’nda bulunamadı./ Gazel: Şem‘î Divanı, s. 89 / 5 beyti tahmis edilen bu gazel
divanda 7 beyitliktir.
349
Başlık: Muḥammes-i Rıżāyī M.
348
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3

Kendü kendüñi ṭamu odında ber-dār eyledüñ
Zāhidā sen aḥsen-i taḳvīme inkār eyledüñ

5

Oldı rūşen gün gibi ‘ālemde tezvīrüñ senüñ
IV

1

Ḫaddüñi yād eyleyüben oynar idüm ābda
Yavı ḳılmışdum özümi işbu āteş-tābda

3

Uyḫu almışdı gözümi dün gice miḥrābda
Didüm iy meh350gün yüzüñ vaṣfın oḳurdum hˇābda

5

Didi kim ġāyet güzeldür ḥüsn-i ta‘bīrüñ senüñ
V

1

İy Rıżāyī cevri çoḳ çekdüm egerçi yārdan
Artuḳ oldı bu belā ol yār u aġyārdan351

36a

3

Her gice ayrılmazam pervāne gibi nārdan
Üstüñe odlar yaḳar bu āh-ı āteş-bārdan

5

Şem‘īyā ol āhdur od eyleyen yirüñ senüñ
100352
Taḫmīs-i Ḫaṭāyī [Ġazel-i Enverī] 353

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
I
1

İy gözüm aġla ki bir ġonca-i ḫandānum yoḳ
Yüzüme güle baḳar nerges-i mestānum yoḳ

3

Gülüp açılmaġa bir tāze gülistānum yoḳ
N’ideyin ṣaḥn-ı çemen seyrini354cānānum yoḳ

5

Bir yanumca ṣalınur serv-i ḫırāmānum yoḳ
II

1

Cān virdüm yolına baña ziyānlar virene
Dil ü cān ola fidā ġonca-dehānlar olana

350

IV/4 Didüm iy meh : Virdüm iy ay u M.
V/2 Mısra vezne göre eksiktir.
352
100 Şâh İsmail Hatâ’î Külliyatı’nda bulunamadı. / Gazel: Enverî Divanı, s. 119
353
Başlık: Muḫammes-i Ḫaṭāyī M.
354
I/4 seyrini : seyrine M.
351

99
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3

Aġlaram va‘de-i vaṣluña zamānlar virene
Emdürür gerçi lebin vaṣlına355cānlar virene

5

Leb-i cān-baḫşını emsem dimege cānum yoḳ
III

1

Ṣu gibi gözyaşı senden yaña iy serv aḳalı
Geldi bir baḫt-ı siyāh boynuma zülfin daḳalı

3

Ṭoldı ḳan-ile gözüm yoluña cānā baḳalı
Baġrumuñ başına dāġ-ı ġamuñ356odlar yaḳalı

5

Ḳaldum ayaḳda ġarīb357başuma dermānum yoḳ
IV

1

Reşk ider māh-ı felek cām-ı meyi ṣoḥbetüme
Sāḳī-i devr-i zamān ḳā’il olur ḫıdmetüme

3

N’eyleyem irmedi el serv ü sehī ḳāmetüñe
Nice da‘vet ideyin sen358perīyi ḫalvetüme

36b

5

Ḫātem-i la‘li gibi mühr-i Süleymānum yoḳ
V

1

Būse-i lebleri cān üstine cānlar eyler
Kim ṣatup alanlar ne ziyānlar eyler359

3

Gel göre eşk-i Ḫaṭāyī ne ṭumanlar eyler
Enverī gülşen-i kūyuñda fiġānlar eyler

5

355

Dime iy ġonca-dehen bülbül-i nālānum yoḳ

100 II/4 vaṣlına : vaṣfına M.
III/4 ġamuñ : ġamı D.
357
III/5 ġarīb : ḳara D.
358
IV/4 sen : ol D. / ḫalvetüme : dā’ireye D.
359
V/2 Mısra vezne uymamaktadır.
356

123

101360
Taḫmīs-i [Nefīsī Ġazel-i] Necātī361

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
I
1

Hezār aḥsent362iy meh-rū cemālüñ gülsitānına
Ki müşk-efşān ider ḫaṭṭuñ ‘iẕāruñ būstānına

3

Donanmış vird-i ruḫsāruñ çü zülfüñ sāyebānına
Getürmiş ‘anberīn ḫālüñ363hümāyūn zülfi yanına

5

Ne ḫod-şeh-bāzdur gör kim big ilter āşiyānına
II

1

Şarāb-ı ehl-i vaḥdetden gel iç ‘ār eyleme zāhid
Riyā vü zerḳ u zünnārın bilüñe baġlama zāhid

3

Bugün ‘ışḳ ehline ferdā sözini söyleme zāhid
Şarāb-ı la‘l-i dil-berden beni men‘ eyleme zāhid364

5

Saña ne her kişi her ne iderse kendü cānına
III

1

Cemālüñ şem‘i tābından çü gitdi zīnet-i şem‘üñ
Eridi nār-ı ġayretden dükendi ṭāḳati şem‘üñ

3

Özin pervāne-veş yaḳmaḳ olupdur ‘ādeti şem‘üñ
Yüzüñe beñzerem dirmiş ‘acebdür ḥāleti şem‘üñ

5

Baş ortaya ḳoyup söyler ne kim365 gelse zübānına
IV

37a

1

Firāḳ-ı nār-ı ḥasretden çün oldum sīne-i sūzān
Benüm sūz-ı derūnumdan yanupdur lāle-i nu‘mān

3

Göñül pervāne-veş her şeb cemālüñ şem‘ine erzān
Yanaram bezm-i şevḳuñda366gözüm aġlar göñül ḫandān

5
360

Hemān şol367şem‘e döndüm kim güler dā’im ziyānına

101 Gazel: Necâtî Divanı, s. 467
Başlık: Muḫammes-i Necātī D.
362
I/1 aḥsent: aḥsend M.
363
I/4 ‘anberīn ḫālüñ : ḫāl-i müşgīnin D.
364
II/4 eyleme zāhid : itme iy nāṣıḥ D.
365
III/5 ne kim: ne M.
366
IV/4 Yanaram bezm-i şevḳuñda : Eridüm nār-ı şevḳuñdan D. / ḫandān:ḥayrān M.
361
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V
1

‘İẕāruñ içre zeyn olmış gül-i gülzār-ı evrāḳuñ
Ki ḥüsnüñ gülşeni būy-ı meşāmın ṭutdı āfāḳuñ

3

Raḳīb gelüp öper gördüm nigāra sā‘id ü sāḳuñ
Alup dil-dārı yanına368söger ardınca ‘uşşāḳuñ

5

Ögünsün düşmen ögünsün eger ḳalursa yanına
VI

1

Dehān-ı ġonca-i pisteñ görüp evrāḳ olupdur gül
Hevā-yı būyı zülfüñle olup āşüfte her sünbül

3

Ġam-ı hindū-yı ḫālüñle siyeh-pūş oldı hem fülfül
Gülüñ bu ‘ārıżı rengin görüp aldanma iy bülbül

5

Kim ol anca369senüñ gibi ġarībüñ girdi ḳanına
VII

1

Bugün leẓẓāt-ı dünyāya Nefīsī ṣaḳın aldanma
Ki bilürsin ser-encām-ı cihānuñ baḳup aldanma

3

Bu beş gün ‘izz ü nāz-ile görüp aḫlāḳın aldanma
Yüzüñe gülse birḳaç gün Necātī ṣakın aldanma

5

Ki gerçekler inanmadı bu dünyānuñ yalanına
102
Naẓīre-i Fehmī [Ġazel-i Necātī]370

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
I
1

Hezār aḥsent371ol māhuñ göñül ḳaşı kemānına
Urur kirpik oḳun cāna ḫaṭā itmez nişānına

37b

3

Seḥerden gün yüzin gördüm yüz urup āsitānına
Getürmiş ḫāl-i müşgīnin hümāyūn zülfi yanına

5

367

Ne ḫoş şeh-bāzdur gör kim big ilter āşiyānına

101 IV/5 şol : ol D. / dā’im : kendü D.
V/4 dil-dārı yanına : yanına dil-dārı D.
369
VI/4 ol anca: anca M.
370
102 Gazel: Necâtî Divanı, s. 467
371
I/1 aḥsent:aḥsend M.
368
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II
1

Saña ‘ışḳ sözi kār itmez sen anı diñleme zāhid
Ḥased nārına baġruñı yaḳuban ṭaġlama zāhid

3

Ṣaḳın pend eylerem diyü baña söz söyleme zāhid
Şarāb-ı la‘l-i dil-berden beni men‘ eyleme zāhid372

5

Saña ne her kişi her ne iderse kendü cānına
III

1

Yüzi nūrından olalı żiyāsı zīnet-i şem‘üñ
Oda pervānesin yaḳmaḳ olupdur ‘ādet-i şem‘üñ

3

Yaḳup kül eyledi cānā beni bu ġayret-i şem‘üñ
Yüzüñe baḳmazam373dirmiş ‘acebdür ḥālet-i şem‘üñ

5

Baş ortaya ḳoyup söyler ne kim gelse zebānına
IV

1

‘Alevler virse āhumdan benüm bu sīne-i sūzān
Özin urmaz-idi ṭaġa çemende lāle-i nu‘mān

3

Baña bu derd-i ‘ışḳ374içre ‘aceb ḥālet virür iy cān
Eridüm nār-ı şevḳuñla375gözüm aġlar göñül ḥayrān

5

Hemān ol şem‘e beñzer kim güler dā’im376ziyānına
V

1

Begüm gelsün yile virme ṣaḳın āhumdan evrāḳuñ
Ṣudā‘-ı nāle-i āhum ṭutupdur gūşın āfāḳuñ

3

Yine aġyār yanına düşüp seyr eyleme (…)377
Alup dil-dārı yanına söger ardınca ‘uşşāḳuñ

38a

5

Ögünsün düşmen ögünsün eger ḳalursa yanına
VI

1

Zamānuñ dest-i cevrinden yaḳasın çāk idüpdür gül
Anı bu ḥāl-ile görüp ṭaġıtdı kendüsin sünbül

372
373
374
375
376
377

102

II/4 eyleme zāhid : itme iy nāṣıḥ D.
III/4 baḳmazam : beñzerem D.
IV/3 derd-i ‘ışḳ : derd ü ‘ışḳ M.
IV/4 şevḳuñla : şevḳuñdan D.
IV/5 dā’im : kendü D.
V/3 Kafiye kelimesi eksiktir.
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3

Ġam-ı dest-i zamāne ile ḳara yaṣludur fülfül
Gülüñ bu ‘ārıżı rengin görüp aldanma iy bülbül

5

Kim ol anca senüñ gibi ġarībüñ girdi ḳanına
VII

1

Görüp her dil-beri Fehmī cihānda ṣaḳın aldanma
Anuñ ḥüsnine meyl idüp görüp aḫlāḳın aldanma

3

Vefālı dil-berüñ olur cefāsı yaḳın aldanma
Yüzüñe gülse birḳaç gün Necātī baḳup aldanma

5

Ki girçekler inanmadı bu dünyānuñ yalanına
103
Taḫmīs-i Mu‘īdī Ġazel-i Necātī378379

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Ebr-i ḫaṭṭ kim baş çeküp ruḫsār-ı mehveşden çıḳar
Dūd-ı āfetdür beni aġladup āteşden çıḳar

3

Rūzgāruñ fitnesi bu zülf-i ser-keşden çıkar
Hem-dem olan ġamze-i ḫūn-rīzüñe başdan çıḳar

5

Gizlü rāzı ‘āşıḳuñ ol zülf-i380ser-ḫoşdan çıḳar
II

1

Ḳatlüme ḳaṣd eyleyelden ġamze-i ḫūn-ḫār-ı dōst
Olmışam yüz cān u dilden ‘āşıḳ-ı bīmār-ı dōst

3

Ṣunsa şerbet vaḳtidür la‘l-i şeker-güftār-ı dōst
‘Ārıż u ruḫsār içinde ḫaṭṭ-ı ‘anber-bār-ı dōst

5

Dūd-ı misk-āsā-durur kim āb u āteşden çıḳar
III

38b

1

Nīk bed gerçi ḳażā-yı Ḥayy ü ḳādirden gelür
Evvelin def‘ itmek āsān olsa āḥirden gelür

378

103 Başlık : Muḫammes-i Mu‘īdī Ġazel-i Necātī
Gazel: Necâtî Divanı, s. 267 / 5 beyti tahmis edilen bu gazel divanda 6 beyitliktir.
380
I/5 zülf-i : türk-i D.
379
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3

Ḫışm-ile dil naḳdin almaḳ çeşm-i kāferden381gelür
Her ne siḥr olursa ol ebrū-yı sāḥirden gelür

5

Her ne fitne var ise bu zülf-i ser-keşden çıḳar
IV

1

Ḥarf atup serv-i revāna ḥüsn-i reftāruñ senüñ
Ḫaste eyler nerges-i çeşm-i sitemkāruñ senüñ

3

Gül yüzüñ seyr iden olur bülbül-i zāruñ senüñ
Ṭolanur382āşüfte diller künc-i ruḫsāruñ senüñ

5

Bir gün ol bī-çāreler zülfüñ gibi başdan çıḳar
V

1

Yār ile ‘ıyş it Mu‘īdī gizlü rāzın açmadın
Cān ṣafāsın sür göñül naḳdin[i] döküp ṣaçmadın

3

Yā gibi çek baġruña oḳ gibi senden aḳmadın
Göñlini nerm idegör ḥüsn-i bahārı geçmedin

5

İy Necātī lāle gibi rızḳuñı ṭaşdan çıḳar
104
Taḫmīs-i Mu‘īdī Ġazel-i Aḥmed383384

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Ben ki bir meh-rū içün biñ āh [u] zār itsem gerek
Cümle varum yoġ idüp āḫir niẟār itsem gerek

3

Baḫt yār olmadı ġurbet iḫtiyār itsem gerek
Bir gice sevdā-yı būy-ı zülf-i yār itsem gerek

5

Misk gibi ḳan yudup terk-i diyār itsem gerek
II

1

Olalı āşüfte göñlüm bülbül-i gülzār-ı ‘ışḳ
Söylenür ḥaḳḳumda her gün tāze bir güftār-ı ‘ışḳ

381

103 III/3 çeşm-i kāferden : bu çeşm-i kāferden M.
IV/4 Ṭolanur : Ṭonanur M.
383
104 Başlık : Muḫammes-i Mu‘īdī Ġazel-i Aḥmed M.
384
Gazel: Ahmet Paşa Divanı, s. 190 / 7 beyti tahmis edilen bu gazel divanda 10 beyitliktir.
382

128

39a

3

Āh kim bāġ-ı zamānda bulmadum bir yār-ı ‘ışḳ
Degmeye rūzī385degildür maḥrem-i esrār-ı ‘ışḳ

5

Ben şeb-i tārīki bārī rāz-dār itsem gerek
III

1

Bir güle baḳ yüzüme āhumla ‘ālem ṭolmasun
Tāzedür ḥüsnüñ güli ol bād-ı berd[d]en ṣolmasun

3

Yoluña cān virmeyen ‘āşıḳ murādın bulmasun
Şem‘ baş oynarsa bezmüñde iñen germ olmasun

5

Ben ayaġuñ tozına cānum niẟār itsem gerek
IV

1

Cān ümīd-i būseñ eyler āḫir ol şeydāyı gör
Ḫāk-i pāyuñ kuḥlın umar çeşm-i nā-bīnāyı gör

3

İrmek ister dil ḳaşuñ rāyına ḥüsn-ārāyı gör
El uzadup zülfüñe yalvaruram sevdāyı gör

5

Mūr iken efsūn oḳuyup ḳaṣd-ı mār386itsem gerek
V

1

Göz görüp göñül sevüpdür bir büt-i ġonca-dehen
Eksük olmaz lāleveş dāġ-ı firāḳı sīneden

3

Āh yaşumdan oda cān ṣaldum ü deryāya ten
Tīr-i āhumdan iñen ġāfil yürür beñzer ki ben

5

Bir gün ol kebk-i ḫırāmānı şikār itsem gerek
VI

1

Göreliden bir nażar sen gözleri mestāne[y]i
Eyledüm kuḥl-i baṣar ḫāk-i der-i mey-ḫāne[y]i

3

Bulmadum ‘ālemde cāndan geçmedin cānāne[y]i
Sāḳīyā peymāne ṣun kim tevbe-i peymāne[y]i387

39b

5

Ṣūfiler dülbendi gibi tārumār itsem gerek
VII

1

Gerçi kim fikr eylerem her ḫalḳda ol māhı ben
Ḫalvet olmışdur Mu‘īdī fikri ile encümen

385

104 II/4 Degmeye rūzī : Rūz-ı rūşen çün D.
IV/5 ḳaṣd-ı mār : ṣayd-ı yār M.
387
VI/4 tevbe-i peymāneyi : tevbe vü peymānımı D.
386
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3

‘Ālem-i cāna irişdüm ḳalmadı fikr-i beden
Ẕikr ü fikr388isterseñ Aḥmed üşte ḫalvet üşte sen

5

Ḳo beni kim fikr-i ruḫsār-ı nigār itsem gerek
105389
Taḫmīs-i [Maḥremī Ġazel-i] Selīmī390

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

İy güzellik bāġı içre tāze serv-i ser-bülend
Görmedi ḳaddüñ gibi bir naḫl-i gül hīç naḫl-bend

3

Zülfüñüñ her bir ḳılında baġludur yüz müstemend
Tā mu‘anber kākülüñ ḫurşīde ṣalmışdur kemend

5

Baġlamışdur boynumı zencīr-i zülfüñ bend bend
II

1

Ṭūtiyā ta‘līm-i nāz eyler lebüñ güftārda
Ögredür ṭāvūsa cilve ḳāmetüñ reftārda

3

Çāk-i sīne sūḫteñdür lāleler kuhsārda
Ḳadd ü ṭūbā-yı391nihālin gördi çün reftārda

5

Ṭurdı ayaġ üstine ta‘żīm ider serv-i bülend
III

1

İşigüñde baş u cān virmek diler cānā göñül
Vaṣluñuñ gülzārına irmek diler cānā göñül

3

Leblerüñ şeft-ālūsın dirmek diler cānā göñül
‘Anber-efşān zülfüñe irmek diler cānā göñül

5

Allāh Allāh ne uzun sevdāya düşmiş derdmend

40 a

IV
1

Baġrını ḫūn ideli fürḳat dil-i āvārenüñ
Her birinde bir ḳızıl ırmaḳ revāndur yārenüñ

388

104
105

389
390
391

VII/4 Ẕikr ü fikr : Ẕikr-i fikr M.
Gazel, Sultan Şairler’de bulunamadı.
Başlık: Muḫammes-i Selīmī M.
II/4 ṭūbā-yı: ṭūbāñ M.
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3

Añlamazsın çünki derdin ‘āşıḳ-ı bī-çārenüñ
Nāṣıḥā men‘ eyleme mihrinden ol meh-pārenüñ

5

Şöyle ṭolmışdur göñül kim ḳalmamışdur cāy-bend
V

1

Maḥremī ṣad ḫançer-i bürrān-ile ol sīm-ten
Ḳaṭ‘ iderse başuñı ḳaṭ‘ā yüzüñ döndürme sen

3

Anıñ-içün kim ne dir gör ḫusrev-i mülk-i suḫan
İy Selīmī ḫaṭṭ-ı sevdāsından anuñ baş çeken

5

Pārelensün tīġ-ı miḫnetle ḳalem teg bend bend
106392
Taḫmīs-i Şāhidī [Ġazel-i Ḫüdāyī]393

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Derd ü ġamdan özgeye ‘ışk ehli mu‘tād olmasun
Dāyimā cevr-ile ẓulm olsun aña dād olmasun

3

Ṣabr u şükr olsun işi efgān u feryād olmasun
Cān cefālardan eger gamgīn ola şād olmasun

5

Dil belālardan ḫarāb olursa ābād olmasun
II

1

Ārzū ḫalḳuñ kimine cāh[-ı] dünyādur direm
Kimine ḥūr u kuṣūr u ravża-ı bāġ-ı irem

3

Ḫoş gelür baña belā vü miḥnet ü renc ü elem
‘Işḳa baġlandı göñül benden çeküp el n’eyleyem

5

Bende çün rāżı-durur bendinden āzād olmasun
III

1

Ehl-i ‘aḳl umar riyā ile ‘amelden fāyide
Ṭa‘n ider ‘ışḳ ehl-i meyl itse şarābı şāhide

3

Nār-ı ‘ışḳuñ sözüni kim diye ḫām u bāride
Ṣormazam esrār-ı ‘ışḳum müşkilinden zāhide

392
393

106 Gazel, Hüdâyî-i Kadîm Divanı’nda bulunamadı.
Başlık : Şāhidī Muḫammes M.
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5

Çünki şākird olmamış bu fende üstād olmasun
IV

40b

1

Her ki eṭvār-ı ‘ulūm içre394ola lā-müntehī
Ola envā‘-ı ‘ibāret-ile merd-i mütteḳī

3

Hīçe digmez olmasa esrār-ı ‘ışḳun maḥremi
‘Işḳ içinde ḫāmdur dirmiş benüm çün müdde‘ī

5

Yanayın billāhi ḥaḳḳumda yavuz ad olmasun
V

1

Şāhidī-yi Mevlevīdür bende-i sulṭān-ı ‘ışḳ
Ṣıdḳ-ile olmış-durur ḫāk-i reh-i merdān-ı ‘ışḳ

3

Hem dimişdür vālidi ol Rüstem-i meydān-ı ‘ışḳ
İy Ḫüdāyī çünkim itdüñ ‘azm-i şehristān-ı ‘ışḳ

5

Ḫūn-ı dilden özge bu yolda saña zād olmasun
107395
Muḫammes-i Şem‘ī

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Zāhidā

396

‘ıyş it ki ‘ıyş itmek cihānuñ cānıdur

Ḥıżrdur sāḳī ṣürāḫī çeşme-i ḥayvān[ı]dur
3

Aġız397açmış ġoncalar gül bezminüñ ḥayrānıdur
Ġonca-i zanbaḳ bu bezmüñ şem‘-i nūr-efşānıdur

5

Sāḳīyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur
II398

1

Ġonca vü cām u ṣürāḫī aġız açmışlar müdām399
Ġuṣṣa vü ġamdan bu gün almaḳ dilerler intiḳām

394

106 IV/1 Mecmuadaki “içinde” sözcüğü vezin gereği “içre” olarak değiştirilmiştir.
107 Şem‘î Divanı, s. 41
396
I/1 Zāhidā : Ey göñül D.
397
I/3 Aġız : Aġzın D. / Ġonca-i : Ġonca vü M.
398
II : VII D.
399
II/1 müdām : tamām M.
395
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3

Tevbe vü zühd ü ṣalāḥı400‘aḳıbet oldı tamām
Dōstlar bizden selāmet ehline eyleñ selām

5

Sāḳīyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur
III

1

Servler ṣaf ṣaf ṭurup gül şāh-ı dīvān eylemiş
Nerges-i zerrīn külāhı aña401derbān eylemiş

3

Ḫār-ı ẓulmetden gelüp bülbüller efgān eylemiş
Baş açup her bir çiçek çāk-i girībān eylemiş

5

Sāḳīyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur
IV402

41a

1

Gül ki āẟār-ı403cemāl-i Aḥmed-i Muḫtārdur
Surḫ-pūş olmış ṣanasın404Ḥayder-i Kerrārdur

3

Bāl açup uçmaḳ diler yā Ca‘fer-i Ṭayyārdur
Ṣatmaġa gül Yūsufın ṣaḥn-ı çemen bāzārdur

5

Sāḳīyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur
V405

1

Āfitāb-ı tal‘atuñ meclisde iy meh gül yiter
Hüsnüñüñ mecmū‘asında kākülüñ sünbül yiter

3

Cāmlar güldür ṣürāhī gulguli bülbül yiter
Cennete döndi cihān Kevẟer yirine mül yiter

5

Sāḳīyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur
VI

1

Bir hilāl-ebrūyıla gün gibi cām olmaḳ gerek
‘Aks-i hüsninden ḳadeh bedr-i tamām olmaḳ gerek

3

Külbe-i aḥzānımuz Dārü’s-selām olmaḳ gerek
Gūşe-i mey-hāneler Beytü’l-ḥarām olmaḳ gerek

5

400

107

401
402
403
404
405

Sāḳīyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur

II/3 zühd ü ṣalāḥ : zühd-i ṣalāḥı M.
III/2 külāhı aña : külāhın anda M.
IV : VIII D.
IV/1 āẟār-ı : eşcār-ı M.
IV/2 olmış ṣanasın : olmışdur ṣan D.
V-VI-VII-VIII. bend : --M.
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VII
1

Eşk-i çeşmüm mevc urup cūş eylesün deryā gibi
Çāk çāk olsun yaḳalar dāmen-i ṣahrā gibi

3

Ḫıdmete ṭursun ṣürāhī şem‘-i bezm-ārā gibi
Nesne açmaz göñlümi cām-ı mey-i ṣaḥbā gibi

5

Sāḳīyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur
VIII

1

Gülşen-i ḥüsnüñ bi-ḥamdillāh açıldı gülleri
Her yanadan nāle vü feryād ider bülbülleri

3

Çıñradur her dem felekler tāsını ġulġulleri
Ḥālümi ġāyet perīşān eyledi sünbülleri

5

Sāḳīyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur
IX

1

Şem‘īyem cām-ı maḥabbetden ḫurūş itdüm yine
Ḫām olan bī-dillerüñ raġmına cūş itdüm yine

3

Telḫ-idi ‘ıyşum406belā bezminde nūş itdüm yine
Göñlümüñ nerdin ṣafā ṭaşıyla dūş itdüm yine

5

Sāḳīyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur
108407
[Ġazel-i Āhī]

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

Bir ḥaṣīrum yoġ-iken Külbe-i aḫzānumda
Būriyā naḳşı görinür ten-i ‘üryānumda

2

Sāyemi ben başuma gün doġıcaġaz görürem408
Başa ol gün mi doġar sāye görem yanumda

3

Merdüm-i dīde ciger kūşelerini nice bir
Götürem kendü yetīmüm gibi dāmānumda

406

107 IX/3 Telḫ-idi ‘ıyşum : Telḫ-i ‘ıyş itdi M.
108 Āhī Divanı, s. 45
408
2a gün doġıcaġaz görürem : ben gün doġacaġın bilürin D.
407
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4

Yidügüm ayru giderken seg-i kūyuñla benüm
Görmedüm nān u nemek ḥaḳḳını yārānumda

5

Baña ol nāme-i ā‘māl yiter kim Āhī409
Yār ḥaṭṭıyla ġazeller ola dīvānumda
109410
[Ġazel-i Şem‘ī]

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

Beni men‘ eyleme nāṣıḥ411yüri cānānumdan
Göz göre ayrılayın mı varayın cānumdan

2

Ḥastayam yār benüm derdüme dermānumdur
Hey meded öldüm ayırmañ beni dermānumdan

3

Ḥālümi añladılar āh-ı ciger-sūzumdan
Bildiler neydügümi nāle vü efġānumdan412

41b

4

Mest-i ‘ışḳ olduġumı nice nihān eyleyeyin
Görinür dāġlarum çāk-i girībānumdan

5

Sāye-veş hāk-ile yeksān olayın yanında
Tek cüdā düşmeyeyin serv-i hırāmānumdan

413

6

Geçüben cānı cüdā itmek içün sīnemden
Dil üşürse n’ola peykānları her yanumdan

409

108 5a kim Āhī : Āhī kim D.
109 Şem‘î Divanı, s. 103
411
1a nāṣıḥ : zāhid D.
412
3 : 5 D.
413
5-6. Beyit : --M.
410
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7

Şem’īyā dil uzadup her gice eflāki yaḳar
Nār-ı āhum ki çıḳar sīne-i sūzānumdan
110414
[Ġazel-i Şem‘ī]

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün
1

Sūfīye diñ415ki ṣavma‘aya ṣūret itmesün
Meydān-ı ışḳa gelsün iñen ‘illet itmesün

2

Cām-ı mey-i muḥabbeti416virsün ṭolu ṭolu
Pīr-i muġāna diñ ki bize ḥürmet itmesün

3

Yüz sürse izi tozına dünyāca ḥaẓẓ ider
Ol pādişāha kişi nice ḫiẕmet itmesün

4

Derd ü ġam[-ı] nigār-ile yitdi benüm baña
Billāhi diñ ṭabībe gelüp zaḥmet itmesün

5

Vā‘iẓ sözini diñler-iseñ417Şem‘īyā eger
‘Ālemde kimse kimse ile ṣoḥbet itmesün
111418
[Ġazel-i Şem‘ī]

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

Nice farḳ eyleyelüm biz giceden gündüzümüz
Māh-rūlar arasında yoġ imiş yıldızumuz419

414

110 Şem‘î Divanı, s.103
1a Sūfīye diñ : Diñ ṣūfīye D.
416
2a mey-i muḥabbeti : mey muḥabbetin bize M.
417
5a diñler-iseñ : gözler-iseñ D.
418
111 Şem‘î Divanı, s.75
419
1. beyit : --D.
415
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2

Yañılup ġaflet-ile gün yüzine420māh didük
Yār yanında bu gün yirlere düşdi yüzümüz

3

Nice elden ḳoyalum göz göre inṣāf eyle
Zāhidā cām-ı şarāb-ile açıldı gözümüz

4

Āteş-i āh yaḳup göklere ṣavurdı külüm
Yār yolında bizüm görmedi kimse tozumuz

5

Gün gibi cām-ı ṣabūḥ-ile yumazsaḳ yüzümüz
Ḥˇāb-ı ġafletde ḳalur hergiz açılmaz gözümüz421

6

Biz ṣafā baḥrine mey-ḫānede ġavvās olduḳ
Başımuz elde ayaġ itdük azıtduḳ izümüz

7

Uydurup çengine Zühre oḳur eş‘ārumuzı
Gün yüzüñ vaṣf ideli göklere çıḳdı sözümüz

8

Āteş-i şevḳuñ-ile Şem‘īyi āşüfte gibi422
Göricek gün yüzüñi maḫv iderüz kendizümüz423

42a424

112425
[Ġazel-i Ḥayretī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Göñlümi yıḳduñ yine iy yār n’itdüm ben saña
Eyledüñ cāndan beni bīzār n’itdüm ben saña

420

111 2a gün yüzine : gün yüzüñe M.
5-6-7. beyit : --M.
422
8a gibi : ṣıfat D.
423
8b kendüzümüz : gündüzümüz M.
424
42a Bu varakta yer alan, Hayretî’nin“şarāb” redifli gazeli, “Velehu Eyżān” başlığıyla 29a’da da
kayıtlıdır. Şiir ilk geçtiği yerde kaydedildi.
425
112 Hayretî Divanı, s. 142
421
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2

Ṣu gibi yüz sürmeden ġayrı ayaġuñ tozına
Ṭoġrı di iy serv[-i] ḫoş-reftār n’itdüm ben saña426

3

El mi ṣundum dāmen-i pāküñe yoḫsa ḫār-veş
İy lebi ġonca yüzi gülzār n’itdüm ben saña

4

Ḫāṭır incitmek ‘aceb merdümlik adamlıḳ mıdur
İy melek-manẓar perī ruḫsār n’itdüm ben saña

5

Acı sözle tatlu cānumdan uṣandurduñ beni
Söyle luṭf it iy şeker-güftār n’itdüm ben saña427

6

Hīç düşer mi şānuña böyle münāfıḳlıḳ senüñ
Andan iy ‘ayyār u iy ṭarrār n’itdüm ben saña

7

Ḫayretīyem sevdügümden ġayrı hīç bir vech-ile
Ne ṣuçum yā ne günāhum var n’itdüm ben saña

8

Bir faḳīrem ḫāṭırum yıḳmaḳ benüm erlik midür
Yuf cihānda iy zen-i bāzār n’itdüm ben saña
113428
[Ġazel-i Ḥayretī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Āh kim düşmenler-ile seyr ider her cāyı dōst
Dōst olmazmış cihānda dōstlar hercāyī dōst

2

Key ṣaḳın dolaşma yārüñ kākül-i müşgīnine429
İy dil-i miskīn ḳatı müşkil-durur sevdā-yı dōst

426

112 2 : 3, 3 : 4, 4 : 5 D.
5-6 ve 8. beyit : --M.
428
113 Hayretî Divanı, s. 152
429
2a müşgīnine : miskīnine D.
427
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3

Ṣūfī cān virdi hevā-yı Kevẟer-i ferdā-ile
Bize cān virdi bu gün ol la‘l-i rūḫ-efzā-yı dōst430

42b

4

Ṣūfīyā sen ol selāmet cāme-i sālus-ile
Ben melāmet ḥırḳasıyla olmışam rüsvā-yı dōst

5

Ḥayretī bu ‘arṣa-i ‘ışḳ içre bir dīvānedür
Bend-i zencīri ḫayāl-i zülf-i ‘anber-sā-yı dōst
114431
[Ġazel-i Ḥayretī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Yāri ayırmaḳ diler benden münāfıḳlar meded
Almaḳ ister cānumı tenden münāfıḳlar meded

2

Dilerem başı kesilsün her birinüñ dōstum
Kesmek isterler beni senden münāfıḳlar meded

3

Yanduġum yaḳılduġum budur ki ben pervane[y]i
Men‘ iderler vech[-i] aḥsenden münāfıḳlar meded432

4

Vechi var mıdur görüñ iy ehl-i diller ‘ārifi
Redd iderler şem‘-i rūşenden münāfıḳlar meded

5

Uçuralar gibi seng-i ta‘n ile iy Ḥayretī
Bülbül-i gūyāyı gülşenden münāfıḳlar meded

430

113 3 : 4, 4 : 3 D.
114 Hayretî Divanı, s. 161
432
3b : 4b, 4b : 3b D.
431
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115433
[Ġazel-i Ḥayretī]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
1

Yine ben göz göre cānumdan ayrıldum müselmānlar
Beni aġlañ ki cānānumdan ayruldum müselmānlar

2

‘Aceb midür gözüm yaşı benüm āb-ı revān olsa
Boyı serv-i ḫırāmānumdan ayrıldum müselmānlar

3

Cihānda hīç baña ölmekden özge çāre ḳalmadı434
Meded ben ḫaste dermānumdan ayrıldum müselmānlar

4

Vücūdum milki başlasun ḳo vīrān olmaġa yap yap
Çü ben ol genc-i pinhānumdan ayrıldum müselmānlar

5

Baña raḥm eyleyüp kāfir müselmān aġlasa ṭan mı
Bu gün ol nā-müselmānumdan ayrıldum müselmānlar435

6

Dil ü cān kişverin yaġmaya virdi ‘asker-i miḥnet
Çün ol devletlü sulṭānumdan ayrıldum müselmānlar

7

‘Aceb mi Ḥayretī gibi gezersem zār u ser-gerdān
Şaşırdum yolumı ḫānumdan ayrıldum müselmānlar

433

115 Hayretî Divanı, s. 182
3a çāre ḳalmadı : ḳalmadı çāre D.
435
5-6. beyit : --M.
434

140

116436
[Necātī- Beyit]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
Çün Necātīdür adum bu şi‘r içinde naẓm-ile437

43a

Şi‘r oḳumaḳ438ögredeyin şimdiki şā‘irlere
117
[Ġazel-i Faḳīrī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Nār-ı ḥasret sīneme şol deñlü yaḳdı dāġlar
Eşk-i çeşmüm dem-be-dem ben ḫaste içün aġlar

2

Cānuma geçdi meded bu şerḥa şerḥa yaralar
Yaḳdı yandurdı beni bu ḳanlu ḳanlu dāġlar

3

Ben gedā bu ḫāne-i miḥnetde ḳalmazdı velī
Yollarumı dem-be-dem eşk-i revānum baġlar

4

İşidüp cān virdügüm bir serv-ḳaddüñ yolına
Ṭaşlar-ile dögünüp aġlar beni ırmaġlar

5

Cūy-ı eşküm çağlar-idi serv-ḳaddin añıcaḳ
İy Faḳīrī ḳanı şimdi ol dem ü ol çaġlar

436
437

116 Necâtî Divanı, s. XXIV
1a Çün Necātīdür adum bu şi‘r içinde naẓm ile : Ben Necātīyem cihānda adum oldı dāsitān

D.

438

1b oḳumaḳ : dimek D.
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118439
[Ġazel-i Ṣun‘ī]

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fa‘ūlün
1

Bir cām-ile ḳıldı beni sāḳī yine mecnūn
Beñzer ki dilā itdi şarāba o gül efsūn

2

İy ḫusrev-i ḫūbān seni arayı arayı
Ḳan derleyüben çıḳdı ayaḳdan mey-i gülgūn

3

Seyr itmege ol māhı melekler gice gündüz
Revzenler ider440ay-ile günden yine gerdūn

4

Ḫatm eyleyen iy ḫˇace benüm Muṣhaf-ı ‘ışḳı

Ve’l-leylī441ye dek oḳumış ancaḳ anı Mecnūn
5

Ḥūbān-ı kelām içre bu gün ehli yanında
İy Ṣun‘ī ḳanı Yūsufı naẓmum gibi mevzūn
119442
[Ġazel-i Fiġānī]

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün
1

Urdum semend-i ṭab‘uma çün zīn-i himmeti
Meydān benüm virürse eger Tañrı furṣatı

43b

2

Milk-i suḫanda ṭabl-ı443feṣāḥat çalan benem
Geçdi cihānda Āṣaf u Ḥāḳān ḥikāyeti

444

439

118 Sun‘î Divanı, s. 498
3b ider : açar D.
441
4b “(Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye and olsun.” Leyl, 92/1
442
119 Figânî ve Divançesi, s. 120
443
2a ṭabl-ı : ṭabl u M.
444
2b ḥikāyeti : nevbeti D.
440
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3

Görse nev445āyinümi Nevāyī bu resm-ile
Milk-i suḫanda urur-idi kūs-ı rıḥleti

4

Ṣancaḳ çeker bu ‘arṣada başḳa dil-āverem
Ḫusrev gibi zamānede ṭutdum446vilāyeti

5

Mümtāz-ı ‘ālem olmaġa var himmetüm benüm
Lā-şey yanumda şāh ile ḫāḳān şöhreti447

6

Eczā-yı defteri kül ide yaḳa Āzerī
Görse Fiġānī bu ġazel-i pür-ḥarāreti
120448
[Ġazel-i Selīḳī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Bāde-i la‘l-i leb-i dil-dāra düşdi göñlümüz
Pür-hevā olup yine āvāre düşdi göñlümüz

2

Ḥamdülillāh māsivā’ullāh başda oldı pāk449
Çünki āb-ı ‘ārıż-ı dil-dāra düşdi göñlümüz

3

Bir yüzi gül zülfi sünbül ḫāli fülfül la‘li mül
Bir melek-manẓar perī-ruḫsāra düşdi [göñlümüz]

4

Pür-leṭāfet bir güzel kim hīç gözler görmemiş
Şūḫ gül bir yār-ı şīrīn-kāra düşdi [göñlümüz]

5

Siḥr ü efsūn-ile uyḫuyı ḥarām itdi baña
İy Selīḳī nerges-i seḥḥāra düşdi göñlümüz

445

119

446
447

448

120

449

3a nev : bu M.
4b zamānede ṭutdum : zamānumda aldum M.
5. beyit: --M.
Selîkî ve Şiirleri’nde bulunamadı.
2a Mısra vezne uymamaktadır.
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121450
[Ġazel-Mahlassız]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Seyl-i aġyār olmasun yāri İlāhī kimsenüñ
Olmasun nā-cinse māyil pādişāhı [kimsenüñ]

2

Yüzine bir kez baḳan āşüfte olur tā ebed
Düşmesün ol āfete yā Rab nigāhı [kimsenüñ]

3

Āh-ile tesḥīr idem dirdüm velīkin n’eyleyem
Gūşuña girmez senüñ feryād u āhı kimsenüñ

4

‘Āşıḳ ol dimezdi kimse kendüm itdüm kendüme
Bilürem bu işde kim yokdur günāhı kimsenüñ451
122452

44a

[Ġazel-i Ṣun‘ī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Bir maḥabbet-nāme yazdum ol güzeller şāhına
Murġ-ı cān ile uçurdum nāmemi dergāhına

453

2

Benden iy nāme du‘ālar eyleyüp ba‘de’s-selām
Öp elin ‘arż eyle ḥālüm ol güzeller şāhına

3

Diyesin ġamdan yine āzād itmiş bendesin
Luṭf idüp mektūb göndermiş bu devlet-hˇāhına

450

121

Mecmuada, başlığı bulunmayan bu şiirin devamı yoktur.
Gerek bu gazelin mahlas beytinin olmayışı ve dört beyitlik oluşu gerekse sonraki sayfadaki
şiirin başının bulunmayışından Mecmuanın bu kısmında eksiklik olduğu anlaşılmaktadır.
452
122 Sun‘î Divanı, s. 510.
453
1-3. beyitler: --M.
451
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4

Şām-ı ḥasretde yol azmışdum irişüp454nāmesi
Şükr kim şem‘-i hidāyet oldı ben güm-rāhına

5

Ṣun‘ī [yi] hicr-ile ḫāk eyler yaḳında rūzigār
Ol daḫı yüzler sürer bilsün türāb-ı rāhına

455

123456
[Ġazel-i Ṣun‘ī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Dem-be-dem ḳanlar yudar bu zaḥm[-ı]457ḫūn-pāşum benüm
Ḳaldı oñup bitmedi bu oñmaduḳ başum benüm

458

2

Āteş-i mihrüñdür iden kalbüm altun gibi ṣāf
Āfitāb-ı ‘ışḳdur la‘l eyleyen yaşum benüm

3

‘Işḳa ben Ferhād u Mecnūn-ile baṣmışdum ḳadem
Olmadı bu yolda anlar da ayaḳdaşum benüm

4

N‘al-i esbüñdür görinen ḫākde iy şehsuvār459
Yüzüm üstinde görinenler degül ḳaşum benüm

5

‘Āḳıbet dikdi kefen mekkār-ı dehr-i pīre-zen
Seyr idüñ bir pīrehen gönderdi oynaşum benüm

6

Ṣun‘īyā ben460hūb ögrendüm cünūnuñ fennini
Mekteb-i miḥnetde Mecnūndur sebaḳdaşum benüm

454

122 4a yol azmışdum irişüp : yolum azmışdum irüp D.
5b bilsün türāb-ı rāhına : bilüp bu türāb-rāhına D.
456
123 Sun‘î Divanı, s. 491
457
1a zaḥm-ı : çeşm-i D.
458
1b oñup : öküp D.
459
4a N‘al-i esbüñdür görinen ḥākde iy şehsuvār :Ḥākde ḳalmış na‘lçeñ yiridür iy şehriyār M.
460
6a ben : bir D.
455
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124461
[Ġazel-i Ṣun‘ī]

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
1

Cān u başı ḳomışam ol büt-i fettān yolına
Cān nedür ol ṣanemüñ zühd-ile īmān yolına

2

Yaşumı āb-ı revān itdi Ḫudādan dilerem
Gele hep itdügi ol serv[-i] hırāmān yolına

3

Leb ü ḫaddüñ ḫaberin virse ṣabā ḥaclinden462
Açıla ġoncası bāġuñ gül[-i] ḥandān yolına

4

Reh-i463kūyuñda yürütmez bizi uş kelb raḳīb
Kimse ḥükm itmez-idi gerçi ki sulṭān yolına

5

Bir let urdı mehe āhum ki ḳarardı bedeni
Ṣun‘īyā geldügi-çün ol meh-i tābān yolına
125464

44b

[Ġazel-i Ṣun‘ī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Dimiş oldum yāre göñülden seni sevdüm seni
Dil belāsına uġradum bilmezlik-ile vā beni

2

Ġoncanuñ aġz ölçüsüni aldı çünkim ‘andelīb
Gördi yoḳ būy-ı vefā eyler anuñ-çün şīveni

3

Günde biñ kez sevdügüm didüm dir-isem azdur
Ol güneş çoġı budur yaḳduġına bā‘iẟ beni

461

124 Sun‘î Divanı, s. 509
3a ḥaclinden : ḥacletden M.
463
4a Reh-i : Āh M.
464
125 Sun‘î Divanı, s. 522
462
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4

La‘lüñi465mestūre-y-iken ġonca ebkārı görüp
Baş açup ortaya düşdi iy leṭāfet gülşeni

5

Gözüñ466alayın dimiş cānını bir gün Ṣun‘īnüñ
Ol aña cānlar virür iy dōst ol günler ḳanı
126467
[Taḫmīs-i Günāhī Ġazel-i Ḥayretī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Lāf urup bülbül gibi germiyet-i da‘vā-yı ḳo
Yan muḥabbet şem‘ine pervāne-veş pervāyı ḳo

3

Çārsū-yı ‘ışḳa gel her sūdı yoḳ sevdāyı ḳo
Vaḥdet isterseñ ferāġat eyle hūy [u] hāyı ḳo

5

Keẟret-i dünyādan el çek iy göñül ġavġāyı ḳo
II

1

Gerçi eylersin riyāżat cennet-i ā‘lā-içün
Diş bilersin kūşe-i ḫalvetde ter ḥalvā içün

3

Mestsin iy ṣūfī şarāb-ı kevẟer-i ferdā içün
Gözüñ aç olma gözi aç yime ġam dünyā içün

5

Gāv-ı ten-perver gibi endīşe-i mer‘āyı468ḳo
III

1

Şems-i zerrīn ise cihānuñ (…)469her put-ḫānesi
‘Işḳuñuñ gencīnesidür sīnemüñ vīrānesi

3

Cān cemālüñ şem‘inüñ pervānesidür yanası
Didüm oldı dil ṣaçuñ zencīrinüñ dīvānesi

45a

465

5

Nāz-ile güldi didi al bunı da baġlayı ḳo

125 4a La‘lüñi : La‘lüñe D.
5a Gözüñ : Güzel D.
467
126 Gazel: Hayretî Divanı, s. 373 / 5 beyti tahmis edilen bu gazel divanda 7 beyitliktir.
468
II/5 mer‘āyı : ḥūrāyı M.
469
III/1 Mısra vezne göre eksiktir.
466
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IV
1

Bir belā-keş derdmendem n’eyleyem dermānı ben
Olmışam gūy-ı fenānuñ zār-ı ser-gerdānı ben

3

Ḫāk-i pāyüñden dirīġ itmeñ revā-yı cānı ben
Dir imişsin yarın öldürsem gerekdür anı ben

5

Gel bu gün öldür öñünde öldügüm ferdāyı ḳo
V

1

Serviyi ḥayrān iden ḳadd-i bülendüñdür senüñ
Gel kemīne mübtelā vü der-kemendüñdür senüñ

3

Hem Günāhī bir kemīne müstemendüñdür senüñ
Ḥayretī bī-çāre de bir derd-mendüñdür senüñ

5

Ḳıl naẓar aḥvāline luṭf eyle istiġnāyı ḳo
127
Taḫmīs-i Fevrī Ġazel-i Nişānī470

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
I
1

Maḥabbet meclisinde tek baña sāḳī ṭuraġ olsun
Geçüp ‘ışk-ile ‘ālemden göñül ehl-i ferāġ olsun

3

Ḫayāl-i la‘l-i yār ile müdām elde ayaġ olsun
Baña yār-i cefā-kārum vefā itmezse ṣaġ olsun

5

Göñül bezminde ruḫsārı bize rūşen-i çerāġ olsun
II471

1

Yüzüñsüz gün görünmez çeşmüme iy meh sühā deñlü
Sipihr olmaya ḳapuñsuz baña472künc-i fenā deñlü

3

Ṭapuñsuz şāh-ı ‘ālem bendeñe gelmez gedā deñlü
Cihānı almazam bir ḥabbeye tek būriyā deñlü

5
470

Maḥalleñde baña bir gūşe-i emn ü ferāġ473olsun

127 Şiir Mecmuaları I, s. 80
Bazı mısralar varağın üzerinin kapatılmış olması nedeniyle okunamamaktadır. Bu kelimeler
adı geçen fasikülden tamamlanmıştır.
471
II : III, III : II D.
472
II/1 Sipihr olmaya ḳapuñsuz baña : Ḳapuñsuz baña çarḫ olmaya bir ŞM.
473
II/5 ferāġ : emān M.
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III
1

Ḳılup ḳaṭ‘-i ‘alāḳa tīġ-veş ben dil-şikestüñden474
Kesilmezsin raḳīb-i bed-güherlerle nişestüñden

45b

3

Cefā zaḫmıdur iren bu dil-i mecrūḥa destüñden475
İdersin ġamzeler aġyāra maḫfī çeşm-i mestüñden

5

Aramuzda nice bir dil-berā ḳılıç bıçaġ olsun
IV

1

Ezelden ḫoş-dilem çünki hevā-yı bend-i zülfüñden
Meşaḳḳat görmedüm476hergiz cefā-yı bend-i zülfüñden

3

Ḫüdā dūr itmesün477ben mübtelāyı bend-i zülfüñden
Ebed ḳurtulmasun göñlüm belā-yı bend-i zülfüñden

5

Siyeh kāküllerüñ murġ-ı dile bend478ü ṭuzaġ olsun
V

1

Reh-i ṣaḥrā-yı hicrāna479ḳadem baṣduñ te’emmül ḳıl
El irmezse viṣāle virmek Allāhun tevekkül ḳıl

3

Ölünce bār-ı ‘ışḳı çekmegi480Fevrī tekeffül ḳıl
Nişānī dōstdan el çekme cevrine taḥammül ḳıl481

5

Baña yār-i cefā-kārum vefā itmezse ṣaġ olsun
128
Taḫmīs-i Keşfī Ġazel-i Ḫayātī482

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Pīr-i ‘ışkuñ ḫāne-pervaz eyledüm irşādını
Bir meh-i nā-mihrüñ itdüm dilde muḥkem yādını

474

127

III/1 ben dil-şikestüñden : sen iy güzel benden ŞM. / nişestüñden : nişīmenden ŞM.
III/3 destüñden : da senden ŞM.
476
IV/2 görmedüm : çekmedüm ŞM.
477
IV/3 itmesün : itmeyüp M.
478
IV/5 bend : dām ŞM.
479
V/1 hicrāna : hecre çün ŞM.
480
V/3 ‘ışḳı çekmegi : ‘ışḳın çekmege M. / cevrine : cevr ile M.
481
V/4 cevrine : cevr-ile M.
482
128 Başlık : Muḫammes-i Keşfī Ġazel-i Ḥayātī M.
475
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3

Ḳılmaġa varlıḳ diyārınuñ ḫarāb ābādını
Ṣalduġumda ḫāne-i ‘ışḳuñ ezel bünyādını

5

Ṭaşa ḳullandum belā iḳlīminüñ Ferhādını
II

1

Āh kim bī-çāre dil bīmār-ı derd-i ḳahr-iken
Cāna tiryāḳ eyledüm düşnām-ı telḫi zehr-iken

3

Göreyin kim dil-rübālar hep meh-i nā-mihr-iken
Bir nihāl-i tāze sevdüm bāġbān-ı dehr-iken

5

Gülşenüñ āzād ḳıldum serv-ile şimşādını
III

1

Mihr olaldan iy ḳamer-ruḫ müşterī ṭal‘at saña
Şöyle şeydāyam ki ḳalur her gören ḥālüm ṭaña483
129
[Tercī‘-i Bend- Mahlassız-Sāḳī-nāme]

Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün
I
46a

1

Yine gül Yūsufından irdi ḫaber
Bülbüle k’ide nāle şām u seḥer

2

Hem-dem olup hezār-ı destāna
Güle medḥ ü ẟenālar eyleyeler

3

‘Ömr bir heftedür iki olmaz
Lālede ṭañ mı olsa dāġ-ı ciger

4

Nergesüñ bī-baṣarlıġı ḫaberin
Dimeyeydi n’olaydı nīlūfer

5

Ġonca çāk itdi cübbesi yaḳasın
Giydi gökler benefşe mātem ider

483

128-129

Mecmuada şiirlerin devamı yoktur.
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6

Oldı reyḥān bu ḥālete ḥayrān
Kākülini ṭaġıtdı sünbül-i ter

7

‘Āḳil-iseñ eger göñül sen de
‘İbret al eyleyüp bu ḥāle naẓar

8

Bu cihān kimseye degül bāḳī
İçelüm ṭolu ṭolu ṣun sāḳī
II

1

Bir bahar iste kim ḫazānsuz ola
Gül-i ḫoş-būy[u] gülistānsuz ola

2

Çemeninüñ ṭarāveti ebedī
Sebzesi tāze būsitānsuz ola

3

Ḥamd id ol pādişāha kim ẕātı
Vaṣfa sıġmaya dāsitānsuz ola

4

Beñzer ol bāġa bir dem ansuz olan
Lālesüz gülsüz erġuvānsuz ola

46b

5

Cümle ‘ālem vücūdı cūdıdur
Çāre mi var-durur kim ansuz ola

6

Olmaya bir nefes cihān ansuz
Ebedī ol iki cihānsuz ola

7

Heme eşyā müsebbiḥidür anuñ
Ger revānī ola revānsuz ola

8

Bu cihān kimseye degül bāḳī
İçelüm ṭolu ṭolu ṣun sāḳī
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130
Mu‘aşşer-i Sa‘dī484

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Cilveler eyler ‘iẕāruñda bu zülf-i ‘anberīn
Ṣanasın ṭāvūsdur yā şeh-per-i Rūḥu’l-emīn

2

Kūyuñuñ her gūşesidür ravża-i ḫuld-ı berīn
Ḫāk-i pāyuñ tūtiyā eyler gözine ḥūr-ı ‘īn485

3

Şerbetine la‘lüñüñ dil-teşnedür mā-i ma‘īn
Būy-i zülfüñden mu‘aṭṭardur zamān-ile zemīn

4

Bir büt-i ḫurşīd- ṭal‘at dil-rübāsın meh-cebīn
Ḥaṭṭuñı kim görse eydür yā semendür ya semīn

5

Gülşen-i ḥüsnüñ görüp dir bülbül-i gūyā hemīn
İy gül-i bāġ-ı leṭāfet ṣad hezārān āferīn
II486

1

Sünbül-i miskīniñüñ hep tārı mār olmış-durur
Bu sebebdendür ki ‘aḳlum tārumār olmış-durur

2

Eşk-i çeşmüm pāyüñe gevher-niẟār olmış-durur
Milk-i cān içinde ‘ışḳuñ şehriyār olmış-durur

47a

3

Zülfi şeh-bāzına cān murġı şikār olmış-durur
Gūşına bu ḥalḳa-i meh gūşvār olmış-durur

484

130 Mecmuada bu şiire, muhtemel varak karışıklığı nedeniyle, ilk kısımları 68b’de geri kalanı
66a-66b’de olmak üzere “Nazire Mu‘aşşer” başlığıyla tekrar yer verilmiştir. Yalnız burada
kaydedildi, tekrarına gerek görülmedi.
485
2b ḥūr-ı : ḥūr u M.
486
II Mecmuada bu bende, muhtemelen içerisinde geçen “manṣūrı” sözcüğü mahlas sanılarak,
sonradan “Ġazel-i Manṣūrī” başlığı eklendiği görülmektedir; ancak bu parça “Muaşşer-i Sa‘dī”ye ait
bir benttir.
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4

Zülf-i dil manṣūrını aṣmaġa dār olmış-durur
Başumuz ‘ışḳuñ şarābından ḫumār olmış-durur

5

Gülşen-i ‘ālem cemālüñden bahār olmış-durur
İy gül-i bāġ-ı leṭāfet ṣad hezārān āferīn
III487

1

Gün gibi ‘ālemde ḳandīl-i ruḫuñ tābendedür
Anuñ- içün pertevinüñ mihrine meh bendedür

2

Gūş idelden naẓm-ı dendānuñ düşüpdür bendedür
Şu‘le-i şevḳ-i ruḫuñdan mihr ü meh şermendedür

3

Şevḳ-i ruḫsāruñ ḥayālī sīne-i sūzandadur
Gūyiyā bir şeh-durur kim meskeni kül-ḫandadur

4

Zülfüñüñ būyına ‘anber boynı baġlu bendedür
Teşne-dillikden ben öldüm ḳand-i la‘lüñ ḳandadur

5

Ṭūṭī-i cān bezm-i ḥüsnüñde senüñ kūy[uñ]dadur
İy gül-i bāġ-ı leṭāfet ṣad hezārān āferīn
IV488

1

Dişleri dürden lebi yāḳūt-ı aḥmerden laṭīf
La‘l-i nābuñ şerbeti ḳand-i mükerrerden laṭīf

2

Ḥüsn ü ḫulḳ içinde yoḳ ol māh-ı peykerden laṭīf
Rūşen oldı nūr-ı ḫaddi şems-i ḫāverden laṭīf

487

130 III Mecmuada bu bende, muhtemelen içerisinde geçen “hayāli” sözcüğü mahlas sanılarak,
sonradan “Hayālī Ġazel” başlığı eklendiği görülmektedir; ancak bu parça “Muaşşer-i Sa‘dī”ye ait bir
benttir.
488
IV Mecmuada bu bende, muhtemelen içerisinde geçen “cevr-i” sözcüğü mahlas sanılarak,
sonradan “Fermāyed Cevrī” başlığı eklendiği görülmektedir; ancak bu parça “Muaşşer-i Sa‘dī”ye ait
bir benttir.
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3

Būy-ı cān virür nesīm-i zülf micmerden laṭīf
Lebleri senbūsesi pālūde-i terden laṭīf

47b

4

Olmaya ‘ālemde leẕẕet cevr-i dilberden laṭīf
‘Āşıḳa kūyuñ ṭavāfı ḥacc-ı ekberden laṭīf

5

Nūş iden cām-ı lebüñ dir āb-ı kevẟerden laṭīf
İy gül-i bāġ-ı leṭāfet ṣad hezārān āferīn
V489

1

Ḫaddi üstinde ḫaṭı [naḳş-ı] nigār-ı Çīn ider
Hey ne kāfirdür ḳamer devrinde ḳaṣd-ı dīn ider

2

Rengini zer yüzümüñ bu sā‘id-i simīn ider
Ḥasret-i māh-ı cemālüñ yaşumı pervīn ider

3

N’eyledüm kim cānumı almaġa ġamzeñ kīn ider
Dil ser-i kūyuñda yatup her gice nefrīn ider

4

Yoldaşı ġam yoldaşını ṣubḥa dek yalın ider
Ḫüsrevā Sa‘dī lebüñ şerḥin iñen şīrīn ider

5

Rūḥ-ı ḳudsī işidüp her dem aña taḥsīn ider
İy gül-i bāġ-ı leṭāfet ṣad hezārān āferīn

489

130 V Mecmuada bu bende, muhtemelen içerisinde geçen “sā‘id-i” sözcüğü mahlas sanılarak,
sonradan “Ġazel-i Sa‘īdī” başlığı eklendiği görülmektedir; ancak bu parça “Muaşşer-i Sa‘dī”ye ait bir
benttir.
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131
Naẓīre Mu‘aşşer-i Du‘āyī490

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Ḫaddüñ üzre bād-ile oynar bu zülf-i ‘anberīn
Ṣankim eyler cilveler ṭāvūs-ı firdevs-i berīn

2

Ders-i ḥüsn oḳur cemālüñ āyetinden ḥūr u ‘īn
La‘lüñi kevẟer diyü taḥrīr ider mā-i mu‘īn

3

Bilmede sırr-ı dehānuñ hīç ‘aḳl-ı ḫurda-bīn
Ḥoḳḳa-i dür-bār mı yā ḫātem-i gevher-nigīn

67b

4

Sen Süleymān-ı zamānuñ bendesidür kemterīn
Ḳanda kim var bir put-ı ḫurşīd-i rūy-ı meh-cebīn

5

Seyr-i bāġ itseñ seḥerdir serv-i bāġ-ı nāzenīn
Billāh iy gül bu ne ḥüsn olur hezārān āferīn
II

1

Dil esīr-i ḥalḳa-i gīsū-yı yār olmış-durur
Cān daḫı āşüfte-i çeşm-i nigār olmış-durur

2

Bāde-i siḥr-ile çeşmüm pür-ḫumār olmış-durur
Ġamzesiyle nerges-i mest intiẓār olmış-durur

3

Bezm içinde sünbülüñ ‘anber-niẟār olmış-durur
Bu nesīm-ile ṣabā ḫoş müşg-bār olmış-durur

4

Ḳaddüñüñ cūyında servi cūy-bār olmış-durur
Ḫaddüñe ḳarşu çemende lālezār olmış-durur

490

131 47b’de ilk 3 beyti bulunan bu şiir “Nazīre Mu‘aşşer” başlığıyla 67b-68a-68b varaklarında da
kayıtlıdır. Şiirin geri kalanı da bu varaklardan tamamlandı. Şiir yalnız buraya kaydedildi, tekrarına
gerek görülmedi.
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5

Bāġ-ı cān devr-i ruḫuñla nev-bahār olmış-durur
Billāh iy gül bu ne ḥüsn olur hezārān āferīn
III

68a

1

Tā kemend-i zülf-i şeb-rengīn-ile meh bendedür
Tīr-i müjgānuñla mihr-i āsumān efgendedür

2

Pāyuña ser terk idenler tā ebed tābendedür
Küşte-i şimşīr-i ‘ışḳuñ cāvidānı zindedür

3

Şol leb-i cān-perverüñ yāḳūt-ı şekker-ḫandedür
Māh-manẓarsın velī ḳanı naẓīrüñ ḳandadur

4

Kime kim manẓūr olursañ ṭāli‘i ferḫundedür
Ẕerre-i tāb-ı cemālüñle güneş tābendedür

5

Ravża-i medḥüñde ‘ālem bülbül-i gūyendedür
Billāh iy gül bu ne ḥüsn olur hezārān āferīn
IV

1

‘Ārıżuñda yāsemīnüñ verd-i aḥmerden laṭīf
Ġoncañ-ile nergesüñ bādāmı şekkerden laṭīf

2

Boyı ‘ar‘ardan dil-ārā būyı ‘anberden laṭīf
Zülfi sünbülden mu‘aṭṭar ‘aynı ‘abherden laṭīf

3

Lü[’]lü[’]-i lālā dişüñ olalı gevherden laṭīf
Bu yaşum dürden muṣaffādur yüzüm zerden laṭīf

4

Rūşen oldı gün yüzüñdür māh-ı peykerden laṭīf
Ṭal‘atuñdur āfitāb-ı nūr-perverden laṭīf

5

Gelmedi bir ḫūb sen serv-i semen-berden laṭīf
Billāh iy gül bu ne ḥüsn olur hezārān āferīn
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V
1

Dem-be-dem ḫālüñ ki meyl-i kākül-i müşgīn ider
Ḫˇāce-i Hindū gibi ‘azm-i diyār-ı Çīn ider

2

Hicri zülfüñ her gice bu göñlümi ġamgīn ider
Ḥasret-i māh-ı cemālüñ yaşumı pervīn ider

68b

3

Ḫāk-i pāyüñ dīde-i ḫurşīdi rūşen-bīn ider
‘Aks-i ruḫsāruñ ‘iẕārı lāle[y]i rengīn ider

4

Çeşm-i ḫūn-rīzüñ egerçi ḳaṣd-ı cān u dīn ider
Bu Du‘āyī la‘lüñüñ şerḥin iñen şīrīn ider

5

Luṭfuñ-ile ḫulḳuña ḫalḳ-ı cihān taḥsīn ider
Billāh iy gül bu ne ḥüsn olur hezārān āferīn
132491

48a

[Taḫmīs-i Ḫayālī Ġazel-i Ẕātī]492

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Cānına āteş urur bir mihr-i raḫşānuñ mı var
Sīnede dāġ-ı ġamından nār-ı sūzānuñ mı var

3

Ṣubḥa dek şeb-nem döker bir çeşm-i giryānuñ mı var
N’oldun iñlersin felek hercāyī cānānuñ mı var

5

Her maḳāmı seyri der bir māh-ı tabānuñ mı var
II

1

Esmez iken āb u ḫāküñ üzre hergiz bād-ı serd
Çekmez iken bülbülün ġoncañdan ālām ile derd

3

Zīnet eylerken seni geh lāle gibi sürh verd
Benzini iy būstān hazān mı itdi zerd

491
492

132 Hayâlî Divanı, s. 82 / Başlık : Taḫmīs-i Ġazel-i Ẕātī D.
I-II-III. bend ve IV/1 : --M. / Eksik kısımlar divandan tamamlanmıştır.

157

5

Yoḳsa başı ṭaşra bir serv-i hırāmānuñ mı var
III

1

Gül güler gülşende saña aġlamaḳ olmış naṣīb
Ġoncaña yoḳsa raḳīb-i hār mı oldı ḳarīb

3

Derde mi düşdüñ ki dermān idemez aña ṭabīb
Aġlayup feryād idersin her nefes iy ‘andelīb

5

Hār ile hem-sāye olmış verd-i handānuñ mı var
IV

1

Mürde iḥyā ḳıldıġıyçün yāra ben ‘Īsā didüm
Yoḳdur iy Ḫıżr-ı Sikender-leb saña hem-tā didüm

3

Yoluma cān terkin itmezsin didi ḥāşā didüm
Yoluña cānum fidā493itsem gerek cānā didüm

5

Yüzüme biñ ḫışm-ile baḳdı494didi cānuñ mı var
V

1

İy Ḫayālī ‘ışḳa ḳul olalı sulṭānsın yine
Ya‘nī bir ḥūrī-veşüñ ḥüsnine ḥayrānsın yine

3

Bir melek ṣūretlinüñ derdine nālānsın yine
Zülf-i dil-ber gibi iy Ẕātī perīşānsın yine

5

Cevri bī-ḥad yoḫsa bir yār-i perīşānuñ mı var
133
Taḫmīs-i [Cāmī Ġazel-i] Aḥmed495

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Bāz-ı çeşmüñ murġ-ı cān alur ‘aceb ṣayyādsın
Ẓulm-ile her laḥẓa biñ ḳan idici cellādsın

3

Ṭaş baġırlu nāzenīn bī-mihr dil-pūlādsın
Nāzdan meyve496bitürmiş bir gümüş şimşādsın

493

132 IV/3 cānum fidā : cānuñ revā D.
IV/5 Yüzüme biñ ḫışm ile baḳdı didi: Ḫışm ile baḳdı yüzüme didi kim D.
495
133 Başlık : Muḫammes-i Aḥmed M. / Gazel: Ahmet Paşa Divanı, s. 239 / 7 beyti tahmis edilen
bu gazel divanda 8 beyitliktir.
496
I/4 meyve : mīve D.
494
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5

Berg-i şīveyle ṭonanmışsın497anuñ çün şādsın
II

1

Buñ deminde Ḫıżr bigi ḫusrevā irdüñ bize
La‘l-i nābuñdan ḥayāt-ı cāvidān sun[duñ] bize498

3

Ṣanki Āṣafsın Süleymāndan ḫaber virdüñ bize
İy nigāruñ manṭıḳ-ı şīrīni cān virdüñ bize

5

Yā Mesīḥisin zamānuñ yā aña hem-zādsın
III

1

Dil-ber-i ‘ışḳuñ beni şol resme pür-bīn itdi kim
Çehremi zer ḳıldı ‘ışḳuñ çeşmümi sīm itdi kim

3

‘Ālem içre ‘āşıḳa sen itdügüñ kim itdi kim
Saña bu fettānlıġı ġamzeñ mi ta‘līm itdi kim

48b

5

Başdan ayaġa belā vü fitne vü bī-dādsın
IV

1

Māt olur mihr-i felek ‘arż itse cānāna daḫı
Müşterī Zühre-cebīnine felekde mīm ü hı

3

Bu ne zībā ḥüsn ü ḫulḳ olur hezār aḥsen zihī.
Ol ḳad-i bālāya ḳul olduñ çün iy serv-i sehī499

5

Hem ḫazāndan ḳurtulup hem yanmadan āzādsın
V

1

Ḳulaġum danbūr bigi burdu[ġı] çün ‘ışḳuñ eli
Āhuma āhenk ider gülzāra gel gör bülbüli

3

Ġonca bigi çāk idersin derd-ile her dem dili
Gerçi iy fettān saña nāz ögredür ġamzeñ velī

5

Fitne ta‘līm eylemekde sen aña üstādsın
VI

1

Biçmeden iy māh-ı nev-‘ömrüm ekinin dās-ı çarḫ
Ḫoş ṣafā dil gözgüsinden pāk iderse pās-ı çarḫ

497

133 I/5 ṭonanmışsın : bezenmişsin D.
II/1 Mecmuadaki “cāvidānsın bize” ifadesi vezin gereği “cāvidān sunduñ bize” olarak
değiştirilmiştir.
499
IV/4-5 : --M.
498
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3

Ṭāli‘-i Maḥmūda irgirüp beni Āyās-ı çarḫ
Mihr-i māhuñ mühresin çegzindirüp iy ṭās-ı çarḫ

5

Ger getürürseñ murādum naḳşını nerrādsın
VII

1

Bir semen-ber serv-ḳadd[ü] gül-‘iẕār [u] meh-cebīn
Dūş-ı sīmīnde götürür iki çevgān ‘anberīn

3

Başuñı ṭōb itmek ister Cāmī bu siḥr āferīn
Aḥmed anuñ çün saña çoḳ nāz ider ol nāzenīn

5

Kim güzeller cevrini çekmekde500sen mu‘tādsın
134501

49a

[Ġazel-i] Ḥayretī

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

İy ‘alāyıḳdan mücerred dirilen ‘Īsā gibi
Çarḥ-ı çārumdur yirüñ mihr-i cihān-ārā gibi

2

Māyil olma gördüğüñ murdāra gel kerkes-miẟāl
Sākin-i Ḳāf-ı ḳanā‘at ol göñül ‘anḳā gibi

3

Keẟret-i bāzār-ı ḥırṣa uġrama iy ehl-i zevḳ
Gūşe-i vaḥdet bulunmaz milk-i istiġnā gibi

4

Ger bütün dünyāyı ḳul itmek dilerseñ kendüñe
Bī-vefā olma benüm çoḳ sevdügüm dünyā gibi

5

Bī-tekellüf kāsesin ṣındurmadın iy Ḥayretī
Ḳaṣd-ı Leylī ġayrıdan Mecnūn-istisnā gibi

500
501

133 VII/5 çekmekde : çekmege D.
134 Hayretî Divanı, s. 436
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135502
Fermāyed Ḥayretī [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Gün gibi mümtāz bir rūşen-liḳā sevdüm yine
Hey nice gün pertev-i nūr u Ḫudā sevdüm yine

2

Ġonca gibi eylesem ṣabrum yaḳasın ṭañ mı çāk
Gül gibi bir dil-ber-i la‘līn-ḳabā sevdüm yine

3

Gözleri evvel naẓarda ḳapdı göñlüm kebkini
Yavrı şāhin baḳıcı bir dil-rübā sevdüm yine

4

Göz ü ḳaşın göricek gitdi elümden iḫtiyār
Göz göre gitdi belā üzre belā sevdüm yine

5

Ḥayretī bīgāne oldum hep bilişden yāddan
Adını yād itmezin bir āşinā sevdüm yine
136503
Fermāyed Ẕātī [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Bir yalın yüzlüye dil şem‘ini yandurdum yine
Ben beni pervāne-veş odlara yandurdum yine

2

Dün gice vardum o māhı menzilinde bulmadum
Peyk-i āha gökleri doḳuz dolandurdum yine

3

Dōstlar dil baġladum bir serv-ḳaddüñ zülfine504
Cūy-ı eşkin505sāḳīnüñ bendin boşandurdum yine

502

135
136

503
504
505

Hayretî Divanı’nda bulunamadı.
Zâtî Divanı III. Cilt, s.149
3 : 4. , 4 : 3 D.
3b Cūy-ı eşkin : Cūy-ı eşküm D.
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49b

4

Āhum işidüp uyanup ḥālüme506raḥm eyledi
Ḥamdü-lillāh devletüm şem‘in uyandurdum yine

5

Bir ġazel didüm bu gün la‘l-i leb-i yār üstine507
Ehl-i ẕevḳuñ Ẕātīyā aġzın ṣulandurdum yine
137508
Fermāyed Ḥayretī [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Gideyin ben dōstum509bu çeşm-i giryān aġlasun
Vaḳtidür düşmen şen olsun dōstlar ḳan aġlasun

2

Şol ḳadar āh ideyin şol deñlü yaşlar dökeyin
Acıyup510deryā-yı ‘ummān ebr ü bārān aġlasun

3

Yād-ı la‘liyle ölürsem sāġar eyleñ ṭopraġum
Anı taḫmīr itmege üstüme yārān aġlasun

4

Yazayın ḫūn-ı cigerle ben bu ḫasret-nāme[y]i
Başına ṭopraḳ ṣaçup kāġıd ḳalem ḳan aġlasun

5

İy boyı serv-i revānum senden ayru Ḥayretī
Gözyaşın seyl-i revān itsün firāvān aġlasun

506
507

136 4a işidüp uyanup ḥālüme : işitmiş uyanmış dün gice D. / eyledi : eylemiş D.
5a Bir ġazel didüm bu gün la‘l-i leb-i yār üstine : Oḳıdum la‘l-i leb-i yār üzre bir şīrīn ġazel

D.

508

137 Hayretî Divanı, s. 368
1a Gideyin ben dōstum : Dōstum ben gideyin D.
510
2b Acıyup : Acısun D.
509
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138511
Fermāyed Ḫayālī [Ġazel]

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fa‘ūlün
1

Mihr-i ruḥuña dil vireli iy meh-i tābān
Sāyem gibi ṣaldı beni ayaḳlara512devrān

2

Aġlatma beni ister-iseñ gelmeye ḫaṭṭuñ
Yaġunca şehā tiz bitürür sebze[y]i bārān

3

Ḥāli ġamını ‘aynına almaz diyü yāruñ
Göz merdümine eyledi yaşum ḳuru bühtān

4

Ḥüsni gülüni medḥ ider513ol ġonca-dehānuñ
Var bencileyin bülbül-i gūyāsı hezārān

5

Bir meyyite döndi müteḥarrik bu Ḫayālī
Ol rūḥ-ı revān olalı cānı gibi penhān
139514

50a

Taḫmīs-i Resmī [Ġazel-i Niẓāmī]515

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Sen lebi şīrīn-içün dil nice Ferhād olmasun
Yā belā kūhunda kārı nice feryād olmasun

3

Sevmeyen ḫurşīd-ise seni feraḥ-şād olmasun
Ġussañı ‘ālemde şādī bilmeyen şād olmasun

5

511

Olmayan ‘ışḳuñ esīri ġamdan āzād olmasun

138 Hayali Divanı , s. 221
1b ṣaldı beni ayaġlara : yirden yire çaldı beni D.
513
4a Ḥüsn-i gülüni medḥ ider : Gül yüzünü medh itmege D.
514
139 Gazel: Nizâmî Divanı, s. 207
515
Başlık : Muḫammes-i Resmī
512
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II
1

Ol melāḥat çarḫınuñ tābende mihr-i ā‘ẓamı
Bilmezem māh-ı felek mi yā melek mi maḥremi

3

Kim ser-ā-ser seyr iden görmedi miẟlin ‘ālemi
Bu ṣıfatda gördügi yoḳ kimse nesl-i Ādemi

5

Key görüñ ol māh ḥūrī-veş perī-zād olmasun
III

1

Nice bir künc-i ġam içre cān-ı mehcūr eyleyem
Bīm-i hicri vaṣl ümīdiyle gerek dūr eyleyem

3

Bu söz ile cānumı ḫoşdur ki mesrūr eyleyem
Göñlümüñ vīrānesin dirsin ki ma‘mūr eyleyem

5

Va‘de-i vaṣluñ gibi bī-aṣl bünyād olmasun
IV

1

Ruḫlaruñ cān bāġına berg-i gül-i ḥamrā yiter
Bu dil-i şeydā o bāġa bülbül-i gūyā yiter

3

Gülşen-i ḥüsnüñde çeşmüñ nerges-i şehlā yiter
Serv-ḳaddüñ ‘āşıḳa naḫl-i cihān-ārā yiter

5

Hīç ‘ar‘ar bitmesün ‘ālemde şimşād olmasun
V

1

Nitekim şey’ullāh itdüm şehr-i ġamda ben ġarīb
Olmadı vaṣluñ niṣābından baña hergiz naṣīb

50b

3

Hīçe ṣatdum ‘ālemi gördüm ki her dem yā naṣīb
Aġzuñı yād itdügümce baña cevr eyler raḳīb

5

Yoḳ yire ‘ahdüñde şāhum kimse bī-dād olmasun
VI

1

Eyledi nevmīd ‘ışḳuñ dūr dermāndan beni
Ḳıldı hem hicrüñ ġamı bīẕār bu cāndan beni

3

Çıḳarup öldürmege cebr-ile zindāndan beni
Zülf-ile516ġamzeñ çeker çāh-ı zeneḫdāndan beni

5

516

Ḥabs içinden çıḳaran kimse[y]i cellād olmasun

139 VI/4 Zülf ile : Zülfüñe D.
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VII
1

Çünki yārüñ Resmīyā sende cihānda cān diler
Ṭut boyun fermānına çün bendesin sulṭān diler

3

Ḫoş dimiş bu sözi ol kim dehr anı selmān diler
İy Niẓāmī çünki yārüñ gencdür vīrān diler

5

Ḳo vücūdun şehri517vīrān olsun ābād olmasun
140518
Taḫmīs-i Ḥāfıẓ [Ġazel-i Ḥayretī]519

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

İy ṣabā būy-ı gül-i reyḥānum almaḳ yol mıdur
Yā nesīm-i zülf müşk-efşānum almaḳ yol mıdur

3

El ṣunup nuḳl-ı leb-i ḫandānum almaḳ yol mıdur
Meclis içre būse-i cānānum almaḳ yol mıdur

5

Öldürüp ben nā-tüvānı cānum almaḳ yol mıdur
II

1

Her seḥer feryād ider derd-ile miskīn ‘andelīb
Vaṣl-ı gülden beñzer ol bī-çāreye degmez naṣīb

3

Yüz çevirdi baḳmadı benden yaña hergiz ḥabīb
Ḳomaduñ şeyṭānlıġı āḫir sen iy520bed-ḫū raḳīb

51a

5

Yāri benden ayırup īmānum almaḳ yol mıdur
III

1

Cānıma ḳavs-i maḥabbetden çün irdi tīr-i ‘ışḳ
Bu vücūdum milkini fetḥ eyledi şimşīr-i ‘ışḳ

3

‘Āşıḳ-ı dil ḫasteye ölmek-durur tedbīr-i ‘ışḳ
Tekke-i miḥnetde alduñ cānımı iy pīr-i ‘ışḳ

5

517

Tecrid ābdālam benüm ḳurbānum almaḳ yol mıdur

139 VII/5 şehri : mülki D.
140 Gazel: Hayretî Divanı, s. 205
519
Başlık : Muḫammes-i Ḥāfıẓ M.
520
II/3 āḫir sen iy: itdüñ eyā : M.
518
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IV
1

Ḫıdmete bil baġlayup yildüñ yüpürdüñ iy ṣabā
Āsitānın dil-berüñ sildüñ süpürdüñ iy ṣabā

3

Neyledükse eyledük esdüñ ṣavurduñ iy ṣabā
Ḫāk-i pāyın521göz göre urduñ götürdüñ iy ṣabā

5

Tūtiyā-yı dīde-i giryānum almaḳ yol mıdur
V

1

Çekmeyince nice dem ‘āşıḳ belā vü miḥneti
Geçmeyince cānına cevr ü cefānuñ şiddeti

3

Ḥāfıẓ el virmez aña yārüñ ṣafā vü vuṣlatı
İy kilāb-ı kūy-ı dil-ber size n’itdi Ḥayretī

5

Çaġrışup her biriñüz dāmānum almaḳ yol mıdur
141522
Müseddes-i523Faṣīḥī

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün
I
1

Sālik-i rāh olana zād yiter ḫūn-ı ciger
Lāle-veş hāk gerek pisteri bālini ḥacer

2

Gele nerges gibi bīdār olalum şām u seḥer
Kim bilür k’ide vücūduñ ‘ademe ‘azm-i sefer

3

Devr-i gül gibi bu eyyām-ı ‘ömür tīz geçer
Kūs-i rıḥlet çalınur ḳāfile-i ‘ömr geçer
II

51b

1

Niceler çekdi elem eylediler derd-ile āh
Dökdi gözyaşını şol kimse ki cem‘ itdi sipāh

2

Cevr-i devr-ile nice şehr-i beden oldı tebāh
Bu diyār-ı ‘ademe gitdi piyāde nice şāh

3

‘Asker-i ömrüñ olur menzili elbetde bu rāh
Kūs-i rıḥlet çalınur ḳāfile-i ‘ömr geçer

521

140 IV/3 Ḫāk-i pāyın : Ḫāk-i rāhın D.
141 Fasîhî Divanı’nda bulunamadı.
523
Başlık: Müsebba‘-ı Faṣīḥī M.
522
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III
1

Ḫākisār oldı diyü iy nice ‘ālī-miḳdār
Yaş döküp yire yüzün göge ṭutar ebr-i bahār

2

Gūş ḳıl nāle-i pür-derdin[i] ra‘düñ her bār
Fāş ide çünki fenāda saña bunlar esrār

3

Sālik-i rāh ola gör gözleme dervīş ġubār
Kūs-i rıḥlet çalınur ḳāfile-i ‘ömr geçer
IV

1

Nice ḫusrev lebi şīrīn-ile bu dünyāda
Zehri nūş itdi şeker yirine hem çün bāde

2

Zülf-i Leylā gibi Mecnūnları virdi bāda
Kūhsār-ı ġamı gösterdi nice Ferhāda

3

Derd-ile gitdi gelenler bu ḫarāb-ābāda
Kūs-i rıḥlet çalınur ḳāfile-i ‘ömr geçer
V

1

Ḥalḳada yā gibi ayrulayın ol gūşe-nişīn
Ġamze-veş tīrlenüp oḳ gibi atılma hemīn

52a

2

Zülf-i dil-ber gibi göñlüñ ḳararupdur miskīn
Ḫˇāb-ı ġafletden uyan sen de eger var-ise dīn

3

Kārbānı ecel-ile ṭolıdur rūy-ı zemīn
Kūs-i rıḥlet çalınur ḳāfile-i ‘ömr geçer
VI

1

İy Faṣīḥī geçe bir dem gibi āvān-ı ‘ömr
Dağılur bir gün ola defteri divan-ı ömür

2

Gide milk-i ‘ademe gelmeye sulṭān-ı ‘ömr
Rūz-ı şeb olmaya ma‘dūm ola dīvān-ı ‘ömr

3

Ṭolana ṭoġmaya hergiz meh-i tābān-ı ‘ömr
Kūs-i rıḥlet çalınur ḳāfile-i ‘ömr geçer
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142
Taḫmīs-i Remzī [Ġazel-i Ca‘fer]524

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Derdümi çeksün dimiş her kim dilerse vuṣlatum
Arturan oldur hemān ‘ālemde derd ü fürḳatüm

3

‘Ādet olduġı odur her laḥẓada bu ḥayretüm
Söylemek ḳaṣd itdügümce yāre derd ü ḥasretüm

5

Aġlamaḳ dutar meni güftāra ḳalmaz ḳudretüm
II

1

Dāyimā dirsin seni ṣanur mısın öldürmeyem
Biñ kez öldürseñ beni bir kerre yüz döndürmeyem

3

Ḳorḳaram ki fürḳat öldüre o güne irmeyem
Ben niçün sen şem‘-i tābāna revān cān virmeyem

5

Yoḳ mıdur ‘ālemde bir pervāne deñlü ġayretüm
III

52b

1

Zülf-i dil-ber bir gice ḫāṭırum itdi ḳayġulu
Nāẓır oldum kendüme gördüm hemān kim ḥāl bu

3

Menzil-i kūy-ı nigāra vardum itdüm cüst ü cū
Görmedüm ol māhı çoḳ baḳdum aşaġa yuḳaru

5

Yirde gökde yılduzum yoḳdur düşüpdür devletüm
IV

1

Dāmenüm dürler ṭolar bu dīde-i ġam-nākden
Bu ḳadar devlet baña yitmez mi ‘ışḳ-ı pākden

3

Eyledi taḳdīr-i devlet gerdiş-i eflākden
Kūyına iltüp götürdi ben ġubārı ḫākden

5

Vardur yirden göge bād-ı ṣabāya minnetüm
V

1

Ṭarz-ı şi‘rüm Remzīyā eş‘ār idüp ā‘mālümi
Dil-rübālar vaṣfı ile ḫoş idüp aḳvālümi

524

142 Başlık : Muḫammes-i Remzī M.
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3

Leylī-[y]i zülfüñ hevāsında olan āmālümi
Rūz-ı maḥşerde diyem Mecnūna Ca‘fer ḥālümi

5

Kim dilümi ol bilür ancaḳ ol añlar ḥāletüm
143
Muḫammes-i Ḫalīlī

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

İy güneş-ṭal‘at ḳamer-behcet ḥabīb-i gül-‘iẕār
V’ey perī-peyker melek-manẓar ẟanavber boylu yār

3

Serverā sen şol perī ruḫsın ki devr-i rūzgār
Seni devrān içre Yūsufdan ḳomışdur yādigār

5

Āb[-ı] Kevẟer çün ṭuṭaġuñdan olupdur şermsār
II

1

İy yüzi cennet ṭuṭaġuñdur şarāb-ı Selsebīl
Ġonca-veş la‘lüñe cān olsun fidā ḳanum sebīl

53a

3

Bu kemāl-ile ki Ḥaḳ virmiş saña ḥüsn-i cemīl
‘Āşıḳ-ı dil ḫastenüñ ḥālini ṣor ḳadrini bil

5

Kim neler çekmiş-durur hicrüñde ol leyl ü nehār
III

1

Bunca kim ‘ışḳuñda ben feryād [u] efġān eyledüm
Murġ-ı cānı her seḥer ‘ışḳuñla feryād eyledüm

3

Göñlümi zülfüñ ġamından kim perīşān eyledüm
Bilmezem n’oldı günāhum ṣanasın ḳan eyledüm

5

Kim beni hicrüñle her dem iñledürsin zār u zār
IV

1

Ṣūretüñ levḫinde miskīn sünbülüñ dil baġıdur
Çeşm-i mestüñ cān-ı ‘uşşāḳa amānsuz yaġıdur

3

Kūyuñ iy dil-ber bu dil murġına cennet bāġıdur
Geçdi ḥadden cevrüñ a ẓālim teraḥḥum çaġıdur

5

Ġırre olma ḥüsne kim dünyā degüldür ber-ḳarār
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V
1

Tā ki ṣalmışdur beni senden cüdā devr-i felek
Nālem işitse felekde zār u zār aġlar melek

3

‘Ārıżuñda iy güneş-ṭal‘atlu müşgīn ben[ler]üñ (?)
Oldurur olan Ḫalīl[īn]üñ gözine merdümek

5

Kim görüp şem‘-i cemālüñi yanar pervāne-vār
144525
[Taḫmīs-i Keşfī Ġazel-i Selīmī]526

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

İy ruḫ-ı rengīn āteş beñleri miskīn sipend
Ḳaddi serv ü ‘ārıżı āb u lebi şīrīn ḳand

3

Nicedür ḫānum ṣorarsañ bu esīr-i müstemend
Ta mu‘anber kākülüñ ḥurşīde ṣalmışdur kemend

53b

5

Baġlamışdur boynını zencīr-i zülfüñ bend bend
II

1

Cānu dil ḥayrān-iken ol nerges-i ḫūn-ḫˇārda
‘Aḳl ser-gerdān-iken bu sünbül ü ṭarrārda

3

Tā ki iy naḫl-ı leṭāfet ḥālini reftārda
Ḳadd-i dil-cūyuñ nihālin gördi çün gülzārda

5

Ṭurdı ayaġ üstine ta‘ẓīm [idüp] serv-i bülend
III

1

Tīr-i ‘ışḳuñ deldi baġrın bu dil-i ṣad-pārenüñ
Aġız açup dir idi bu derdini her yārenüñ

3

Derd ḳatup derdine billāh bu ben bī-çārenüñ
Nāṣıḥā men‘ eyleme mihrinden ol meh-pārenüñ

5

525
526

Şöyle ṭolmışdur göñül kim ḳalmamışdur cāy-ı pend

144 Keşfî Divanı ve Sultan Şairler’de bulunamadı.
Başlık : Muḫammes-i Selīḳī M.
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IV
1

Kesb ider mihr-i ruḫınden bir eẟer cānā göñül
Ẕerre-i ṭāḳat yoġ-iken buldı fer cānā göñül

3

Ḫāk-i pāyuña yüzün her dem sürer cānā göñül
‘Anber-efşān zülfüñe irmek diler cānā göñül

5

Allāh Allāh ne uzun sevdāya düşmiş derdmend
V

1

‘Arż ḳılsa mihr-i ḫaddin ol meh-i sīmīn-beden
Dir zebān-ı ḥāl-ile her ẕerre fetḥ idüp dehen

3

Ḫoş [dimiş] Keşfī bu beyt-i ḫusrev-i şīrīn-suḫen
İy Selīmī zülf-i sevdāsından anuñ baş çeken

5

Pārelensün tīġ-ı miḥnetle ḳalem-veş bend bend
145527

54a

Taḫmīs-i [Uṣūlī Ġazel-i] Seyyid 528

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Yā İlāhī vādī-i ‘iṣyānda ḳaldum bī-meded
‘Abd ü‘ āṣīyem ṣuçum bī-ḥadd ü cürmüm bī-‘aded

3

Şimdi şey’ullāha geldüm itme ben dervīşi red
Fażluña bil baġladum yā Vāḥid ü Ferd ü Eḥad

5

Cümlenüñ ma‘būdı sensin dāyimā ḥayy u ebed
II

1

Ḥamdü-lillāh buldı nām-ı a‘ẓāmı ḳalb-i selīm
Sālik-i rāha529‘ayān oldı ṣırāṭ-ı müstaḳīm

3

Ba‘d-ezīn kār idemez vesvās-ı şeyṭāni’r-racīm
Oḳuram ismüñde bismillāhi’r-raḫmāni’r-raḥīm

5

527

İy ṣıfātuñdur ṣıfātuñ ḳul hüve’llāhü eḥad530

145 Usûlî Dîvânı, s. 88
Başlık : Muḫammes-i Seyyid M.
529
II/1 rāha : rāhı M.
530
II/5 “De ki; O Allah bir tektir.” İhlâs, 112/1
528
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III
1

Çār ismüñden bu şeş sū ḳubbe bulmazsa ẟübūt
Pāyidār olmaz bināsı hem-çü beyt-i ‘ankebūt

3

Feyẕ-i ẕātuñdan531irişür cāna ḳuvvet rūḥa ḳūt
Evvel [u] āḫir hüve’l-ḥayyü’l-leẕīsin lā-yemūt

5

Ẓāhir ü bāṭın hüve’l-bāḳīsin Allāhü’ṣ-ṣamed532
IV

1

İy ḥarīm-i dergehüñ ṭā’īf533göñüller me’meni
Kibriyāñ öñinde kimdür kim ḳıla mā u meni

3

Vaẟf-ı ẕātuñdur534münezzeh ẕāt-ı pāküñdür ġanī

Lem-yelid sensin oḳurlar iy velem yūled535seni
5

Lem-yekün ẕāt-ı ṣıfātuñdur lehu küfüven eḥad536
V

1

Nükte-i sırr-ı nefaḫtüden537çün urduñ bir demi
Noḳṭa-i vāḥidde derc itdüñ sevād-ı a‘ẓamı

54b

3

Ya‘nī ḳılduñ nüsḫa-i kübrā vücūd-ı ādemi
Kāf-ile nūndan yaratduñ on sekiz biñ ‘ālemi

5

Ḳudretüñle erba‘īn günde tamām oldı cesed
VI538

1

‘Ālem-i vaḥdetde keẟret daḫı tutmışdur maḳar
Birbirinde münderic ṣankim nevāt içre şecer

3

Ẓāhir olmamış idi hulḳ-ı melek ḥüsn-i beşer
Ol zamān kim luṭf ile bir gevhere ḳıldum naẓar

5

531

Ẓāhir ol gevherden oldı cümle eşyā lā- ‘aded

145 III/3 zātuñdan : cūdundan D. / cāna : cisme D. / rūḥa : cāna D.
III/5 “Allah sameddir.(Bütün varlıklar O’na muhtaç; fakat O hiçbir şeye muhtaç değildir.)"
İhlâs, 112/2
533
IV/1 ṭā’īf : ḥā’īf D.
534
IV/3 Vaṣf-ı ẕātuñdur : Vech ü pāküñdür M. / Lemyelid sensin Lemyelidsen sen D.
535
IV/4 “O doğmamış ve doğrulmamıştır.” İhlâs, 112/3
536
IV/5 “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” İhlâs, 112/4
537
V/1 “Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen
onun için secdeye kapanın.” Hicr, 15/29 / nefaḫtüden: nüfūḫatdan M.
538
VI. bent : --M.
532
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VII
1

İy Uṣūl[ī] sırrı539dāyim Ḥaḳdan özge nesne yoḳ
Dillere ẕikre mülāyim Ḥaḳdan özge nesne yoḳ

3

Ẓāhir [u] bāṭında ḳāyim Ḥaḳdan özge nesne yoḳ
Seyyidüñ göñlünde dāyim Ḥaḳdan özge nesne yoḳ

5

Ol faḳīrüñ hem dilinde her dem eydür yā eḥad
146540
Taḫmīs-i [Uṣūlī Ġazel-i] Nesīmī541

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Gir göñül milkini seyr eyle ulu542dergāhı gör
Şeş cihāta pertevin ṣalmış durur ol māhı gör

3

Ẕerre-i nāçīzden ḫurşīde varan rāhı543gör
Her neye kim bakduñ ise anda sen Allāhı gör

5

Ḳancaru kim ‘azm ḳılsañ ẟümme vechullāhı gör
II

1

Naḳş-ı tendür cān cemālinüñ niḳābın ref‘ ḳıl
Mihr-i ‘ālem-tāb-ı vechinden seḥābı ref‘ ḳıl

3

Çeşm-i dilden ġafleti terk eyle ḫābı ref‘ ḳıl
Bu ikilik perdesinden geç hicābı ref‘ ḳıl

5

Gel bu544birlik revzeninden baḳ bu sırrullāhı gör
III

1

Ṣūret-i Ḥaḳḳı ṭavāf itmek dilerseñ rū-be-rū
Ṣūrete baḳup girü ḳalma ḳadem baṣ ilerü

3

Ẓāhiri ḳo ‘ālem-i ma‘nīye gel gir içerü
Ḥacc-ı ekber ḳılmaḳ isterseñ gel iy zāhid berü

55a
539

5

‘Āşıḳuñ545ḳalbi içinde sen bu beytullāhı gör

145 VII/1 sırrı : ẕātı
146 Usûlî Dîvânı, s. 90
541
Başlık : Muḫammes-i Nesīmī M.
542
I/1 milkini : milkine D. / ulu : ol M.
543
I/3 rāhı : āhı D.
544
II/5 bu : berü M.
540
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IV546
1

Vācibi biẕẕāt ṭolmış kāyinātuñ ‘aynına
Bu meẓāhirde ẓuhūr iden ṣıfātuñ ‘aynına

3

Bir naẓar ḳıl evvelā vaṣfuñda ẕātuñ ‘aynına
Cān göziyle baḳduñ ise kāyinātuñ ‘aynına

5

Andan özge547nesne var mı ḥasbeten lillāhı gör
V

1

Ġam degil eṭfāl senginden özüñ dīvāne ḳıl
Vaḥdetüñ şem‘ine cān at kendüñ[i] pervāne ḳıl

3

‘Işḳ cāmından dili lā ya‘ḳıl [u] mestāne ḳıl
Geç enāniyyet sözinden gönlüñi vīrāne ḳıl

5

Nicesi548tizcek bulursın küntü kenzullāhı gör
VI

1

Ehl-i taḥḳīḳa iriş Ḥakḳı muḥaḳḳaḳ görmege
Ḥālet-i Manṣūra baḳ dār-ı Ene’l-Ḥaḳ görmege

3

Sayḳal it mirāt-ı cāmı549sırr[-ı] muġlaḳ görmege
Münker-i ru’yet degülseñ ṣūret-i Ḥaḳ görmege

5

Baḳduġuñca her naẓarda ‘ayn[-ı] ẕātullāhı gör
VII

1

Ẕikr-i Allāh-ile virdüñ-ise cāna revnāḳı
Nefs-i ẓulmātın ḳoyup bulduñsa nūr-ı muṭlaḳı

3

Seyr idüp mi‘rāc-ı rūḥānīde bulduñsa Ḥaḳı
Levhi ihlâs eyledünse kalbini iy mütteḳī

5

545

146

546
547
548
549

Kürsī-i Raḥmāna aġduñ anda ‘arşullāhı gör

III/5 ‘Āşıḳuñ : Mü’minüñ D.
IV : VI, VI : VIII D.
IV/5 özge : artıḳ D.
V/5 Nicesi : Nice şey D.
VI/3 cāmı : ḳalbi D.
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VIII550
1

Rāżī ol naḥnu ḳasemnāda551yazılan ḳısmına
Yoḳluḳ erkāmını çek ‘ālemde ism ü resmine

3

Tā tecellī eyleye sırr-ı müsemmā ismine
Ölmedin nefs öldürürse nice dolar cismine

5

Nefha-i rūhu ḳudüsden mahz-ı rūhullāhı gör
IX

55b

1

İy Uṣūlī remz-i mā evḥāyı552bilmez her la’īm
Kim kelāmullāh sırrın añlamaz dīv-i racīm

3

Ḫoş buyurmışdur sipeh-sālār-ı rāh-ı müstaḳīm
‘İlm-i ḥikmetden bilürseñ gel berü gel iy ḥakīm

5

Sen Nesīmī manṭıḳından diñle Fażlullāhı gör
147
Taḫmīs-i Kevẟerī [Ġazel-i Fetḥī]

Mef‘ūlü Mefā‘īlün Mef‘ūlü Mefā‘īlün
I
1

Bildüñ mi bu ‘ālemde cānāneye ‘ışḳ olsun
‘Uşşāḳa vefā eyler cānāneye ‘ışḳ olsun

3

Āteş gibi gül bitdi kāşāneye ‘ışḳ olsun
Eyyām-ı bahār irdi mey-ḫāneye ‘ışḳ olsun

5

Gül gibi güler yüzli peymāneye ‘ışḳ olsun
II

1

İrmek dileseñ ‘āşıḳ vaṣl-ı ruḫ-ı cānāna
Pervāne gibi ḳalma cehd eyle dili cāna

3

‘Āşıḳ aña dirler ki ‘ışḳ āteşine yana
Ol kimse-durur ṣādıḳ ḳādir ola burhāna

5
550
551

Yanmaḳda benüm rūḥum pervāneye ‘ışḳ olsun

146 VIII. bend : --M.
VIII/1 “Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında

onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir
kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha
hayırlıdır.” Zuhruf, 43/32
552
IX/1 “Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.” Necm, 53/10
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III
1

Çün şem‘ gibi sāḳī ṣalındı bu meclisde
Ḳılmadı göñül cevlān alındı bu meclisde

3

Göñlüme didüm bende ḳal indi bu meclisde
Ālāt-ı ṭarab külli çalındı bu meclisde

5

Her sāza ḳulaḳ urdum ammā neye ‘ışḳ olsun
IV

1

Erkān-ı ṭarīḳatde fāyiḳ çoġ olur līkin
Fi‘linde durur ḥikmet ṣādıḳ çoġ olur līkin

56a

3

Bürhān gerek ẓāhir fāyiḳ çoġ olur līkin
Gülzār-ı muḥabbetde ‘āşıḳ çoġ olur līkin

5

Bülbül bigi āşüfte dīvāneye ‘ışḳ olsun
V

1

İy sīm-beden sāḳī düz meclis-i ālātı
Ṣun cām içelüm tā kim añdurmaya māmātı

3

Vīrān olacaḳdur çün dehrüñ bu ‘imārātı
Ḫırḳañ çekerek ṣūfī seyr eyle ḥarābātı

5

Mey elüñe girmezse şehdāyene ‘ışḳ olsun
VI

1

Bu gülşen-i zībāya seyrān iderek geldüm
Fürḳat odına cānum biryān iderek geldüm

3

Derd-i dilime şāhum dermān iderek geldüm
Ṣaḥrā-yı melāmetde efġān iderek geldüm

5

Şenlikde ḳomazlar ise vīrāneye ‘ışḳ olsun
VII

1

Bu Kevẟerīye her ne dirseñ yiridür Fetḥī
Çoḳ bendelerüñ ammā bu da biridür Fetḥī

3

Ḫayr-ile añılanlar ölmez diridür Fetḥī
Hep Ka‘be vü put-ḫāne vaḥdet yiridür Fetḥī

5

Her yirde ḥużūr-ile her ḫāneye ‘ışḳ olsun
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148
Taḫmīs-i Resmī [Ġazel-i Aḥmed]553

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Ṭaġıdup zülfüñ beni āşüfte-ḥāl itmek neden
Ben perīşān rūzigārı pāyimāl itmek neden

3

Nāz-ile ġamzeñ süzüp ġoncañ zülāl itmek neden554
Şol ḳara ḳaşuñ çatup göñlüm melāl555itmek neden

56b

5

Hey elā gözlüm bizümle mekr ü āl itmek neden
II

1

Çün ḥarīm-i kūyuñı beytü’l-ḥarām itdüñ baña
Merve ḥaḳḳı-çün Ṣafā rüknin maḳām itdüñ baña

3

Līk ṣoñra hicr-ile ḫoş intiḳām itdüñ baña
Āyet-i ḥüsnüñle sen vaṣluñ ḥarām itdüñ baña

5

Ben ḥarāmī çeşmüñe ḳanum ḥelāl itmek neden
III

1

Gördüm ol meh gösterür zülf-ile şekl-i lām-ı dāl
Didüm iy cān dil[i] dilersin me’āl eyleme al

3

Didi dil n’olur var iy bī-çāre nedür añla ḥāl
Didüm āḫir cān ise maḳṣūd nāzuñdan me’āl

5

Didi evvel ‘āşıḳa fikr-i muḫāl556itmek neden
IV

1

Göñlümi ‘ışḳuñ hevāsı eyledi şeydā benüm
Cānumı mest itdi la‘l-i şevḳ-ı bī-ṣaḥbā benüm

3

Ḥālüme ḳılmaz naẓar ol gözleri şehlā benüm
‘Ālemüñ göñlin yapar yıḳduḳça yār557illā benüm

5

553

148

554
555
556
557

Ṣırça göñlüm ṣınduġınca pāyimāl itmek neden

Başlık : Muḫammes-i Resmī M.
Gazel: Ahmet Paşa Divanı, s. 231 / 6 beyti tahmis edilen bu gazel divanda 8 beyitliktir.
I/4 melāl : hilāl D.
III/5 fikr-i me’āl : fikrümi muḫāl M.
IV/4 yıḳduḳça yār : ol seng-dil D.
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V
1

La‘lini ṣordum şekerden dürcdür ṭolar didi
Zülfin añdum sünbüle terden semen ṭolar didi

3

Ruḫlarına lāle didüm nāz-ile güldi didi
Leblerinde ḫaṭ görüp ḳan aġladum bildi558didi

5

Sāye-i ebrūm içün yañlış559ḫayāl itmek neden
VI

57a

1

Ḳadd-i yāre Resmīyā kim serv ü kim ‘ar‘ar didi
Līki gül de ‘ālem-ārādur diyen ḫoş ter didi

3

Ben su’āl itdüm emīr-i naẓma ol server didi
Ḳāmetin ṣordum raḳībā işidüp dil-ber didi

5

Aḥmed İblīse ḳıyāmetden su’āl itmek neden
149560
Taḫmīs-i Maḥvī [Ġazel-i Ẕātī]561

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Çarḫ-ı devvāruñ naẓar ḳıl ‘ārif ol devrānına
Nice zīnet virdi gülzāruñ gül-i reyḥānına

3

Nev-bahār irişdi ḳıl ‘azmüñ çemen seyrānına
Bāġa gel ṭāvūsuñ it cānā naẓar cevlānına

5

Döndi bir mir’ātı çoḳ āyineci dükkānına
II

1

Oḳuram keşf eyleyüp bu dem kitāb-ı ‘ışḳı gör
Müstemi‘ olup baña işit cevāb-ı ‘ışḳı gör

3

Ya‘nī kim āgāh olup sözden ḫiṭāb-ı ‘ışḳı gör
Cām-ı gülde nice nūş itmiş şarāb-ı ‘ışḳı gör

5

558

Bülbül-i mestüñ ḳulaḳ ṭut nāle vü efġānına

148 V/4 bildi : güldü D.
V/5 yañlış : egri D.
560
149 Gazel: Zâtî Divanı, III. Cilt, s. 170
561
Başlık : Muḫammes-i Maḥvī M.
559
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III
1

Nīze ṭutdı şāḫdan her bir şecer endāmda
Ḫatm-i gül yapındı ḳalḳanın[ı] bu hengāmda

3

Çekdi sūsen tīġını cenk itmege iḳdāmda
Leşker-i tevbe ‘aceb mi ṣınsa bu eyyāmda

5

Gül siper alup ele ḫançer ṭaḳındı562yanına
IV

1

Ḳudreti Ḥaḳ virdi fer eşcāra ḳamu bī-emek
Ṣun‘-ı Ḫālıḳdan müzeyyen ḳıldı bāġı her çiçek

57b

3

Key cehāletdür bu demde ġuṣṣa-i ferdā yimek
İy perī-peyker bu gün yiyüp içmek gerek563

5

Ādemüñ aşlar yirer dīv-i zamāne ḳanına
V

1

Eşk-i Maḥvī-veş revān ṣular olup āb-ı zülāl
Cāme-i sebz-ile oldı bāġlar cennet miẟāl

3

Açılup her bir çiçek zerd ü kebūd u sürḫ u âl
Döndi būstānda gülistān iy gül-i bāġ-ı cemāl

5

Tāze ḥüsniyyāt-ile pür564Ẕātīnüñ dīvānına
150565
Muḫammes-i Naẓīfī

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Gerçi kim ol şāha ben bir ‘āşıḳ-ı lāubāliyem
Bendesiyem ṣıdḳ-ile anuñ muḥibb-i āliyem

3

Ḳalb-i ṣāfī ṣūfīyā hem ġıll ü ġışdan ḫāliyem
Ṣanma ben sencileyin tāc u ḳabā ḥammālıyam

5

562

Pā-bürehne şā Ḥüseynüñ baş açuḳ abdālıyam

149 III/5 ḫançer ṭaḳındı : ṭaḳındı ḫançer D.
IV/4 Mısra vezne göre eksiktir.
564
V/5 pür: bu M.
565
150 Nazîfî Divanı’nda bulunamadı.
563
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II
1

Dehr-i dūnuñ şöhretinden geçmişem ben el yuyup
Ḫāneḳāh-ı ‘ışḳınuñ abdālı oldum ṣoyunup

3

Çekmişem yir yir burūcās sīnemi ser-tā yaḳup
N’ola dirsem derd-ile her dem-be-dem gögsüm dögüp

5

Pā-bürehne şā Ḥüseynüñ baş açuḳ abdālıyam
III

1

Ṣad hezār olsa raḳīb-i ḫār çi ġam çekmezin
Çār-yār-ı Muṣṭafā ḥaḳḳı birinden dönmezin

3

Rāżıyam ser virmege bu yolda ben sır virmezin
Tā ölince bu sözi ben söylerin terk itmezin

58a

5

Pā-bürehne şā Ḥüseynüñ baş açuḳ abdālıyam
IV

1

Düşmişem çün Kerbelā-yı hicrinüñ ṣaḥrāsına
Teşne-dil oldum meded la‘l-i lebi ṣaḥbāsına

3

Uymazam hergiz Yezīd ü münkirüñ iġvāsına
Yoḳ-durur meylüm cihānuñ aṭlas u dībāsına

5

Pā-bürehne şā Ḥüseynüñ baş açuḳ abdālıyam
V

1

Tīġ-ı fürḳatden Nażīfī şerḥa şerḥa olsa ten
Lāle-veş ḳanlara ġarḳ olup boyansa bu beden

3

Ben şehīd-i ‘ışḳ içün ḥācet degül hergiz kefen
Bunı ẕikr idüp diye ḳabrümde biten her çemen

5

Pā-bürehne şā Ḥüseynüñ baş açuḳ abdālıyam
151
[Murabba‘-ı Ḥāfıẓ]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Bir ‘aceb zīnetle ‘arż itdi cemālin çün nigār
‘Aks-i ḥüsninden münevver oldı ‘ālem nev-bahār

180

2

Bārekallāh zī-kemāl ü ḳudret-i perverdigār
İşte ādem işte merdüm işte dil-ber işte yār
II

1

Ol nigār-ı bī-bedel ġāyet ḳıyāmetdür bu gün
Şeh-suvār566u māh-ı meydān-ı melāḥatdür bu gün

2

Devlet-ile aḫter-i burc-ı sa‘ādetdür bu gün
İşte [ādem işte merdüm işte dil-ber] işte yār
III

1

Şimdi kimdür kişver-i ḥüsnüñ ser-āmed serveri
K’ehl-i dil ḳatında maḳbūl ola anuñ her yiri

2

Bir temāşā eyle gör nice perīdür ol perī
İşte [ādem işte merdüm işte dil-ber] işte yār
IV

58b

1

Hep işi ehl-i dile ḫulḳ seḫā vü cūddur
Bir vücūd-ı pākdür kim beñdeşi nā-būddur

2

Bunca aḫlāḳ u ḥamīdeyle ‘aceb maḥmūddur
İşte [ādem işte merdüm işte dil-ber] işte yār
V

1

‘Ālem-i ‘ışḳ içre Ḥāfıẓ nice bir evkār ola
Çün seversin bārī bir dil-dārı sev kim yār ola

2

Bu cihān bāġında bir gül umma kim bī-ḫār ola
İşte ādem işte merdüm işte dil-ber işte yār
152
Refīḳī Fermāyed [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Baġrumı ḫūn eylemişsiz vay be kāferler sizi
Beni maġbūn eylemişsiz vay be kāferler sizi

2

Siḥr-ile yaġmalamışsız ḳalbini ‘āşıḳlaruñ
Hey ne efsūn eylemişsiz vay be kāferler sizi

566

151 II/2 şeh-süvār u: şeh-süvārı M.
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3

‘Āşıḳuñ ḳatline yürürsiz ḳamu el bir idüp
Ḫoşça ḳānūn eylemişsiz vay be kāferler sizi

4

Hicri ġam içre iki büküp bilüm ḥasretden āh
Ḳaddümi nūn eylemişsiz vay be kāferler sizi

5

Virmeyüp ḥüsnüñ zekātın bu Refīḳī ḫasteye
Genc-i Ḳārūn eylemişsiz vay be kāferler sizi
153567
Şināsī Fermāyed [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Cām-ı hicrüñ nūş ider mestāneler gördüñ mi hīç
Yoluña cānlar virür merdāneler gördüñ mi hīç

2

Zülfüñüñ sevdāsı zencīrin ṭolayup boynına
Şehr-i ḥüsnüñ cerr ider dīvāneler gördüñ mi [hīç]

59a

3

İtmege aġyārdan penhān ḥüsnüñ gencini
Bu yıḳıḳ göñlüm bigi vīrāneler gördüñ mi hīç

4

La‘l-i nābuñ ḥasretinden dōstum baġrum bigi
Ḳıpḳızıl ḳan-ile pür peymāneler gördüñ mi hīç

5

Bezm ‘ışḳuñda Şināsī bigi ḥüsnüñ şem‘ine
Bāl ü perler yandurur pervāneler gördüñ mi hīç

567

153 Şinâsî Divanı’nda bulunamadı.
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154
Ġazel [Mahlassız]

Fe ‘ilātün Fe ‘ilātün Fe ‘ilātün Fe ‘ilün
1

Çün gönildüñ sefere baḫt-ı Ḫudā yārüñ ola
Baḫt hem-rāh[u] du‘ā ḳāfile-sālāruñ ola

2

Devlet ü ‘izz ü sa‘ādet saña rehber oluban
Ḳanda kim ḳonasın Allāh nigehdāruñ ola

3

Götürüp ġāşiye-i zülfüñi rūşende ṣabā
Peyk-i āhum bigi ol daḫı hevādāruñ ola

4

Türk çeşmüñ bigi her ḳanda ki reh-zen var-ise
Dil-i ‘uşşāḳ ilen [ol] zār u giriftāruñ ola

5

Dōstum olmaya kim gözden ıraġ olmaġ-ıla
Unudup du‘ācuñı ġayrı kişiler yāruñ ola568
155569
Müseddes-i Selīḳī [Tażmīn-Maṭla‘-ı Ca‘fer]570

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Za‘f-ı ‘ışḳ-ı yār-ile ḳalmadı tende ḳuvvetüm
Bār-ı miḥnet çekmeden iki büküldi ḳāmetüm

2

Yār bī-pervā-durur bilmez dirīġā hāletüm
Gerçi vardur571bir nefes nutḳa mecāl ü tāḳatüm

3
59b572

568

Söylemek ḳaṣd itdügümce yāra derd ü ḫasretüm
Aġlamaḳ ṭutar beni güftāra ḳalmaz ḳudretüm

154 5b Mısra vezne uymamaktadır.
155 Selîkî ve Şiirleri, s. 188
570
142 numaralı şiirdeki Ġazel-i Ca‘fer’in matlaına tazmin yoluyla oluşturulmuş bir şiirdir
olduğu görülmektedir.
571
I/4 vardur : yoḳdur SŞ.
569
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II
1

Her gice fikr eylerem ki ṣubḥa irersem eger
Ṣubḥ-dem ‘ālemlere ṣalduḳda ol hurşīd fer

2

Ḥālümi ‘arż idem aña kūyına idüp güzer
Līk varup aña ‘arż-ı hāl içün idüp573naẓar

3

Söylemek ḳaṣd itdügümce yāra derd ü ḫasretüm
Aġlamaḳ ṭutar beni güftāra ḳalmaz ḳudretüm
III

1

Bir ṭabībe hālümi ‘arż eyledüm ben mübtelā
Nabzuma el urdı baḳdı yüzüme didi baña

2

Derd-i ‘ışḳ ancaḳ buña dil-dārdan olur devā
Ben didüm dermān yoġ-imiş kim ḳaçan varup aña

3

Söylemek ḳaṣd itdügümce yāra derd ü ḫasretüm
Aġlamaḳ ṭutar beni güftāra ḳalmaz ḳudretüm
IV574

1

Ol perī-peyker ḳaçan kim ḳarşudan olsa ‘ayān
Ṭaġılur ‘aḳlum benüm bī-hūş oluram bir zamān

2

‘Aḳlum[ı] cem‘ eylerem kim söyleyem ḥālüm revān
Līk ḳaldum şöyle ḥayrān kim nice idem beyān575

3

Söylemek ḳaṣd itdügümce yāra derd ü ḫasretüm
Aġlamaḳ ṭutar beni güftāra ḳalmaz ḳudretüm
V

1

Hālümi bilmez benüm pes n’eylesün baña ḥabīb
Bilmeyince ḫastenüñ derdin ‘ilāc itmez ṭabīb

2

Yoġ-imiş dermān ezelden derd-imiş baña naṣīb
Nice ‘arż idem aña ḥālüm Selīḳī ben ġarīb

3

Söylemek ḳaṣd itdügümce yāra derd ü ḥasretüm
Aġlamaḳ ṭutar beni güftāra ḳalmaz ḳudretüm

572

59b 59b’nin sonunda “ ‘Aşḳī Fermāyed” kaydı olmasına rağmen 60a’da “Muḫammes-i Laṭīfī”
başlığıyla Latîfî’nin şiiri vardır. Bu durum eksik varak veya varakların olduğunu göstermektedir.
573
155 II/2b aña ‘arż-ı ḥāl içün idüp : ‘arż-ı ḥāl içün idüp aña D.
574
Şiirin IV. bendi mecmuada der-kenâr olarak kayıtlıdır.
575
IV/1b-2b Mısraın sonu varakın tamiri sebebiyle kapatılıp okunamadığından divandan
tamamlanmıştır.
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156576

60a

Taḫmīs-i Laṭīfī [Maṭla‘-ı Sa‘dī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Kimisi ḫandān bu ḫalḳuñ kimisi577giryāndur
Kimi itmekde terennüm578kimisi nālāndur

3

Bülbül aġlar gül güler ‘ālem buña ḥayrāndur579
Gösterür taḳdīr olanı gerdiş-i gerdāndur

5

Her ḳuluñ başına yazılan gelür devrāndur
II

1

Yazduġın çün kātib-i taḳdīr taġyīr eylemez
Ol nüvişti maḥv idüp bir daḫı taḥrīr eylemez

3

Ḥikmete nāẓır olan efkārı580teksīr eylemez
‘Āḳıl olan bu cihānda hīç tedbīr eylemez

5

Her ḳulun başına yazılan gelür devrāndur
III

1

Her ne ḳısmet eyler-ise581saña ḳassām-ı ezel
İrişür her ḳanda-ise ol saña ġam yime gel

3

‘İzzet ü zillet582 añundur ger maḥall ü nā-maḥal
‘Ārif olan luṭf u ḳahr[a] eylemez aṣla cedel

5

Her ḳulun başına yazılan gelür devrāndur
IV

1

Ḥālden çün ḥāle ilter583rūzigāruñ gerdişi
Nice ṣūret gösterür gerdū[n]-ı gerdān cünbüşi

3

Böyle ḳalmaz dāyimā bir ḥāl üz[e]re bir kişi
Rast gelmez degmede tedbīre584taḳdīrüñ işi

576

156

577
578
579

Latîfî Tezkiresi s. 388 / Latîfî Divanı’nda bulunamadı.
I/1 kimisi: kimi LT.
I/2 Kimi itmekde terennüm : Kim terennüm eylemekde M.
I/3 Bülbül aġlar gül güler ‘ālem buña ḥayrāndur : Kimi ser-tā ġark-ı dībā kimisi ‘uryāndur

LT.
580
581
582
583

II/3 efkārı : aḥvāli M.
III/1 eyler-ise : eylediyse LT.
III/3 zillet : devlet M.
IV/1 Ḥālden çün ḥāle İlter : Çünki ḥāli ḥāle iltür LT.
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5

Her ḳulun başına yazılan gelür devrāndur
V

1

Bunca demler kim585Laṭīfī geçdi yoḳ andan eẟer
Ātinüñ586ḥāli bilinmez ḥāledür ancaḳ naẓar

3

Ṭurmayup geçmekdedür aḥvāl-i ‘ālem ḫayr u şer
Her ne ḥāl-ise587cihānuñ luṭfu vü ḳahrı geçer

5

Her ḳulun başına yazılan gelür devrāndur
157588

60b

Fevrī Fermāyed [Ġazel]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
1

N’ola sen germ olup dirseñ müselsel589kākülüm vardur
Benüm de dūd-ı āhumdan başumda sünbülüm vardur

2

Benefşe zeyn iderseñ sen ḫaṭuñdan ‘ārıżuñ üzre
Benüm de ḳanlu dāġumdan nice tāze gülüm vardur

3

Dehān adlu senüñ bir tāze ġoncañ var-ise iy gül
Göñül dirler benüm de bir nevā-keş590bülbülüm vardur

4

İçerseñ mey gibi sen ‘āşıḳ-ı şūrīdeler ḳanın
Benüm de ḫūn-ı eşkümden iki şīşe591mülüm vardur

5

Ḫaṭuñ irişmedin sen ẓulm idüp Fevrīyi incitme592
Benüm ‘ömrüm benüm ḫānum benüm rūḥum593ölüm vardur

584

156 IV/4 tedbīre : tedbīr ü M.
V/1 demler kim : diler ki LT.
586
V/2 Ātinüñ : Ātiye M.
587
V/4 ḥāl-ise : ḥāliyse LT. / luṭfu vü ḳahrı : luṭf u ḳahrı M.
588
157 Şiir Mecmuaları I, s. 97
589
1a müselsel : mu‘anber RF.
590
3a nevā-keş : belā-keş ŞM-I.
591
4b : iki şīşe: nice kāse M.
592
5a incitme : öldürme ŞM-I.
593
5b benüm ḫānum benüm rūḥum : benüm cānum ölüm vardur ŞM-I.
585
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158
Sa‘dī Fermāyed [Ġazel]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
1

Ruḫlarında ol mehüñ zülf-i mu‘anberler yatır
Ṣanasın gencīnedür üstünde ejderler yatır

2

Şem‘-i meclis muṣḥaf-ı ḥüsnüñ görelden germ olup
Ṣubḥa dek nūr āyetin her gice ezberler yatır

3

N’ola göñlümde ḫayālüñ mesken itse vaḳt olur
Gūşe-i vīrānelerde nice serverler yatur

4

Fitnesinden nerges-i şehlāñuñ iy serv-i sehī
Ḫaste olmış būsitān-ı dilde ‘abherler yatır

5

Ġırre olma iy gül iñende kitāb-ı ḥüsnüñe
Ebter olmış devr elimde nice defterler yatır

6

Şol ḳadar zaḫm urdı ġamzeñ bu dil-i mecrūḥa kim
Şimdi bu yanmış cigerde ḳanlu ḫançerler yatır

7

Zülfini çevgān idicek Sa‘dīyā ol şehsuvār
Ṭōp olup meydān-ı ḥüsninde nice serler yatır
159594
Müsebba‘-ı Ḥayretī595

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

Gülmedi gül gibi

596

açılmadı göñlüm bir zamān

Ġonca-veş dem-besteyem hicr-ile597baġrum ṭolu ḳan
594

159 Hayretî Dîvânı, s. 76
Başlık : Müẟemmen-i Ḥayretī M. / Müsebba‘ Ender Şikāyet-i Çarḫ-ı Sitīze-kār D.
596
I/1 Gülmedi gül gibi : gül gibi gülmedi M.
595

187

61a

3

Lāle-veş598eksük degül baġrumda bir dāġ-ı nihān
Gözüme her bir çemen bir neşter-i599tīrdür hemān

5

Ḥāṣılı zindānum olmışdur bahār [u] būstān
Bir belālı bülbülem işim-durur āh u fiġān

7

El-amān iy çarḫ-ı bed-kirdār elüñden el-amān
II

1

Ḳılmaduñ ben nā-murādı gitdi bir dem ber-murād
Virmedüñ oynuma ḳaldı şeşder-i ġamdan güşād

3

Germ-iken bāzārumı bozduñ kesād itdüñ kesād
Var iken cānān-ile cān-ile ten-veş600ittiḥād

5

Araya hicrān düşürdüñ çoḳ fesād itdüñ fesād
Yine senden saña feryād ideyin iy bed-nihād

7

El-amān iy çarḫ-ı bed-kirdār elüñden el-amān
III

1

N’eyledüm n’itdüm beni601ney gibi nālān eyledüñ
Şem‘-i cem‘-ārā gibi sūzān u giryān eyledüñ602

3

Derd-ile baġrum ṣurāhī-veş ṭolu ḳan eyledüñ
Yire çalduñ cür‘a-veş603ḫāk-ile yeksān eyledüñ

5

Bir ṣınuḳ sāġar gibi pā-māl-i devrān eyledüñ
‘Aḳlumı ṣoḥbet ṣonı gibi perīşān eyledüñ

7

El-amān iy çarḫ-ı bed-kirdār elüñden el-amān
IV

1

Hey ne āl itdüñ baña billāhi iy gerdūn-ı dūn
Kim gözüm yaşını bir604reng-ile ḳılduñ lāle-gūn

3

Eyledüñ ḥālüm diger-gūn oldı baḥtum ser-nigūn
Ayaġumda bend-i ġam boynumda zencīr-i cünūn

5
597

Cān ḥarīḳ-ı nār-ı hicrān ten ġarīḳ-ı baḥr-i ḫūn

159 I/2 hicr : derd D.
I/3 Lāle-veş : Lāle-vār D.
599
I/4 neşter-i ḫançer-i D.
600
II/3 ten-veş : ten-vār D.
601
III/1 N’eyledüm n’itdüm beni : N’eyledüm ben saña kim D.
602
III/2 cem‘-ārā: bezm-ārā D.
603
III/4 cür‘a-veş : cür‘a tek D.
604
IV/1 bir : bu M.
598

188

Ṭāḳatüm ṭāḳ oldı ġāyetde zebūn oldum zebūn
7

El-amān iy çarḫ-ı bed-kirdār elüñden el-amān
V

61b

1

Ḥayretī ġamgīni hīç ‘ālemde dil-şād itmedüñ
Ḳurtarup bend-i belādan gitdi āzād itmedüñ

3

Luṭf idüp bir dem dil-i vīrānum ābād itmedüñ
Nice yıllar605ẓulm idersin bir aġız dād itmedüñ

5

Ḳalmadı606bir ġam ki cānum aña mu‘tād itmedüñ
Kimi yād itdüñ ki ṣoñ demde yine yad itmedüñ

7

El-amān iy çarḫ-ı bed-kirdār elüñden el-amān
160607
Müseddes-i Ṣun‘ī

Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün
I
1

Fitne-i ḫaṭṭ-ı yāri mi diyeyin
Bend-i zülf-i nigārı mı diyeyin

2

Ġamze-i şīve-kārı mı diyeyin
Ḫışm-ı çeşm-i ḫumārı mı diyeyin

3

Şiddet-i hicr-i yāri mi diyeyin
Miḥnet-i rūzigārı mı diyeyin
II

1

Dildeki ıżṭırābı mı diyeyin
Tendeki tef-i tābı mı diyeyin

2

Eşk-i çeşmim pür-ābı mı diyeyin
Ḥāl-i ḳalb-i ḫarābı mı diyeyin

3

Şiddet-i hicr-i yāri mi diyeyin
Miḥnet-i rūzigārı mı diyeyin

605

159 V/4 yıllar : yıldur D.
V/5 Ḳalmadı : Ḳaldı mı D.
607
160 Sun‘î Divanı’nda bulunamadı.
606

189

III
1

Beden-i bī-mecāli mi diyeyin
Yā sırr-ı pāyimāli mi diyeyin

2

Ġam u608endūhı bāli mi diyeyin
Bilmezem ḳanḳı ḥālümi diyeyin

3

Şiddet-i hicr-i yāri mi diyeyin
[Miḥnet-i rūzigārımı diyeyin]
161
[Mesnevī- Mahlassız-Şehr-engīz]
Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fa‘ūlün

62a609

1

Ya teşne ṣuya dikmişdür gözini
Yatuban ḫalḳa ferş itmiş yüzini

2

Yapılmış ḳorḳuluḳlar cānibeyni
Düşüben kimse çıḳmaz cānı beyni

3

Cihānda yoḳdur ol şehrüñ naẓīri
Dil-ile şerḥ olunmaz biñde biri

4

Derūn-ı hūb-rūlar birle memlū
O ḥūrīlerle olmış reşk-i mīnū

5

Nice cennet bu yāḫūd nice ġılmān
Ki kendin unıdur gördükde rıḍvān

6

Görince anı ḳalmadı ḳarārum
Elümden gitdi ol dem iḫtiyārum

608

160 III/2a ġam u: ġamı M.
62a Mecmuada bu varaktan önce eksiklik olduğu, 160. şiirin tamamlanmayışı ve yazı stilinin
değişmesinden anlaşılmaktadır.
609
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7

Sefer fikrinden itdüm pes ferāġat
Göñülden gitdi sevdā-yı seyāḥat

8

O şehr-i dil-güşāda ḳaldum āḫir
Misāfirken beni itdi mücāvir

9

Ḫuṣūṣā ḫalḳı anuñ ehl-i ‘irfān
Bulınmaz hergiz arasında nā-dān

10

Olup her biri bir maḥbūba ‘āşıḳ
Girībān çāk hem çün ṣubḥ-ı ṣādıḳ

11

Bu ẕevḳ-ile iderler ‘ıyş u ‘işret
Bu şevḳ-ile virürler şehre şöhret

12

Bularuñ zevḳine yoḳdur nihāyet
Olınmaz bunlaruñ ḥāli ḥikāyet

13

Gel iy ṭūṭī-i sükker-ḫāy-ı elfāẓ
Yine ḳıl bir iki inşā-yı elfāẓ

14

İşiden mest olsun hem çü bülbül
Açup aġzını ḳalsun ġonca-i gül

62b

15

Ne deñlü var-ise şehr içre dil-ber
Anı bir ḫūb defter ḳıl birāder

16

Yine bir tāze şehr-engīz olsun
Kelāmuñ şīr [ü] şehd-āmīz olsun

17

Senüñ iy dil çü maḥbūb ola medḥüñ
Ümīd oldur ki merġūb ola medḥüñ
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18

Ola ‘āşıḳlara eglence her dem
Oḳınduḳça olalar şād u ḫurrem

19

Bu gün meddāḥısın erbāb-ı ḥüsnüñ
‘Aceb meyyālisin aṣḥāb-ı ḥüsnüñ

20

Egerçi senden anlara żarar yoḳ
Ve līkin saña anlardan naẓar yoḳ

21

Ḳarīn itmez birin bu ṭāli‘-i şūm
Ḥarīṣ olan olur elbette maḥrūm

22

Güzeller vaṣfını eyle rivāyet
Degüldür ḥāliyā vaḳt-i şikāyet

23

Güzeller ‘arṣa-gāhında serāmed
Olupdur şimdi Üskübī Muḥammed

24

Cebīni maṭla‘-ı mihr-i Ḫudādur
Cemāli nūr-ı pāk-i Muṣṭafādur

25

Biri taḳyācı ‘Abdī şāh-ı ḫūbān
Ḳulı olsa revādur nice sulṭān

26

Anı seyr itmek-içün çarḫ-ı gerdūn
Virür bir nice Taḳyānūsī altun

63a

27

Birisi daḫı ‘Abbās oġlı Aḥmed
Ḳıyāmet dil-rübādur ol sehī ḳad

28

Ḳaşıyla parmaġı tīġ u ḳalemdür
Hemānā-ḳaddi ‘Abbāsī ‘alemdür
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29

Güzeller ḫaylinüñ ser-leşkeridür
Göñül mülkini fetḥ itse yiridür

30

Ḥasan Bāli biri Debbāġ-zāde
Ola ḥüsni gibi ḫulḳı ziyāde

31

Benüm göñlüm alan ol dil-rübādur
Vefāsuz mihri yoḳ bir meh-liḳādur

32

Anuñ mihrinde oldum ḫayli māhir
Aña māyil-durur dil evvel āḫir

33

Muḥammed biri Ḳāḍī-zāde anuñ
Aña rüşvet virigör ḫānumānuñ

34

Urupdur şol ḳadar tīr-i belāyı
Unıtdurdı baña sehm-i ḳażāyı

35

Beni yaḳdı meded Otluḳçı-zāde
Dili ḳor göz göre nār-ı belāda

36

Eger fermānı olsa ol ḥabībüñ
Ṭıḳardum çañına ot ḫar raḳībüñ

37

Biri Ḥācı Ḫalīfe-zāde anuñ
‘Ömer Bālīdür adı ol civānuñ

63b

38

Fenā bulduḳça hicr-ile bu maḥzūn
Ola ‘ömri ziyāde ḥüsn-i efzūn

39

Ġam u derd ü belā vü hicri her bār
Bi-ḥaḳḳın çār yār olsun baña yār
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40

Nemedçidür birisi daḫı ḥācı
Ḳulıyam Ka‘be ḥaḳḳı-çün du‘ācı

41

Ġubār irişmesün diyü o dil-dār
Nemed içinde olur āyine-vār

42

Olı gör bendesi iy dil kerīmüñ
Senüñ var-ise ger ṭab‘-ı selīmüñ

43

Anuñ vaṣlına irmekdür velāyet
Lebinden būse almaḳdur kerāmet

44

Birisi daḫı Aḥmeddür dutar(?) ḫūn
Getürmez miẟlini bu çarḫ-ı gerdūn

45

Şeref bulmışdur ol nūr ile maḥfil
Ṣanasun Aḥmede ‘arş oldı menzil

46

Birisi Pos Paşa-zāde Muḥammed
Eşigi Ka‘besi ‘uşşāḳa ma‘bed

47

Çıḳup oḳısa kürsi üzre Kurān
Melekler Āyete’l-kürsī oḳur ṣan

48

Dilā ṣayd idegör başdan ḳarayı
Çıḳarup şeyḥ iseñ başdan ḳarayı

49

Geçer yanumdan ol cānum dokınmaz
Ḳara başuma dermānum ṭoḳunmaz

50

Biri yorġancı Şākird yār-i ḫurrem
Firāḳında yörenür pister-i ġam
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51

Didüm cehdüm firāş içre yanuñdur
Eyitdi şimdi ‘ālem yorġanuñdur

52

Du‘ā eyle gel iy dil cümlesine
K’olalar saña anlar cümle sīne

53

İlāhī bunlaruñ ‘ömrin ziyād it
Daḫı ‘āşıḳlarını ber-murād it

54

Unutdur bunlara yā Rab cefāyı
Bulara ṣan‘at it mihr ü vefāyı

55

Bu güllerle bu bāġı eyle ḫurrem
Murādum bu-durur Allāhu a‘lem610

64a

56

Biri mevlūd-ḫˇān Ṣāliḥdür adı
Ġamıyla ṭoġdı dilden şevḳ u şādı

57

Ḳaçan kim ide ol Dāvūdī elḥān
Mesīḥā-veş baġışlar mürdeye cān

58

Biri[si] şūḫ u şengül İbn-i Şūḫī
Nice ta‘rīf ider kişi o rūḥı

59

O fitne ādemüñ ‘aḳlın ṭaġıdur
O kān-ı şīve jīve ber-dāġıdur

60

Birisi daḫı Mīrim-zāde bir ḫān
Aña mīr ü sipāhī bende fermān

610

161 48-55. beyitler mecmuada der-kenar olarak kayıtlıdır.
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61

Benüm sulṭān-ı ḫūbānum emīrüm
Benüm oldur cihānda dest-gīrüm

62

Birisi Mumcı-zāde bir semen-ber
Yüzine reşk ider mihr-i münevver

63

Ṣalaldan ‘āleme pertev yañaġı
Unutdurdı cihāna şeb-çerāġı

64

Biri Mūsī Ḫalīfe-zāde Aḥmed
Yüzinde berḳ urur nūr-ı Muḥammed

65

Dilerseñ göresin Mūsī gibi nūr
Yüri var Ṭūr-ı kūyında ṭurı ṭur

66

Biri Ḫançerlü-zāde çeşm-i ḫūn-rīz
Ḥarāmī gözleridür fitne-engīz

67

Anı her kim ki göñlünden geçürdi
Hemān-dem ḥançeri aña içürdi

68

Birisi daḫı Ḳāsım Bālī ḥallāc
Ṣaçınuñ dārıdur ‘uşşāḳa mi‘rāc

69

İder ẓāhirde yumşaḳlıḳ o dil-ber
Velī ‘uşşāḳı penbeyle boġazlar

70

Birisi daḫı Aşçı-zāde Burḫān
Beni hicr odına yaḳdı çü büryān

71

Yidürmez kimseye ol ḫˇonı iy yār
Atası köfte-ḫˇorı añma zinhār

196

72

Muḥammed Faltaḳa-zāde birisi
Odur dil-berlerüñ iy dil re’isi

73

Anuñ kūyı ṣafā ehline besdür
Hevā-yı rāh-ı ḥac zāyid hevesdür

74

Biri Eyyūb Bālī āfet-i cān
Göñül derdine oldur yine dermān

75

Viṣāline anuñ iy ḳavm-i Üsküb
Gerekdür ‘ömr-i Nūh u ṣabr-ı Eyyūb

76

Birisi daḫı Taḳyācı Süleymān
Aña lāyıḳ-durur tāc-ı Süleymān

77

Dil ü cānum ḳamu ol yār alupdur
Yalıñuz bir ḳurı başum ḳalupdur

78

Biri ma‘cūn-fürūş adı Memi Şāh
Anuñ ḥayrānlarıdur mihr-ile māh

79

O bir şīrīn cemālüñ köçegidür
Güzeller ḫayline beglerbegidür611

64b

80

Biri Ḥācı ‘Alīnüñ oġlı Bālī
Aña ‘āşıḳ olaldan añma ḥāli

81

Baña ḫoş geldi Bālīnüñ belāsı
Anuñçün oldum anuñ mübtelāsı

611

161 66-79. beyitler mecmuada der-kenar olarak kayıtlıdır.
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82

Biri Ṣabuncı-zāde dil-ber-i pāk
O sīmīn-ber elinden sīneler çāk

83

Üzilmezler anı gördikçe ‘uşşāḳ
O māhuñ alnı açıḳdur yüzi aḳ

84

Ḳatır-zāde Memidür biri anuñ
Ḳoduḳ başı yolına ol civānuñ

85

Didüm üftādeñi yabana atduñ
Dönüp ḫışm ile didi at mı ṣatduñ

86

Ḥüseyn adı birisi daḫı ‘Aṭṭār
Ḳarundaşıdur anuñ ol sitem-kār

87

Baña ‘arż ideli zülf-i mu‘anber
Meşām-ı cānı ḳılmışdur mu‘aṭṭar

88

Biri Behrām-zāde bir sitemger
Anuñ mānendi olmaz şūḫ dil-ber

89

Ayaġına yüzüm sürsem n’ola ben
Bir içim ṣudur ol pākīze-dāmen

90

Birisi Ṣarı Ḫˇāce-zāde bir [ḥūb]
Cihānda yoḳdur anuñ gibi maḥbūb

91

Görelden ḳaşların gözüm [ḳarardı (?)]612
Yaşum ḳana dönüp beñzüm [ṣarardı]

612

161 91-98. beyitlerin son kelimeleri sayfa kenarındaki yıpranmadan dolayı kapatıldığı için
okunamadı. Vezin ve kafiye kıstas alınarak bir kısmı tamamlanmaya çalışıldı.
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92

Ḥabīb oġlı ‘Abācı pīri [biri]
Anuñ pīr ü cüvān olmış [esīri]

93

Muḥibbīyem ‘abā-pūşıyam anuñ
Baña pīr oldı ‘ışḳı ol [civānuñ]

94

Birisi Beg Diken-zāde (…)
Mülāyimdür ola ‘ömri (…)

95

O ġonca gerçi bir gül (…)
Raḳībi līk ġāyet (…)

96

Sipāhī biri İbrāhīm adı (…)
Mezīd olsun o şāhu (…)

97

Geçüp şahlıḳdan İbrāhīm [Edhem] (…)
Aña ḳul oluban oldı (…)

98

Birisi bende bir maḥbūb (…)
Ḥarāmī gözleri cāna [aḳıncı]

99

Sözümüñ yoḳ-durur hergiz ḫilāfı
Ḳaşıdur ġamzesi tīġı ġılāfı

100

Hüseyn adı biri eşref ġulāmı
Ḳul itmiş ḥüsnine ḫāṣ u ‘avāmı

101

Eger ben eşref-i ‘ālem olursam
Ne mümkindür baña ol ola hem-dem613

613

161 90-101. beyitler mecmuada der-kenar olarak kayıtlıdır.
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65a614

162
[Ṭā‘ūn Duası]
Bāb-ı def‘-i ṭā‘ūn eger bir kişi getürse Allāh Te‘ālā ṣaḳlaya Allāh fażlıyla

ziyān degmeye du‘ā budur:

614

65b, 69a-b, 70a-b, 72a ve 73a numaralı varaklarda dinî meseleler, dualar, mektup vs. gibi
nesir parçaları var. Bu parçalar, muhtemelen yıpranan ve dağılan mecmuanın toparlanması sırasında
özensiz bir şekilde, bazen yapıştırma, bazen de ekleme halinde bir araya getirilmiştir. Gerek yazı
çeşidi, gerekse muhtevaları açısından şiir mecmuası ile ilgisi olmayan bu kısımlar mecmuanın
içeriğinde gösterilmiş, bilgi verilmiş ancak okunmamıştır. Bu varaklar haricinde mecmuada yer alan
diğer şiirlerle yazıma devam edilmiştir.
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67a615

163616
[Mu‘aşşer-i Fidāyī]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
(…)617
3

Gözlerüñ bir ġamzesi biñ siḥr-i ‘anberden laṭīf
Ḳāmetüñ zībālıġı serv ü ṣanavberden laṭīf

4

Ṣalınıcaḳ ḳadd-i dil-cūñ-ile ‘ar‘ardan laṭīf
Bu ṣalābetle gören dir māh-ı enverden laṭīf

5

Sīme döndi gözlerümle ruḫlarum dürden laṭīf
Bu ne nāzük luṭf u ḥüsn olur hezārān āferīn
(…)

1

Gözlerüm yaşı ġamuñla cūybār olmış-durur
‘Āşıḳ-ı şūrīdeñ iy cān bī-ḳarār olmış-durur

2

Zülf-i şeb-rengüñ yüzüñde tār u mār olmış-durur
Gülşen-i ḥüsnüñde bülbüller hezār olmış-durur

3

Gül yüzüñden ġonca ġāyet şermsār olmış-durur
Ḥālüm içün ḫalḳ-ı ‘ālem ġam-güsār olmış-durur

4

Ol sebebden bāġ-ı ḥüsnüñ lālezār olmış-durur
Va‘de-i vaṣluñla diller intiẓār olmış-durur

5

Nice mecnūn olmayam evvel bahār olmış-durur
Bu ne nāzük luṭf u ḥüsn olur hezārān āferīn

615

67a Yazıma 66. varakla devam edilmesi gerekirken, dağılmış varakların yanlış ciltlenmesi
nedeniyle, 67. varak, 66. varağın önüne alınmış ve mevcut karışıklık giderilmeye çalışılmıştır.
616
163 Fidâyî Divanı’nda bulunamadı.
617
Şiirin ilk kısımları mecmuada yoktur, bundan önce başka bentlerinin olduğu anlaşılmaktadır;
ancak bu bentlerin mecmuada yer almaması nedeniyle ilgili bentler “(…)” ile gösterilmiştir.
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(…)
1

Ruḫlarından dem-be-dem şol zülfi müşg-efşān ider
Ṣanasın ṭāvūs u ḳudsi per açup cevlān ider

2

Būse-i cān baḫşı biñ giryānları ḫandān ider
İy nice ‘āḳilleri ‘ışḳında ser-gerdān ider

3

Gülşen-i ḥüsninde bülbüller ṭurup efġān ider
‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteler her yañadan seyrān ider

4

‘Īd-i vaṣl içün Fidāyī cānını ḳurbān ider
Būse cerr itdüñ diyü dervīşine bühtān ider

67b618

5

Ḥaydarī-veş ṭās alup kūyın güneş seyrān ider
Bu ne nāzük luṭf u ḥüsn olur hezārān āferīn
164619

66b

Naẓīre Mu‘aşşer [Mahlassız]

Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilātün Fā ‘ilün
I
1

‘Ārıżında ḫaddi üzre ṣaldı dil-ber kākülin
Yaraşur didi çemende cilve-i ṭāvūs-ı Çīn

2

Ṣaçların ṭaġıtdı gördüm nāz-ile ol nāzenīn
Düşdüm ayaġına zülfī-veş didüm öpdüm elin

3

Ṣalınur bālā-yı ḳaddüñde bu zülf-i ‘anberīn
Müntehā üstinde ṣan cevlān ider Rūḥu’l-Emīn

618

67b 67b, 68a-b ve 66a-b’de yer alan Du‘āyī ve Sa‘dī’ye ait “Naẓīre Mu‘aşşer” başlıklı şiirler
46b-47b’de de kayıtlıdır. İlk geçtikleri yerde kaydedildi.
619
164 Mecmuada şiirin devamı yoktur.
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4

Baḥr-i ḥüsnüñde ṣadef aġzuñ dişüñ dürr-i ẟemīn
Bāġ-ı ruḫsāruñda gül ḫaddüñ ‘iẕāruñ yāsemīn

5

Bülbül-i dil göricek didi cemālüñ gülşenin
İy gül-i gülzār-ı cennet ṣad hezārān āferīn
II

1

Maṭla‘-ı ḥüsnüñ kim andan nūr-ı Ḥaḳ tābendedür
Pertevine ol mehüñ ḫurşīd ü meh efgendedür

2

Her kimüñ yanında mihr-i ṭal‘atuñ raḫşendedür
Devlet-i mes‘ūd olupdur ṭāli‘-i ferḫundedür

3

Geh sitem geh cevr ü geh nāz u işüñ geh ḫandedür
Öldürür āḫir beni bu şīveler kim sendedür

4

Lāle-i ḥamrā yüzüñden ḳızarup şermendedür
Güllerüñ yiri dikendür gerçi kim gülşendedür

5

Dem-be-dem bu mıṣra‘ cān u bülbül-i gūyendedür
[İy gül-i gülzār-ı cennet ṣad hezārān āferīn]
165620

71a

[Ġazel-i Behiştī]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
1

Niçün böyle ḳarār üzre degüldür ḥālüñ iy deryā
Senüñ ḥāletlerüñ her dem ider ‘āşıḳları şeydā

2

Senüñ bu deñlü çalḳanmañ degüldür kendü fi‘lüñle621
Ezelden622kim bilür saña ne ḥālet virmiş ol Mevlā

620

165 Behiştî Divanı, s.186
2a fi‘lüñle : re’yüñle D.
622
2b Ezelden : Ezelde D.
621

203

3

Yanar baġrum aḳar yaşum senüñ cūş u ḫurūşuñdan
Tuyaldan derdüñi cānum ḥużūrum ḳalmadı aṣlā623

4

Cihān ırmaġınuñ ṣuyın içersin daḫı ḳanmazsın
Ne āteşdür ki olmışdur vücūduñda senüñ peydā624

5

Deñiz mevci gibi her bir kenāra kendüñi atmazduñ
Behiştī olmasa deryāleyin başuñda bir sevdā
166625
[Ġazel-i Niẓāmī]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fa‘ūlün
1

Baña yār itdi derd ü miḥneti yār
Baña yār itdügini itmez aġyār

2

Neden bī-mihrsin dirsem ider ḫışm
Baña bilsem neden ḫışm eyler o yār

3

İnanmaz miḥnet ü hicre raḳībüñ

‘Aẕāb-ı ḥaşre eyler kāfir inkār626
4

Ṣaçuñuñ ‘anber-i sārā ġulāmı
Gözüñe nergis-i şehlā perestār

5

Yüzüñe geldi kes zülfüñ ucını
Gerekdür dīne geldi627ḳaṭ‘-ı zünnār

623

165 3 : 4, 4:3 D.
4b peydā : şeydā M.
625
166 Nizâmî Divanı, s. 148
626
3b ḥaşre : fecre M. / eyler kāfir : kāfir eyler D.
627
5b geldi : girse D.
624
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6

Didüm ayaġuña düşmek olur mı
Te’emmül itdi bir dem didi düşvār

7

Niẓāmī çeşm ü zülfüñ yād idicek
Olur kendü perīşān göñli bīmār
167
[Beyit]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
Mecāzī yār-ı ‘aşḳ olmaz ḥaḳīḳī yāra ‘aşḳ olsun
Begüm vallāh billāh hemān dīdār-ı ‘aşḳ olsun
168
[Beyit]

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Didüm dil-ber çün giderseñ yādgāruñ vir baña
Didi göñlüñde ḫayālüm yādgār olsun saña
71b

169628
[Ġazel-i Ḥayātī]

(?)629
İy elif ḳāmetli dil-ber iy melek ṣūretli yār
Belālardan emīn itsün seni [ol] perverdigār
Temennā itdügüm Ḥaḳḳa budur her rūz u şeb
ẞevāb ehlinden olur iy ḥabīb-i gül-i‘ẕār
Cemālüñ itmez her kim görse bir naẓar
Ḥayātī gider anuñ ‘aḳlı olur tār-mār

628

169 Şiirin baş kısımları eksiktir.
Şiir vezin açısından kusurludur. Hece veya aruz vezniyle yazılma ihtimali olsa bile
mecmuaya kusurlu kaydedilmiştir.
629
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170630
[Ġazel-i Firāḳī]

Fe‘ūlün Fe‘ūlün Fe‘ūlün Fe‘ūl
1

Ṣaḳın nāle-i mübtelādan ṣaḳın
Tükensin(?) görinmez belādan ṣaḳın

2

Çıḳarsa ġarībüñ göge āhını
Ṣaḳın āsumānī ḳażādan ṣaḳın

3

Kemān itme ḳaddin sīne-çāküñüñ
Seḥerlerde tīr-i du‘ādan ṣaḳın

4

Göge baḳma ḫışm-ile ġāfil mebâş
Ḥaẕer eyle ḫışm-ı Ḫudādan ṣaḳın

5

Firāḳī yetīmüñ gözi yaşını
Aḳıtma sen ol mācerādan ṣaḳın
171
Müfred

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Ḳanḳı gülşenden gelürsin kimler-idi hem-demüñ
Ne yil esdi ḳandan uġradı bize şimdi yoluñ
172
Müfred

Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün
Dil-ber dimiş ki ‘āşıḳ gidelüm senüñle tenhā
‘Āşıḳ dimiş ki iy dōst andan benümle sen hā

630

170 Firâkî ve Şiirleri’nde bulunamadı.
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173
Müfred

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
Esen ḳal iy şeh-i ḫūbān sefer ḳıldum diyāruñdan
Ḳalan bir dāġ-ı ḥasretdür göñülde yādigāruñdan
174
Müfred

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Bir ḳamer ṣūretlü didi ṣarıvir dülbendi
Ben didüm ser-tāc-ı ‘ālem ṣarayın baş üstine
175631
[Murabba‘-ı ‘Ubeydī (?)]

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fa‘ūlün
I
72b

1

Cevr itmek-içün bendesine ol şeh-i hūbān
‘Azm-i sefer idüp ḳodı beni ḥaste bī-cān

2

Çāk eyledi ṣabrum yaḳasın pençe-i hicrān
Ten bunda vü cān anda göñül arada ḥayrān
II

1

Ḳurtar beni bu varṭadan iy ḳādir-i muṭlaḳ
Kār itdi ġam u ḥasret-i cānān baña el-ḥaḳ

2

Bī-cān ider āḫir beni bu ġuṣṣa muḥaḳḳaḳ
Ten bunda vü cān anda göñül arada ḥayrān
III

1

Cān olduġına cism-i ża‘īfümde naẓar var
Ḥālümden ise kimseler olmadı ḫaberdār

2

Yārümden ayırdı beni bu çarḫ-ı sitemkār
Ten bunda vü cān anda göñül arada ḥayrān

631

175 Şiir Mecmuaları II’de bulunamadı.
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176632
Velehu Eyżān [Murabba‘-ı ‘Ubeydī]

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
I
1

Görelden ḥāl-i ‘anber-bār gibi yār-i cefākārum
Perīşān-ḥāl olup sevdāya düşmişdür dil-i zārum

2

Müdām aġlatma merdümin gözin çeşm-i güher-bārum
Benüm beñlicegüm māh-ı münīrüm lāle-ruḫsārum
II

1

Her üslūbuñ levendāne ‘aceb gerçek dil-āversin
‘Alī sīretlü bir şāhin baḳışlu şāh-ı [kişversin]

2

Ḳara gözlü güzelsin şāh-bāz-ı nāz perversin
Benüm beñlicegüm māh-ı münīrüm lāle-ruḫsārum
III

1

Ḳılıc-ile yürür ḫūnī güzeldür çeşm-i ḳattāluñ
Siyeh tül ṭaḳınur bu Rūm ili (…)633

2

‘Ubeydīnüñ dilin āl-ile almışdur ruḫ-ı alüñ.
Benüm beñlicegüm māh-ı münīrüm lāle-ruḫsārum

632
633

176 Şiir Mecmuaları II’de bulunamadı.
III/1b Silik ve eksik olduğu için okunamadı.

208

SONUÇ

1.

Mecmualar hakkında genel bilgi vererek giriş yaptığımız çalışmamız iki

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Millî Kütüphane’deki 06 Hk 436 Numaralı
Şiir Mecmuası’nın tanıtımı yapılmıştır. İkinci bölümde ise mecmuadaki şiirler,
yayımlanmış divanlarla ve ilgili ilmî çalışmalarla karşılaştırılarak transkripsiyonlu
metin halinde sunulmuştur. Bu mukayese neticesinde kimi zaman mecmua kimi
zaman da divanlar esas alınmış ve farklılıklar dipnotlarda belirtilmiştir.
2.

Harekeli-nesih yazı türünün kullanıldığı mecmua, 73 varaktan müteşekkildir;

ancak eksik ya da kayıp varaklarının olduğu aşikârdır. Mecmuanın bilhassa son
varaklarının, sonradan ekleme ve yapıştırma yoluyla, özensiz bir şekilde bir araya
toplanmış olması da göze çarpan özellikleri arasındadır.
3.

Derleyenini tespit edemediğimiz mecmuanın, hangi dönemde yazıldığına dair

net bir bilgi veremesek de içerisinde yer alan 72 şair XV, XVI ve XVII. yüzyıllara
aittir. Buna göre en geç XVIII. yüzyıl başında tertip edilmiş olması muhtemeldir.
4.

Mecmuada, tekrarlanan şiirlerle birlikte toplamda 180, bunların dışında da

173 şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerin 6’sının başlığında nazire ibaresi vardır. 28 şiirin
de mahlası yoktur. XVI. yüzyıl şairlerinden Hayretî, 18 şiiri ile mecmuada en çok
şiiri bulunan şairdir. Bütün şiirlerde aruz kalıbı kullanılmıştır. En sık rastlanan vezin
“Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün” dür. Musammatların ağırlıkta olduğu
mecmuada 83 şiirle en çok gazel nazım şekline yer verilmiştir. Bunu takip eden
nazım şekli de 34 şiirle, tahmistir. Şiirlerin yanı sıra, farklı yazı stiline ve farklı
içeriklere sahip bazı nesir parçaları da mevcuttur; ancak hazırladığımız
transkripsiyonlu metinde, mecmuayla ilgisi olmayan bu parçalara yer verilmemiştir.
5.

Mecmuanın çoğu varağında düzgün ve okunaklı bir el yazısı kullanılmasına

rağmen, imla hatalarına da sıkça rastlanmaktadır.
6.

Metnin kurulma aşamasında birtakım sıkıntılarla karşılaşıldığı da bir

gerçektir. Birçok varağın eksik olması, bazı şiirlerin mahlasının bulunmaması,
şiirlerin çoğuna yanlış başlıklar verilmesi, bu sıkıntıların kaynağı olmuştur.
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7.

Mesnevi tarzında yazılmış “Üsküp Şehrengîzi” (161 numaralı şiir), terci-i

bend şeklinde yazılmış “Sâkînâme” (129 numaralı şiir), Basîrî’nin “Bengî-nâme”si
(23 numaralı metin) ve farklı niteliklerdeki nesir parçaları mecmuanın zengin
içerikli, orijinal bir mecmua olduğunu göstermektedir.
8.

Hakkında ilmî çalışma yapılmamış şairlerin şiirlerini ve şöhret bulmuş

şairlerin divanlarında yer almayan şiirlerini edebiyat âlemine sunmuş olması,
çalışmamızı değerli kılan en önemli husustur.
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: 151, 186

Ṣafāyī

: 83

Ṣafī

: 95

Selīḳī

: 41, 90, 91, 142, 182

Selmān

: 43

Siyāhī

: 111

Su’ālī

: 58

Ṣun‘ī

: 141, 143, 144, 145, 188
-Ş-

Şāhidī

: 130

Şānī

: 66

Şem‘ī

: 88, 94, 97, 106, 131, 134, 135

Şināsī

: 181
-U-

‘Ubeydī

: 206 (?), 207

‘Ulvī

: 36

Uṣūlī

: 170, 172
-Y-

Yaḥyā

: 82

Yetīmī

: 84
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-ZẔātī

: 102, 108, 116, 117, 160
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