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MSEL ET K SAYFASI

Bu tezin proje safhas ndan sonuçlanmas na kadarki bütün süreçlerde bilimsel

eti e ve akademik kurallara özenle riayet edildi ini, tez içindeki bütün bilgilerin etik

davran  ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunuldu unu, ayr ca tez

yaz m kurallar na uygun olarak haz rlanan bu çal mada ba kalar n eserlerinden

yararlan lmas  durumunda bilimsel kurallara uygun olarak at f yap ld  bildiririm.

Samet AZAP
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ÖN SÖZ

Eski Türk edebiyat  zevkinin an msanmas nda büyük bir pay  olan iir

mecmualar  zaman n edebi vesikalar  olmas  dolay yla ara rmac lar için mühim

bir yer te kil eder. Yay  yap lan bir divanda rastlan lmayan bir iiri gün yüzüne

karmak ya da farkl airlere atfedilen iirlerin as l sahiplerini tespit etmede de iir

mecmualar  önemli kaynaklard r.

uara tezkirelerinde ad na rastlayamad z airlerin gün na ç kar lmas

ve edebiyat tarihine katk lar yla da mecmualar dikkate de erdir.

Mecmualar n Eski Türk edebiyat  için bu mühim rolü bizi böyle bir çal ma

almaya te vik etmi tir. Çal mam n büyük bir bölümünü olu turacak Koyuno lu

Müzesi Kütüphanesindeki 11452 numaral  98 varak olan iir mecmuas n içinde

daha çok 16. yy airlerine ait iirler bulunmaktad r.

Eski Türk edebiyat nda mecmua ve iir mecmualar  hakk nda bilgi vererek,

giri  bölümüyle çal mam za ön haz rl k olu turduktan sonra çal mam  üç

bölümden olu turduk. I. Bölümde Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde

1591 numaral  60 varak olan iir mecmuas n ve Konya Koyuno lu Müzesi

kütüphanesindeki 11452 numaral iir mecmuas n tan na yer verdik.

II. bölümde, 11452 numaral iir mecmuas n transkripsiyonlu metnini

olu turarak, mecmuada yer alan airlerin iirlerini yay nlanm  divanlarla, uara

tezkireleriyle ya da yap lan bilimsel çal malarla kar la rarak yer gösterdik.

Çal mam n III ve son bölümünde ise, 11452 numaral iir mecmuas nda

yer alan 58 airden hakk nda bilgi bulabildi imiz 51 airin hayat , edebi ki ili i ve

eserleri hakk nda ansiklopedik bilgi verdik. Yay  yap lan airlerin hakk nda

divanlar na ba vurmakla birlikte yay  yap lmayan airler hakk nda uara

tezkirelerine ba vurduk. Ayr ca farkl  yay nlara da ula arak airler hakk nda de ik

görü lere de çal mam zda yer verdik. Yararlan lan kaynaklar  hemen sayfa alt nda
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göstermekle birlikte, çal mam n sonundaki kaynakça bölümüne de ald k. Son

olarak belirtece imiz, 11452 ve 1591 numaral  mecmualar n eski yaz  tam metnine

çal mam n sonunda yer verdik.

Öncelikle Ö renimim süresince bilgi ve birikimini bizimle payla an de erli

hocam Prof. Dr. Ahmet SEVG ’ye, çal mam boyunca kaynaklara ula mamda hiçbir

fedak rl ktan kaç nmayan hep yol gösterici olan, ilgi ve efkatini hep hissetti im

sayg de er hocam Prof. Dr. Emine YEN TERZ ’ye ve her zaman desteklerini

gördü üm, bilgi birikiminden hep istifade etti im de erli hocam Yrd. Doç Dr. Erol

ÇÖM’e ve Dr. Nurgül SUCU’ya te ekkür etmek istiyorum. Tezimin dan manl

yürütmeyi kabul ederek büyük bir özveride bulunan, daima kolayla  anlay la

kar la m her türlü güçlü ü yenmemde yard mc  olan dan man m, de erli hocam

Yrd. Doç Dr. Semra TUNÇ’a ne kadar te ekkür etsem azd r.

Samet AZAP

         Konya 2010
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Tezin Ad Koyuno lu Müzesi Kütüphanesindeki 11452 Numaral
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ÖZET

Çal mam z, Koyuno lu Müzesi Kütüphanesinde kay tl  11452 numaral iir

mecmuas n tan  ve transkripsiyonlu metni ile, Konya Bölge Yazma Eserler

Kütüphanesindeki 1591 numaral  mecmuan n tan ndan olu maktad r. 11452

numaral iir mecmuas  haz rlad ktan sonra yay nlanan eserlerle kar la p

farkl klar  gösterdik. 98 varaktan olu an mecmuada 58 aire ait 121 gazel, 5 kaside

ve 21 adet di er naz m ekilleri ile kimin oldu u tespit edilemeyen 30 iir

bulunmaktad r. Ayr ca çal mam zda bu mecmuada yer alan airler hakk nda da

ansiklopedik bilgi verdik.

60 varaktan olu an 1591 numaral iir mecmuas n tan  yaparken de

mecmuada yer alan iirlerin matla beyitlerini vermek ko uluyla ayn ekilde

yay nlanan eserlerle kar la p farkl klar  gösterdik. Da k yap da olan

mecmuada farkl  yüzy llarla ait 50 airin 89 iiri vard r. Bunun d nda, airini tespit

edemedi imiz 33 iir ile 10 Farsça iir, 2 Arapça iir, 2 Arapça dua, 2 mektup ve 4

tane ilaç terkibi bulunmaktad r.

Anahtar Kelimeler: iir, mecmua, air.
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SUMMARY

Our study consists of presantation and transcription of poem journal in the

Library of Koyunoglu Museum with registery number 11452 and description of the

journal in the library of Konya Disrict writing Museum, with registery number 1591.

After preparing the poem journal with number 11452 we compared it with the

published work and showed the differencer. There are 121 ghazals, 5 qasidas, 21

typer of other poetry and anonymous 30 poem in journal that contains 98 pager. We

also gave encyclopaedic information about the poems that are in the journal.

While presenting the poem journal with registery number 1591, we compared

it with the published work and showed the differences by giving the first couplets of

the poems in the journal. n the journal that has a messy form there are 89 poems

belonging to 50 poets. Along with this, there are 33 poems whose poets are not

known, 10 Persian poems, 2 Arabic poems, 2 Arabic prayers, 2 letter and 4 medicine

combination.

Keywords: poem, poet, journal
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ESK  TÜRK EDEB YATINDA MECMUALAR

“Mecmua” kelimesi Arapça olup “cem” kökünden gelmektedir. Anlam  ise

“toplan lan yer”dir. Mecmua, “toplan p biriktirilmi eylerin hepsi, seçilmi

yaz lardan meydana getirilmi  yazma kitaplard r.1

Edebiyat terimi olarak ise içinde belli bir konudaki seçme yaz lar n

bulundu u eserleri ifade eder.

Mecmualar n Tasnifi:

Günay Kut,2 Türk Dili ve Edebiyat  Ansiklopedisi’nin mecmua maddesinde,

mecmualar u ekilde s fland r:

1) Nazire mecmualar .

2) Seçme iir mecmualar  (mecmû a-i e ’ar, mecmû a-i devavin)

3) Ayn  konu ile ilgili eserlerin bir araya gelmesi ile olu an mecmualar (

Mecmû a-i edviye, mecmû a-i ed iye, mecmû a-i tevârih, mecmû a-i muammeyat,

mecmû a-i mün eat, mecmû atü’r-resâil gibi )

4) Kar k mecmualar (Bu tür mecmualar naz m-nesir kar k olabilir. Ayr ca

Arapça, Türkçe ve Farsça gibi farkl  dillerde de yaz lm  olabilir. )

5) Tan nm  ki ilerce veya derleyeni belli ki ilerce haz rlanm  mecmualar.

ah S rr  Levent3 ise Türk Edebiyat  Tarihi adl  eserinde mecmualar u

ekilde s fland rm r:

1 Gunay Kut,  “Mecmua”, Türk Dili ve Edebiyat  Ansiklopedisi Devirler/ simler/Eserler/Terimler,
stanbul, 1986, 6.C., s. 170.

2 Kut, age., s. 170-72.
3 A ah S rr  Levend, Türk Edebiyat  Tarihi, III., Ankara 1973.
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a) Nazireler mecmualar .

b) Merakl larca toplanm , birer antoloji niteli inde seçme iirler mecmualar .

c) Türlü konulardaki risâlelerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen

mecmualar.

d) Ayn  konudaki eserlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen

mecmualar.

e) Tan nm  ki ilerce haz rlanm , birçok yararl  bilgileri, f kralar  ve özel

mektuplar  kapsayan mecmualar.

Bizim çal mam n konusu Levend’in ve Kut’un ikinci madde olarak

belirttikleri iir mecmuas r. Di erlerine oranla daha mühim bir yer te kil eden,

birer antoloji niteli inde olan bu mecmualar; tevhid, na’t, mersiye gazel, kaside,

musammat, tarih gibi tür ve ekillerden olu maktad r.

Mecmualar n Önemi:

Edebiyat tarihi aç ndan önemli kaynaklar olan mecmualar, eserleri

günümüze ula mam  veya divan  tertip edilmemi airlerin iirlerini tespit etmeye

olanak tan r. Bununla birlikte mecmualar, genellikle iirden anlayan, iir zevki olan

ki iler taraf ndan tertip edilmi tir. Mecmualara al nan iirlerde, mürettibin e itimi,

bilgisi, zevki ve me rebi önemli bir k stast r. Ancak ki isel zevk ve ilgi yan nda

toplumun be enisi de bir iirin de erini belirler. Bu bak mdan mecmualar, tertip

edildi i dönemlerin iir zevki ve be enilen airler ve hatta onlar n en be enilen

iirleri hakk nda bize net ipuçlar  verirler.4

Mecmualar n bir k sm n sahibi ve müstensihi belli, büyük bir k sm n ise

ne sahibi ne de müstensihi bellidir. Ekserisinin düzenlenme tarihleri de yoktur.

Ara rmac lar taraf ndan mecmualar yeteri kadar ilgi görmemektedir. Hâlbuki

mecmualar edebiyattan ilahiyata, felsefeden t p tarihine, folklordan etnografyaya

4, Semra Tunç, “Topkap Saray  Muzesi Kutuphanesi Revan 1985 Numaral  Siir Mecmuas ,” SÜ
Türkiyat Dergisi, S. 18 (Konya 2005), s. 12.
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kadar de ik konularda bilgi bar nd ran eserlerdir. 5

Mecmualar, edebiyat tarihinde büyük bir bo lu u doldurur. Bazen edebiyat

tarihinin as l kaynaklar na yard mc  olur, bazen yegâne kaynak olarak i lev üstlenir.

Mecmualar n edebiyat ara rmac na sa lad  baz  imkânlar u ekilde s ralamak

mümkündür:  Mecmualar, içinde bar nd rd iir ve airle dönemin okuyucu zevkini

ve airin okunurlu unu, popüleritesini verir. Ali îr Nevâyî’nin iirleri XV.

yüzy ldan XX. yüzy la kadar mecmualarda yer al yorsa bu durum hem okuyucu

zevkini, hem de airin uzun süreli etkisini gösterir. Edebiyat tarihinin birinci

dereceden kaynaklar  olan tezkirelere yans mam  birçok air, iir, tür ve belgede de

mecmualar edebiyat tarihinin vazgeçilmez kaynaklar  durumundad r. Hâdî’nin Saray

ehrengizi, Behi tî’nin Vize ehrengizi vs. mecmualardan hareketle gün yüzüne

kar lm  eserlerdir.6

Kimi mecmualarda iirler kafiye ve redif harfine göre alfabetik olarak

ralan rken kimisinde herhangi bir düzen yoktur. Baz  mecmualar sadece belirli

yüzy llardaki iirleri içerirken, baz  mecmualar daha da k olarak çe itli yüzy lda

ya am airlerin iirlerini içine al r. Bunda belli bir k stas olmamakla birlikte

tamamen mecmuay  olu turan ki inin zevki söz konusudur.

Tezkireler kadar önemli birer kaynak olan mecmualar üzerine çal ma

yap ld kça daha çok iir gün na ç kacakt r. Edebiyat n zenginle mesinde,

ta lar n yerine oturmas nda mecmular en ba kö ede durmaktad r. Bu bak mdan

hangi yüzy lda olu turulsa olu turulsun bir iir mecmuas n üzerine çal ma

yapmak, klasik edebiyat n yön haritas n do ru okunmas na yard mc  olacakt r.

5 Ya ar Aydemir,  Metin Ne rinde Mecmualar n Rolü ve Kar la lan Problemler, AÜ Türkoloji
Dergisi, C.2 (Ankara 2007), s. 123.
6 Aydemir, age., s.123.
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I. BÖLÜM

1. 1591 Numaral  Mecmua

1.1. Mecmuan n Tan  :

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki 1591 numaral  mecmua 60

varaktan olu maktad r. Toplam 50 airden 57 gazel, 5 kaside ve 60 di er naz m

ekillerinden olu an iirler mevcuttur.

daki tabloda bu airler ve iirleri ayr nt  olarak gösterilmi tir.7

air Ad Kaside (Varak
Nu.)

Gazel (Varak
Nu.)

Di er Naz m
ekilleri (Varak

Nu.)
g h Efendi 2 ( 32b, 45a )

‘Ak f 1 ( 19a )
‘Ayn 1 ( 53b )
Es‘ad Pa a 2 ( 3b, 3b, 34a

)
1 ( 4a )

Es‘ad-  Ba 2 ( 33b, 33b )
Fahr 1 ( 40b )

ruk Efendi 1 ( 32b )
Feyz 1 ( 56a ) 1 ( 56a )
Fi 1 ( 15a )

lib 1 ( 7b ) 1 ( 49a )
usrev 1 ( 20b )
uz r 1 ( 51a )

Hüd y 1 ( 21a )
üseyn 1 ( 11a )

Kerem 1 ( 5a )
uddus 1 ( 39a )

Leb b 1 ( 31b )
Mahz n 1 ( 37a )
Menb 1 ( 14b )
Molla usrev 1 ( 58b )
Muharrem 1 ( 35a )
Mu ibb 1 ( 59b )
N b 4 ( 1b, 43a,

44b, 44b)
1 ( 16a )

Nedim 1 ( 32b )
Na f 2 ( 31a, 31a )

7 Arapça ve Farsça iirler ve kimin oldu u tespit edilemeyen iirler tabloya d hil edilmemi tir.
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Nef 4 (30a, 30a,
30a, 30b)

Nes m 1 ( 15a )
Nüzhet 2 ( 44a, 44a )
N r 1 ( 31b )
Ra m 1 ( 18a )
R id 7 ( 4a, 4a, 4b,

4b, 9a, 34a,
54b )

R 1 ( 14b ) 1 ( 49b )
R en 1 ( 58b )
S bit 1 ( 43a )

en 1 ( 45b ) 1 ( 13a )
d 1 ( 11b )
rr 1 ( 57b )
hid 1 ( 17b )

em 1 ( 6a )
eref an m 1 ( 39b )
evk  Bey 1 ( 46a )
eyd 1 ( 21b )

lib 1 ( 49b )
 ‘Ulv 1 ( 7a )
Va det 1 ( 15 ) 1 ( 16b )
Vehb 2 ( 44a, 45a )
Veys 1 ( 32a )
Ziver Pa a 1 ( 8a )
Ziy  Pa a 15 (23a,23b,24a,24a,24b,

25a,25b,26a,26b,27a,27b,
28a,28b,29a,29b)

Zühd 1 ( 6a )

Birçok naz m ekli bulunan mecmuada en çok gazel vard r. Gazeli, Ziya

Pa a’n n terkîb-i bendleri ve tercî-i bendleri izlemektedir. Gazel, terkîb-i bend ve

tercî-i ben d nda kaside, muhammes, tahmis, müseddes, k a, nazm, tarih, ark ,

ko ma, murabba  ve kimin oldu u tespit edilemeyen matla  ile müfredlerden olu an

mecmuada iirler da k verilmi ,  ekle vezne veya aire göre düzenlenmemi tir.

Bu naz m ekillerini ve adetlerini tablo halinde u ekilde gösterebiliriz:8

Naz m ekli Adedi

8 Mecmuadaki mersiyeler bir tür olmas  dolay yla tabloda kaside ba  alt nda verilmi tir.
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Gazel 57

Kaside 5

Muhammes 5

Tahmis 4

Müseddes 3

Terkib-i bend 12

Terc -i bend 6

a 4

Tarih 2

ark 1

Ko ma 2

Murabba 2

Nazm 1

Matla 11

Müfred 7

1.2. Mecmuan n Mürettibi:

Mecmuan n mürettibinin kim oldu unu 42b’ deki “Bu mecm a Hoca-z de

Bahr  Efendinüñdür kimse m  olmasun” ibaresinden ç kar yoruz. Ancak

ara rmalar z sonucunda mecmuay  tertip eden Hoca-zâde hakk nda ne

tezkirelerde ne de ilmi çal malarda herhangi bir bilgiye rastlayamad k. Gerek

mecmuadaki imlâ yanl klar  gerekse çok da k bir mecmua olmas  dolay yla

mürettibin çok bilindik bir ahsiyet olmad  dü ünüyoruz. 16. yüzy l airi

Figânî’den 19. yüzy l airi Ziyâ Pa a aras ndaki airlerin iirlerini mecmuas na alan

Bahrî Efendi’nin muhtemelen 19. yüzy lda ya ad  tahmin ediyoruz.

1.3. Mecmuan n Muhtevas :

Sar  ciltli bir defter halinde olan mecmuada sayfa sat r say lar  farkl r.

Sayfalarda bulunan iirlerin say  bak ndan da tutarl k yoktur. 60 sayfadan

ibaret olan mecmua bozuk bir ta likle yaz lm r.
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Mecmuada tabloda gösterdi imiz iirler d nda, 10 Farsça,  3 Arapça iir ve

2 Arapça dua bulunmaktad r. Bunlar orijinal halleriyle metne al nm r. Ayr ca 33a,

46b, 47a ve 48a sayfalar nda ilaç terkibleri bulunmaktad r.

Mecmuada 43b’de kay tl  Sultan Abdülâziz Han’ n, amcas  Sultan Murad’a

yazm  oldu u mektubu dikkat çekicidir. Çal mam n bir tan m olmas ndan

dolay , tarihi bir vesika de eri ta mas  yönüyle önemli olan mektubun giri  k sm

metne al nm r. 55a’da ise Arapça bir mektup bulunmaktad r.

Yukar da içeri inden bahsetti imiz mecmuada son olarak ekleyece imiz

vezin tablosudur. Halk airleri oldu una kanaat getirdi imiz Kerem, Muharrem ve

Mahzûnî’nin iirleri d ndaki bütün iirler aruz vezniyle yaz lm r.

iirlerin vezin tablosunu a ya al yoruz:

Tabloda, genellikle ayn  vezinlerin mecmuada daha çok yer ald

görüyoruz. Bunda mecmuada 15 iiri bulunan ve bu iirleri iki fark  vezinle yazan

Ziya Pa a’n n da pay  vard r. Bunlar d nda, Kerem’in 5a’da kay tl  bulunan

ko mas  serbest ölçüyle yaz lm r. Muharrem’in 35a’da kay tl  olan mersiyesi

duraks z 8’li hece ölçü üyle yaz lm r. Mahzûnî’nin 37a’da kay tl  olan ko mas

yaz   bozuk oldu undan okunamam  ve vezni tespit edilememi tir.

1.4. Metni Kurarken zlenilen Yöntem:

Mecmuan n tan m metnini olu tururken kim taraf ndan yaz ld  tespit

Kullan lan Vezin Say
‘il tün f ‘il tün f ‘il tün f ‘ilün 34

Fe‘il tün fe‘il tün fe‘il tün fe‘ilün 24
Mef lün mef lün mef lün mef lün 20
Mef‘ lü f ‘il tü mef lü f ‘ilün 7
Mef‘ lü mef lü mef lü fa‘ lün 22
Mef lün mef lün fa‘ lün 1

‘il tün f ‘il tün f ‘ilün 1
Mef ‘ilün fe‘il tün mef ‘ilün fe‘ilün 2
Müstef ilün müstef ilün 1
Mef‘ lü f ‘il tün mef‘ lü f ‘ilün 2
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edemedi imiz matla  ve müfredlerde soru i areti ( ? ), mahlas  bulunmayan iirlerde

ise ( mahlass z ) ibaresi kullan lm r.

Belirtmemiz gereken bir di er nokta iirler verirlirken iirin hemen alt nda

saltmayla naz m ekli, beyit ya da bend say , varak numaras , söz konusu iirin

tesbit etti imiz yay  ve sayfas  verilmi tir. Örnek olarak Nâbî’nin mecmuadaki

gazelini buraya al yoruz:

Kimi gördümse ük metkede-i c h üzre

Devletinde görinür ol da  ikr h üzre

( Gazel, 9, 1b; Bilkan 2: 995 )

Mecmuan n Transkripsiyonlu metni matla beyitleri verilmek ko uluyla

olu turulmu tur. Yay  yap lan divanlar ve bilimsel çal malar esas al narak

mecmuadaki iirleri kar lart rarak farkl klar  kaydedilmi tir. Yararlan lan

kaynaklar hem metin alt nda k salt larak verilmi  hem de çal mam n sonunda

kaynakça bölümünde gösterilmi tir.



1.5. 1591 Numaral iir Mecmuas n Transkripsiyonlu Metni
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1.5 1591 Numaral iir Mecmuas n Taranskripsiyonlu Metni:

Mevl Ney ile m l-i yet mi ele almal  degül

Ele almal  olursa meyi al m li degül

( Ma la , 1a)

 Rab bize bir el bulunup himmet ider mi

Yo sa günümüz böyle al letle geçer mi

( Ma la , 1a )

Bill hi ikeste-i z rum

fir nefeste girift rum

( Ma la , 1a )9

Kimi gördümse ük metkede-i c h üzre

Devletinde görinür ol da  ikr h üzre

( Gazel, 9, 1b; Bilkan 2: 995 )10

( ? ) al ge t -i um ruñ ba r-  tevekküle

Aç b db n-  himmet c n-  gülde seyr na ba

( Müfred, 1a )

( ? ) al ge t -i um ruñ b r-  tenebbühe

Aç b db n-  nekbet y n-  gülde rez lete ba

            ( Müfred, 1a )

   Mahlass z  Esüp b d- az n itdi gülist ar b ir

Ki ayf  bunca aleblerde old  hep teb b ir

( Mersiye, 19, 2a )

9 ki m sra da farkl  vezinle yaz lm r. O yüzden bu beyitin vezni tan zdaki vezin tablosuna d hil
edilmemi tir.
10 Mecmuada sadece 1. ve 2. beyit bulunmaktad r.
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Es’ d Pa a ays  yekt anma düny nuñ nice Mecn nu var

Milket-i ‘a uñ kem l-i v s’at-i h nu var

( Gazel, 7, 3b ; Çö enli- afak-

Toparl  : 29 )11

Es’ d Pa a Dem-be-dem y da gelür çe m-i siyeh-k ruñ uc

Dile g  do unur ançer-i n- ruñ uc

 ( Gazel, 7, 3b; Çö enli- afak-

Toparl  : 50 )

id af  b se-ç n-i ab ab-  dild r olandan or

Sür  ma har-  zev -i vi l-i y r olandan or

( Gazel, 5, 4a )

( ? ) Müs feret yeter ey am it i‘ti f k fi

 Benüm der num  m  bulduñ iy n idicek

( Müfred, 4a )12

( ? ) adef her re-i b na fet -i deh n itmez

Merd-i perverdig n reng-i cih na meyl itmez

( Matla, 4a )

Es’ d Pa a As dedür um m-  cih ndan ‘um m al

Dehrüñ hem e ahr eh ile vez redür

( K t’a, 2, 4a; Çö enli- afak-

Toparl  : 87 )

id uñ end esi her dem ki zülf ü l olur

ç ü t ba dil dü er d ’im per n l olur

11 Mecmuada 7 beyit, divanda 6 beyit bulunmaktad r.
12 Metinde, “ ’ti f it k fi müs feret yeter ey am
                    Bu benüm der  m  bulduñ iy n idicek” eklinde kay tl  olan beyit vezin ve anlam
gere i düzeltilmeye çal ld .
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( Gazel, 5, 4a )

Fir at-zedeyüz meskenümüz beyt-i azendür

retgedemüz z viye-i derd ü mi endür

( Gazel, 6, 4b )

a cevr itmegi lim saña k r eyledüñ

Gice gündüz k rum  hecrüñle efk r eyledüñ

( Gazel, 5, 4b )

Kerem Felek va an mdan cüd  eyledi

Atd undan una p relerimiz

limden bilür yo  derdim yanay m

Arad m bulamad m ç relerimiz

( Ko ma, 4 bend, 5a )

Güfte-i c riye-i H n Re id

( 5a )

( ? ) Devrden v h ki na bim am-  hicr n old

Gül-i b  emelim onçe-i rm n old

ma r at içün penbe-i r at ba m
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utu up ol da  bir te -i s n old

( Nazm, 5b )

Zühd an  nes m-i seherg h-  nev-bah r-  va an

an  o nükhet-i mü n-i ks r-  va an

( Gazel, 7, 6a )13

em’ Zenc rin  yine boynuma urbet el-ved

Cezb ider  yo  bilmem ne ikmet el-ved

( Gazel, 5, 6a )14

Mahlass z tiy rum t ze y r olsun direm me reb bu ya

-tüv n oldum mur d olsun direm me reb bu ya

( Gazel, 5, 6a )

‘Ulv aste c let-i mevt irdi c n b aber

Bir dev suz derde dü düm v h ki lo man b aber

( Gazel, 5, 7a; Tarlan 3: 21 )

eyh G lib n- ar b üzre meger na ab z

Kim j le-i gül-berg gibi ne- ar z

( Gazel, 7, 7b; Kalk m: 321 )

ver Pa a Olund  müft -i d n Ha ret-i ‘ rif Efendi’nüñ

Zih  büny n-  sa il- ne-i v -y  nev-in

( K t’a, 18, 8a )15

id Yarasuz ev -i cih n ‘ a mi net gibidir

m ü zer olmay ca  ‘a l-  bel het gibidir

( Gazel, 10, 9a )

Mahlass z hid  içün t-  vüc  ekmeli

13 Tayyip-zâde Hâ z Mehmed Zühdî Hayat , Eserleri ve Nevbâye’si ( Demir, 2007 )’nde bulunamad .
14 em’î Divan  ( Karavelio lu, 2005 )’nda bulunamad .
15 Asar-  Ziver Pa a ( K ç, 1998 )’da bulunamad .
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Ahmed-i Mu ra va y itdi kit b-  menzili

Mevlev yem A med yem ayder yem ben bel

Baña besdir bir ud  vü bir neb  vü bir vel

( Mütekerrir Müseddes, 4 bend,

9b )

Hüseyn h bir dem dilberin mü yem fery d hey

Olmad m bir dem bu mi net- neden d hey

Ey müselm nlar mürüvvetdir baña imd d hey

fir olsam küfr ile göñlüm olup ber-b d hey

add-i ra’n  felekden b c alur leyl ü neh r

(Müzdevic Muhammes, 3 bend,

11a )

Mahlass z Cem lüñ m ’ili ems ü amer vall hi bill hi

Lebüñ üftesi gül-berg-i ter vall hi bill hi

( Gazel, 4, 11b )

Ald aml  göñlümi ol urre-i arr rsuz

h mü kildir müselm nlar dirilmek y rsuz

( Gazel, 6, 11b )16

Meft  (?) Benüm mihr-i cih n-  gibi bir fit bum var

Ne bir abr u ne bir at ne bir m-  c num var

( Gazel, 7, 12a )

en h kim derd-i der num yine buld arar

Yine efl k-i siy h eyledi hum ereri

(…)

     Vas ta beyiti

16 S dkî P â Divan  (Erdo an, 2005)’nda bulunamad .



14

Yazmam ad  vü Ke f u Cer r-i aber

aberüm yo  güzelüm kimden alayum aberi

( Terc -i Bend, 3, 13a )

Mahlass z r- asret c na yetdi derde derm n kim ‘aceb

Mi en-i düny da görmü  ben gibi var m  ‘aceb

n fed  itdim saña ben in n yo  m  ‘aceb

Mu arib olmu  vüc dum añan olmaz m  ‘aceb

( Müseddes / müsemmen (?), 3,

14a )17

Menb an  bir lib-i  ehl-i fen eklinde

ret u  ço ald  fu ar eklinde

( Gazel, 5, 14b )

al a k n eyleme var ise bel at sende

Seni ad  ideni sen med  ile l ermende

( Gazel, 5, 14b ; Ak : 976 )

Fi me-i udretle yazd  na -bend-i f u N n

üsn ü ul  ile seni ser-defter-i m yes er n

( Gazel, 5, 15a; Karahan: 95 )

Nes retüñüñ af as nda gör ne yazm  ol ad m

udum o  bi’smi’ll hi’r-rah m ni’r-rah m

( Gazel, 7, 15a; Ayan : 247 )

Va det tumuz añlayal  fa l- ud eklinde

rif ne gezerüz ehl-i fen eklinde

( Gazel, 8, 15b; Öztürk : 113 )

ev -i ‘u  isteyen düny ya m ’il olmad

l-  düny  [vü] d n bir yerde l olmad

17 M sra say , kafiyesi düzensiz olmas  dolay yla tam tespit edilememi tir.
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l olan kimse hiç bu h le il olmad

bet end  olan düny da fil olmad

 tedb r iden ‘ lemde c hil olmad

( Sult n Murad’ n gazelini

ta s, 5 bend, 16a)18

Va det f-  esr r olan ins  her c n añlamaz

ret ü ma’n  nedür peyd  vü pinh n añlamaz

Dilberüñ m hiyetini d v ü n n añlamaz

 ins n neydügin her ab’ ayv n añlamaz

Ya’ni n r-  Ahmedi B -cehl ü Merv n añlamaz

( Müzdevic Muhammes, 7 bend,

16b; Öztürk: 53)

hid  ezel küm ki ta r old ynet ba lad

Cevher-i ‘a a ma al içün liy at ba lad

‘Un ur-  p kümde udret niçe let ba lad

Ana ra minde tenüm ol den ki ret ba lad

Bir anem y yla zünn r-  ma abbet ba lad

ay ’nin gazelini ta s, 5

bend, 17b )

Ra Va t-  gülz r erdi bülbül old  g  bir yaña

al nup ra’n lanur her serv-i b  bir yaña

Ehl-i diller ld lar gül-ge t-i ahr  bir yaña

al  ‘ lem bir yaña b -ç re tenh  bir yaña

Cennet-i k yuñ omazam olsa düny  bir yaña

( Nec ’nin gazelini ta s, 5

bend, 18a; Tarlan : 21 )

f Kesb-i üsni ul  idüp all  bil incitme al

Leme n ol herkese ‘ lemde manend-i afa

Ka mü’l- ayz ol ki ‘afv itsün seni Rabbü’l- ala

18 Nâbî Divan  II ( Bilkan, 1997 )’nda bulunamad .
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r idüp söndürme ‘ lemde n hiçbir oca

u’led r olma  dilerseñ dü menüñ em ini ya

( Müzdevic Muhammes, 5, 19a )

usrev Ye iller giydügin dem -i g ya beñzersin

Siy h-p  old n dem Ka’be-i ‘uly ya beñzersin

( Gazel, 5, 20b )

Hüd Cef dan yüz çevirmez dil am ndan le et alm dur

Benüm göñlüm nice dürlü cef dan arda alm dur

orarsañ lümi N  dilüm All h’a alm dur

Tenümden ç ma a c num hem n bir ha alm dur

Benüm da’v m senüñle ey sitemk r ’a alm dur

(Mütekerrir Muhammes, 5 bend,

21a; Tezveren: 198 )

eyd Ey melek-r  cevre m ’il dil-rüb

Neyleyem üft den oldum ez-

a ol dirse ben günehk r olmad m19

Eyleme bu cevri yazu dur baña

( Murabba , 4 bend, 21b )

Ziy  Pa a Dend n- re lo ma olur huv n-  z r

Bir g sfendi t me lar gürg-i c n- ik r

( Terc -i Bend, 10, 23a; Gözler:

52 )

 Rab neden bu dehrde her merd-i -fün n

Olmu  bel -y  ‘a l ile mdan ma n

( Terc -i Bend, 10, 23b; Gözler:

63 )

Güller güler fi nla geçer ‘ömr-i andelib

r i ti rda ücret diler ab b

( Terc -i Bend, 10, 24a; Gözler:

19 M sra vezne uymuyor.
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59 )

tmi  kimisi r at n i l içün fed

Olmu  kimi beliyye-i idb ra mübtel

( Terc -i Bend, 10, 24a; Gözler:

74 )

 getür ol b deyi kim m ye-i c nd r

m-dih-i ‘a l-  mel met zedeg nd r

( Terk b-i Bend, 10, 24b; Gözler:

87 )

Ey udretine olmayan z ü ten hi

Mümkün degil ev  idr  kem hi

( Terk b-i Bend, 10, 25a; Gözler:

94 )

Bir atre içen çe me-i pür- n-i fen dan

Ba n alamaz bir da  b n-  bel dan

( Terk b-i Bend, 10, 25b; Gözler:

97 )

Dehriñ ne af  var ‘acaba s m [ü] zerinde

ns n b ra ur hepsini n-i seferinde

( Terk b-i Bend, 10, 26a; Gözler:

101 )

adr ide re’ yas na v -i ey let

Düny da vü ‘u da ne illet ne rez let

( Terk b-i Bend, 10, 26b; Gözler:

104)

Bir ‘abd-i abe  dehre olur ba t ile sul n

kiñ ider mülkini bir G ve per n

( Terk b-i Bend, 10, 27a; Gözler:

107 )

Her ar m-i ’a ma rem mi anurs n

Her t c giyen çulsuz  Edhem mi anurs n

( Terk b-i Bend, 10, 27b; Gözler:

111 )

Pek reng ne aldanma felek eski felekdir
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 felegiñ me reb-i n -s  dönekdir

( Terk b-i Bend, 10, 28a; Gözler:

114 )

l içün a  si’ yet yeni ç

Bilmez idik evvel bu dir yet yeni ç

( Terk b-i Bend, 10, 28b; Gözler:

118 )

hirde görüp bizleri anma ‘u al z

Biz bir süri ‘ l fat nda budal z

( Terk b-i Bend, 10, 29a; Gözler:

121 )

Her millet içün bir düziye ‘adlini m it

Fikr-i ab- ret-i Ma’b d-  en m it

( Terk b-i Bend, 10, 29b; Gözler:

124 )

Nef’ ki zülfün ki biribirine bend itdi ab

Dil-i Cibr li girift r-  kemend itdi ab

( Gazel, 5, 30a; Akku : 282 )

Girih-i zülfüne kim dilleri bend itdi ab 20

adr-  erb b-  dili ayli bülend itdi ab

( Gazel, 5, 30a; Akku : 281 )

z iderse amzesi ‘u  z ra n z ider

Zülfi bir üftedir kim r zg ra n z ider

( Gazel, 5, 30a; Akku : 299 )

rif ol ehl-i dil ol rind-i alender-me reb ol

Ne müselm n- av  ne mül id-i b -me heb ol

( Gazel, 5, 30b; Akku : 316 )

Na f Dili ta r idersin renc -i bisy rdan oñra

Viresün n -d  za ma n -i m rdan oñra

( Gazel, 6, 31a )21

20 Zülfüne kim : külüne D.
21 Nazîfî Divan  ( Elald , 2005 ) ve Divançe-i Süleyman Nazîf ( Çö enli-Toparl , 1992 )’de
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ande-i andelib n müjde-i vu lat virmez

d- ekkerdehen-i ‘ rife le et virmez

( Gazel, 6, 31a )22

Leb b ze-i n  begüm meyd na ç  merd ne at

Ref  et ald r ic  c  çek mest ne at

( Gazel, 9, 31b )

k ol nca c me-i ‘ömrüm gir m gibi

lar m esr r-  la’lüñ s nede c m gibi

( Gazel, 5, 31b )

Veys Gider b-  te fül d delerden d r olur bir gün

Bu meclis böyle almaz mestler ma r olur bir gün

( Gazel, 6, 32a )

Ned m nede bir la a m eyle gel c m gibi

Geçme ey r  rev n ‘ömr-i it ban m gibi

( Gazel, 5, 32b; Macit: 357 )

ru  Efendi ab  ma ad m c am-  hecriñle m olmu

ri  kim b-  r at d deme sensiz ar m olmu

( Gazel, 5, 32b )

h Efendi Germ-rev menzil-i ma da irer ço  sürmez

z-  dilden aber aldu  bu sefer ço  sürmez

( Gazel, 7, 32b )

Es’ad-  Bagd Göñlüm ald  yine biñ l ile ol nl  güzel

nesi mihr-i d [r]a n gibi t nl  güzel

( Gazel, 7, 33b )

Dil-i n  ma n iden mesr r ider bir gün

bulunamad .
22 Nazîfî Divan  ( Elald , 2005 ) ve Divançe-i Süleyman Nazîf ( Çö enli-Toparl , 1992 )’de
bulunamad
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Bu m tem- neyi nüzhet ar y-  s r ider bir gün

( Gazel, 5, 33b )

Es’ad Pa a hi -ger n-  c ha sözüm var inanmal

Bir ev i varsa biñ am-  dehre ayanmal

( Gazel, 7, 34a; Çögenli- afak-

Toparl : 51)

( ? ) Kendi mi nca herkes mübtel dur ta na

Kimseye virilmedi de lüñ ücceti

( Müfred, 34a )

id öyle v n ld  cevrüñ r-  ma rum

Beyt-i a n itdi g  ol sar y-  s rum

( Gazel, 5, 34a )

Muharrem Ey n r-  çe m-i Mu af

Ma m- h-  Murta

Genc ne-i s rr- ud

Sensin eh l-i ‘ab

Sen[sin] eh d-i Kerbel

( Mütekerrir, Mersiye, 2bend,

35a )

( ? ) Ey hiye fa l- imem

Diye y d baña mu terem

( Mersiye, 2, 35a )23

Mahlass z Leb-te nelere virmeye u K fe diy

Ot bitmemi  ar nda ük feden ol ‘

( Mersiye, 16, 36a )

Ma abr- ……..didim yeti  ey fet

ar gider uf n-  y re yüzinde

23 Vezni bozuk oldu u için iirin veznini belirleyemedik.
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…….. lma……….. at

nem er er   y re yüzinde

( Ko ma, 4, 37a )

udd na göñül vireli c ndan u and m

Hem dü eliden derdine derm ndan u and m

( Gazel, 7, 39a; Emino lu: 202 )

eref an m Gel bezmime erkende ne dirlerse disünler

l çe mimi r ende ne dirlerse disünler

( Gazel, 5, 39b; Arslan: 333 )

Fahr El-ved  ey bezm-i c n ülfet tam m old  tam m

Geldi fir at imdi gel vu lat tam m old  tam m

( Gazel, 6, 40b )24

Mahlass z Ta arru l ef tin eh d-i pür iy r bu

Ki sa’y eyle ziy n ma ar-  evliy r bu

( Tarih, 4, 41a )

( ? ) Serv-i b ayda bel -ke likdedir m-  dil

Yo sa ço dan terk iderdim c  da c  da

( Müfred, 41a )

Mahlass z r old am-  fir at ile imdi cih m

Güldüklerime a layaca  geldi zam m

Ermez mi ‘aceb sem’ine fery d [u] fi m

Güldüklerime a layaca  geldi zam m

( Murabba  (Hicaz, ark ), 3

bend, 41b )

( ? ) Alma zinh r ol evi kim c y-  n -hemv rd r

24 Fahrî Dede ve Mecmuas  ( Türkben, 2008 )’nda bulunamad .
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Evden ol koñ u gör

( Ma la , 42a )

( ? ) Yedi seb’ n da  ezber o ursa cümle ur’ ñ

Dü ünce ‘a a far n añlamazs n hiç elif b ñ

( Ma la , 42a )

( ? ) fit n lem as  istemezse eb-pere

Revna  eksilmez anuñ yayulur ‘ lemlere

( Ma la , 42a )

( ? ) Su’ l idem didüm ol y re n’old  söylesün

Ki aya  çevresinde urmayup ar ncalar aynar

( Müfred, 42a )

( ? ) Ki i var kendüni bile mu ayyed olma a imk n

Vel al ñ dilin ma a yo dur hiçbir derm n

( Ma la , 42a )

( ? ) Derd-i ‘u  ço  olan y re diyen

Kim çekersin derd-i hecri mu l

( Müfred, 42a )

Mahlass z abr-  ins n irmez amm  bu bel ya çekmege

Dilerim fa l-  Rahm ndan ecr  b es b ir

( K a, 2, 42a )

de-i ‘  müflis ki  u ldedür

Çe m-i nekbet-zededür af a-  remm ldedür

( Gazel, 7, 43a; Bilkan 1: 568 )

bit anma kim r at-  dil devlet [ü] i ldedür
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r-  mi net götüri gerden-i amm ldedür25

( N ’nin gazelini na re, 7,

43a)26

Cennet-mek n Sul n ‘Abdül ziz n retlerinin Amcas  Sul n Mur d

retlerine göndermi  old  n me-i müb rekedir.(…) ( 43b )

Vehb N’ola  virsem ben o l-i ‘anber-ef na

Bulunmaz Hind  Ke r [ü] otende öyle bir d ne

( Gazel, 5, 44a )

Nüzhet Gideli ol meh-i t bende diy r- m’a

Fir atiyle günümüz old  mübeddel ma

( Gazel, 5, 44a)

Eyleme fey  [ü] hüner hi -i dil ma rdan

Mey üm d itmek gibidir e-i meks rdan

( Gazel, 7, 44a )

Siper d nda h le u’lesin em r ider meh-t b

O t ile m i mini tes r ider meh-t b27

( Gazel, 5, 44b; Bilkan 1: 465 )

Ger yasa  olduysa mu rib çenge de na da

Tevbeler olsun ‘ara la b de-i gül-g na da

( Gazel, 5, 44b; Bilkan 2: 957 )

h Efendi Dil ay lüñde ay lüñ dil-i pür-t bdadur

Gehi mey ede geh e mey-i n bdadur

( Gazel, 5, 45a )

Vehb Zühd ile ‘a  ülfet ider mi …………

 çeker mi çille-i cevri o z r u zor

( Gazel, 7, 45a )

25 mi net: gerd n M. / götüri: getiren M.
26 Bosnal  Alaeddin Sabit Divan  ( Karacan, 1991 )’nda bulunamad .
27 O : bu M.
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Sen Beni ……etdi ne cürmüm var saña bilmem

Bilürsin ki r  olmaz bu ulme ret-i Meryem

( Gazel, 4, 45b )28

ev  Bey Göñül dü me bu rütbe h u z ra

dersiñ s rr-  ‘a ik re

Varup ‘ar  eyle derdiñ gizli y re

Saña i n ider elbette ç re

( Müste’ r ar , 2, 46a )

( 48b )

28 Silik oldu u için okunamad .
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eyh G lib Sul n-  resül h-  mümeccedsin efendim

-ç relere devlet-i sermedsin efendim

n- de ser- medsin efendim

Mens r-  le’amrükle mü’eyyedsin efendim

Sen Ahmed ü Mahm d u Muhammedsin efendim

dan bize sul n-  mü’eyyedsin efendim

(Mütekerrir Müseddes, 7 Bend,

49a; Kalk m: 187 )29

lib Ebn  zam n c  n m [u] ni ndur

Her biri ta avvurda fül n ibn [ü] fül nd r

( Gazel, 7, 49b )30

Mahlass z Zinh r unut bildügüñi dü me ‘in da

Bir p re yap  kim iresin s rra me’ da

( Ma la , 49b )

Ba datl  R Düny alebiyle kimisi al uñ emekde31

Kimi oturup ev  ile düny  yemekde

( Terk b-i Bend, 7, 49b; Ak: 49 )

( 49b )

anma ey z hid bizi künc-i mel met beklerüz

lik-i r h- ud yuz d n diy net beklerüz

n ………bu tende bir em net beklerüz

29 6. Bend mecmuada eksik.
30 Tâlib Ahmed Bosnavî Dîvân  ( Güler, 2009 )’nda bulunamad .
31 alebiyle: alebiyle D.
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Niçe y llardur ser-i k y-  mel met beklerüz

Le ker-i sul n-  ‘irf n-  vel yet beklerüz

( Fuz ’nin gazelini ta s, 6 Bend,

51a)

(52b )

(53a )

‘Ayn ‘A sine devr eylesün imden gerü çar  ‘an d

sum n…….....zem ne encüm olsun n -bed d
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( Mer iye, terc -i bend (?)  9,

53b )32

id ‘U rid Y sufuñ üsni sen ndan müb dir

Re’ s-i k milüñ ev f-  ‘uly n ider ez-b r

Felek ta r ider n -ç r R id s de t im

Re’ s-i k mile -y  devlet bezm olur her b r

( Tarih, 2, 54b )

Seyyidül-em il, muha i ul-mü kil t ve müftiyyül-m i f, arsusiyyün

fil-v ’ t, fe metlü neb hetli sul m Efendi d me bilmecdil-‘ali fid-

derec til’ liy t azretleri hemr h - at  kerrubiyyis-sim tlar  Gülgü t-i kem l t,

dareynde mesr r ve vüc d-i saadet l d laz m’ül-vüc dlar  hile ve mekkare-i

gerd ndan ma n ve tesiri d -ehli-i çarh- add r-me'mûn ve dur -d r a'dâ-i b  fa l

vacibüz-zev lleri bikahrill hi taala makh r olmak ed'iye-i ah resi zeylinde

nümayende-i vesile-i at resi giraneleridir.(…) ( 55a )33

Feyz Bir yere cem’ olal m r-  Ma z nlar ile

Z r u z r a la al m li diger-g nlar ile

( Gazel, 7, 56a )

K y- dimde bu heng mda to r  görinür

D de-i mur  dile fitne-i kübr  görinür

( Kaside, 27, 56a )

rr r ile y r eyledi c  zük ret(lik)

Yand rd  fir te ine c  zük ret(lik)

( Gazel, 5, 57b )

Mahlass z Añladuñ m  Rabbüñi hey kendözin bilmez ki i

r iken uñ e fa ba ma  yol m dur

( K t’a, 2, 58a )

32 Karamanl  Aynî ve Dîvân  ( Mermer, 1997 )’nda bulunamad .
33 Arapça bir mektup oldu u anla lan metnin giri  k sm  metne al nm r.
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( ? ) adden ziy d’old  gün h

Destim teh  r m siy h

( Ma la , 58a)

Molla usrev ‘Umuruñ a tefv z it ar -i inti m olma

az  (?) m-i Mu la  ne i lerse ‘ad letdür

‘Ad dan inti m alma  aña nu  itmemeklikdür

Aziz’ül-inti m varken senüñ sa n am atdür

uh r ider cez  l -cerem amm  muva atdur

Niçün ihm l ider dimek saña ‘ayn- ab atdur

( Muhammes (?), 58b )34

en Ben fa rüñ ‘ lem içre yo dur hiçbir kimsesi

Sen bilürsin limi ey kimsesizler kimsesi

Kimsesiz hiç kimse yo  her kimsenüñ var kimsesi

Kimsesüz aldum meded ey kimsesizler kimsesi

( Gazel, 2, 58b )

Mu ibb al  içinde mu’teber bir nesne yo  devlet gibi

Olmaya devlet cih nda bir nefes at gibi

( Gazel, 5, 59b; Co kun, 4 )35

( ? ) Ne bende abr u ta ammül ne sende vef dan zerre

ki yo dan ne ç ar fikr idelüm bir kerre

( Ma la , 59b )

34 Alt  m sral k bu parça muhtemelen bir muhammesten al nm r. Parçan n birinci m sras  kafiye
bak ndan di er be  m sra ile uyumsuzdur. Muhtemelen ba ka bir bendin m sras r.
35 iir Muhibbî’ye ait olmas na ra men mecmuada Sultan Selim ad yla kay tl r. Ayr ca Mecmuada
iirin ilk 2 beyti bulunmaktad r.
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(59b )
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2. 11452 Numaral  Mecmua

2.1. Mecmuan n Tan :

Koyuno lu Müzesi Kütüphanesinde kay tl  bulunan 11452 numaral iir

mecmuas n künyesinde h. 1113 yazmakla birlikte h. 9.yy. da yaz lm  olma

ihtimali oldu u belirtilmi tir. Mecmuadaki nota göre mecmua 105 varak

görünmekte; fakat mecmuada 98 varak bulunmaktad r. Baz iirlerin matla beytinin

bulunmamas , kasidelerin, murabbalar n son bölümlerinin olmamas  ve yine notta

mecmuada 150 gazelin bulundu unun yaz p 121 gazelin bulunmas  da birkaç

vara n kayboldu unu gösteriyor. Cönk tarz nda haz rlanm  olan mecmua ta lik

yaz  ile yaz lm  olup her sayfas nda 10 sat r bulunmaktad r. Mecmua kahverengi

sahtiyan cilt ile kaplanm r.

Derleyenini tespit edemedi imiz mecmuada, 58 aire ait 121 gazel, 5 kaside

ve 21 adet di er naz m türleri bulunmaktad r. Ayr ca bunlar d nda kim taraf ndan

yaz ld  tespit edemedi imiz 30 adet di er naz m türleri bulunmaktad r. Bunlar

içinde en çok matla  vard r.

Mecmua belli bir düzene göre olu turulmam r. Ne airler alfabetik bir

rayla ne de iirler kafiye ya da redifine göre düzenlenmi tir. Ancak yer yer ayn

aire ait iirler ve nazireler arka arkaya s ralanm r.

Mecmuada mahlas  bulunan airler, bu airlere ait iirlerin naz m ekillerine

göre say  a daki tabloda gösterilmi tir:

ra
Nu.

airin Mahlas Naz m ekline Göre iir Adedi

1 2 gazel
2 med Pa a 2 gazel
3 ‘Am 1 gazel
4 ‘Amr 1 gazel

5 34 gazel, 3 kaside, 2 tahmis
6 Ca’fer ( Taci-z de) 2 gazel
7 Cem 1 gazel
8 Cin 1 gazel
9 Emr 1 gazel
10 Enver 3 gazel
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11 Ferd 1 tahmis
12 Fet 1 gazel
13 Fevr 1 gazel
14 Fi 3 gazel
15 Fu 1 gazel
16 al 1 gazel
17 li 1 kaside
18 ay 2 gazel
19 ayret 1 gazel
20 Hüd 1 gazel
21 1 gazel
22 2 gazel
23 ab 1 gazel
24 1 terb
25 Ki ver 1 gazel
26 Lis 1 gazel
27 Ma 2 gazel
28 Mecd 1 gazel
29 Merdüm 1 gazel
30 Mes 1 kaside
31 Mi 2 gazel
32 Mur 2 gazel
33 Mu ibb 4 gazel
34 Mü 1 gazel
35 Nec 12 gazel, 1 murabba , 1 matla
36 Nes 2 gazel
37 Nev 2 gazel
38 Ni 1 gazel
39 Ra 3 gazel
40 Remz 2 gazel
41 1 gazel
42 1 gazel
43 Sel 1 gazel
44 Sel 1 gazel, müstez d
45 un 1 müseddes
46 em 3 gazel
47 eyd 1 murabba
48 in 1 tahmis
49 ib 1 murabba
50 ‘Ubeyd 2 gazel
51 ‘Ulv 1 gazel
52 1 gazel
53 lih 1 gazel
54 Vech 1 gazel
55 Ved 1 Terb
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Tabloda görüldü ü gibi en çok iir, Bâkî (39 iir)’ye aittir. Bâkî’yi, Necâtî

(14 iir) izlemektedir. Daha önce de belirtti imiz gibi, 58 aire ait, 121 gazel, 21

di er naz m ekilleri, 27 matla, makta ve beyit ile kim oldu unu tespit edemedi imiz

3 adet iir bulunmaktad r. Toplamda mecmuadaki iir say , 177’yi bulmaktad r.

Mecmuadaki iirlerin naz m ekillerine bakt zda en fazla gazel naz m

eklinin yer ald  görüyoruz. A daki tabloda mecmuada yer alan naz m

ekillerini ve say lar  gösterdik:36

Dördü B ’ye ait olmak üzre on üç gazele naziresi bulunan mecmuada önce

tanzir edilen iirler hemen akabinde ise nazirelere yer verilmi tir. Sadece B ’nin

31b’deki naziresinin kimin gazeline nazire oldu u mecmuada belli de ildir. Bu

nazireleri, tanzir edilen airleri ve varak numaralar  da u ekilde gösterebiliriz:

air Ad Tanzir Edilen air Na re ( Varak

Nu.)

36 Mahlass z olup kim oldu unu tespit edemedi imiz 3 iir bu tabloya dahil edilmemi tir.

56 Ya  Beg 4 gazel, 1 ma ta
57 am 1 gazel
58 3 gazel

Naz m ekli Adedi
           Gazel 121

Murabba 6
           Tahmis 4
           Kaside 5
           Terbi 2

Müstezad 1
           K a 1
           Müseddes 1
           Mesnevi 1
           Matla 24
           Makta 1
           Beyit 2
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B Mur d ,

Mu ibb ,

Sel

4 ( 31b, 57b, 74b,

89b )

li B 1 ( 22a )

Ma l B 1 ( 33b )

Sel k Ra m 1 ( 34b )

S ’y B 1 ( 46b )

y t 1 ( 49b )

Emr t 1 ( 50a )

Mecd t 1 ( 50b )

Enver Nec t 1 ( 51b )

am A med Pa a 1 ( 86b )

’nin bir iiri ve bu iirine H lis ’nin yazm  oldu u nazire kaside ba

alt nda verilmi tir. Tabloda da görüldü ü gibi nazireler birbirinin arkas  s ras nca

gayet düzenli bir ekilde verilmi tir.

Ayr ca, mecmuada yukar daki tabloda yer vermedi imiz bir matlaya yaz lan

ba ka bir matla nazire olarak belirtilmi tir. Farkl  vezinlerde yaz lan bu iki iirin

kime ait oldu unu tespit edemedik.

Eylerse hez r ef n ula  m abardur gül

Ey onçe gülist nda bilmem ne öter bülbül

( Matla, 4 )

Hez r itdi fi n gül ende bülbül

ula na vel  h ç oymad  gül

( Matla, 5 )
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2.2. Mecmuan n Mürettibi:

Her ne kadar iirler belli bir s raya göre olu turulmam  olsa da derli toplu bir

görünümde olan mecmuan n mürettibinin kim oldu u hakk nda bir bilgiye sahip

de iliz. Yaln z mecmuadaki airlerin ve iirlerin seçkinli i göz önüne al rsa

mürettibin iirden anlayan zevk sahibi biri oldu u dü ünülebilir.

2.3. Mecmuan n Muhtevas :

Cönk tarz nda haz rlanm  olan mecmuada 58 aire ait 121 gazel, 5 kaside ve

21 adet di er naz m türleri bulunmaktad r. Ayr ca bunlar d nda kim taraf ndan

yaz ld  tespit edemedi imiz 30 adet di er naz m türleri bulunmaktad r. En çok

Bâkî (39 )’ye ait iirler bulunan mecmua, genellikle 16. yy’a ait iirleri içermesi ve

devrin seçkin airlerinin iirlerinin yer almas yla dikkat çekicidir.

Mecmuada gazel d nda 12 naz m ekline ait 177 iir vard r. Ayr ca

mecmuadaki iirlerde hemen hemen hiç aruz kusuru bulunmamas  hem mürettibinin

dikkatli hem de mecmuan n de eri aç ndan da önemli bir husustur.

2.4. Metni Kurarken zlenilen Yöntem:

Metnimizi olu tururken mecmuan n orijinal tertibine sad k kald k. Bu yüzden

mecmuada da k ekilde bulunan, farkl  veya ayn  naz m ekillerinde ayn aire ait

iirler mecmuadaki düzen korunarak yerlerinde tespit edilmi tir.

Mecmuada yer alan iirleri yay mlanm  olan divanlarla, yüksek lisans veya

doktora tezi olan yay mlanmam  divanlarla ya da ilmî makalelerle kar la rarak

metni olu turmaya çal k.

Metni olu tururken anlam ve vezin yönünden mecmua ve divandaki

kelimelerden hangisi do ru ise onu tercih ettik. E er anlam ve vezin bak ndan her

ikisi de do ru ise divan  esas ald k. Hayretî’nin a ya ald z gazelinde

mecmuada “ben mekt b ile”, divanda “mekt b ile ben” eklindedir. Bu iki yaz ta
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da vezin ve anlam yönünden bir farkl k olmamas  dolay yla divan  esas ald k.

Çal mam n amac  te kil eden bu farkl klar  dipnotta gösterdik.

Ar  iderdüm s z-  y ra mekt b ile ben

Ger keb ter iltebilse yolda biry n olmasa

( Hayret , 53 / 2 )37

Necâtî’nin u gazelinde, mecmuada “Keb ter” olarak geçen kelime divanda

“Gögercin” olarak kay tl r. ki yaz mda da vezin ve anlam bak ndan bir fark

olmad  için divanda geçen “Gögercin” kelimesini metne almay  uygun bulduk:

Da  mu luf iken il gözedürsin

Gögercin gibi perv z ögrenürsin

( Nec , 105 / 3 )

Yine ayn ekilde Ahmed Pa a Divan nda addini”, mecmuada metüñ”

olarak geçen kelimelerden anlam yönünden bir fark olmamas na ra men vezne göre

daha uygun oldu u için metüñ” ü tercih ettik:

uñ ar  it güle gül ende zib lanmasun

Serve göster ametüñ z ile ra lanmasun

( Ahmed Pa a, 135 / 1 )

Nesîmî divan nda “y  Rab” , mecmuada “ey eh” olarak geçen kelimelerden

vezin yönünden bir farkl k olmasa da anlam bak ndan daha uygun olmas

sebebiyle mecmuadaki “ey eh” kelimesini metne ald k.

Ne r boyuñ ey eh iri di Ar a b

Ne sünbüldür açuñ ey meh cih utd  sevd

( Nes , 54 / 1 )

Mecmuada geçen “Ser- -p  gül gibi hep g  olurs n” m sras , Necâtî

divan nda, “Gelir gül ende gülden reng al rs n” eklindedir. kinci m sraya

37 Parantez içinde iir, beyit ya da bent numaras  mecmuaya aittir.
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bakt zda anlam bak ndan daha uygun oldu unu dü ündü ümüz mecmuadaki

“Ser- -p  gül gibi hep g  olurs n” m sras  metne ald k:

Ser- -p  gül gibi hep g  olurs n

Deh n- onçeden r z ögrenürsin

( Nec , 105 / 3 )

shâk Çelebi Divan nda, n” mecmuada n” olarak geçen kelimelerden

vezin yönünden bir fark olmasa da anlam yönünden daha uygun olan divanda geçen

n” kelimesini metne ald k.

Bir iki gün ‘ömrüm oldu ça bu mi net- nede

n amdur yidügüm derd ü bel  mihm yam

(  Çelebi, 151 / 3 )

Ferdî’den ald z a daki tahmiste oldu u gibi metin tamirinde “[  ]”

kulland k.

Göñül yo erre mihri ol [meh-i] t  neylersin

Cef  vü cevri ço  b -lu f u b -i  neylersin

Çü y r-  c nuñ olmaz böyle y r-  c  neylersin

Bu mürde cismüñe c n olmayan c  neylersin

Dil  derdüñe derm n olmayan derm  neylersin

( Ferd , 113 / I )

Mesîhî’nin Ni anc  Pa a Kasidesinde, divanda “menba  ser-çe me-i c d”,

mecmuada “ser-çe me-i c d-  menba  ” eklindedir. Vezin ve anlam bak ndan

daha uygun olan divandaki, “menba  ser-çe me-i c d” kelime grubunu metne ald k.

Ma den-i fa l u hüner menba  ser-çe me-i c d

dve-i nev -i be er zübde-i e f-  kib r

( Mes , 25 / 18 )

Selîmî’ye ait müstez n u beytinin ilk m sra nda oldu u gibi vezni

problemli olan ve metin tamirinde bulunamad z m sralar  dipnotta belirttik.
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ikr eyledügin dilde lebüñ and-  mükerrer

rinli  ile lebüñ

Ol dem ki söze ba lad  ol ehd-i eker b r

Ba land  zeb num

( Sel , 7 / 3 )

Mecmuada mükerrer iirler de mevcuttur. Yahyâ Bey’in ve Necâtî’nin birer

gazelinin iki kere kaydedilmesi; derleyenin zevkli olmas na ra men dikkatsizli ini

göstermektedir.

Geçdi isti  ile ol serv-i s m-end mumuz

Mer ab na bah ne olmad  bayramumuz

( Yahy , 41 / 1 ; 66 / 1 )

Gerçi sen bu lebler ile al lem c n

ordu um ayb eyleme bill h kimüñ c n

( Nec , 89 / 1 ; 152 / 1 )

Divanda olup mecmuada olmayan baz  beyitler oldu u gibi, mecmuada olup

divanda bulunmayan beyitler de vard r. Örne in, Enverî’nin a ya ald z

gazelinde 5. beyit divanda tamamen farkl r.

1 Rav a-i k yuñda açdu ça deh num Mu af

ikr ider y  Mu af  ismin zeb num Mu af

2 de-i la lüñ içen cennet ar ndan geçer

Ey lebi kev er yüzi b  cin num Mu af

3 Germ olup bezmüñde ç k itdüm ya am ev  ile

il ol germiyyete ey mihrib num Mu af

4 Bir mu avver n rsun ükr ne yüzüñ görmege

Eyledüm ev  ile ya ma num num Mu af
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5 Mu af- üsnüñ ç aruban o  bir kez baña

Enver [y]e bir gün ey  kem num Mu af

( Enver , 146 )

5. beyit divanda:

R en itdi gün gibi va f-  ru un her beytini

                                    Enver ’nün iy meh-i n -mihrib num Mu af

Mecmuada ferd ya da müfred olarak kay tl iirlerin matla oldu u anla lm

ve matla olarak metne kaydedilip dipnotta gösterilmi tir. Örne in, a ya ald z

kim oldu unu tespit edemedi imiz iirler mecmuada s ras yla ferd ve müfred olarak

kay tl r. Ancak görüldü ü gibi iirler matlad r.

öyle mü k olm am ey gözlerüm n  saña

Kim cem lüñ görürem ba du ça hum her yaña

( Matla , 154 )

Bugün anuñ ki atli irte dild na alm dur

Ne or ar ol bel dan ki i kim yar na alm dur

( Matla , 155 )

Mecmua ve divanlar  kar la rken farkl klar  dipnotta gösterdik. Dipnotta

farklar  belirtirken önce iir, daha sonra beyit ve m sra numaras  verdik. iir ve

beyit numaralar  Latin rakamlar yla, bent numaralar  Romen rakamlar yla

gösterdik.

iir numaralar ndan sonra ve ayn  m sra içerisinde yer alan farkl klar n

aras nda e ik çizgi kulland k. Mecmuada ve divanda bulunup s ralar  farkl  olan

beyitlerde mecmuay  esas ald k ve bu farkl  dipnotta belirttik.

Mecmuada olup da divanda bulunmayan kelime, m sra, beyit ya da bentleri –

D. ; mecmuada olmay p da divanda bulunan kelime, m sra, beyit ya da bentleri – M.

eklinde gösterdik. Mecmuada bulunmayan beyitleri metne d hil ettik ve bunlar
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dipnotta gösterdik.38

Metinde yer alan ayetleri, hadisleri, yaz p anlamlar  ve ayetlerin hangi

surelerde geçtiklerini dipnotta gösterdik. 39

Metni haz rlarken airlerin ya ad klar  dönemin ses hususiyetlerini göz

önünde bulundurduk. airi belli olmayan iirleri ise Eski Anadolu Türkçesi dil

özellikleriyle okumaya çal k.

Ba k verilmeyen iirlere airlerin mahlas , mahlas bulunmayan iirlere de

iirlerin naz m ekillerini ba k olarak verdik.

Divanlarda olup da mecmuada bulunmayan, ya da metin tamiriyle

düzeltti imiz, vezin ve anlam gere i bulunmas  gereken ba lama edat  olan “ve-  ”

ile belirtme eklerini (- , -i, -u, -ü) kö eli parantezle yazd k. Ferdî’nin Sultan Selim’in

gazeline yazd  tahmisi buraya örnek olarak al yoruz.

Sözi kes r- a gel virme keder v ’i

Çeker yo  yire senden ehl-i dillere derd-i ser v ’i

u kim i m-i na muñ üsrevidür gör ne dir v ’i

Der-i c or b  cin  med  ider v ’i

Dir  añlamaz bir c hil [ü] n  neylersin

( Ferd , 113 / III )

kili okunu lar  olan baz  kelimelerde “nice” yerine “niçe”yi, “ay ” yerine

, “sühan” yerine “suhan” , “hüsrev” yerine “husrev”i, “dost” yerine “dôst”u,

k” yerine “a k” , “rusvâ” yerine “rüsvâ”y , müptel  yerine mübtel ”y  “hicr”

yerine “hecr”i tercih ettik.

Çal mam n belki de en büyük kazanc  olan mecmuada yer al p

yay mlanm  veya tez olarak haz rlanm  divanlarda bulamad z iirlerdir. Bu

iirlerin bir k sm  burada örnek olarak veriyoruz.

38 B  , 96 / 4; Nec t , 105 / 4.
39 Nes m , 54 / 9.
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da matla beyti verilen gazel Hayâlî  Divan ’nda40 bulunamad :

Göñlümi bir bend ile zülfüñ aceb z atar

anas n Mecn  zenc re urup Leyl atar

(50 )

da matla beyti verilen gazel Cinânî Divan ’nda41 bulunamad :

Melek misin per  misin nedür bu çe m-i c lar

 bu zülf-i ab r- ya ol peyveste ebr lar

( 63 )

da matla beyti verilen gazel Cemâlî Divan ’nda42 bulunamad :

al nup serv gibi ol boy  ‘ar‘ar yürisün

 var ise görüp an anavber yürisün

( 83 )

da matla beyti verilen gazel Mihrî Divan ’nda43 bulunamad :

fet olm  gözlerin dilber süzüp süzüp gelür

Mübtel lar p na dü mi  tozup tozup gelür

( 107 )

Mecmuada hece ölçüsüyle yaz lan iir bulunmamaktad r. iirlerin tamam

aruz ölçüsüyle yaz lm r. Mecmuada kullan lan vezinler ve say lar  a daki

tabloda belirtilmi tir:

40 Hayâlî Divan  ( Tarlan, 1945 )
41 Cinânî Divan  ( Okuyucu, 1944 )
42 Cemâlî Divan  ( N. Nomer, 2002 )
43 Mihrî Divan  ( Arslan, 2007 )
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Kullan lan Vezin Say
‘il tün f ‘il tün f ‘il tün f ‘ilün 62

Fe‘il tün fe‘il tün fe‘il tün fe‘ilün 20
Mef‘ lü f ‘il tü mef lü f ‘ilün 6
Mef lün mef lün mef lün mef lün 31
Mef‘ lü mef lü mef lü fa‘ lün 14
Mef lün mef lün fa‘ lün 14

‘il tün f ‘il tün f ‘ilün 3
Mef ‘ilün fe‘il tün mef ‘ilün fe‘ilün 2
Fe‘il tün mef ‘ilün fe‘ilün 7
Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 2
Mef‘ lü mef ‘ilün fa‘ lün 1
Müfte‘ilün mef ‘ilün müfte‘ilün mef ‘ilün 1
Fe il tün fe il tün fe ilün 2
Mef‘ lü mef lün mef‘ lü mef lün 2
Mef‘ lü f ‘il tün mef‘ lü f ‘il tün 2
Mef‘ lü fe lün 1
Mef‘ lü mef lün 1



2.5. 11452 Numaral iir Mecmuas n Transkripsiyonlu Metni
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II. BÖLÜM

2.5 11452 Numaral iir Mecmuas n Transkripsiyonlu Metni:

1b 1

 [Mahlass z]

 Mef lü fe lün

I

1 Bir serv-i semensin44

2 Bir s m- ans n

3 Bir onçe-dehensin

4 Hey y rüm

5 Sen ey gül-i ra’n

II

1 Bir bülbül-i z rum

2 de-i rum

3   Va luñ  umarum

 4 Hey y rüm

5 Lu f it bize c n

2a 2

un‘

Fe il tün mef ilün fe ilün

I

 1 Fitne-i a  y ri mi diyeyin

44 1 / I-1 semensin : sem nsin M.
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Bend-i zülf-i nig  m  diyeyin

 2 amze-i ve-k  m  diyeyin

m-  çe m-i um  m  diyeyin

 3 iddet-i hecr-i y ri mi diyeyin

Mi net-i r zg  m  diyeyin

II

 4 Dildeki  m  diyeyin

Tendeki tef-i t  m  diyeyin

 5 k-i çe m-i pür-  m  diyeyin

l-i alb-i ar  m  diyeyin

 6 iddet-i hecr-i y ri mi diyeyin

Mi net-i r zg  m  diyeyin

2b  III

7 Beden-i b -mec li mi diyeyin

 Y  ser-i p y-m  m  diyeyin

8 am-  end h-b  m  diyeyin

Bilmezem an lümi diyeyin

 9 iddet-i hecr-i y ri mi diyeyin

Mi net-i r zg  m  diyeyin

IV

 10 Cevr-i devr-i zam  m  diyeyin

arb-  dest-i cih  m  diyeyin

 11 Bunca h u fi  m  diyeyin

Cevr-i ulm-i cef  m  diyeyin

12      iddet-i hecr-i y ri mi diyeyin

Mi net-i r zg  m  diyeyin

3a V
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 13 Dilber-i b -vef  m  diyeyin

an i mübtel  m  diyeyin

 14 am-  derd ü bel  m  diyeyin

Cevr-i ulm-i cef  m  diyeyin

15       iddet-i hecr-i y ri mi diyeyin

Mi net-i r zg  m  diyeyin

3

a

Mef lü mef lün

Bir ca zam n olup

Ecelden am n olsa

Ne  eri p r olup

Ne üsne zev l olsa

3b 4

                                Ma la

Mef lü mef lün mef lü mef lün

Eylerse hez r ef n ula  m abardur gül

Ey onçe gülist nda bilmem ne öter bülbül

5

   Na re [Ma la ]

  3 Dörtlük biçiminde kullan lm r.
 4 Mecmuada “Müfred” olarak kay tl r.
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Mef lün mef lün fe lün

Hez r itdi fi n gül ende bülbül

ula na vel  h ç oymad  gül

6

em

 Mef lün mef lün fe lün

                                  1        N’içün ey göñlümüñ r en çer

 Ururs n ayra merhem bize d

                                  2         Yanarken s nede and l-i uñ

  Fet li dil yürek ya yd  ya

 3 Aya n toz na ser-ke lik itme

  Olur çün ke m yil gül buda

 4 Ma abbet meclisinde mest olanlar

Bir el öñdin götürmü ler aya

5 Meyi ma b b- la iç diyü zinh r

Dem- -dem h-  eyler ya a

  6  Bugün em  ma abbet meclisinde

Ya ars n s z- usrevden çer

4a 7

6 Prizenli em’înin Divan  ( Karavelio lu, 2005 ) s. 544
  6 /  3. 4 ve 5. beyitler : - M.
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      Müstez d-  Sel m

Mef lü mef lü mef lü fe lün

                                                            Mef lü fe lün

 1 Mest ne gözüñ amzelerüñ le ey y r

                                  ster döke anum

a d itdi alur a l u dil [ü] fikrümi [ey] y r

Benüm r  rev num

 2 Yüz süriyüp itmek diledüm apuña dmet

Ya danam i igüñ

apuñda benüm bigi nice bendelerüñ var

Ey h-  cih num

 3 ikr eyledügin dilde lebüñ and-  mükerrer

rinli  ile lebüñ45

4b Ol dem ki söze ba lad  ol ehd-i eker b r

Ba land  zeb num

 4 açuñ  ber ber nice sünbül ola rey n

Hem cismüñe nergis

uñ ki yüzüñ gül enidür z net-i gülz r

Ey once-deh num

 5 Bir la a mur nca iken gerd -i efl k

h ile s re

45 7 / 3a beyit vezne uymuyor.
         4a ber ber nice sünbül : sünbül nice ber ber M.
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Üstüme döner aks ne bu çar  sitemk r

                                           Hem dü-zeb num

5a 6 Ra m eylemedüñ nice ki sen ha ab büm

Didi Sel 46

oldurd am-  zülfüñ ile lemi ad-b r

Bu h-  fi num

8

Ma la

il tün f il tün f il tün f ilün

Baña ra bet saña nefret olm  ey z  cem l

üsn sende münteh  vü  bize ber-kem l

 9

Ma la

il tün f il tün f il tün f ilün

da geldüm adl d na fery dum i it

er -i lüm or mur dum vir elüm ut fikrüm it

10

Ma la

46     6a beyit vezne göre eksik.
 8 Mecmuada “Ferd” olarak kay tl r.
9 Mecmuada “Ferd”  olarak kay tl r.
10 Mecmuada “Ferd” olarak kay tl r.
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il tün f il tün f il tün f ilün

anda beñzer baña Mecn n gibi ser-gerd n-

Ol utupdur d men-  vü ben d n-

5b 11

Ca fer

Mef lün mef lün fe lün

 1 Görenler ol per yi ba  içinde

anur  gezer uçma  içinde

 2 ab -y  sebz ile ol l le-ru r

l güldür ye il yapra  içinde

 3 Nice pinh n ola s nemde 

Nice ala güher opra  içinde

 4 Gözümde ol mehüñ ay lin

Gören m anur rma  içinde

 5 Dil-i Ca fer ara zülfinde y ruñ

ut lm  gibidür a  içinde

6a 12

Remz

11 Cemâlî Divân , ( Komer, 2002 ) s. 385.
   11 / 1a Görenler ol per yi : Seni her kim ki görse D.
          2a ab -y  sebz ile ol l le-ru r : Nig r  bu ru  sür  u  sebz D.
         3a ‘a : ‘ uñ D.
         4a ol mehüñ : dilberüñ D. / ay lin : hil lin M
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Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

 1 Ele Ferhad ile bir yerden alup ba  ikimüz

Yapma a  sar n ruz  ikimüz

 2 Ya a ç k idüp anuñla utaruz  etegin

arda  oldu  ç arup bir ya adan ba  ikimüz

 3 Kimse far  eyleyemez Leyl  vü Mecn ndan eger

r ile bir yire ta r ide na  ikimüz

 4 m içenlerde aya n çeker olmaya Cem üñ

Oluruz anuñ ile anca  aya da  ikimüz

 5 Gel a z idelüm Remz yem ey onçe-dehen

Kimseye itmeyelüm s rrr muz  f  ikimüz

6b 13

Remz

Mef lü mef lü mef lü fe lün

 1 Ferh d ile biz ba  ele aldu  iki arda

Yapma a fen  mülki sar n ruz 

 2 rtup ya alar seyr iderüz d men-i kühs r

Bir ya adan anuñla ç ardu  ikimüz ba

 3 numa bel  bir iken olmasun iki h

asv r-i nig  baña na  eyleme na

 4 l ile göñül almama  olmaz güzel olur
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z ehli siyeh-çerde güzellerde göz ü 

 5 Remz ligüñe dü mez olup mest-i mey-i 

Remz  anuñ esr  sen lma n f 47

7a 14

Vech

Fe il tün mef ilün fe ilün

 1 Fülk-i dil ç mad n ken re da

zg r atd  bir diy re da

 2 Fir at öldürmedin görem dir idüm

Gitdi imdengirü ne ç re da

 3 Beni kuñda ey felek öldür

Mübtel  itme bir nig re da

 4 ara uñ c n ise gel al urtar

Borcumuz var m  inti re da

 5 Baña cevr itse Vech  var ol dild r48

N’old  bilsem bu r zg re da

6 Hey ne mü l nih n güzel sevmek

Vaz gelmek güç ik re da

7b 15

47 13 / 5b esr  sen: esr n M.
48 14 / 5a beyit vezne uymuyor.

15 Muhibbî Divan , ( Ak, 1987 ) s. 4.
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Mu ibb  Sul n Süleym n n

il tün f il tün f il tün f ilün

 1 lem içre mu teber bir nesne yo  devlet gibi

Olmaya devlet cih nda bir nefes at gibi

 2 Sal anat didükleri anca  cih n av as dur

Olmaya ta t-  sa det d nde va det gibi

 3 Olsa umlar sa nca ömrüñe add u aded

Gelmeye bu se-i çer  içre bir s at gibi

4 o bu ay  u reti çünkim fen dur bet

 Y r-  b  ister iseñ olmaya at gibi

5 Ger ur itmek dileseñ ey Mu ibb  f ri  ol

Olmaya va det ma  g e-i uzlet gibi

16

Ma la

il tün f il tün f ilün

azret-i sul num mürüvvet-i n b

Yaz la unv nuña izzet-ni b

8a 17

16 Mecmuada “Ferd” olarak kay tl r.
17 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 279

   17 / 1a fid  : fed M.
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Mef lü f il tü mef ilü f ilün

 1 nlar fid  ma abbet-i c na ser degül

Erb b- a terk-i ser itmek hüner degül

 2 Ba  üm d içinde dil  m ve-i vi l

Bir m ve-i ar bdür olur biter degül

 3 em r-i hecr yaralar dur elem viren

Za m- adeng avs-  ol adar degül

 4 Perv nedür ki ya  perin em -i huma

Far  felekde mün asif olm amer degül

 5 ki cih n ne virmedi bir y r-i s deyi

 es r-i ayd-  nu  u uver degül

8b 18

Müfte ilün mef ilün müfte ilün mef ilün

 1  senüñ aberlerüñ alma a olsa ç remüz

ula umuz adar eyleyelerdi p remüz

 2 Çe m-i sit re gibi biz alça a n r olmazuz

Himmetümüz bülenddür addüñe ne remüz

 3 Dilde r- am d dede  müd m

          3 : 4 D.
          4 : 3 D.
18 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ),  s. 224.
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Ar  ol nur cen buña gizlümüz ik remüz

 4 Nevbet-i i tih rumuz b m-  felekde çal nur

ul ule ald leme velvele-i ne remüz

 5  siy h-  s nemüz örtile mevc-i e k ile

Bir gün ola ki B  görmeye kimse remüz

9a 19

de-i B  Der  Sul n Mur d n

Mef lün mef lün mef lün mef lün

 1 Dökilmi  zülf-i mü g-  o add-i dil-sit n üzre

Dö enmi  s ye-i  bihi t-i c vid n üzre

 2 Ten-i p ki ara -r z olm  ol serv-i gül-end muñ

Dökilmi re-i ebnem nih l-i er av n üzre

 3 Gören bezm-i ma abbetde vücudum na l-  gül and

Ser- -p  t ze d umdan bu cism-i n -tev n üzre

 4 am il gibi d im d  derdüm  b -dil

osun ba  üstine dirse n ola va ll hi c n üzre

 5 r-  n zen nin pür- ub r-  mü g-i Ç n itmi

Yüz urm k-i p y- usrev-i ib- n üzre

9b 6 Cih n-  ma delet k n-  mürüvvet n-  Mur d ol kim

Vüc  s ye-i lu f-  il dür cih n üzre

  18 / 5a e k ile :  ile M.
19 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 24.

  19 / 6. beyit : - M.
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 7 Ni n-  ba t u devlet gevher-i k n-  sa detdür

             ub r-  na l-  esbi t c-  far usrev n üzre

 8 Dili dürr-i ma rifden kefi be l-i av rifden

Dem- -dem eyler i t-  fa let ba r u k n üzre

 9 Mem lik ll-  rif atde al b-  r atde

Cih n de adlinde zam n emn ü em n üzre

 10 Zam ne te  urd rmen-i a -y  bed-k e

Dü elden le-i em ri erb yc n üzre

10a 11 Hir n old  a n- or n gözlerin açd

ab  gerd-i siy n sürmesiyle fah n üzre

 12 Dilerse a dur b-  rev k-i Tebr ze

Dilerse k-i Tebr zi döker b-  rev n üzre

 13 Du a-y  devletinden oñra v cib saña ey B

Tevekküldür ud vend-i zem n ü sm n üzre

20

Mef lün mef lün mef lün mef lün

 1 Nev -y  dil hev -y  va l-  y r dil-sit n üzre

ad -y avt-  bülbül na  b  u b st n üzre

 2 ar m-i gülist n re k-i Nig r-ist n-  Ç n old

20 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ),  s. 359.
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Zem n-i na n gören terc  ider imdi zam n üzre

10b 3 Bas -i ke bir arr  bis  nev alup er

Girihler ba lad  b d-  sab b-  rev n üzre

 4 Gül ü onçe yine r  resm idüp s sen

Ser- -p  çekdi ançer berg-i lev -i gül-sit n üzre

 5 Mura  s ye-b ndan dökildi ebr-i n nuñ

Dür ü y t-  rumm  nih l-i er av n üzre

 6 Ser- z itdi nev-r z- Acemden bülbül-i eyd

lup bir avt peyd  fet -i erb yc n üzre

 7 Du -y  devlet-i sul n- dil bizden ey B

im yet ol nigeh-d r-  zem n ü sm n üzre

11a 21

Mu ibb

Fe il tün fe il tün fe ilün

1 Delinüpdür am-  müjeñle yürek

Birüz ey  y  o uñ çekerek

2 Seyr-i b st n ider benümle o m h

Felege dimesem aceb mi kelek

3 Redd ider apus ndan a lar isem

  20 / 5a n nuñ:  M.
         6. beyit : - M.
         7. beyit : - M

21 Muhibbî Divan  ( Ak, 1987), s. 476.
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gidlige da  sit re gerek

4 ayfdur ullaruñ  çignetme

eh-süv rum atuñ ba n çekerek

5 Ey Mu ibb  da -i na mumdan

d-i perv ne ab um a  elek

22

[Mahlass z]

1 Güne  kim m h-  a am pertev dür

Dem- -dem menz li derv  evidür

2 Cih n mu c iken gün pertev ne

Varur arabamuz ( ? ) derv  evine

11b 23

‘Amr

Fe il tün mef ilün fe ilün

 1  bir dil-rüb ya marla

 aradan ud ya marla

 2 Al kil din göñül az nesinüñ

Ol büt-i dil-gü ya marla

  21 / 2b dimesem : dilesem M.
         2 : 3 D.
         3a apus ndan : apus nda M.
         3 : 4 D.
         4 : 2 D.

23 Amrî Dîvan  ( Çavu lu, 1979 ), s. 149.
  23 / 1b Ç  aradan: aradan ç  D.
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 3 nesin mücell l

Andan ol meh-li ya marla

4 Dil-i eyd  u lad  virsün

Dilber-i pür-cef ya marla

 5 asta göñlüñ ki gül eker dileye

Ol leb-i c n-fez ya marla

 6 Ku l içün k-i p n isterseñ

An  ‘Amr ab ya marla

12a 24

de-i B  Ber -y  Sul n Mu ammed n Der

Tehniye-i Fet -i Te la kr

Mef lün mef lün mef lün mef lün

1 Bi- amdi’ll h ref k old  yine tevf -i Rabb

Mu affer ld  sul n-  cev n-  ba t-  cih n-b

2 ud m- h ile al uñ bu gün ba na gün to

Yine t b-  rik ndan cih ld  n

3 a b l ü per old  güne  zeyn itdi e n

rem  gibi ub -dem gösterdi cevl

 4 Yine ol sanca  zerr n-ser ü s n- ab ld

Liv -y ub  n  gibi r en bu eyv

        3. beyit : - M.
         6b An  ‘Amr ab ya marla : ‘Amr  b d- ab ya marla M.
24 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 67.
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5      Cih n emn ü em n buld  yine em r-i p n

Bel  Ye’c na sedd eyledi skender-i 

12b 6 ld nüm n-  ba  ber-b d old  a nuñ

Rev n old  nes m-i fet  ile ta t-  Süleym

 7 Bis  emni bas  itdi bas -i ar a i li

Ne deñlü lsa ta mi felek ol ha erz

 8 Dür ü gevher ni r itsün yol na ebr-i b

Ser-a-ser a las u d  dö etsün mihr-i ra

 9 Güne dür al at  g  cih ndan def  u ref  itdi

al m-i ulm u udv al l-i küfr ü 

 10 eh-i ki ver-sit n Sul n Mehemmed n-  kim

Ad nuñ  eyledi em r-i bürr

13a 11 Süleym n gibi r old  liv ll na lem

Ziy de le ger-i m r u mel dan dem o lan

12        Ad  dil-fig r itdi peleng- ik r itdi

Mu al ik r itdi neberd-i r-i Yezd

13 Didi Behr m-  dü men-k m gördi arb- em rin

oluña uvvet ey r z-  ve nuñ h-  Merd

14 üreyy anmañ üstinde görince r-i gerd

At ld sm ne k h-s r- ahr aplan

15     Elinden ol adar dü men yimi dür boz do an  kim

l elmadan eyv opd  n -geh i idüp an
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13b 16 Çal nd slar abl u ne re ald ze

Dü ün bayram idi g  guz ta ceng meyd

17 Kimi em r-b z old  kim c n-b z bu al uñ

Tem  eyleseñ ol günde görseñ l-i ins

18 Ser-enc m- ad r ne le iri ür dirken

Hez n kelleler op itdi n -geh çar  çevg

19 Dil- verler oyunlar oynad  küff re ol gün kim

Gören b çe-i ta rüñ old  deng ü ayr

20 up yelkenlüler R  siperden b d-b nlarla

Yine gösterdiler c  u ur  ba r-i umm

14a 21 Neheng-  dil- verler ‘ad  yutd lar gitdi

‘Aceb dery  imi a bu le ger-g h-  O

22 Ser-i b -ma z-  dü menden fe da k seler old

Sib  k h u de te ld lar tert b-i mihm

23 Meger kim u ram  gerd n öninde seyl-i n içre

afa and eb n-geh al  d ndaki an

24 Dem-i a  ile de t-i cih  l le-z r itdi

Sip h-  ber -reft r-  Tat ruñ t r-b

25 ud vend  sen ol skender-i p ze-me rebsin

td ab  p küñ aya na b- ayv

14b 26 Ne cünbi ld  kim r dil-i dü mende yir itdi

Meger gösterdi ol n ze m- add-i 

  24 / 16a sald  : virdi M.
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27       Mi l-i al a-i zülf-i girih-g r-i am-ender- am

Biribirine oyd  t -i ahruñ k fir-ist

28 Lic muñda sit m olma  yara ur çar uñ ecr

Semendüñ s ne-bendinde gül-i zer m h-  t

29 Bilürsin an  mür -i bey a-i p d-  nusretdür

‘Aceb mi d ne div ürse elinde t -i bürr

30 Hem n ne-i s rr- ud dur ab ne

Müberr ll u dan albi af u s de sul

15a     31 Mücell  s nesi ne-d r- hid-i ayb

Mu aff  s ret-pe r-i r z-  pinh

                                  32 Hem n oldur niy zum senden ey Key usrev-i 

Ki g  h a meng  eyle dürr-i pend-i p

33 Sikendersin ar nüñ feylesof n-  cih n olsun

ak ñ-  zam ne h çe aymaz  n -d

34 Niy z it a ey B  vüc n  ide B

lardan nigeh-d r olsun ol D -y  devr

35 ud vend  ol t-  p ke rz-  c n olsun

Du a-y  müstec b- if n- ar  Ra

15b 36 Bel  gird- na alsun ad  n -bed d itsün

Fen  dery na ar  eyleyen Fir avn u H

 37 Hem e fet -i fir  liv na iltiv  itsün

apuña iltic lsun cih nuñ n u 
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25

de-i Bah riye Ez-Güfte-i Mes  Der Med

Ni nc  Pa a Radiyallahü Anh

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

1 b- afletden uyanma a uy n-  ezh r

Her se er u serpeler yüzlerine ebr-i bah r

2 öyle canland lar erb b-  çemen kim servüñ

Aya  b da olmasa iderdi reft r

16a 3 lar ten gibidür olm  aña b-  rev n

ylar ömr gibidür ki geçer leyl ü neh r

4 Güllerüñ itmeg içün  va n ta r52

Mevcden m ar idinmi afa t-  enh r

5 re-i r gibi amladu nca ebnem

onçeler a z açar niteki e l-i r

6  G  m ye ar an ki gümü den al a

zil oldu ça u üzre ar t-  em r

7 Söyledür bülbüli b y-  gül ile b d- ab

Man u’ ayr o dur lara g r

16b 8 te çünki elinde büyümi dür servüñ

Üstine med  o yup olsa hev -d  ne v r

25 Mesîhî Dîvân  ( Mengi, 1995),  s. 42.
25 / 3: 4 D

          4: 3 D
          5a gibi : - D
          7b  : an kim D.
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9      Ma’-  c leri aç un diyü zenc re çeker

Gör nice na  geçer ba nes m-i es r

 10 onçeden man aralar açd aba t  andan

Eyleye hid-i gül bülbüle ar  d r

 11 T b- d ile ezh  görüp andum kim

ems  dülbend giyer ba lu ba na e r

 12 Gül ar nuñ öñince yüriyüp c y- ab b

Ba  üstinde legence götürür c riye-v r

17a 13 Dikdi çün ma rabas n  gül üzre onçe

Her arafdan dirilüp n vek atar üstine r

 14 B da dernek idüp le ker-i ezh r old

Gül siper l le alem serv-i seh  sanca -d r

 15 r ur lursa bugün kimseye i itdüremez

avt-  c  zemzeme-i s z u ser- z-  hez r

16 Ba a bir lemi var b d-  bah ruñ k anda

semen r z-  sef d old  benef e eb-i t r

 17 J le gül af alar n mühreleyüpdür t  kim

Yaza reng n sözin ol ib-i temk n ü va r

 18 Ma den-i fa l u hüner menba  ser-çe me-i c d

dve-i nev -i be er zübde-i e f-  kib r

17b 19 M r-i i m-i sü an ya ni Ni anc  Pa a

       15. beyit : - M.
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K’iremez fa  ni na adeng-i efk r

 20 ançeri ibn-i üs m u  ibn-i yem n53

li i e ref ü sa di nefesidür r

 21 Rif at-i adri semendi ide çün kim cevel n

Yeridür ger iri e r-  gerd na ub r

 22 Keff-i dür-p na beñzerdi ola fi l-cümle

Ebre ba ladu  yine almasa bi r

 23 Süb a-  na  aldu ça eline ar

Dilde tesb i olur her birinüñ isti r

18a 24 Ey lis nuñ çü Kel m ü kelim tuñ mu ciz

Vey dev tuñ çeh-i B bil ser-i kilküñ sa r

 25 hid-i re’yüñe görinmedi lemde na r

Olal  c m-  cih n-b n ile ub yine-d r

 26 Lev -i ihnüñde olur nice ma bit

Kevkeb-i fikretüñ oldu ça felekde seyy r

 27 Med üñ o udu  çün kürs  e r üzre

Mu -i umr  el üzre utar serv ü çen r

 28 ar u ger ilm ü va laruñdan edep ögrense

Söyledükçe ki iyi yañ lamazd  kuhs r

18b 29 Bir yaluñ yüzlü güzeldür cuñ kim anuñ

Yüzini göricek na gelür ço  küff r

53        18a menba  ser-çe me-i c d : ser-çe me-i c d-  menba  M.
           19a: üs m u  ibn-i yem n : yem n u  ibn-i üs m M.
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 30 J leden bileler utd  zeb n yo sa

sen-i b  senüñ med üñ o rd  her b r

 31 s-  pür-na  felek p di eh-i fikretüñüñ54

Eli üstinde dutar niteki t-  zer-k r

 32 Ba r-  keffüñde n’ola la lden itse t n

temüñ çün ki olupdur melik-i dery -b r

 33 Na l-i esbüñ yeridür ba lar na od ya sa

Çün ad albi ile hem-ser olupdur a r

19a 34 Kef degüldür görinen uda  kühs r üzre

Penbedür kim an  d na urupdur enh r

 35 T -i pür-cevherüñüñ aksi dü erse ba re55

zara dür adef içre nitekim d ne-i n r

 36 Ç rm  itmeg içün dest-i  dü menünüñ

Her ser-i m  olupdur bedeninde mism r

 37 avf-i n zeñden eger aça ad  kühs ra

lar içre kemend atar aña al a-  m r

 38 Her se erg h cih n b  seyr eylemege

Nükhet-i ul uñ olup esb-i ab  üzre süv r

19b 39 Mümtel  olma  ile ni met ü i nuñdan

Az ald  ki felek gözini kör ide bu r

 40 t-i s m ü zer ile yapma a göñlüm y n

54      31b üstinde dutar : alt nda durur D.
55      35 : 33 D.
        36b olupdur : eyler M.
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Gelmeye leme lu fuñ gibi hergiz mi r

 41 Va fuñ altun ile ta r ider idüm hele ben

adan vüs atüm olayd  eger bir mi r

 42 Mid atuñ göklere irgürse Mes  n’ola çün

Nerdüb n old  aña i bu su r-  e r

 43 Gül en-i mid atüñ içre utanup fa luñdan

Bikr-i fikrüm görinür gül gibi reng n-ru r

20a 44 Dilegüm bu ki az z olmaya ol  k’anuñ

bu gül gibi ma  gözine görine r

45 Tenüm içindeki c n riyet  oldu çün

Dirligümden iderem ikide bir ayret ü r

 46 Almazam a zuma ben ma ni-i deyi h ç

Degülem fl ki de idinem if r

 47 Server  gerçi ba dem eref-i dmetden

k dem yo  ki du ñ olmaya dilde tekr r

 48 am u end h u mel l ile ay l oldu um

Saña ar  itmege geldi bu mu ayyel güft r

20b 49 Ben senüñ bendelerüñ defterine geçmi  iken

Ne rev dur baña p -bend ola cüz’  t r

 50 Bu adar illet ile ben aya uñ opra na

        45 : 46 D.
        46 : 45 D.
        48b  itmege : eylemege M. / bu : - M.
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adef-i ab dan itdüm nice gevher r

 51 Ba r-i ilmüñ çü mu  old  bu re lin

Terbiyetle n’ola lsa an  dürr-i ehv r

 52 ar a-  ba r- ay l old  du  eyleyelüm

Bulma a sa  u esen ke -i end e ken r

 53 Nice kim terbiyetin mihr ile her fa l-  bah r

Bezeye ne v ü nem  ile ar m-i gülz r

 54 Dev a- ömrüñi ser-sebz ü ser-efr z idüben

Eyleye körpe buda laruñ  ber- ord r

21a 26

de-i Nevr ye Ez- n B  Der Va f-

Sul n Süleym n ‘Aleyhisselam Ve’l- ufr n

Müstef ilün müstef ilün müstef ilün müstef ilün

 1 lem ay t-  nev bulur c nlar ba lar dem-be-dem

  Enf s-  R ll hdur g  nes m-i ub -dem

 2 n-  felekte cilve-ger s-  zer n-b l ü per

  B  cih n pür-n r u fer lem gül-ist n- rem

 3 Bezm-i af  vü re k-i c m bu zemzem olm  ol ma m

Mey- neler Beytü’l- ar m p r-i mu n eyhü’l- arem

        51b n’ola lsa an  : an lsañ n’ola M.
        52a Nice kim :  Nitekim: M.

26 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 296.
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 4 Mü n-nes m old  hev anber- em m old ab

  Gül-z ra gelse lib  urmaz utenden n fe dem

 5 d-  se erden -nes m ul ud vend-i ker m

  Sul n- dil H n Sel m hen eh-i ib-kerem

                      21b      6         Key usrev-i Cem d-fer Cem d-i Key usrev-güher

  D -y skender- afer skender-i D em

 7       d-ve  pür-n r u fer N d-ve  r en-güher

Keyv n- fat ‘ -na ar hen eh-i encüm- em

 8  mura  c mdur s -i s m-end mdur57

  Ay  mey-i gül-f mdur r at-res n-  r  Cem

 9 mu k senden aceb ab un müsellem utd  hep

Si r- fer n- Arab p ze-g n- Acem

 10 ‘Ay  u tana um va tidür s z u terennüm va tidür

 tekellüm va tidür güft re sa y it l -cerem

22a 27

Naz re-i li de-i B  Efendi Merh m

Der Med -i Sul n Süleym n n

Müstef ilün müstef ilün müstef ilün müstef ilün

 1 Aç ld lem gül gibi esdi nes m-i sub -dem

 eyleyüp bülbül gibi mu rib sür d it dem- -dem

26 / 3.beyit : - M.
       7. beyit : - M.
       9 : 10 D.
      10 : 9 D.
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 2 Gül ende bet va tidür y rla ret va tidür

Mihr ü ma abbet va tidür gitsün göñüllerden elem

 3 r-  cin n zülf-i nig r  d ra t-  s ye-v r

Kev er ar b-  c y-b r n-  çemen b rem

 4 Her g e bir -ma am her uffedür adr-  kir m

Her bir nu  peym ne c m her sa in-i um- ne Cem

22b 5 Ba  l le-d  ider c lar ya n rma  ider

Var ise seyr-i b  ider ol serv-i amet onçe-fem

6 Sul n Sel m-i mur n de  adliyle cih n

Old  kef-i c  hem n ba r-  se  k n-  kerem

 7 an-  gerd n menzilet-i sul n mi net-i devlet

hib-ser r-i sal anat hen- ehi ahib-kerem

 8 Ey üsrev-i n-su an kemter uluñdur cümleten

sfendiy r-  R yten Afr siy b u Güstehem

 9 Giydi ük fe mi ferin s sen ak nd ançerin

Gül  dirdi le kerin im d aldurd alem

 10 Old  hev lar mu tedil ayet hev ya dü di dil

Ey lis  sende aç l dil-teng olup am çekme hem

 11 Güft ruñ  idüp aleb e ruñ isterlerdi hep

 olsa ass n-  ‘Arab dirilse Selm n-  ‘Acem

23a 28

Ta s-i B azel-i Sul n Sel m

28 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 92.
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il tün f il tün f il tün f ilün

-I-

1 Ey cem lün pertev-i env r- ub  lem-yezel

2 Ber-ter olsa menzilüñ ur d-i enverden ma al

3 Sende göstermi  kem l-i un n Üst d-  ezel

4 udretin i r idüp reti azze ve cel

5 Cümle n içre sen c lm  b -bedel

23b -II-

1 igüñ üft desi kem-ter ged  mihr-i mün r

2 Pençe-i ur d-i lem-t ba üsnüñ dest-g r

3 Her ged -y sit nuñ bir eh-i b-ser r

4 r-  dilde h olur yüzüñ görüp olan es r

5 üsni ey Y sufdan a sen ey güzellerden güzel

-III-

1 a y d-  lebüñ c m- ar b-  dil-gü

2  ol la l-i mu aff dur mey-i bezm-i af

3 -ba  olm  Mes -ve  o la l-i c n-fez

4 La l-i mey-g n görüp c n virmeyen kimdür eh

5 Pes meger dem degül nda vardur y alel

24a -IV-

1 al a-i zülf-i siy huñ ey aç  mü g-i uten

2 Na l-i eb-d z-i uñdur dirler erb b-  su an

3 Kimdür ol ru re-i gül-g n ile senden geçen

4 üsnüñi bir dem gören ey usrev-i n-dehen

5 uña Ferh d olup yoluñda c n virse ma al
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-V-

1  k y-  har  ni men ldu um

2 Bezm-i em -i humla müzeyyen ldu um

3 Ser-nüvi tüm lidür a r en ldu um

4 Ey Sel m ebr  diyüp çe m üzre mesken ldu um

5 Alnuma  ile yaz lan yaz lardur ezel

24b 29

il tün f il tün f il tün f ilün

 1 Geçdi addün inti r u y re mü  olm uz

numuz  ba am am- are mü  olm uz

 2 Mübtel  oldu  fir a hecre incindüñ tam m

Yolda ald  göremez did ra mü  olm uz

3 Ey ab  yeli ilet bizden pey m ile sel m

re ar  eyle ki biz dil-d ra mü  olm uz

4 sterüz y rüñ vi lini dün ü gün ev  ile

Bülbül-i n n gibi gül-z ra mü  olm uz

5 n-  mehc r-  yand  hecre ya h

sterüz y rüñ vi lin y re mü  olm uz

25a 30

 30 Karamanl  Nizâmî, Hayat , Edebî Ki ili i ve Divan  ( pekten, 1974 ), s. 203.
  30 / 5. beyit : - M.
         6. beyit : - M.
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Ni

il tün f il tün f il tün f ilün

1 ir ey dilber cef lma dan u anmaz m n

Müddet-i üsnüñ nih yet bula sen anmaz m n

2 utalum öldüresin bugün amu lar

Ey cef  y r yar n n idesin anmaz m n

3 ub -dem yaturken ol meh üstüme geldi didi

Üstüñe gelmi  güne  sen da  uyanmaz m n

4 La l-i n buñdan mur dum istedüm sögdüñ baña

Aldadum aldum mur dum ya ni aldanmaz m n

5 Zülfünüñ zenc rini bend it baña didüm didi

aluñ a ard  misk n da  u lanmaz m n

6 Ey güne  da -y  isti  ururs n üsn ile

s alup k n ged lar gibi olanmaz m n

7 demez dirsin rak b ile Ni  beni ayd

Çünki n ya sen it ile avlanmaz m n

25b 31

Nes

il tün f il tün f il tün f ilün

31 Nesîmî: Hayat , Edebî Ki ili i, Eserleri ve Türkçe Divan n Tenkitli Metni I ( Ayan, 2002 ), s.
265.
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 1 y nes m-i ub -dem bi’ll h ki y rum  m dur

ol ab bim dil-berüm lemde v rum  m dur

 2 ol mu arr  mü g-i zülfinden ab  virgil aber59

ol yüzi gül meti serv-i çin rum  m dur

 3 ol lebi la’l ü gözi -y ehl  dil-fir b

ol aç ulmet kimi mü g-i Tatarum  m dur

 4 onç içinde onçe olup dürc olur dürr-i Aden

ol çemen nda aç lm  bah rum  m dur

 5 Yil elümde u gözümde od içümde  olur

’im anda r ol ca  sebze-z rum  m dur

 6 Çün Nes ald  özin uña perv ne tek

y yüzi gül en saña bu h u z rum  m dur

26a 32

Fet

Mef lü mef lü mef lü fe lün

1 Gördüm yüzüñi ems ü amer y duma geldi

ordum lebüñi ehd ü eker y duma geldi

2 Didüm ki benüm pey mum  y re kim eyler

Bu sözde iken b d-  se er y duma geldi

31 / 1a y rim : y n D.
        2a mü g : misk D
        3b kimi : gibi D./ Tatarum : dil m M.
        5. beyit : - M.
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3 Didüm ki kimüñ addi ol belüñi ucma

Bu iñce ay l içre kemer y duma geldi

4 Dün va t-i se er berg-i güle dü di çü ebnem

zük yüzüñ üstindeki dürr y duma geldi

5 Div ne olup Fet i yine lara dü di

Ol Türk-i per  çehre meger y duma geldi

26b 33

med [Pa a]

Mef lü mef lü mef lü fe lün

1 Dil- atas  hecrüñ eleminden öle yazd

an a lad ol mehe ki n ola yazd

2 uñ m  bu y  zülfüñ uc l alem ile

laruñ a lini berg-i güle yazd

3 Öykündügüyçün k kül-i rey nuña sünbül

 içre ab aç  anuñ yola yazd

4 Ben senden ra  oldu um i itdi ra büñ

ol deñlü sevindi ki fer hdan öle yazd

5 med azeliy na öykünmege bülbül

Bir aç kelim t etdi ki onçe güle yazd

 33 Ahmed Pa a Divan  ( Tarlan, 1992 ), s. 284
  33 / 1b a lad ol mehe ki: ya lar n ak tt  ki D.

4a ra : rak D.
         4b ki ferahdan: ferah ndan D.
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27a 34

Nec

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

1 Yine n züglük ile ocma a ol s m-teni

Nice ditrer görüñ üstine dü üp p reheni

2 te n leblerüñi and  meger kim utu ub

l yand  çemen onçelerinüñ deheni

3 omad erre adar ad n atma a mec l

od ayretde boyuñ vesi serv-i çemeni

4 a mihr ü vef  itmedügüñ gerçekmi

Ey cef -p e anem baña didilerdi seni

5 ladu um bu ki dü manlara gülünc oldum

Uymadum dôstlara vay beni vay beni

6 Gözüm igne ile dikersem dike ba duñ dirler

Benem ey dôst ra büñ hele gözi dikeni

7 ca c num afes-i amdan olurd d

ocsa bir kere Nec  eger ol n rveni

27b 35

34 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ), s. 552.
    34 /  2. beyit : - M.
           5. beyit : - M.
           6a dirler : dir M.
           7a c num : c  D.
           7b ocsa : görse M. / ol : o boy  D.

35 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ), s. 342.
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Nec

il tün f il tün f il tün f ilün

1  Gelmemi dür gelmeyiser döneli çar  felek

Sencileyin göñli at  bencileyin c  pek

2  Geh cef ükm ider mülk-i dile geh amzesi

Ol iki lim bu bir t ra dü di mü terek

3  Y lurd  seyl-i e kümden bin -yi k yin t

Olmasa idi d d- hum göklere yir yir direk

4  Ba r-  seyl- na döymez an  vü ger fa r

uya döymekde ekerle bir degül midür nemek

5 üsnüñüñ heng mesin urup tem  k lma a

Yir bulamayub felek d na ç  her melek

6  Zülfünüñ uc ndan Nec tinüñ anlar çekdügiñi

Biñ y l olsa am yimekde birin olurd  dimek

28a 36

Nec

il tün f il tün f il tün f ilün

 1 Dil-ber  sevd -y  zülfüñ ideli eyd  beni

    35 / 2a geh amzesi : g hi am  D.
           4a Ba r-  seyl- na döymez an  vü ger fa r : Cevre atlanur diyu ya umu seyl- b eyleme D.
           5. beyit : - M.
           6.beyit divanda : Ayr n kodu Nec ti zülfün eyler rz
                                     Ba lamalu old  b -ç re ‘im d ipini çek

36 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ), s. 520.
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Gözlerüm ya  çeker zenc re ser-t -p  beni

2 Nitekim b n ol ca erreye olmaz vüc d

Ey güne  e küm dem- -dem itdi n -peyd  beni

 3 at  yanar ya lurs n em den perv ne dil

Ya ma bill h dôstum an  esirge y  beni

 4 Buldu uñ  ey cef  öldürürsün cevr ile

Niçeler ölmi dürür bu derd ile añma beni

5 Görmez isem bir gece ey em i cem  seni

       asret- d- ademde ub -dem ara beni

 6 Yol na öldüm bir avuc opra  atmaz üstüme

Dôstlar bu asret ile a lasun düny  beni

 7 Biñ dil ile c n virürsin bir na zülfüñüñ

or ar n bir gün Nec  ala bu sevd  beni

28b 37

Nec

il tün f il tün f il tün f ilün

1 r-  zülfüñden çekilsün dir imi  baña ra p

                                             Hey ma all h ne ç re u da bo az u da ip

2 Mest ol ca an içer dirler senüñçün dôstum

Ey gözi mestüm ar b-  n  neylersin içib

  37 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ), s. 159.
37 / 1a Y r-  zülfüñden çekilsin dir imi  baña ra ib: Ç n-i zülfümden çekilsün der imi sin dostum D.

        1b u da : i te M. / ne ç re : dôstlar M.
60     2b Ey : Hey D



77

 3 Gözlerüñ ayn-  in yetdür kime alsa na ar61

Kirpigüñ sehm-i sa detdür kime ola na b

4 f ile görünmez oldum kimden umay n vi l

Görmeyicek astay  kime il c eyler ab b

5  oldu um duyaldan yüzüme ba maz ab b

Yöresine u ramaz ölümlü b n ab b

6 di hum cuñla aç lur ikl m-i üsn

amzenüñ nda münzel yet-i fet -i ar b

7 Dil ar bin urur aya lara zülfüñ gerçi kim

Eller üstine utarlar an  kim ola ar b

8 smet olma  ister isen derd ü am c n u dile

 b ra sun amzeñ ey ebr -kem num y  na b

 9 Ac r iseñ gel Nec  derd-mende ac  kim

Ne leb-i dilber na b old  ne alv -yi ra b

29a 38

al

il tün f il tün f il tün f ilün

 1 Ol ki n eyler yüzi ems-i ya imdiden

        3.beyit divanda ba ka bir gazele ait ( s.160, 25. gazel 2.beyit.)
        3a alsa: ede D.
        5. beyit : - M
        6. beyit : - M
        7. beyit : - M.
        8. beyit : - M.
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h kim ra m eylemez ben mübtel ya imdiden

 2 Çe m-i n-r züñ ki üsn i minüñ sul dur

Hey ne limdür ki ulm eyler ged ya imdiden

 3 Zülfünüñ d nda dil-mur  girift r oldu n

Bilmedi kim fery d idüp uçd  yuvaya imdiden

 4 Ben didüm k yuñ-seginden ayg l ey dilber beni

Didi ba  uçma  diler evc-i sem ya imdiden

 5 Didüm ey dilber al ye iñen cevr eyleme

Didi ögrenmek diler cevr ü cef ya imdiden

29b 39

‘Ubeyd

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

 1 lar abr idemez s z-  dile ba  degül

te -i a demürler döyemez  degül

 2 Çe m-i n ile za m da anlar a lar

lin a lar yaluñ z d de-i n-p  degül

 3 Niçe bir besleyeyin mülk-i vüc d içre teni

Azm-i r h- adem itsem baña yolda  degül

 4 Dest am-  ile bir sille urupdur yüzüme

39 Anadolu sahas  Musiki inas Divan airleri ( Erdemir, 1999 ), s. 473.
  39 / 3 : 4 D.
         4 : 3 D.
         4a yüzüme : bana kim D.
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Barma  yeri arard  görinen  degül

 5 siv ya ne ba ars n diyü perde iderin

Çe m-i nem-n ki Ubeyd  bürüyen ya  degül

30a 40

‘Ubeyd

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

 1 hdan dime ki vech-i asenüm a sendür

Ne tereddüd o güne den güzelim r endür

 2 andesine gülüñ aldanma n ey bülbül

Sen an  dôst anurs n oñlar dü mendür

 3 vek-i amzeñ ile ur beni dir y re ra b

anur ol  kem nuñ o un  seg-zendür

 4 Gün yüzüne ba anuñ gözini de diker

a anma elinde güne üñ s zendür

 5 Sözlerüñle be ‘Ubeyd  bizi ayr n etdüñ

albüñ esr r-i ye meger ma zendür

30b 41

Ya

         5a iderin : ediben D.
  40 iir mecmualar nda XVI ve XVII. As r Divan iiri: Rahmî ve Fevrî ( Tarlan, 1948 ) s. 16
  40 /  2 : 3 Tarlan age.
          2b, anma elinde güne üñ s zendür: anurs n oñlar dü mendür Tarlan age.
          3 : 2 Tarlan age.

41 Yahyâ Bey Divan  ( Çavu lu, 1997 ), s. 383.
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il tün f il tün f il tün f ilün

 1 Geçdi isti  ile ol serv-i s m-end mumuz

Mer ab na bah ne olmad  bayramumuz

 2 asretinden dün gice ol gözleri mest nenüñ

Bezm içinde te -i s na döndi c mumuz

 3 h kim r z-  vi l old  bize emr-i mu l

Yaz la y r ile bir yerde meger kim n mumuz

 4 Görmeze urup geçelden ol per -s  bizi

lumuz gibi gidüpdür abrumuz mumuz

 5 Kendü lu ndan adem-renc de itmezse eger

re te r itmez ey Ya  bizüm i mumuz

31a 42

Ya

Mef lün mef lün mef lün mef lün

 1 Gözümüñ n  göñlümüñ sür ömrümüñ var

Bizimle dôst olmazsañ ad vet eyle b

 2 Yanuñda ey kerem k  ma abbet bir gün h anca

Mürüvvet ss  sul nuñ ne var olsam güneh-k

 3 Zih  devlet ki c nuñ saña m ile söylerken

   41 / 3b y r ile bir yerde : bir yerde y r ile D.
          4b gidüpdür : geçüpdür D.

42 Yahyâ Bey Divan  ( Çavu lu, 1997 ), s. 572.
  42 / 2b mürüvvet : ef at D. / sul nuñ : sul num M.
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Sen aña lüñi a layas n yalvar  yalvar

 4 Yol nda h idüp güst  itmi  bu deli göñlüm

uçum ba laya yed ki öpem dest-i dil-d

 5 Ed -y b ile g azel ba rinde Ya nuñ

Nik b- h-  ma nidür elf  dürer-b

31b 43

Na re-i B

Mef lün mef lün mef lün mef lün

 1 Ne c m-  b de-i gül-g na beñzer y r-i hem-dem var

Ne adr-g e-i mey- ne gibi c y- urrem var

 2 am-  hicr nda let var dimi ler ehl-i derd amm

Mül yim dil-ber-i uñ dem-i va nda lem var

 3 Beni ayb eylemeñ d im olursam mest-i l -ya il

Ki b -h  olmasam de lmaz bende bir am var

 4 Ru uñ ba n ra b-i d v-s ret seyr iden her gün

Yüzüñi göremez y llarca amm  bunda dem var

 5 af -y let-i ab uñ yiter e lence ey B

Bi- amdi’ll h ne am yirsin elüñde s ar-  Cem var

        4a itmi  bu deli : itmek diler D.
        5b h-  ma nidür : ahid-i ma n dur D.
  43 Bâkî Dîvân ( Küçük, 1994 ), s. 139.
  43 / 1b g e: suffa D.
         2 : 3 D.
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32a 44

Ulv

Mef lün mef lün mef lün mef lün

 1 Sem -ve  yüksek uçar eh-süv rum baña meyl itmez

Dir  ol addi ya elüm irmez gücüm yetmez

 2 Görüp germiyyet-i s z-  der num nerm olur albi

Beni gördükçe anuñçün o eh ya lar n çatmaz

 3 Cebinüñle  ‘i ruñ va f idüp dil n le ldu ça

Hez n andel bi l l ider t [y]i söyletmez

 4 Mürüvvet l yet m-i e küme ra m eyle sul num

Ser r-i ma delet serverleri ma  incitmez

 5 Cih nuñ yügrügüsin menzil l eglenme ey Ulv

Semend-i ab uña r h-  su anda kimseler yitmez

32b 45

il tün f il tün f ilün

 1 apdu um Tañr  içün anem

anmasun cevr itdüginden u anam

 2 Gerçi ço dur külbeden ey gül-beden

     3 : 2 D.
45 Zâtî Dîvân  II. c. ( Tarlan, 1970 ), s. 451

 45 / 2a ço dur : ç  D. / ey : ol D.
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Old  göz ayn ba sam niçe ba am

 3 Bülbüle  beñzer bülbüle

tse s  ne am s  ne am

 4 Derd ile ma dumuñ aksin o ur

Her kime dirsem kerem l l kerem

 5 uldden  on artu  k y-  dôst

Onca var m  u rem görem irem

33a 46

Mef lü mef lü mef lü fe lün

 1 y etmi  idi Leyliye Mecn n dil içinde

Bir ret idi cilve lan ma mil içinde

 2 Derdüñle ölüp b- adem içre yatandur

yi  ider var ise bu menzil içinde

 3 Meyd n- ama ç ma a Mecn na ber- -ber

Bir merd bul nmaz bu adar il içinde

 4 Bu cism-i dü-t  içre fi  reg-i c muñ

ol çengdeki na meye beñzer l içinde

 5 Gözya ol deñlü rev n eyledi B

ald  reh-i uñda aya  gil içinde

        3b s : bülbül D.
        4b Her kime dirsem : Her ne dir isem M.
        5b Onca : anca M.
 46 Bâkî Dîvân ( Küçük, 1994 ), s. 355
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33b 47

Na re-i Ma

Mef lü mef lü mef lü fe lün

 1 Peyk n- amuñ ladu um bu dil içinde

Biñ c na geçer her biri ehl-i dil içinde

 2 Dü düm yüzüm üzre omaduñ öpmege p yuñ

Cef ña yüzüm yirlere dü di il içinde

 3  b diyedür b diye-i mihr ü ma abbet

Kim old  niçe file vü ma mil içinde

 4 Her kim ki bu gün ond  göçer y run o l -büd

yi -i r at an  bu menzil içinde

 5 Bir y r-i per -z d ile ay  itdi Ma

Bir v  olur deme bu biñ y l içinde

34a 48

Ra

Mef lün mef lün mef lün mef lün

 1 ama mu d olan göñlüm aceb div nedür imdi

Üm d-i vu lat itmez niyyet-i hicr nedür imdi

48 Bursal  Rahmî Çelebi ve Divân  ( T , 2006 ), s. 256
  48 / 1b niyet-i : minnet-i M.
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 2 ar b- unlar kim çeküpdür c m-  va detten

Fen  k yuñda l -ya il olup mest nedür imdi

 3 u eh kim efser-i D ya hergiz ba  egmezdi

Fen  de tinde m ra üstü nedür imdi

 4 Bu bost n-  ma abbetde ru uñ ev yle dil fl

Gülist n o uyup meyl-i Bah rist nedür imdi

 5 Fer dim dirse l rmen-i dehr içre Ra nüñ

Bu ri va f- l-i y r ile bir d nedür imdi

34b 49

Na re-i Sel

Mef lün mef lün mef lün mef lün

 1 Dü üpdür bir per na dil d nedür imdi

od  ma re-i dehri yeri v nedür imdi

 2 Göñül bir dilber-i Leyl muñ old  Mecn 64

Cih nda  anuñ efs nedür imdi

 3 Yerüm mescid elümde süp -i merc n-  evvel

Mey-i gül-reng destümde yerüm mey- nedür imdi

 4 Ma abbet bezm-g nda aceb mi  u n  itsem

          2b k yuñda : bezminde M. / olup : olan M.
          3 : 4 D.
          3a ba  egmezdi : egmezdi ba  M.
          3b nedür : l nedür D.
         4a Bu bost n: B yist n D.
         4b Bah rist nedür : Bah rist ndur D.
         5a dehr :  M.
         5b va f- l-i y r ile: l-i y r ile hem n D.

49 On Alt nc  Yüzy l airi Selîkî ve iirleri ( Zülfe, 2006 ), s. 116.
6449 / 2a Leyl - muñ : -cen buñ M.
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Siri küm mey gözüm s r dilüm peym nedür imdi

 5 Sel  bir eh-i -cen buñ bendesi oldum

amu ev  u e rum benüm nedür imdi

35a 50

ay

il tün f il tün f il tün f ilün

 1 Göñlümi bir bend ile zülfüñ aceb z atar

anas n Mecn  zenc re urup Leyl atar

 2 Olmaya b r- da aña benden mü ter

Baña göstermez met üsnin isti atar

 3 Ben av f itdükçe k yuñ gösterür la lüñi l

ol Arabdur benlerüñ kim ka bede urma atar

 4 Gözlerüñ b dam dur dükk n- üsn içre bugün

Leblerüñ p dedür y  sükker elv atar

 5 asret-i eft lüñ itdi beñzini c  turunc

r-  fir atde ay  derd-mend ayv atar

35b 51

Merdüm

il tün f il tün f il tün f ilün

 1 Niçe bir n r-  bel ya em  gibi yanay n

50 Hayâlî Bey Divan  ( Tarlan, 1945 )’nda bulunamad .
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Niçe bir ol em a ser-gerd n olup perv neyin

 2 Niçe bir ol aç  Leyl ye olam Mecn n ben

Niçe ol n-lebe Ferh dve  div neyin

 3 Niçe bir ol çe m-i mestüñ rz yla müd m

çüben c m-  bel -y uñ  mest neyin

 4 Niçe bir tedb r lmazs n bu ben div neye

külüñ zenc rinüñ bendine çek u lanay n

 5 Niçe bir ey Merdüm  her dem anemler na

Yazuban dil-deyrinüñ div na büth neyin

36a 52

Nec

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

 1 Yine ba land  göñül zülf-i siyeh-g ruñ ile

Yine da land  ciger te -i ru ruñ ile

 2 Dirgürem dimi  idüñ amzeñüñ öldürdügini

Yine bir buseñi alam gibi i ruñ ile

 3 ye-perver yara ur serv-i seh  lu f ile

Yerlere çalma ben üft deñi reft ruñ ile

 4 Sürinüp u gibi yüz üzre gelür anlu ya um

ara  bu ki mü erref ola d ruñ ile

52 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ), s. 488.
  52 / 3 : 4 D.
         4 : 3 D.
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 5 t gibi r ü acil olsun iki ‘ lemde

Ser-i k yuñ itini bir gören a ruñ ile

 6 er-i m ü seher yo  idi düny da da

‘A  mü g ider idük urra-i tarr ruñ ile

 7 Ol degüldür ki gözüñ ya n uralar yüzüñe

r oldur ki ab l ide seni varuñ ile

 8 Sözüñüñ s  ile yand  Nec  dil ü c n

Göreyin kim yanas n odlara e ruñ ile

36b 53

ayret

il tün f il tün f il tün f ilün

 1  neylerdüm cih n içinde c n olmasa

Ten ne  eylerdi lemden eger c n olmasa

 2 Ar  iderdüm s z-  y ra mekt b ile ben

Ger keb ter iltebilse yolda biry n olmasa

 3 rdüm idi k yuña men  itmeseydi ger ra b

Vardum idi Ka beye r-  mu ayl n olmasa

          5. beyit : - M.
          6. beyit : - M.
          7. beyit : - M.
          8b kim yanas n odlara : odlara yana sen d  D.
 53 Hayretî Dîvan , ( Çavu lu-Tanyeri, 1981 ), s. 389.
53 / 1b  : ayr M.

          2a s z : r M. / mekt b ile ben : ben mekt b ile M.
          2b yolda biry n : ebr ü b n M.
          3a ger : it M.
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 4 And içerdüm s iy  destüñden almazdum ar b

Bir öpü mek her olu ya na det olmasa

 5 Öldi idi am buca lar nda misk n ayret

Derd-i dilber iri üp derdine derm n olmasa

37a 54

Nes

Mef lün mef lün mef lün mef lün

 1 Ne dur boyuñ ey eh iri di Ar a b

Ne sünbüldür açuñ ey meh cih utd  sevd

 2 Güne al atlu yüzüñdür bu gün lemde ey dil-ber

Ki her ma de k mildir bulunmaz mi l ü hemt

 3 Ne ya mac  Mogol Ç ndir gözün y  Rab ki devrinde

Yay lm dur yasa ndan yedi i me ya mas

 4 adefden gerçi iy dil-ber ç ar ymetlü incüler

Vel kin özge cevherdür di üñ lü’lü’-i l

 5 Cem lün va tan diler lemde her 

Vel ol dürr-i mekn nuñ bul nmaz r-  dery

 6 aradur giydügi ya gök hem e z hidüñ y  Rab66

         4. beyit divanda : Yir iderdi cennet-i k yuñd dem ey per
                                    Ara yerde ol ra b-i d v-i eyt n olmasa
54 Nesîmî: Hayat , Edebî Ki ili i, Eserleri ve Türkçe Divan n Tenkitli Metni II ( Ayan, 2002 ), s.

690
 54 / 1a ey eh : y  Rab D.
        1b ey meh : gör kim D./ sevd  : gavg  D.
        3. beyit : - M.
        4a ç ar : ç ar D.
        5. beyit : - M.
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Ne m tem dü mi  aña kim dükenmez hiç anuñ yas

 7 ar b u hidüñ ikri dilümden gitmedi ta kim

Meni sevd dan esritdi nig ruñ ayn- ehl 67

 8 Riy lu z hidüñ d im i i tezv r u av dur

Vel  k r itmez ol d vüñ maña tezv r ü av

 9 Kuli’ll humme m lik çün maña ta’v z ü rz oldu

al s oldum yüvesvisden gider senden bu vesv

 10 Bu gün ferd dan iy va’  meni or utma epsem ur

Ki or usuzdur ol ‘ rif ki im-r z old  ferd

37b 11 Yüzüñ lev nda ey h hi görmeyen fil

Ya n kim gözgüsi anuñ yüzinden gitmemi  pas

 12 Nes  çün seni buld  iri di cümle ma da

Mur  va la atm old  tem m old  temenn

55

ir [Mahlass z]

il tün f il tün f il tün f ilün

 1 nene bir s de-r  dild  mu kem aras n

Derd-i uñ bulmad m ben bundan özge ç resin

       6b dükenmez : tükenmez D.
       7a hidüñ : s âruñ M.

7b nig ruñ : nig rum D. / Meni : Beni M.
       8. beyit : - M
       9. beyit : - M.
        9a “De ki : Mülkün gerçek sahibi olan Allah m, sen mülkü diledi ine verirsin diledi inden onu
çeker al rs n” l-i mr n ( 26. ayet)
      10. beyit : - M.
       12a seni : beni D.
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 2 Bundan özge lem olur m  ki bezm-i da

zen nüñ n z ide sen urmaya yalvaras n

38a 56

Fi

Mef lü f il tü me lü f ilün

1 avl ü ar r eylemeñ ol b ar r ile

 ki öldürür ki iyi inti r ile

2 Ço dan irerdi va luña hum elüm benüm

Ger va l girse ele zor u z r ile

3 ull b-  çekdi beni kendüden yaña

Sen a dü di anma beni i tiy r ile

4 Gel b d- ub  ile güller oynar se er vel

k old  bülbülüñ yüregi za m- r ile

5 imdi Fi  y r senüñ bilmedi amuñ

 olsun añlaya seni o r zig r ile

38b 57

Fi

il tün f il tün f il tün f ilün

       12b Mur  vasla : Mur d-  va l M.
56 Figânî ve Dîvançesi ( Karahan, 1996 ), s. 104

   56 / 1a ol : o D.
57 Figânî ve Dîvançesi ( Karahan, 1996 ), s. 92.
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1 h kim li degül bir la a göñlüm hdan

N’eylesün b -ç re dil urtulmad  eyv hdan

2 Dil-ber  seng-i ra büñden nsa dil n’ola

 olan ki i lar sevdigün bed hdan

3 neye çekdüm Al ’nüñ ülfi eklini

Hem anuñ e  zeyn eyledüm y hdan

4 Ser-nig n gördüm bu gün a r-  merd  yine

Beñzer ol ey  sürdüñ ey melek derg hdan

5 h-  für atden Fi  ölse c n m dur

Niçeler öldi bilürsin derd ile eyv hdan

39a 58

Fi

Mef lü mef lü mef lü fe lün

1 Burc- eref üzre görüp ol ru lar  m

hum sevinüp gök yüzine atd  kül

2 Vardu ça çemen seyrine göz degmemek içün

Ol gözleri mest neyi sen la 

3  gibi beni ba na ba ard  kem nun

Bir kez gözi uc yle la idi nig

   57 / 2a seng-i ra büñden : seni as duñdan M.
          3a s neye : s neme D. /  kem nuñ : kem  M.
          5b bu hdan : eyv hdan M.
58 Figânî ve Dîvançesi ( Karahan, 1996 ), s. 125.
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4 Dil mürdesini dü de didüm kim ider i

Gösterdi baña ret-i  Memi 

5 r i igini bekle odur mu lab-i a

Terk eyle Fi  yüri var man b ü c

39b 59

Ra

Mef lü f il tü mef lü f ilün

1 ‘A uñ bin nuñ gedüginde  seri

Ferh d gibi an  bu gün bir gedük eri

2 ze-i mur duma dell le-i cih n

rgürse na d-  c  virirdim aya  deri

3 lmez geçer görünmez uçar t z-rev geçer

Ey  y d dinürse n’ola t rüñe per

4 Leyl al -y m idicek n- üsnine

Mecn n o demde unm  irüp k se-i seri

5 Abd  old  m h-  felek Ra  meger

Kim  h le gerdenine av ayder

40a 60

Lis

Fe il tün fe il tün fe ilün

  58 / 2b gözleri : nergis-i M.
59 Bursal  Rahmî Çelebi ve Divân  ( T , 2006 )’nda bulunamad .
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1 lma  içün ber-d r

Zülfini boyn na ald  dil-d r

2 r- am öldüricek a

Dediler c na la net ad-b r

3 n u dil ar u ç ar ev nden

a geldükçe açan ançer-i y r

4 am ile öldügümüz yetmez mi

Ne bel  ba za seng-i mez r

5    B  dehr içre Lis  olmaz

r-  ma da iri mek her b r

40b 61

Hüd

Mef ilün fe il tün mef ilün fe ilün

1 Bel laruñ dil-i u  dil-fik ra gerek

Bel in yet ü ra met gün h-k ra gerek

2 Cem lüñi niçe yüzden görem diyen diller68

ikeste neler gibi p re p re gerek

3 Bel  vü derd ü am u hemdem olsa dil n r

ar f ü hid ü em’ u ar ba ç re gerek

61 Hüdâyî-i Kadim ( 16.yy.) ve Dîvân ( Demiralay, 2007 ), s. 167.
  61 / 1b ra met : ef at M.
         2 : 4 D.
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4 Sipihri gör ki çeker s nesine bir m

Hem n felekde begüm li  ü sit re gerek

5 Hüd  t ze azeller deler diyicek

Hem e ol yüzi gül  bah re gerek

41a 62

Ra

Mef lün mef lün mef lün mef lün

1 Mu avves laruñ kim vesme birle reng utm dur

çlardur ki anlar dökmek ile jeng utm dur

2 Ezel bezminde mestüm ben ar b-  l -yez liden

Kimi ayr n bu esr r ile kimin neng utm dur

3 Ferid n-  zam n ol nefs-i Da n hel k eyle

Bu tla ged lar h olup Evreng utm dur

4 Ya as n ç k idüp Ferh duñ eyler m temin kühs r

Elinde s nesini dögmek için seng utm dur

5 amuñla i igün ev ar itdi addin çeng idüp Ra

Felek bezminde  Zühreye heng utm dur

41b 63

        4 : 2 D.
   62 Bursal  Rahmî Çelebi ve Divân , ( T , 2006  ), s. 178.
   62 / 1b çlardur ki : ki em rdür D. / anlar dökmek ile : an eylemekde D. / jeng : reng D.
           2 : 4 D.
           3 : 2 D.
           4 : 3 D.

63 Cinânî Divan  ( Okuyucu, 1994 )’nda bulunamad .
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Cin

Mef lün mef lün mef lün mef lün

1 Melek misin per  misin nedür bu çe m-i c lar

 bu zülf-i ab r- ya ol peyveste ebr lar

2 Göñül mülkini ya ma itmi  iken çe m-i T ruñ

al nd  bir yañadan bir bel dur ol zülf ü g lar

3 Yüri zenc r-i zülfeyne ola ma dir baña z hid

Beni div ne ldu n ne bilsün ol per -r lar

4 Lebüñ b- ay t u r -efz  oldu n bilmez

Hev -y  va luñ ile s -be-s  ge t eyledi c lar

5 az l-  va i iken ol ra b-i segle m nisdür

Cin  baña m nis olmad  ol çe m-i lar

42a 64

Ma

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

 1 na var iken ol add-i b  seyri

st gelmez baña serv-i çemen-  seyri

 2         Sensüz ey r- fat dem olan eyler mi

t-  b  cin n olsa da  seyri

3 Öpmesem görmekle la lüñi and n olamam

çmedin mest ide mi hiç mey-i amr  seyri
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4 o bizi  degül imdi al nuñ va ti

delüm y r ile rind ne Mu all  seyri

5 Ey Ma  gözinüñ ya  dery  eyle

Umarum kim gelüp ol y r ide dery  seyri

42b 65

il tün f il tün f il tün f ilün

1 ar u utdum s ne-i ad-ç ki senden c nibe

Gönder ey  kem num t ri benden c nibe

2 Defterin b d- ab  lü -y  l nuñ dürer

lter olsa di lerüñ va n Adenden c nibe

3 Görmesün kimse n diyü lebin dü ler baña

Ba du umca ol büt-i eker- ikenden c nibe

4 Seyr idelden gül- en-i üsnüñde add ü addüñi

Çekmez old rum serv ü çemenden c nibe

5 usrev  y llar-durur yoluñda Ferh duñ geçer

’il ol gel B -i n-su andan c nibe

43a 66

Mef lün mef lün fe lün

65 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 372.
66 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 394.
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1 Lebüñden le et-i eker ikeste

Sözüñden ymet-i gevher ikeste

2 O çe m-i n -tev n u zülf elinden

Göñüller aste rlar ikeste

3 Ru  z  bir genc-i gü de

Kemend-i zülfi m r-  ser ikeste

4 amuñdan ret-i Erjeng b -h

Fir uñdan büt-i zer ikeste

5 Olur  içre n-  d de r n

Dil-i am-perver ikeste

6 Bel  bezm ehli b  olsa B

Olur mey r te s ar ikeste

43b 67

Mef lün mef lün mef lün mef lün

1 Dil  bülbül anurdum ben hem n gül- ende dil-d de

Bel  bu güllerüñ ru na eb-nemde üft de

2 Nüm ne onçe-i gül- en leb-i reng n-i ne

Ni ne l le-i ahr  dil-i n-i Ferh de

 66 / 4. beyit : - M.
 67 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 378
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3 Disem bir b se vir c  dir i n itdi mi Leyl

Cem li b nuñ eft ndan ays u n de

4 itdük iretde r u kev er var imi  amm

Na r olur m  hey  mey ü ma ba düny da

5 Sözüm diñle mu ann  na mesin g  eyle ey B

ara  saña na atdur ula ut avl-i üst de

44a 68

il tün f il tün f il tün f ilün

1 blar m ’ildür elbet eyd na

Dilber-i -cen buñ ba ma isti na

2 Ba maz amm  sendedür gül gibi g  neylesün

Kü l-i isti  çekilmi  nergis-i ra na

3 Pertev-i mihr-i mel t ald lar ub  ezel

af a-i ne-i ru r-  meh-s na

4 igüñ yla ba  ged -y  k yuñuñ

Ser-für lmaz sipihrüñ günbed-i m na

5 Va tine m lik olan dervi dür sul n-  va t

zz u c h-  sal anat degmez cih n av as na

44b 6 Geç otur sedd-i Sikender gibi künc-i uzlete

Ba uñ egme dehr-i d nuñ efser-i D na

68 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 351.
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7 ul olursañ B  ol h- ne ol

Kim virilmi izz u devlet d nine düny na

8 n Mur d ol p di h- ret ü ma  k anuñ

Sal anat ab -y  r stdur b na

9 Dürr-i yekt -y  sa det z b ü z ver t na

Gevher-i v -y  nu ret ançer-i elm na

45a 69

Mef lün mef lün fe lün

1 Geçüp güller ser r-i izz u n za

Seherden geldi bülbüller niy za

2 Ma n sit n-  y r idenler

oyup gitmez n u ic za

3 ururlar ble-i k na ar u

Çemende servler af af nam za

4 at s rr na v f degülsin

Al añ var ise  mec za

5 Ya arlar B yi n n iderler

Güzeller m il olur söz ü s za

45b 70

69 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 453.
70 Muhibbî Divan  ( Ak, 1987 )’nda bulunamad .
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Mu ibb

Mef lü f il tü mef lü f ilün

1 Ne ta t u t c u milket-i skender isterin

Bir p di ha bende olam ek er isterin

2 em i cem l-i y  görüp giceler müd m

Perv ne gibi ya ma a b l ü per isterin

3 Mecn n gibi de t-i am  eyleyüp av f

Ferh dv r k h-  bel da yir isterin

4 Yitürdi baña k-i der ü i igi dilberüñ

n ideydim birini birin pister isterin

5 Düny  Mu ibb  istedi ben itmedüm abul

Ar  cem l eyledi didi r isterin

46a 71

Mef lü mef lü mef lü fe lün

1 ne fat f gerek af a-  s ne

Gün gibi iy -güster ola r y-  zem ne

2  idemez ol ad-i mevz  der-

Aç lmayaca ayme gibi niçe az ne

3 f budur kim ç arup misk-i az li

züñ toz olduralar n fe-i Ç ne

   71 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 365
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4 ne gibi herkese yüz virmesün ol m h

Bir ba  yan uñ u rar nefesine

5 Pürdür güher-i p k ile mecm a-i B

Dery  dil-i d dur aña s ne sef ne

46b 72

Cev b-  S

Mef lü mef lü mef lü fe lün

1 Ol eh arañu gicede ar  eylese s ne

Meht b gibi le dü er r y-  zem ne

2 ne ser-i zülfüñ ile niteki M

Ta rüñi na  ide anem- ne-i Ç ne

3 Perv nelerin ya masun ol em -i eb-

d-  se erüñ or ar n u rar nefesine

4 Çekmezdi dü üben (…)  ter dil üzre

amm m gibi dökmese yoluñda az ne

5 Bir mevsim ola ba r-  bel atda ki S

ltse bu ar r-i su anum Hinde sef ne

47a 73

 Mecmuada m srada bo luk olup, kelime yaz lmam r.
73 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ),  s. 353.
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Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

1 Meded öldürdi beni derd ü am-  c ne

bil olmaz dil-i div ne ise derm ne

2 aldum aya da ser-i zülf-i per  gibi

Dil viren böyle mi olur dilber-i ne

3 zg ruñ sitemin gör dü ürüp g ña

Yine dil zevra ald  Fireng-ist ne

4 Dü mesün silsile-i zülf-i peri nuña dil

 ba na cem  eylesün ol d ne

5 d ya la al nca a binüp al na m

Yine ol Y suf-  gire mi m ne

6 Yazmad  defterine  Mecn n- fat

mad  bir deftere bir d ne

7  çün ezel  ba uña yazu bu imi

Ser-für  eyle alem gibi  ferm ne

47b 74

Mef lün mef lün fe lün

1 Dil  meyl itme va l-  dil-rüb ya

73 / 3. beyit : - M.
       6. beyit : - M
74 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ),  s. 384.
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Hev -y  sal anat dü mez ged ya

2 Hüm -y  ecv-i isti dur ol m h

Anun’çün böyle m ’ildür hev ya

3 ruñ y  bir reng n la ife

Deh nuñ ikri bir n ik ye

4 Olur la l-i mu aff  dil-ke  amm

Na r olmaz ar b-  dil-gü ya

5 Fer  it am-  ferd  B

Bu gün atdeyüz minnet ud ya

48a 75

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

1 meti va ar  eylediler ya

Ser-für  eyledi ol serv-i seh -b ya

2 Var ise urra-i mü nüñüñ üftesidür

-sebeb dü medi -y uten ya

3 Anber n uñ anuñ s yesidür addüñde

Kim göñül ba lamaz ol urra-i anber-s ye

4 zen  da  sen fl iken All h bilür

75 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ),  s. 389.
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Seni emzürmege ne c nlar eritdi d ye

5 Pençe-i mihri burarsa n’ola üsniyle o m h

Beñzer engü ti hil le kef-i desti aya

6 k-i p n n ey b d- ab  nergisden

ayfdur kü l-i cil  d de-i n -b ya

7 Kemer eylerdi ol n ince bilüñe B

Girmese ançer-i n-r züñ eger araya

48b 76

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Mur  zerr n-per zümürrüd- iy n lü’lü’- da

l açup uçma  diler her ub  k yuñdan yaña

2 Ben ubar  gördi k nda o anber n

Didi misk n an  yiller esdi geldüñ bu yaña

3 Ey dür-i yek-d ne ba r öykündügi içün e küme

Göm gök itdi yüzini kef urmadan b d- ab

4 u gibi an içmede  olsun ey eh çe müñe

Mer ab suz dil-rüb larda sel m olsun saña

  75 / 5. beyit : - M.
        6. beyit : - M.
76 Zâtî Dîvân  C.I ( Tarlan, 1967 ),  s. 2.

  76 / 2 : 3 D.
        3 : 4 D.
        4 : 2 D.
        3a yek-d ne mecmuada iki kere yaz lm .
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5 libüñ d ’im tür b-  k y-  dil-rüb

ini altun ider cevher degül mi 

49a 77

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Her ne dem ki c num  t rden c n aña

n atar ar u ç ar bir o  at m yir c n aña

2 ol adar m ile geldi kim o uñ c n na

ald  za mum a na barma oyup ayr n aña

3 Hücre-i albüm eb-i amda n’içün t k ola

em dür t rüñ nig ledür peyk n aña

4 Dest-i n- denüñ aks ile çe müñ g yiy 72

s-  sa dur ki onm  pençe-i merc n aña

5 Görinen  hil l üzre afa dur anma ki çar

Na l kesmi na y ruñ bula an aña

49b 78

Na re-i R

il tün f il tün f il tün f ilün

5b i ini : r  D.
77 Zâtî Dîvân ( Tarlan, 1967 ), s. 47.
72
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1 Derd-i  y r kim ölmek-durur derm n aña

asteler yine lm  gibi virür c n aña

2 Gül gül itmi  na l-  gül bezmüñde cismin ser-te-ser

Bir güle ba sun diyü ben nergis-i fett n aña

3 an ber t-  p di hidür ziy d- üsnine

me-i üsni ki old l ü unv n aña

4 Sensiz ey onçe göñül gül-ge t-i gülz r eylese

lesin g  eyleyüp bülbül olur n n aña

5 Çe m-i sermestin göremez v lih ü medh  olur

Ey R  niçe olmasun cih n ayr n aña

50a 79

Emr

il tün f il tün f il tün f ilün

1 am çeker göñlüm gözümdür keffe-i m n aña

mden dirhemler old  e k-i dürr-ef n aña

2 Göricek uñ am n barma rd  m h-  nev

Ey hil l-ebr afa anma bula an aña73

3 Kimse görmez merdüm-i çe müm güle ba du

uñ ar  eylemezseñ ey gül-i and n aña

4 r-  Ferh  görüp ey üsrev-i n-zeb n

  79 Emrî Divan  ( Saraç, 2002 ), 2. 3.ve 4. beyitler s. 43, 1.ve 5. beyit sayfa 44’teki gazele ait.
7379 / 3a çe müm : çe müñ M.
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ald  t e a na barma oyup ayr n aña

5 Emr -i dil- aste derdüñle f olm -durur

ca utsun teb ecel irgürmesin hicr n aña

50b 80

Na re-i Mecd

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Ma fil-i am kim ceresdür bu dil-i n n aña

Dildür ey ebr -kem num urdu uñ peyk n aña

2 öyle amdur sen kem n-ebr am yla metüm

ld  zih-g r a na barma oyup ayr n aña

3 Mihr-i ru ruñ ya ard  çe mümüñ merdümlerin

urmasa çetr-i siy h ey m h-r  müjg n aña

4 Devletüñde ce-i çe müm baña re k eyledi

Ço  gelür bu s m-i e k ü dürr-i b -p n aña

5  itsün rev n Mecd  saña gel ey ecel

Derd-i c n ile l c n virmegi n aña

51a 81

Nec

il tün f il tün f il tün f ilün

 81 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ), s. 145.
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1 Aldum a zuñ ölçüsini erre deñlü yo  vef

Pür-cef n ey güne  yüzlü ab büm Mu af

2 -i am boynum mu arref çalub eylerse alem

Yaza a an anum i igüñde t-  vef

3 fuña idüb bin  yapdum ma abbet nesin

Rence lursañ ehlen ü sehlen mer ab

4 Gide mi zülfüñ ay li s neden ey seng-dil

Çün bilürsin mu kem olur k fir itdügi bin

5 meye maz Nec ’nüñ mu avvel as

Gözya  ile ar  ola apuña b  m cer

51b 82

Na re-i Enver

il tün f il tün f il tün f ilün

1 anma uñ geldi gün yüzli ab büm Mu af

 du’ -y  n rdur yaz ld  y ud ve

2 Ben fa rüñ idem ba n dimi sin itmedüñ

Eyle beñzer devletüm ba umdan uçd  iy hüm

3 h-  ebr içre girüp yitdüm getürdüm k yuña

  81 / 1b ey : hey D.
          3a yapdum : itdüm D.
          4a Gide mi zülfüñ ay li s neden ey seng-dil : Gide mi ey seng-dil zülfüñ ay li s neden D.
          5a mu avvel : orans z D.
          5b ‘ar  ola apuña : apuña’ar  ola D.
  82 Ümmî Divan airleri ve Enverî Divan  ( Kurnaz-Tatc , 2001 )  s. 45.
  82 / 2a dimi sin : dimi düñ M.
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r-i di kemend-i b ile iy meh-li

4 met-i mevz nuna öykündügiyçün ba da

Da l ider her birine serv-i nuñ ab

5 ehr içinde gün gibi öhret bulursun Enver

Bir gice hücreñde a amlarsa ey bedr-i düc

52a 83

Cem

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

1 al nup serv gibi ol boy  ‘ar‘ar yürisün

 var ise görüp an anavber yürisün

2 Saña hemser olal  old  gözüm ya  rev n

Göreyin servinüñ aya na ular yürisün

3 Leblerüñ va  mey nede ikr eyleyelüm

Cam’ide c a gelüp v  ü minber yürisün

4 Niçe büry na bu bezm ehli lebüñ ev i ile

un berü utma mey-i s ar yürisün

5 rum a ra uyup döne döne ld  cef

Ey Cem  görelüm çar  an  neyler yürisün

52b 84

          5a bulursun : bulurd  M.
83 Cemâlî Divân  ( Komer, 2002 )’nda bulunamad .

 84 Üsküplü shâk Çelebi Dîvan  ( Çavu lu-Tanyeri, 1990 ) s. 182.
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Mef lü mef lü mef lü fe lün

1 lemde efendi saña beñzer güzel olmaz

Bu kirpige bu göze bu a bedel olmaz

2 Biñ c n ile ey va  met n aleb iden

Biñden ki bir eksük diyesin m al olmaz

3 oyup i igin beye varma  ise duñ

 ne ururs n yüri ebleh kehel olmaz

4 Bir sözi iki olmad  yanuñda ra büñ

Biñ söylesevüz bir sözimüzle amel olmaz

5 Geh itine te h ol nur g h ra be

 gibi dünyede arb-  me el olmaz

53a 85

Nev

Mef lün mef lün mef lün mef lün

1 Vi le va de itmi düñ fer  eyledüñ gitdi

Meded r  rev num ölmedin gel va demüz yetdi

2 Eger güldür eger r-  cef  redd eylemez ‘

Hem n lu f eyle ey onçe göñülden her ne kim bitdi

3 Bizümle ret  olduñ mül yim va dede amm

   85 Nev’î Divan  ( Tulum-Tanyeri, 1977 ), s. 538.
   85 / 1a vi le : vi lüñ M.
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Dir  ey gül-i ter r u asler avli berkitdi

4 Vi le irmez imi  b -s m olan bildük

apuñda a layu a layu c  i ümüz bitdi

5 uyup yanuña utsañ el üzre yara ur an

Senüñçün kendüsin illerde Nev  d sit n itdi

53b 86

Nev

Mef lün mef lün mef lün mef lün

1 af muz var ru uñda zülf-i anber-f m seyrinden75

Bah r oldu da  eyler ki i a am seyrinden

2 N’içün b ridlik eyler s neye gelmezsin ey meh-r

it  va ti güzeller  ider amm m seyrinden

3 Tem -y  ru uñ virmez an at öpmesek la lüñ

Ne  olur b  iken yine bayram seyrinden

4 Ki i tevbe ma  s ar ma dan mü kil olmaya

o seyr ile sül ki alma  c m seyrinden

5 oyunmu  Nev iy  ol m h amm m içre seyr eyler

Tem  eylesün  eyleyen end m seyrinden

54a 87

86 Nev’î Divan  ( Tulum-Tanyeri, 1977 ), s. 425.
  86 / 2b oldu da : olup u M.
         5a m h : gül D.
   87 Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi Divan  ( Erünsal, 1983 ) s. 339.
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ciz de Ca fer Çelebi

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Söylemek d itdügümce y ra derd ü asretüm

lama utar beni güft ra almaz udretüm

2 Görmedüm ol m  ço  ba dum a a yu aru

Yirde gökde y lduzum yo dur gidüpdür devletüm

3 yuña alup götürdü ben ub kdan

d- ub  vardurur yerden göke dek minnetüm

4 Ben niçe sen em i t na rev n c n virmeyem

Yo  m dur lemde bir perv ne deñlü ayretüm

5 Ri te-i c na ola ub ald  ‘a uñ s nede

ayd-  ‘an  itdi d m-  pe e ile himmetüm

6 omazam ey c n elümden t  ölünce d menüñ

Cevrüñi çeksem gerekdür  olunca atüm

7 z-  ma erde diyem Mecn na Ca fer lümi

Kim o bilür lümi anca  ol añlar letüm

54b 88

em

   87 / 2. beyit : - M
          3a yuña alup : apuña iltüb D.
         3 : 4 D.
         4 : 3 D.
         5. beyit : - M.
88 Prizenli em’înin Divan  ( Karavelio lu, 2005 ), s. 482.
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Mef lün mef lün fe lün

1 ucam dirdüm nig  p rehensüz

Çürütdüm varum aldum kefensüz

2 Benüm ru  rev num s neye gel

Bilürsin çünki c n olmaz bedensüz

3 Ölürsem kimse etmez baña t r

Ne dirlik p di hum baña sensüz

4 Cih  birbirine urd amzeñ

Güzellik mülki olmazm  fitensüz

5 al nmaz bu cih n ba nda hergiz

Ne y r a rsuz ne gül dikensüz

6 Eritdüñ c num asretle em i

ararduñ zer gibi bir s m-tensüz

55a 89

Nec

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Gerçi sen bu lebler ile al lem c n

ordu um ayb eyleme bill h kimüñ c n

  88 / 2 : 5 D.
         4. beyit : - M.
         5a Eritdüñ c num  : ararduñ te -i D.
         5b ararduñ : Erirsin D.
89 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ), s. 385.
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2 c-  devletdür meger ba uñda mü n k külüñ

Kim güzeller n hem lemüñ sul n

3 Mürdeye c nlar ba lar söze geldükçe lebüñ

Anuñ içün saña lem dir ki dem c n

4 Gözümüñ n  vü göñlümüñ sür dur apuñ

asta göñlüm ç resisin derdümüñ derm n

5 Ey güne  kendüni  içre yüksek utma kim

Ol amer yüzli nig ruñ sen de ser-gerd n

6 Gerçi n zükdür Nec blar ayd itmede

Diller alma da vel  sen de cih n fett n

55b 90

Nec

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Vireliden göñlümi ol gözleri s irlere

Nesne yo  va tümde lüm virmesün k firlere

2 Bun  k fir  da  buyurmaz dôstum

Baña ra m itmeyesin ayd olas n s irlere

   89 / 2b lemüñ : blar D.
          3b saña : al  M.
         4b ç resisin : ç re hem M.
         5. beyit : - M.
   90 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ), s. 482.
   90 / 2b Baña ra m itmeyesin : kim baña ra m itmeyüp D.
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3 rum  benden cüd lduñ ra be dilerüm

las n bo azuñdan y  giresin yirlere

4 m ü zer destümde yo  kim arc ide idüm ayd içün

imdi ublar ayd olurlar a çesi v firlere

5 Ben Nec ’yem cih ndan ad m old  d sit n

r o uma  ögredem bu imdiki irlere

56a 91

Fu

Mef lü f il tü mef ilü f ilün

1 nlar virüp senüñ gibi c ne yetmi im

Ra m eyle kim yetince saña c ne yetmi im

2 ükr ne-i vi lüñe c n virdügim bu kim

Ço  derd çekmi im ki bu derm ne yetmi im

3 Bir bülbülüm ki gül- en olupdur ni menim

tiyim ki bir eker-ist ne yetmi im

4 lüm diyüp mur ma irsem aceb degül

Bir bendeyim ki der-geh-i sult ne yetmi im

5 Misk n Fu ’yim ki saña utmu um yüzüm

       3a lduñ ra be dilerüm : ld  cüd m olsun ra b D.
       3b A las n bo azuñdan : Bo az ndan a la idi D. / giresin : gire idi D.
       3 : 4 D.
       4 : 3 D.
       5a Ben Nec ’yem cih nda ad m old  d sit n : Ger Nec dür cih n içinde dem na m ile M.
       5b : ögredem bu : ögredeyin D.
91 Fuzûlî Divan  ( Akyüz-Beken-Cedit-Cunbur, 2000 ), s. 221.

  91 / 1b kim : gibi D.
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 bir kem ne reyim umm ne yetmi im

56b 92

Nec

il tün f il tün f il tün f ilün

1 e lill h ç k-d men olas n sen gül gibi79

suf-  gül-pirehensin p k-d men gül gibi

2 al lem hep el üstünde utarlard  seni

Bir kezin yüz döndüri bilseñ dikenden gül gibi

3 Yigit olduñ dôstum n  eyle c m-  l le-reng

r elinden gel berü bir an at ögren gül gibi

4 Yand  ma ruñ uda  s -i bezm-i cem l

lümüz ey em -i meclis saña r en gül gibi

5  doldur berü c m-  sür r-enc  kim

Güldi düny nuñ yüzi aç ld  gül en gül gibi

6 Sensüz açmaz göñlümü gül en ki did r olmaya

Cennet ehlinin yeri olurdu diken gül gibi

7 Gülmek olmazsa Nec  a lama od ruñ

          4a irsem : yetsem D.
          5b a reyim : atre ki D.

92 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ), s. 512.
79 92 / 2 : 5 D.
           2a üstünde : üstine D.
           3 : 4 D
           4: 3 D.
           4a Yand  ma ruñ : Bende ma r u D.
           5. beyit : - M
           6.beyit : - M.
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Gül en olmazsa müyesser i te kül an gül gibi

57a 93

azel-i Sul n Mur d

Mef lün mef lün mef lün mefa lün

1 Dem- -dem t r-i cevrüñ iltür ise c  incinmez

 yayum saña ru gelen urb ne incinmez

2 alup ç h-  zen nuñda bend itdi deli göñlüm

Mücerred bir fen  me rebdür ol div ne incinmez

3 Aceb mi t b t b-  hecrüñe at getürürse

Girerse ger semender te -i s na incinmez

4 ayurmaz r z u eb ger eyler isem n le vü ef n

Gül üzre itdügi mur  se er efg ne incinmez

5 Seni larlar ise k yuña vardu ça incinme

Mur  kim adem r ha ba a merd ne incinmez

57b 94

 Na re-i B

Mef lün mef lün mef lün mefa lün

1 Eger biñ za m ura amzeñ ten-i ury ne incinmez

            7b i te : u da D.
  93 Sultan Üçüncü Murad (Murâdî) Divan  ( K rkk ç, 1985 )’nda bulunamad .
94 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 222.

  94 / 1a amzeñ : t rüñ M.
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Uc ndan tek hem n bir se ç sun c ne incinmez

2 am u a dil-i a y n- af dandur

Göñül  eyler anlardan ki i y ne incinmez

3 Dil-i ad-ç k o m y-  mü g-b nuñ bendine almaz

Çeker zülf-i dil- züñ cef n ne incinmez

4 Döker  yoluñda d ne d ne gevher-i e ki

Yatur k-i me elletde yine bir d ne incinmez

5 Zeb n- n-  a dan per n olma ey B

Hez n t e-i r ururlar k ne incinmez

58a 95

il tün f il tün f il tün f ilün

1 lda bir aç lup anca en olur b da gül

an  ol onçe-i and n gibi  u engül

2 Na lar ba lad  nev-r z hev nda çemen

Eylesün b ed larla terennüm bülbül

3 Ru laruñdur gül-i ter onçe leb-i mey-g nuñ

Saña meyl itdi göñül baña gerekmez gül ü mül

4 Kendü ba nda degül mi n’içün ol meh bilmez

           2a a : n da M.
            3a ad-ç k :  M
    95 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 383.
    95 / 1a aç lup : aç lur M.



120

Dil-i misk ne ne bend eyledügin ol k kül

5 d- n yine B erer- d itdi

re ar  eyledi bir ne zer-ef n sünbül

58b 96

Fe il tün mef ilün fe ilün

1 Ol iki zülf-i mü g-i liye f m

Olm  ebr laruñ hil line l m

2  r ad deh n ise m m

lduñ ey m h al  emrüñe r m

3 me beñzer diyenlerüñ tenüñi

Hele ey dôst sözleri at m

4 Ab-g ne içinde mey gibidür

Leb-i la lüñ ay li dilde müd m

5 Olmasañ ger cih nda bir d ne

Zülfüñ olmazd  c n mur na d m

6 Vu latuñ na irersem eger

de-i la lüñ ile av m yam

7 Kime va f eylesem eh  seni dir

 oldum aña ben de ul m

96 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ),  s. 303.
   96 / 4. beyit  : - M.
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59a 97

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

1 Nev-bah r old  gelüñ azm-i gül-ist n idelüm

Açalum onçe-i albi gül-i and n idelüm

2 omayup l le gibi elden aya  bir dem

Mest olup onçe- fat ç k-i gir n idelüm

3 çelüm la l-i müz açalum cür alar

k-i gül-z  bu gün k n-  Bed n idelüm

4 Menzil-i ay  u arab urrem ü d olsun

alum zer  ü riy  deyrini v n idelüm

5 usun va f-  ru  y r ile B rin

Bülbül-i gül- eni meclisde azel- n idelüm

59b 98

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Gül-sit n bezm-i ar b u c m-  mey güldür baña

ul ul-i al -i ur avt-  bülbüldür baña

          5. beyit : - M.
 97 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 299.

   97 / 4b olsun mecmuada iki kere yaz lm .
98 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ),  s. 108.
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2 uñda ol iki zülf-i girih-g rüñ senüñ

uya onm  iki arr  t ze sünbüldür baña

3 Seng-i b -d duñla serde za m- mün ki var

e-i dest rda reng n aranfüldür baña

4 Mest ü medh am vel  mey-i eng rdan

La l-i n buñ leti keyfiyet-i müldür baña

5 ayder-i kerr yam meyd n-  na muñ B

Nevk-i me ü’l-fe r u ab  Düldürdür baña

60a 99

Ta s-i in azel-i Nec

il tün f il tün f il tün f ilün

I

Bezm-i hecrüñde ay  la lünüñ müldür baña

Zülfüñüñ merg lesi reyh n u sünbüldür baña

Görünen senden amu derd ü ta ammüldür baña

Gül en-i uñda h u n le bülbüldür baña

nem üzre za m-  peyk nuñ l güldür baña

II

Hey ne si r itdüñ baña bir la a görmezsem seni

Ayn-  d za  görinür çe müme cennet gül eni

Genc-i uñ ymet ü adrin ne bilsün herdeni

k-i s m u r y-  zerden incine anma beni

 yolunda begüm bunlar tecemmüldür baña
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III

Göñlümi zenc r-i zülfüñ bendine ba layay n

l gibi yilüp a ar ular gibi ça layay n

te -i hecrüñle s nem niçe bir layay n

Dem-be-dem bülbülleyin z r u z r a layay n

Sen fer at gül eninde lemi güldür baña

IV

h kim irmez elüm derd ü amuñ cem  itmege

Aradan benlik ic  perdesin ref  itmege

Dilber  benlik ar usun def  itmege

Leblerüñ iyyetin Cibr lden sem  itmege

Va f- lüñ gitmez a zumdan aranfüldür baña

61a V

Ber- ar r olmaz bilürsin çünki çar uñ gerd

irin anma  gerek c  i inüñ her ki i

Göklere irdi saña irmez in  n li i

Ey Nec  niçe abr idem ki dild ruñ i i

h n z u geh tekebbür geh te füldür baña

100

Ta s-i B azel-i Sul n Süleym n

il tün f il tün f il tün f ilün

I

 100 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 93.
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me-i hat ud ’dan al a bir il at gibi

Bir lib s-  f ir olmaz cisme ol kuvvet gibi

Var iken ba t ü sa det uvvet ü udret gibi

al  içinde mu teber bir nesne yo  devlet gibi

Olmaya devlet cih nda bir nefes at gibi

61b II

Ehl-i va det k in tuñ l u d dur

Merd-i f ri lemüñ mümt z u müste dur

Gör ne dir ol kim sözi g  Mes -enf dur

Sal nat didükleri anca  cih n av as dur

Olmaya ba t u sa det düny da va det gibi

III

at-  m nis-i bezm-i bek dur bet

at-  c n u beden senden cüd dur bet

d- ar ardur fen lem heb dur bet

o bu ay  u reti çünkim fen dur bet

r-  b  ister iseñ olmaya at gibi

62a IV

lemi gözden geçürseñ eyleseñ biñ y l ra ad

Devr içinde urmasañ görseñ hez n n k ü bed

Her arafdan a sa düny  mal  gelse l -yuadd

Olsa umlar s nca ömrüñe add u aded

Gelmeye bu e-i çar  içre bir s at gibi

V
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Menz l-i yi -i u ya isterseñ vu l

ubb-i düny dan fer at gibi olmaz  yol

d-m n-  erb b- uzletdür hem n B  mel l

Ger r itmek diler iseñ ey Mu ibb  f ri  ol

Olmaya va det ma am  g e-i uzlet gibi

62b 101

Murabba ib

il tün f il tün f il tün f ilün

I

Olmadum ben bir nefesde d elüñden ey göñül

Bulmadum dil ehrini d elüñden ey göñül

Yiridür ki eylesem fery d elüñden ey göñül

d elüñden ey göñül fery d elüñden ey göñül

II

Ey göñül senden kime bilmem ik yetler lam

Ba uma getürdügüñ li riv yetler lam

Dürlü dürlü mi netüñ er in hik yetler lam

d elüñden ey göñül fery d elüñden ey göñül

III

63a Ey göñül bir dem baña sen m nis ü y r olmaduñ

am güninde sen baña bir la a am- r olmaduñ

Ben neler çekdüm elüñden sen aberd r olmaduñ

d elüñden ey göñül fery d elüñden ey göñül

 100 / V-1 u b ya : düny ya M.
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IV

Ey göñül senden ökü  cevr ü cef lar çekmi üm

Mübtel -y  olup derd ü bel lar çekmi üm

r u a r ile ben ço  bel lar macer lar çekmi üm

d elüñden ey göñül fery d elüñden ey göñül

63b V

Ey göñül sensin alan abr ile mum benüm

Müptel lar defterine yazduran n mum benüm

ib eydür bilmezüm n’olur ser-enc mum benüm

d elüñden ey göñül fery d elüñden ey göñül

102

      [ Murabba  ]

il tün f il tün f ilün

I

Eyleyen eyd  d ’im

asretüñdür y  Res lull h senüñ

Derd ile h ittiren ub  [u] mes

Fir atündür y  Res lull h senüñ

II

z [u] eb k rum benüm ef n iden

r- asretle dilüm s n iden

102 Bu iir mecmuada eksik.
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64a 103

il tün f il tün f il tün f ilün

1 adden efz n mihrüm ol n -mihrib n bilmezlenür

Hep bilür ço  sevdügüm amm  hem n bilmezlenür

2 in  virmeyüp b ne resmin ullanur

z ider her gördügünce bir zam n bilmezlenür

3 ltif t- l-i dervi e ulüvv-i n omaz

Hep bilür a li h-  k m-r n bilmezlenür

4 amzesi za m urdu nca la li derm n itmede

Gerçi kim dil derdin ol b-  c n bilmezlenür

5 z u isti  ile B ye nmaz geçer

st gelse yolda ol serv-i rev n bilmezlenür

64b 104

Mef lün mef lün mef lün mefa lün

1 Nih l-i metüñ aceb na l-i dil- dur

Egerçi addüñ a  k külüñ a dan a dur

2 Çer üsnünüñ n  für em i k

Nig r- anber n-g  nih l-i s m-s dur

103 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 145.
  104 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 132.
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3 Bey af a-i ru ruñ üzre zülf-i pür-ç nüñ

Mi lin görmemi dür kimse bir -y arr dur

4 Ged -y  b -ser ü p  semend-i n za çignetme

neñde üsne ma r olma sul num bu düny dur

5 Ken r-  ba r-i na ma yine dürler dizmi  ey B

Sü r-  defter-i rüñ meger emv c-  dery dur

65a 105

Nec

Mef lün mef lün fe lün

1 Cef  vü ve vü n z ögrenürsin

Eyü varmaz yaramaz ögrenürsin

2 Ma  ser- -ser seyr idersin

Gelürsin bizde eh-n z ögrenürsin

3 Da  mu luf iken il gözedürsin

Gögercin gibi perv z ögrenürsin

4 Gelürsin bir dem eglenmez gidersin

Cef  vü cevri durmaz ögrenürsin

105 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ), s. 385.
   105 / 2a seyr idersin : seyr ider iken M.
            3a il : ul M.
            3b Gögercin : Keb ter M.
            4. beyit : - M.
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5 Ser- -p  gül gibi hep g  olurs n

Deh n- onçeden r z ögrenürsin

6 O ço  ço  sevdügümüñ vesine

Nec  sen de az az ögrenürsin

65b 106

Mi

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Bir dem ol dilber cem linden ra  olma  ne güç

Bir nefes c nesiz lemde  olma  ne güç

2 Gülist nda onçenüñ yan nda r olma  ne 

le gibi bülbülüñ ba nda d  olma  ne güç

3 Ben ged omazlar yüz uram derg na

di huñ sit nda yasa  olma  ne güç

4 Çe mi m itdükçe c amzesi ançer çeker

Mest elinde dôstlar ç b ça  olma  ne güç

5 Gül en-i üsni ken n utd  mihr  y r

Bülbülüñ t ze gülist nda z  olma  ne güç

66a 107

Mi

5a Ser- -p  gül gibi hep g  olurs n : Gelir gül ende gülden reng al rs n D.
           6a vesine : vesinden M.
  106 Mihrî Hatun Divân  ( Arslan, 2007 ), s. 220.
  106 / 3a sürem : uram M.
107 Mihrî Hatun Divân  ( Arslan, 2007 )’ nda bulunamad .
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il tün f il tün f il tün f ilün

1 fet olm  gözlerin dilber süzüp süzüp gelür

Mübtel lar p na dü mi  tozup tozup gelür

2 di hum diller alma a alaylar ba lam

Perçemin saça laruñ ba dan çözüp çözüp gelür

3 rum r itseñ n’ola ömrüm ser-i zülfüñ gibi

am sip alb-i  büzüp büzüp gelür

4 Ar uñda beñlerüñ beñzer abe  ferzendine

Dôstum dery ya dökülmi  yüzüp yüzüp gelür

5 av alvetde giderdi d m içinde d ne yo

filer mey neye zevra  bozup bozup gelür

66b 108

Ya

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Geçdi isti  ile ol serv-i s m-end mumuz

Mer ab na bah ne olmad  bayramumuz

2 asretinden dün gice ol gözleri mest nenüñ

Bezm içinde te -i s na döndi c mumuz

3 h kim r z-  vi l old  bize emr-i mu l

 108 Yahyâ Bey Divan  ( Çavu lu, 1997 ), s. 383, bu gazel mecmuada iki kere yaz lm  bk.
30b’de 41. iir.
85 108 / 3b bir yerde y r ile : y r ile bir yerde M.
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Yaz la bir yerde y r ile meger [kim] n mumuz86

4 Görmeze urup geçelden ol per -s  bizi

lumuz gibi gidüpdür abrumuz mumuz

5 Kendü lu ndan adem-renc de itmezse eger

re te r itmez ey Ya  bizüm i mumuz

67a 109

Terb -i K

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

I

Dôstum v lihem ol add-i nuñ içün

am rus  ben ol gül-i and nuñ içün

h idüp an yudaram la l-i dür-ef nuñ içün

le vü h u fi n durur i üm anuñ içün

II

asretüñden utu up em  gibi yanma  i üm

d idüp urreñi ef  gibi olanma  i üm

re ne  oduna yanma  u atlanma  i üm

Ey güne  ya ma beni ol meh-i t nuñ içün

III

N’ola ey m h-ru  serv- add zühre- as n

d olam va luña bir la a men z r u az n

              5b itmezsa : lmazsa M.
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67b Ra m l Tañr  içün lüme ey s ret-i Ç n

alma hecr od na ey serv-i rev n c nuñ içün

IV

Kimsenem yo  ki diye lümi ey m h saña

er itmez ne ‘aceb h le eyle h saña

N’ola bu i de tera um vire All h saña

n ya um lma rev n ol leb-i and nuñ içün

V

Küfrdür zülfüñ eger n’ola disem yüzüñe d n

h u perv n ne durur kim ola üsnüñe ar n

Açuban la l-i güher-b ruñ  d nüñ  d n

Didi kim d nma otur d n ile nuñ içün

68a VI

Dôstum sensin ü amm amu lem saña dôst

Senden ayru bel h u fi ndur baña dôst

r-  cennet yaña bir yaña vü sen bir yaña dôst

Ey per  e re beni rav a-i r nuñ içün

VII

Ey yüzi gül lebi mül ul üsn m  resen

Zülfi rey n u anavber- add ü hem r  semen

Üns utg l bu it ye ey -y oten

line ba  nergis-i fett nuñ içün

110

110 Der-kenar olan bu beyit mecmuaya sonradan yaz lm  görünüyor. 110 / h cet : haced M.
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[Ma la  ]

il tün f il tün f il tün f ilün

Meskenüm da lar ba ya cet almad

çdim ecel erbetin lo na cet almad

68b 111

     Sul n Mur d

Mef lü mef lü mef lü fe lün

1 Bir kerre al n n z ile ey serv-i rev num

u gibi a up payuña varsun bu rev num

2 Gül gibi aç l gül yine sen ey lebi onçe

Bülbül olay m ben ideyim h u fi num

3 Ömrüm seni bir kerre ucan olmaz i itdüm

ar l bize c nlar vireyin yoluña c num

4 Mü k-  ru  u zülfüñ olal  gice gündüz

Mihrüñle mehüm geçmededür devr-i zam num

5 Bir kerre Mur da ar lay n dimi  ol y r

Gerçek dimi  amm  bu yalana yo  inanum

69a 112

   111 Sultan Üçüncü Murad (Murâdî)  Divan  ( K rkk ç, 1985 )’nda bulunamad .
112 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 304.
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Fe il tün mef ilün fe ilün

1 aste-i derd-i  c nem

Mübtel -y  bel -y  hicr nem

2 Çe m-i b  gibi aste-dilem

Ser-i zülfi gibi per nem

3 em -ve ub  ol nca ev umdan

h and n u g h giry nem

4 N’ola abrum ya as  ç k olsa

Mest u medh  c m-  hicr nem

5 Bunca cevr ü cef  baña nice bir

y k fir hele müselm nem

69b 6 n-  va la irmez isem

am ten nda nice bir yanam

113

Ta s-i Ferd azel-i Sult n Sel m

Mef lün mef lün mef lün mef lün

I

Göñül yo erre mihri ol [meh-i] t  neylersin

Cef  vü cevri ço  b -lu f u b -i  neylersin

Çü y r-  c nuñ olmaz böyle y r-  c  neylersin

Bu mürde cismüñe c n olmayan c  neylersin

Dil  derdüñe derm n olmayan derm  neylersin
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II

70a Mur duñ ol per lma dur[ur] tes r her demde

Bu sevd  kimesne almam dur nesl-i demde

Kil müñe göre uzat dimi ler p yuñ lemde

Ged -y  b -ser ü p  iken ey dil g e-i amda

Sevüp bir p di h- üsn ü  neylersin

III

Sözi kes r- a gel virme keder v ’i

Çeker yo  yire senden ehl-i dillere derd-i ser v ’i

u kim i m-i na muñ üsrevidür gör ne dir v ’i

Der-i c or b  cin  med  ider v ’i

Dir  añlamaz bir c hil [ü] n  neylersin

IV

70b as da gel kerem it lma apuñda nigeh gitsün

Bu ‘i ret-g ha kimdür an  gelsün g h geh gitsün

Bir iki kez hele didük aña bizden güneh gitsün

Ser-i k yuñda urmasun ra b-i r -siyeh gitsün

Gülist n-  cin nda ey melek ey  neylersin

V

Saña ben bir na at ideyin fevr  kerem eyle

Fen  bul Ferd  gel kendüñi k- adem eyle

Ne dir gör añla fehm-i remz m r-i mu terem eyle

Sel  m ni -i vu lat vüc duñdur adem eyle

Vi l-i y re ir bu b -i hicr  neylersin

71a 114
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Terb -i Ved

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

I

Ol ki c n pertevidür a did  anuñ

Serv-tek meti var gül gibi ru  anuñ

 ki göz gördi göñül old  girift  anuñ

Baña ma er oparur n z ile reft  anuñ

II

Ben niçe l  olam Y rab anuñ retine

Yüz boy  serv ü amer yüzlü urur dmetine

metin çeng idüben secde lur betine

zla up  ça rur s rr ile her t  anuñ

III

al  Ir dan ba uben h çeker asret ile

amze ya ar yürüse her yaña ol met ile

71b n ba lar ten-i mecr uma yüz let ile

ve ü n z-  tebessüm ile güft  anuñ

IV

blaruñ gül eninüñ mihri güli bitmez imi

uñ bülbüli göñli am  hiç gitmez imi

Ey Ved  çü cef  resmini i itmez imi

Yazu re göñül old  girift  anuñ

115
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Ni rn me-i b

Mef lün mef lün fe lün

1 Gel ey n me bugün sul numa var

Yüzüñ yere sür ol c numa var

2 Müb rek yüzüni çünkim göresin

Öñünde z ri lup a layas n

72a 3 Diyesin lümüñ bir niçesinden

Bu asret gündüzünüñ gicesinden

4 Yedi  fir ndan kin yet

Sekiz cennet vi linden hik yet

5 Ba ndan aya a dek ‘izz ü devlet

Aya dan ba a var nca le fet

6 Tenümüñ c  c numuñ 

Gözümüñ n  göñlümüñ sür

7 Boy  serv ü yana  gülist num

Duda  çe me-i b-  zül lüm

72b 8 dici c numa cevr ü cef

Getürüci ba a ço  ço  bel

9 Ya um ef at ya yla silmeyen dôst

Yolunda cidd ü cehdüm bilmeyen dôst

10 Beni bu derd ile dem-s z iden y r

Niy zum gördügince n z iden y r
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11 Cef  vü cevri getürme mi net ile

af lar sür cih nda devlet ile

12 Müd m emrüñe r m olsun felekler

Du’  u devletüñ lsun melekler

73a 13 Du dan oñra ey y r-  cef -k r

Dökülsin çünki lümden aber-d r

14 amuñdan artal  fery d u z rum

Dükendi almad abr u ar rum

15 Yüzüñ görmeklük ister bu göñül göz

Ne gice r at olurum ne gündüz

16 Gözüm göñlüm saña ret yürürüm

Nereye ba arum seni görürüm

17 Üm düm gerçi kim senden vef dur

Vel kin lum cevr ü cef dur

73b 18 Senüñ uñ çeken d olmaz imi

Es rüñ amdan d olmaz imi

19 Senüñ uñla ben div ne oldum

Cem lüñ em ine perv ne oldum

20 Cem lüñ gibi ke f oldu ça r zum

Senüñ n zuñ benüm artar niy zum

21 atuñda ükr kim ey p di hum

Seni sevmekden artu  yo  gün hum

22 Cef dan gerçi kim döndürmezüm yüz
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Vef  it aduñ olmasun vef suz

74a 23 ñen n z eyleyüp açmaya benden

Ki cevher yirden olur gül dikenden

24 Egerçi kullaruñuñ ben kemiyem

ñen açmaya benden demiyem

25 Es rüñ olmu um çün her cihetden

Na ar l ben uluña her cihetden

116

azel-i Sul n Süleym n

Mef lün mef lün mef lün mef lün

1 Zümürrüd na  dü ünse zem ne nev-bah r olsa

Gülist n seyrine varsam bile anca  nig r olsa

74b 2 up c lar yüzün sürse dem- -dem serv aya na

Aç lsa her araf güller amu lar hez r olsa

3 Ne  esb  cümle müheyy  itseler yir yir

Gehi n  eylesem b de gehi b se-ken r olsa

4 Disem dil derdini bir bir oturup n-  gül ende

Der n-  dilde her ne var aç lsa ik r olsa

5 Mu arrer tevbe i rd  Mu ibb  n  idüp c

u göñlümden giçen baña bir gül r olsa

116 Muhibbî Divan  ( Ak, 1987 ) s. 745.
  116 / 4a Disem : Dilesem M.
           5b göñlümden : göñlünden M. / gibi : -M.



140

117

Na re-i B

Mef lün mef lün mef lün mef lün

1 Aç lsa onçe manend-i leb-i la l-i nig r olsa

aç lsa urde-i p ze  sebze-z r olsa

75a 2 Getürsem pendini bir bir yirine v -i ehrüñ

Bah r olsa nig r olsa ar b- -güv r olsa

3 Elinden s -i dehrüñ ne anlar yutdu um görseñ

Aç lsa l le-ve  d  nih num ik r olsa

4 N’olur b -ra m u seng n-dil cef  tünd ü ser-ke den

Göñüller iñlese  olsa dil-ber ve-k r olsa

5 Piy le dönse ey B  yine gül devrini görsek

Ken r-  c da ay  itdükçe dil-ber der-ken r olsa

75b 118

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

1 Lev -i rda uñ na  yazma amelüm

Künc-i alvetde senüñ fikr-i lebüñdür emelüm

2 Yiti inceydi hem n derdine ben b ruñ

 117 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 380.
118 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 305.
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ve-i va na y ruñ nideyin irmez elüm

3 Bülbülün med  idüp ol  gül-i ter didügi

Bir ömür dörpüsidür addüñe nispet güzelüm

4 Benem ol  nih l-i çemen-i mi net kim

ve-i ma rifet ü fa l u hüner bükdi bilüm

5 demüñ ehl-i riy  sözleri an n ur dur

oldura ol an olaca  içelüm

6 de-i mihr ü vef  s ar dur ey B

N’ola devr eyler ise bezm-i cih azelüm

76a 119

Mef lü mef lün mef lü mef lün

1 eb-nem gibi aç lsun oñ e k-i fir num

Güller gibi aç lsun tek onçe-i and num

2 Ben b-  rev n itmek c n üzre gözüm ya n

Tek meyl-i ken r itsün ol serv-i num

3 d-  ser-i zülfüñle gül-z r-  dil ü c nda

Sünbüller ider peyd  efk r-  per num

4 m-  mey-i ‘i retdür ‘ uñda dil-i pür- n

em -i eb-i vu latdur d  dil-i s num

   118 / 4.beyit : - M.
119 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 309.
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5 Sen gül gibi gül- ende gülmekde aç lma da

ñler afes-i tende mür -i dil-i n num

6 z uy us na varm lemden olup f ri

dem mi görür imdi ol gözleri mest num

7 Döksün güher-i e ki B  reh-i k yuñda

Ma l-i dil ü d de hep yoluña sul num

76b 120

Mef lü mef lün fe lün

1 Ru ruña anber-ef n

‘Abd-i abe dür ad  rey n

2 Ol l-i siyeh Bil l ü lebler

t biri birisi merc n

3 Zülf-i siyehüñ müb rek olsun

il at-i anber n-gir n

4 rüp erefe sa d olurd

ul olsa eger o m ha keyv n

5  sözi gibi cevher itsün

Perverde iderse k n-  imk n

77a 121

   4.beyit : - M.
   5.beyit : - M.
120 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 331.
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Ez- n eyd

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

I

Ey yüzi m h u addi serv-i rev num berü gel

Ey lebi ehd ü eker piste deh num berü gel

 sensüz felege h u fi num berü gel

Gel gel ey göñlüm alan r at-  c num berü gel

II

 nik buñ aluban ey yüzi gülz r beni

Eyledüñ bülbül-i de gibi z r beni

-tüv n eyledi bu fir at d r beni

Gel gel ey göñlüm alan r at-  c num berü gel

77b III

Bir na ar retüñi görmi em ey m h-  cih n

Senden ayru a dur d delerüm e k-i rev n

Niçe ayru gezesin irini Tañr dan utan

Gel gel ey göñlüm alan r at-  c num berü gel

IV

N’ideyin terk ide bilmem ekerin le etini

alm am te ne deh n vir lebüñüñ erbetini

Bundan artu  çekemem sen anemüñ fir atini

Gel gel ey göñlüm alan r at-  c num berü gel

78a V
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Niçe eyd -i b -ç re[y]i b r idesin

Yiridür kim gelüben derdini t r idesin

N’ola ger ‘  b -ç reye bir ç r idesin

Gel gel ey göñlüm alan r at-  c num berü gel

122

Mur bba  ez- n Nec

il tün f il tün f il tün f ilün

I

Gel kim aç ld  çiçekler arf-  gül en bdur

urdu u ile her a aç bir s m-ten ma bdur

78b d ferr  old  servüñ s yesi c bdur

a gel kim arf-  gül en bdur merg bdur

II

leme nevr z sul n old  isti l ile

Kendüyi gül en donatt rm yla al ile

Sebzeler her dem saña dirler zeb n- l ile

a gel kim arf-  gül en bdur merg bdur

III

Kimseye itmez vef  bilürsin eyy m-  dü-reng

-vef  düny  içüñ l f eyle arda  itme ceng

122 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ) s. 114.
  122  /  I-a arf-  : seyr-i D.
             II-b Kendüyi gül en donatt  : Geldi o gül en kendüyi M.
             III : IV D.
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79a Her a aç dibine ald  s ye bir na ’-  peleng

a gel kim arf-  gül en bdur merg bdur

IV

ub  devlet irdi va luñ gözini uyar gör

Mekteb-i ‘a  old  gül en gel oturma var gör

rif ol her af a-i gülde cem l-i y ri gör

a gel kim arf-  gül en bdur merg bdur

V

lem içinde senüñ ‘irf na meylüñ var ise

Gitme yabana eger kendüñe a luñ y r ise

Ger ara  seyr-i behi t ü bet-i d r ise

a gel kim arf-  gül en bdur merg bdur

VI

lemi oldurd lar n le vü fery d ile 89

Gel berü dir el alar serv-i sih im d ile

Her ki iye bülbül ü umr  ça rur ad ile

a gel kim arf-  gül en bdur merg bdur

VII

Sen ar b iç ar uña bülbül ser- z eylesün

h nevr z u ic z ü g h ehn z eylesün

onçe gülsün serv al nsun semen n z eylesün

a gel kim arf-  gül en bdur mer bdur

89       III-c dibine : dibinde D. / s ye bir : s yeler D.
          III-b arda  : c n  M.
          IV-a göñlün : va luñ M.
          V : VI D.
          V-c / V-d : - M.
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VIII

urrem ol kim sebzede ev  u af lar idesin

Mest olub ‘ lara mihr ü vef lar idesin

Va t ola misk n Nec ’ye du lar idesin

a gel kim arf-  gül en bdur merg bdur

123

il tün f il tün f il tün f ilün

79b 1 r olup a ra demler begenmez ol per

Kendüye hem-r z idindi ya ni bizden yigleri

2 tlerüñden ayr  görmez ra büñ gözleri

Böyle od-b n eyleyen sensin an  ey per

3 m- amda meskenüm bir künc-i ulmetdür vel

le-i hum ya ar her ub em -i veri

4 Bezm-i meyde b se-i la l-i nig ra d ider

Gögsine ursa n’ola c muñ ür ançeri

5 Almaz oldum B  kü l-i cil aynuma

tiy -y  çe m idelden k-p y-  dil-beri

80a 124

          VII : - M.
          VIII : - M.
123 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 420.
124 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 418.
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Mef lün mef lün fe lün

1 Riy  cennetüñ ey re k-i 

Bul nur k yuña nisbet 

2 Deger bir kez yüzin görmek o m huñ

Güne ur  gibi yüz biñ filori

3 Hez n mülk ü m l ü c hdan yig

Cih nda bir nefes albüñ 

4 Dü ürdi efser-i i li serden

çüp b -h  olan c m- ur

5 Cih n mülkinden ey B  ne l

Bilürsin behre-i Behr m G

81a 125

il tün f il tün f il tün f ilün

1 me- b ol feti aldu ça tenh oyn na

anuram ebrüñ girür m h- eb- oyn na

2 ub -dem ey f te b de ef n eyleme

Çün girürsin her gice bir serv-i b oyn na

3 N’içün a lars n felekden bilsem ey eb-nem seni

  124 / 1. beyit : - M.
 125 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 367.
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Çün girürsin her zam n bir verd-i r na oyn na

4 Dür di üñ va nda rüm defterin gördi meger

Kim adef mecm as ald  dery oyn na

5 Ru laruñ ev yla pür-d  itdi B  s nesin

Bir avuc berg-i gül-i ter oyd  g oyn na

81b 126

Mef lü f il tü mef lü f ilün

1 Bend-i ab  çözilmeye t  c me ç maya

Na d-  vi l  n -k me ç maya

2 Berr-i ic za emme-i zülfüñ yitürse b d

ucc c ala b diyede ma ç maya

3  ç arsa kürs ye her cum’a am degül

Amm  bolayki lu f ide bayrama ç maya

4 muñda p s-b nl uñ itmezse m h-  nev

ma iri meye dilerin b me ç maya

5 ald ay l-i ançeri ad-p re s nede

ye beñzer ol ki dü e d me ç maya

6 ’im rev  m ayra ç a t  u ançerüñ

Bir hi e da  n -k me ç maya

126 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 394.
  126 / 4.beyit : - M.
           5. beyit : - M.
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7 ar r-i zülfi gibi öyle añlaram

’ir um  o serv-i gül-end me ç maya

82a 127

Mef ilün fe il tün mef ilün fe ilün

1 Esirgemek gerege  dil-ef

Ale’l-  ki b -vef  ola y ri

2 Göñüllerini cih n al nuñ senüñ uñ

td  kendüye dery  niteki enh

3 Ne derd-i  bilürsin ne mi net-i hecri

Hey fet-i dil ü c n adr-i üsni bil b

4 Çemende j le-durur anma bülbül-i eyd

ulad  e k ile n-  sar y-  gül-z

5 Hem e met-i b  va f ider B

Bülend-mertebe olsa aceb mi e

82b 128

Fe il tün mef ilün fe ilün

  127 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 409.
128 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 363.
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1 fl iken d yesi uca nda

Gül idi opmadu  buda nda

2 Leb-i c ne gibi onçe-i ter

opmad  da  dehr ba nda

3 Ru uñuñ l le ba  açu  delüsi

li sevd  var dim nda

4 ada t u zek t-  çe müñdür

m ü zer nergisüñ çer nda

5 de ayl  al nd  meclisde

Öpdiler s yi uda nda

6  rez du terinüñ ol engü t

m al lidür aya nda

7 ki ançer nm  ey B

aste çe mi ol nda nda

83a 129

ab

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Göñlüm ald  al ile bir gözleri ala yine

Gözleri alalaruñ c nlar fed  alay na

128 / 4. beyit : - M.
           6. beyit : - M.
  129  On Alt nc  Yüzy l airlerinden Kabûlî’nin iirleri (Duyar, 2009), s. 326.
  129 / 1a al : n z M.
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2 Al dür femüñ g ekerdür leblerüñ

An  seyr itmek dilerseñ destüñe al ne

3 Ehl-i derd nuñ m u amdur yidügi

Bu sim t-  bezm-i amda da  ço  ala yine

4 rz -y  d ne-i lüñle arf-  b buña

Sa f-  gerd nden keb ter-ve  niçe ola yine

5 y ab  y r ile bir kez olur al  viri

anma kim bu göñlüm alan bir da  ala yine

83b 130

em

Fe il tün mef ilün fe ilün

1 Ey beli ince vü lebi onçe

Baña old ay lüñ eglence

2 Bul ca  y  c me- nda

anuram u radum yatur gence

3 Va f idelden miy n u k külüñi

Sözlerüm old  inceden ince

4 Niçe Rüstemleri zeb n eyler

uta kimse ‘a la pençe

5 Kimse n eylemezdi fiye ger

           3a l m u amdur : l amda M.
            5b bu göñlüm alan : bir göñlün ald  M.
130 Prizenli em’înin Divan  ( Karavelio lu, 2005 ), s. 531.
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em iy  depreneydi lince

84a 131

Mef lün mef lün fe lün

1 Ru uñ berg-i gül-i s r- ba beñzer

Leb-i la lüñ ar b-  n ba beñzer

2 Für  d uñ s nem üzre

-i mihr-i lem-t ba beñzer

3 igüñ Mescid-i A ya m nend

Yüzüñ ble uñ mihr ba beñzer

4 Ser-i zülf-i siyeh-k ruñ eb-i t r

ruñ pertevi meh-t ba beñzer

5 Cih n efs nedür aldanma B

am u uss ay l-i ba beñzer

84b 132

Mef lün mef lün mef lün mef lün

1 Nes m-i ub  eser c n-ba  olup heste heste

Cih nda böyle c n virmi  degüldür da  bir aste

131 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 172.
132 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 375.
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2 Aya  elde ay  eyler çemende ba aldurmaz

un lm  s ar- ret ezelden nergis-i meste

3 Tem -g h- üsnüñde cih ayret alm dur

an nüñ gözleri ayr n fa rüñ çe mi dem-beste

4 ola ma dan degül fari  kemend-i k küli d ’im

Ula ma dan degül li kem n ebr  peyveste

5 Bir elde B  gül gibi s ar var iken geldi

ay l-i k kül-i mü ni sünbül und  bir deste

85a 133

Ya

Mef lün mef lün mef lün mef lün

1 ul itse kendüye düny  bir h-  cih n olsa

Sel arsa dülbendin Süleym n-  zam n olsa

2 Deh  mül aç  sünbül yaña  gül beni fülfül

Lebi onçe beli ince boy  serv-i rev n olsa

3 uyulmazd am- uñ belürmezdi  dilber

Cih nda  u mü g ey dil eger bir dem nih n olsa

4 Nig r olmay ca  c nsuz bedendür al a-i cismüm

Dil-i vir neye genc olsa biz  nev-cuv n olsa

    132 / 3 : 4 D.
             4 : 3 D.
             4a ri  : li M.
            4b li : f ri  M.

133 Yahyâ Bey Divan  ( Çavu lu, 1997 ), s. 519.
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5 Tenümle c  ben ükr neye lardum ey Ya

Güzeller a meyl itse b  bir zam n olsa

85b 134

Fe il tün mef ilün fe ilün

1 Geçüp afyon am itse c numa k r

r irer baña ne ’e-i esr r

2 am zeb n itmek istese c

Yeti üp ber urtarur her b r

3 ablar old  mi l-i op u tüfeng

Alma a ki ver-i af da r

4 Ten es n y ard f-  miz c

utar amm ar b bir mi r

5 ‘Ara  ey V  iñmesün gözüme

Ki olur b -i bel -y um r

86a 135

med [Pa a]

il tün f il tün f il tün f ilün

  133 / 4b vir neye : vir neme D.
           5a tenümle : hem e D. / ben : ol D.
           5b bir zam n : y r-  c n M.
135 Ahmed Pa a Divan  ( Tarlan, 1992 ) s. 240.
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1 uñ ar  it güle gül ende zib lanmasun

Serve göster metüñ n z ile ra lanmasun

2 l mu avves laruñ rf-  kül huñdan ay n96

urre-i meh ekl-i ebr na arr lanmasun

3 Sür ra bi rav a-  k yuñdan ey -li

Ba  cennetdür an  k fir tem lanmasun

4 Zülfi zenc rindedür ol dil-berüñ div ne dil

Dola up b d- ab  zülfüñe eyd lanmasun

5 Bülbül-i udsi gibi med  eyler A med addüñi

leler n ziklenüp güller mu arr lanmasun

86b 136

Na re-i Güft r- am

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Bir kel m it ey eker-leb  g lanmasun

Mürdeler l zinde kim  Mes lanmasun

2 ma ç gil gösterüp her g eden mü n hil l

h-  nev ermende olsun da  peyd lanmasun

3 Ele alduñ c m-  mey zülfüñ per n eyledüñ

Seni bu üsn ile gören nice eyd lanmasun

  135 / 1b metüñ : addini D
           2 : 3 D.
           3 : 5 D.
           4a Zülfi zenc rinde dil div nedür ol dil-berin D.
           4b zülfüñe : bendine M.
           5 : 6 D.
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4 suf- sin ey meh Y sufa göster cem l

Da bl anmasun üsnine arr lanmasun

5 Rind-i rüsv dur am  sensüz ey m-  c n

……elinden ç up pek da eyd lanmasun

87a 137

Am

il tün f il tün f il tün f ilün

1 atre yüz retde amm  ma de dery laruz

Gerçi err tuz vel  mihr-i cih n- laruz

2 Degme bir z  u za an bilmez -y  r umuz

iy n-  b irf nuz ki eker- laruz

3 Ni met-i düny ya m nend-i meges ba  egmeyüp

kin-i f- an at oluban an laruz

4 Man ayr o uyup r-  perr-i dan

Biz tecell  gül eninde bülbül-i g laruz

5 Ey Am  her as u k bilmez ‘um umuz

Kim hev -y  ile pür-c  olan dery laruz

87b 138

Fevr

138 iir Mecmualar nda XVI. ve XVII. As r divan iiri: Rahmî ve Fevrî ( Tarlan, 1948 )’de
bulunamad .
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il tün f il tün f il tün f ilün

1 Gelmedin düny ya ahr-  dehri i n itmi in

du um dem anadan anuñçün ef n itmi in

2 m destümden dü üp meclisde aç lm ar b

Mest iken bilmezlik ile an itmi in

3 Görmi in em r-i y ri lm n s nem ik f

ayret alm lum  ç k-  gir n itmi in

4 hid  peym neden geçmez diyü n eyleme

Neyleyin bezm-i ezelde böyle peym n itmi in

5 Ol aç  Leyl ye Fevr  dil virelden  ile

Kendimi Mecn n gibi lemde dest n itmi in

88a 139

lih

Mef lün mef lün mef lün mef lün

1 Lebüñ dirisidür‘ -y  r -efz  söyletsek

Gözüñ ma dur i  idüp mevt  söyletsek

2 Gerek ‘u a dur gerek a r u c na

amu medhüñ ider a  vü edn  söyletsek

3 Ne içün söylemez od-b n olup sen ‘  z ra

Dil ne-ve  ol -i  söyletsek

4 ab l itmez as d-  seng dil si r-i el l itsek

Kel m-  mu z-i mihrüñle ru -ar  söyletsek
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5 Pür eylerdi cih n mecm as n va f-  cem lüñle

Nig ra V lih -i v lih ü eyd  söyletsek

88b 140

Mü

Mef lü mef lü mef lü fe lün

1 Her-geh ki gelür y duma ol serv-i rev num

Efl ke ç ar asret ile derd-i fi num

2 Sevdüm seni c n birle vel  bilmedüm ir

Kim ehl-i cih n cümle olur dü men-i c num

3 Ni amdur eger ehl-i cih n dü menüm olsa

Olsañ baña ger dôst sen ey c n u cih num

4  Rab bu ne oddur ki benüm c numa alduñ

Ger er ini lsam yanar ey em -i zeb num

5 Mü unurum ki varur c n bedenümden

Her-geh ki gözümden gider ol serv-i rev num

                       89a 141

Sul n Sel m

Mef lü f il tün mef lü f il tün

1  bah r iri di gel seyr-i gülsit na

Gösterdi aks-i r yun ne-i zam na
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2 Fikrüm cem lüñ ile lum vi lüñ ile

Old ay lüñ ile göñlüm nig r- ne

3 Mey la lüñ ile c  hem-reng ü hem-dem old

lib gelürse añ m  ba  itse er uv na

4 Gül ende devr-i gülde y r ile ‘i ret iden

Beñzer sa det ile sul n-  k mr na

5 Ol y re derd-i um er  eylemek dilerdüm

Amm  Sel  hergiz mümkin degül bey na

                       89b 142

Na re-i B

Mef lü f il tün mef lü f il tün

1 Açd  gülüñ ni n b d irdi gül-sit ne

Gösterdi r y-  ba ne-i zam ne

2 ük fe döndi bir s m-ten nig re

Her bir nih l-i mevz n bir serv-i ad cev ne

3 Bülbülde avt-  reng n güllerde ret-i Ç n

Fa l-  bah r M  gül- en Nig r- ne

4 ir lib sa oyd  e r-  b  devr n

m-na  kem  geydürdi er av ne

5 Mekt n elde utm  zanba  reh-i çemende

‘Ar  ide t  ki lin sul n-  k m-k re

142 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ), s. 391.
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90a 6  Ya ni o h-  mu bil ol nükte-d n-  k mil

  ib- n-  ‘ dil Sul n Sel m ne

7 t-  ker mi va  B  ne g ne lsun

  Mel z olan ma  mümkin degül bey ne

143

Ma la

Mef lün mef lün fe lün

Seni sevdügüme iñcinme hum

Severler b olan  p di hum

144

Ma la  Nec

Mef lü mef lü mef lü fe lün

Sevdüm yine bir c n ile c n olaca

-ç re bilür derdine derm n olaca

90b 145

Enver

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Geh baña bir ay olur ol m h-  t ndan vef

143 Mecmuada “Ferd” olarak kay tl r.
144 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ), s. 419.
145 Ümmî Divan airleri ve Enverî Divan  ( Kurnaz-Tatc , 2001 ), s. 47.
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Geh görinmez y l geçer ol mihr-i ra ndan vef

2 ar udan gördüm geçer ‘ömrüm vef  it gel didüm

Hey dir  geçdi ‘ömrüm görmedüm ondan vef

3 Dest-m lin yüzine utd  görüp ‘a  ehlini

Cevre çün yüz utd  görmez kimse c ndan vef

4 El virüp devr n bügün öpdüm aya uñ s

Gerçi görmez degme bir kimse bu devr ndan vef

5 Ki i ‘ömrinden vef  umma  gibidür Enver

steyen lemde ol zülf-i per ndan vef

91a 146

Enver

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Rav a-i k yuñda açdu ça deh num Mu af

ikr ider y  Mu af  ismin zeb num Mu af

2 de-i la lüñ içen cennet ar ndan geçer

Ey lebi kev er yüzi b  cin num Mu af

3 Germ olup bezmüñde ç k itdüm ya am ev  ile

il ol germiyyete ey mihrib num Mu af

146 Ümmî Divan airleri ve Enverî Divan  ( Kurnaz-Tatc , 2001 ), s. 48.
   146 / 1a Rav a-i k yuñda açdu ça : Her açan h eylesem açsam D.
            1b ikr ider : Çag rup D. / ismin : diye D.
             2 : 3 D.
             3 : 4 D.
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4 Bir mu avver n rsun ükr ne yüzüñ görmege

Eyledüm ev  ile ya ma num num Mu af

5 Mu af- üsnüñ ç aruban o  bir kez yaña

Enver [y]e bir gün ey  kem num Mu af

91b 147

ay

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

1 li ümde bu göñül her kime kim m yil olur

Göremez bir kez anuñ m h-  cem lin y l olur

2 zig r itdi bel  mevcini çe mümde ‘ay n

Ac lar çeker ol kimse ki dery -dil olur

3 Bu adar d ne-i encümle bitürmez bir berg

Mezra  sebzi sipihrüñ niçe b l olur

4  gibi to  varur ya gibi egri iremez

Menzil-i ‘a  nig ruñ ne ‘aceb menzil olur

5 ayr ya mihr ü vef  ola ay ye cef

Ey eh-i mülk-i mel at buña kim yil olur

92a 148

          4 : 2 D.
          5. beyit divanda: R en itdi gün gibi va f-  ru un her beytini
                                      Enver ’nün iy meh-i n -mihrib num Mu af
147 Hayâlî Bey Divan  ( Tarlan, 1945 ), s. 123.

  147 / 1b bir kez : bir gün D.
           3a berg : k h D.
148 Âhî Divan  ( Sungur, 1994 ), s. 171.
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Mef lün mef lün mef lün mef lün

1 Güzellük nev-bah nda cih n b  bah r olsa

Baña ol yüzi gül ensüz gerekmez ger hez r olsa

2 amer yüzlü ara beñlü güzeller p di dur

Benüm m h-  siyeh-çerdem ‘aceb mi ldar olsa

3 Süv r-  esb-i n z olm  güzeller ço  durur amm

At  öñince seyr itsem baña bir eh-süv r olsa

4 Ne z asr idi el-  zümürrüd-reng efl küñ

Binas  p yd r olsa es  üstüv r olsa

5 Lebi onçe beli ince güzeller ço  durur amm

oculsa der-mey n olsa öpülse der-ken r olsa

6 Ba um alup giderdüm ben ‘adem mülkine dek 

Öte yan nda düny nuñ eger bir reh-güz r olsa

92b 149

Nec

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Si r ider reft rda reh-i serv-i manuñ senüñ

l yarar güft rda la l-i dür-ef nuñ senüñ

  148 / 1a b  : b  M.
           2 : 5 D.
           3 : 2 D.
           5 : 3 D.
           5a: der ken r : bir ken r M.
149 Necâtî Beg Divan  ( Tarlan, 1963 ), s. 335.
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2 Leblerüñ mühr-i Süleym n oldu u içün ey per

Her yañadan ejdeh lardur nigeh-b nuñ senüñ

3 anlu ya  ile oludur gözlerimüñ k sesi

Çe m-i ser-mestüñ diyelden içeyüm anuñ senüñ

4 Ey kem n-ebr  yüregüm yerine o urd  o

Ba m r ba na ol anlu peyk nuñ senüñ

5 Meryem- aralar geymi al nur n z ile

Yirde sürür d menin zülf-i per nuñ senüñ

6 Bülbüli ötdürmez old  t ze d num benüm

onçeyi söyletmez old  la l-i and nuñ senün

7 ef at ndan ise ey b -güneh an idici

firem ger var ise bir erre nuñ senüñ

8 Di  bilermi sin leb-i ehdine y rüñ vaz gel

Ey Nec  döymez ol atluya dend nuñ senüñ

93a 150

149 / 3a k sesi : ar  D.
           3 : 4 D.
           4 : 3 D.
           4a oturd  o  : oturmad  M.
           4b ba m r ba ruma : ba may nca ba na M.
          5. beyit : - M
           6. beyit : - M.
        7. beyit : - M.

          8a ehdine y rüñ : n-i y ra D.
150 Âhî Divan  ( Sungur, 1994 ), s. 140.
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il tün f il tün f il tün f ilün

1 me-i sebz ile bir serv-i bülendüm var benüm

Serv gibi sebze-p  olm  efendüm var benüm

2 Bu dil-i re bir yirden iki ma b sever

Çifte öküzler nm  bir levendüm var benüm

3 Zülfiyile lar nda c n a lmaga

d-  dilden ara ibri üm kemendüm var benüm

4 l alemlerle yazarlar af a-  defterde

kül-i dil-berde bir aç dürlü bendüm var benüm

5 Na  olup s nem ni n-  za m-  seng-i y rdan

Lev -i zer n üzre  l civerdüm var benüm

6 Gül en-i tab ndan ’nüñ saña ey onçe-leb

Gül gibi t ze r-i dil-pesendüm var benüm

93b 151

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Ger ged  isem ne var am mülkinüñ sul yam

Sen kem n-ebr  nig ruñ ul yam urb yam

2 Ey am-  dild ra ço dan m  es r olduñ diyen

Dünyede kendüm bilelden v lih ü ayr yam

150 / 2a iki ma b b : ikisin M.
          3. beyit : - M.
          4a za m-  seng-i y rda : za  seng n y rda D.
151 Üsküplü shak Çelebi Dîvan ( Çavu lu-Tanyeri, 1990 ) s. 228.
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3 Bir iki gün ‘ömrüm oldu ça bu mi net- nede

n- amdur yidügüm derd ü bel  mihm yam

4 üsnüñ sen gül-i and  iseñ dôstum

Ben de am gülz nuñ bir bülbül-i n yam

5 abr didügüñ nedür  bilmezsin gibi

Kim nenüñ gibi cem lüñ z r u sergerd yam

94a 152

Nec

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Gerçi sen bu lebler ile al lem c n

ordu um ayb eyleme bill h kimüñ c n

2 c-  devletdür meger ba uñda mü n k külüñ

Kim güzeller n hem lemüñ sul n

3 Mürdeye c nlar ba lar söze geldükçe lebüñ

Anuñ içün saña lem dir ki dem c n

4 Gözümüñ n  vü göñlümüñ sür dur apuñ

asta göñlüm ç resisin derdümüñ derm n

5 Ey güne  kendüni  içre yüksek utma kim

  151 / 2b v lih ü ayr yam : ul yam urb yam M.
           3b n : n M.
           4b ra  : and  M.
           5b cem lüñ : ki inüñ D. / z r u : z r-  D.
 152 Bu gazel mecmuada iki kere yaz lm . bk. 55a.
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Ol amer yüzli nig ruñ sen de ser-gerd n

6 Gerçi n zükdür Nec blar ayd itmede

Diller alma da vel  sen de cih n fett n

94b 153

Murabba  [Nazm]

Mef lü mef lü mef lü fe lün

ra öpüldüñ mi lebüñ dillediler mi

na uculduñ m  belüñ ellediler mi

Ey onçe dehen söyle niçün söylemez olduñ

Dü men aberin yo sa saña söylediler mi

154

Ma la

il tün f il tün f il tün f ilün

öyle mü k olm am ey gözlerüm n  saña

Kim cem lüñ görürem ba du ça hum her yaña

155

Ma la

Mef lün mef lün mef lün mef lün

Bugün anuñ ki atli irte dild na alm dur

154 Yazmada “Ferd” olarak kay tl r.
155 Yazmada “Müfred” olarak kay tl r.
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Ne or ar ol bel dan ki i kim yar na alm dur

156

Ma la

il tün f il tün f il tün f ilün

Gelmege hergiz il f eglenmez idi y rdan

Dôstlar amm  geçilmez neylesün a rdan

95a 157

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

1 neye çekmege bir serv-i dil- m olsa

Ser-ke  olmasa iñen ‘ na r m olsa

2 Biz da ilüz in fa dil  b s u ken r

Her gün olmasa hele b  her a am olsa

3 Mevsim-i gülde n’olur medrese vü mescidden

Leb-i c y u lebi c n u leb-i c m olsa

4 Künc-i mey- ne ile g e-i gül en birdür

-i l le-‘i r u mey-i gül-f m olsa

5 Terk iderdi mey ü ma b hev n B

nda abr u dil-i rede m olsa

157 Bâkî Dîvân  ( Küçük, 1994 ),  s. 369.
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95b 158

Ma la

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

Va lunuñ ‘ahdine tek irmege imk n olsun

Bir ba um var o da  yoluña urb n olsun

159

Beyit [Ma la ]

Mef lün mef lün mef lün mef lün

Senüñ lu fuñla mu dum beni cevrüñle öldürme

Efendüm devletüm ‘ömrüm baña a  güldürme

160

Ma la

il tün f il tün f il tün f ilün

atlu geldi baña c mdan lebüñ

n ç ar ç maz deh numdan lebüñ

161

[Ma la ]

Mef lün mef lün fe lün

158 Yazmada “Ferd” olarak kay tl r.
160 Yazmada “Müfred” olarak kay tl r.
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Yücelmi metüñ serv-i bülendi

uda uñ kimüñ a na efendi

162

Ma la

Fe il tün fe il tün fe il tün fe il tün

Gören a zumda benüm la l-i leb-i c

Didi yo sa dilüñ a na gelmi  c

96a 163

Ma la

Mef lün mef lün fe lün

Ne perv nsin aduñ ne ne ki isin

Bu y d illerde kimüñ bili isin

164

Ma la

il tün f il tün f il tün f ilün

m-  la lüñ n  iden añmaz ar b-  kev eri

N’eylesün yüzüñ gören ne-i S kenderi

165

162 Mecmuada “Ferd olarak” kay tl r.
163 Mecmuada “Ferd” olarak kay tl r.
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Ma la

il tün f il tün f il tün f ilün

Dönmezem uñ yol nda t  ki c num tendedür

Dil-rüb lar ço  cih n içinde göñlüm sendedür

166

Murabba b

Mef lün mef lün mef lün mef lün

ul  it gün gibi burc- erefden ey yüzi m hum

Cem lüñ ar  idüp göster bulunsun c n- hum

96b arma sum na ey per h-  seherg hum

Efendüm p di hum sevdügüm c num meded hum

167

Ma la

Mef lün mef lün mef lün mef lün

ar n olma dem-i serd-i ra be ey boy ar ar

n b d-  mu lifdür nih l-i t zeñi ar ar

168

165 Mecmuada “Müfred” olarak kay tl r.
167 Mecmuada “Ferd” olarak kay tl r.
168 Yahyâ Bey Divan  ( Çavu lu, 1997 ), s. 457.

   168 / 1b ol fet-i devr num : ey usrev-i num D.
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Ma

Mef lü mef lün mef lü mef lün

Ya  gibi Ya nuñ ar uya ç ar c

z ile açan gelse ol fet-i devr num

169

‘An  [ Ma la  ]

Mef lün mef lün mef lün mef lün

Dime a ra lu f itsem nih  kim duyar an

Olur r z-  nih a ilh m-  Rabb

97a 170

Ma la

Fe il tün fe il tün fe il tün fe ilün

Severem gerçi seni imdi vef r olas n

or aram göñlüm alup oñra cef r olas n

171

Beyit [Ma la ]

il tün f il tün f il tün f ilün

n us  göñül ol demde urb n eyledi

 te la sen al li baña mihm n eyledi

   170 Yazmada “Ferd” olarak kay tl r.
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172

Ma la

il tün f il tün f il tün f ilün

anma asdum b s-  la lüñle vi lüñdür senüñ

ki lemde ara  c  cem lüñdür senüñ

173

Ma la

Mef lün mef lün mef lün mef lün

ayanup üsnüñe hum iñen a latma ‘u

alur anma benüm r hum bu güzellük saña b

97b 174

Ki ver

il tün f il tün f il tün f ilün

1 Yüzi bedr u ab adr u gögsi adr u göñli 

Cismi mermer addi ‘ar ‘ar la li ekker sözi b l

2 At  abra  özi ser-ke  çe mi dil-ke  boy  serv

Yüzi reng n sözi n  mü n zülfi d l

3 Gözi ceyr n  rey n amze fett n çe mi 

ve k fir li ‘anber zülfi çember beli n l

173 Yazmada “Müfred” olarak kay tl r.



174

4 Göñli da lu yol  ba lu ld  sensiz Ki ver

Ba  büry n cismi ‘ury n çe mi giry n nut  la l

98a 175

[Matla ]

il tün f il tün f il tün f ilün

Severim gerçi seni imdi vef r olas n

orkar m göñlüm alup oñra cef r olas n

III. BÖLÜM

RLER



RLER
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Âhî

Ad  Hasan, lâkab  Benli Hasan’d r. Mizaç olarak kendi içine kapan k, sessiz

olan Âhî’nin stanbul’da derbeder bir hayat sürmeye ba lamas  hayat ndaki bu

st raplar  art rm  ve “âh”, onun gönlünde kendine uygun bir zemin bularak oraya

yerle mi tir.

Evliya Çelebi, Seyahâtnâmesi’nde Âhî için unlar  söylemektedir:

“Güzellikte ve olgunlukta Hz. Yûsuf’a benzermi . Yana nda bir Ha im  beni

oldu u için, gören klar, ci er yakan bir âh çekerlermi .  mahlas

kullanmas na sebep budur. Mahlas n tesirinde kalarak, ömrünü h, v h ile

geçirmi tir.

          , k Çelebi’nin belirledi ine göre, Ni bolu’nun Tirsinik adl

köyündendir. Kaynaklarda,’ ’nin do um tarihi belli de ildir. Ancak, baz

kaynaklardan ö rendi imiz bir rivayete göre Yavuz Sultan Selim, ’nin “Hüsrev ü

irîn”inden birkaç parça görüp, onu Kazasker Kemal Pa azade ile Zeyrekz de’den

sormu ; Onlarda “K rk ya lar nda olup hala mülâz m bulundu unu” söylemi ler.

         Ni bolu’dayken baba mesle ini seçip ticaretle u ra maktayken stanbul’a

gelen , akranlar na göre ilmiye mesle ine ileri bir ya ta intisap etmi tir. Ancak

kuvvetli bir kabiliyete sahip oldu u için, az müddette her ilimde bir üstad olmu tur.

        ’nin ilerlemi  bir ya ta tahsile ba lam  olmas na ra men, az zamanda bütün

ilimleri ö renerek müderrislik gibi yüksek bir dereceye getirilmesi, onun ak ll , zeki,

bilgili bir insan oldu unu aç kça göstermektedir.

        , h. 923 / m. 1517 ‘de, tahminen k rk be  ya lar ndayken vefat etmi tir.

Ömrünün yar na yak  Ni bolu’da, di er k sm n hemen tamam stanbul’da

ve son y llar  Karaferye ve Manast r’da geçirmi tir.

         ’nin kaynaklarda belirtilen ve bilinen üç eseri vard r. Bunlar; Hikayet-i
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îrîn u Pervîz vü Rivayet-i Gülgûn u ebdîz isimli Husrev u îrîn ile Hüsn ü Dil adl

eserleri ve divan r.

         divan iiri gelene i içinde ne kadar mümkünse o kadar orijinal olabilmi ,

kudretli bir air olmas na ra men, divanlar nda az iir yer almaktad r. ’nin hem

müderris hem de devrinin önemli airleri aras nda yer almas yla birlikte, divan nda

az iirin bulunmas , onun velûd bir air olmad  göstermez. Aksine k sac k

ömründe Hüsn ü Dil ve Hüsrev ü îrîn gibi iki büyük ve hacimli eseri ortaya

koymaya çal mas , onun ne kadar ilhaml  ve kuvvetli bir air oldu unu gösterir. 100

100Necat Sungur, Âhî Divâ , Kültür Bakanl , Ankara 1994, s. 11-24.
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Ahmed Pa a

Ahmed Pa a, on be inci as r airlerindendir. Do um yeri hakk nda kesin bir

malumat yoktur. Seh  Bey Tezkiresi Edirne’de, Lat  Tezkiresi ve Künhü’l-ahb r ise

Bursa’da dünyaya geldi ini yazarlar. Edirne’de do up Bursa’da yeti ti i varsay lan

Ahmed Pa a kuvvetli bir medrese tahsili görüp o devirde ö renilmesi zar  olan

ilimleri bu arada Farsça’y  ö renmi , kuvvetli zek  sayesinde seçkin bir lim

olarak evvel  Bursa’da müderrislik, sonradan Edirne’de kad k yapm , bu s rada

Fatih’in dikkatini çekerek kazaskerli e kadar yükselmi tir. Pa a’n n gerek iir ve

gerek zek  ve zarafet bak ndan üstünlü ü ve padi ah nezdindeki ikbali etraf nda

haset ve rekabet uyand rm  bunun tesiri ile aleyinde iftira ç km  nihayet saraydan

uzakla lm  ve belki de hapse at lm r. k Pa a tezkiresine göre, Bursa’ya vali

olmu  ve orada h. 602 / m. 1496-97 tarihinde vefat etmi tir.101

Ziya Pa a’n n, Nec  ve Z  ile birlikte, “ Türk sih na temel koymu lar”

dedi i üç airden biri olan Ahmed Pa a, “ eyhi ile Nec  aras nda yeti en airlerin

en büyü ü” say lmaktad r. Zeki, zarif, nüktedan haz rcevap bir ki i oldu u belirtilen

Ahmed Pa a, sa nda, devrinin en büyük airi olarak kabul edilmi , sayg

görmü tür. , L mi , Nec , Z , B  gibi airler ona nazireler yazm lard r.102

Ahmed Pa a hem gazel hem de kas de vadisinde ba ar  göstermi  bir airdir.

Dini, tasavvufi konulara fazla ra bet etmemi , din d  konular , be eri a

iirlerinde i lemi tir. Aruzu ustaca kullanm , henkli iirler yazm , kendisinden

sonra gelenleri de etkilemi tir.103

Bütün tezkireciler ona methiyeler düzmü tür. Tezkirelerde yer alan Ahmed Pa a

maddesinde k saca u ifadeler dikkat çekicidir:

Sehi Bey tezkiresi’nde: “ Fasih ve beli  bir airdir. Bunun iirinde olan

ak k hiçbir airin irinde yoktur. Bilhassa kasidelerinde, tatl k, çe ni ve metanet

o derecedir ki Türk dilinde bundan ziyadesi yoktur.”

101 Ali Nihad Tarlan, Ahmet Pa a Divan , Akça , Ankara 1992, s. 11-12.
102 Halil Erdo an Cengiz, Divan iiri Antolojisi, Bilgi Yay nevi, Ankara 1983, s. 219.
103 Cengiz, age., s. 219
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k Çelebi Tezkiresi’nde: “Do rusu budur ki Rum diyar ndaki airlerin

evveli ve kendi zaman na kadar ve kendi zaman ndan sonra yeti en airlerin üstünü

oldu u ik rd r. iirleri metin ve naz m temeli muhkem ve kuvvetlidir. Nazm n

bütün vadilerinde yenilik getirmi  ve icad kabiliyetini göstermi tir…”

Lat  Tezkiresi’nde: “ Söz cevherlerini ipe dizmekte m hir üstatt r.

Nazm nda kulland  laf zlar limane ve iir üsl bu büyük insanlara yak r bir

hüviyettedir. ncelikler ile dolu beyitleri gerek laf z ve gerek manada gayet metin ve

muhkem, kasidelerindeki üstünlük ve muvaffakiyet ise herkes taraf ndan

müsellemdir. Hasan Çelebi, künhü’l-ahb r ve Riyazi tezkiresi de onun edebi

hüviyeti hakk nda a  yukar  ayn  do rultuda bilgiler vermektedir.104

104 Tarlan, age.,, s. 14-15.
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Amrî

On be inci yüzy n ilk çeyre i içinde ya am  olan Anadolu airlerinden

Amr , Fatih ve B yezid devri bilginlerinden kazasker, müderris ve eyhülisl m

Abdülkerim Efendi’nin evlatl r. II. Mur d devri ileri gelenlerinden Mehmed

a’n n köle diye al p yeti tirmesi olan Abdülkerim Efendi, iki o lan çocu unu al p

birine Zeyd, birine Amr ad  verir. Zeyd bir süre sonra ölür. k Çelebi’nin ve

Riy ’nin yazd klar na göre Abdülkerim Efendi Amr’ n yeti mesiyle bizzat me gul

olur.

Ça n gerektirdi i tahsil yol ve kademelerinden geçen Amr, bir yandan da

Amr  mahlas yla iirler yazmaktad r. Üsküplü shak Çelebi ile medreseden arkada

olup, mül ml klar ndan sonra Amr  kad k, shak Çelebi de müderrislik yolunu

seçmi lerdir. Kendisi de bir süre Serfiçe kad  yapt  için Amr ’nin birçok

men na v f oldu unu söyleyen k Çelebi, shak Çelebi maddesinde,

Amr ’nin ilk memuriyetinin Serfiçe kad  oldu unu söylüyor. Son memuriyeti de

Vize kad  olmu tur. Buraya yine k Çelebi’nin yazd na göre Makb l ve

Makt l br him Pa a taraf ndan, sad ret makam na geçti i ilk y llarda sundu u bir

kasidenin c izesi olarak t yin olmu tur. Amr ’nin ölüm tarihini yaln z Kaf-z de

yiz  “Dokuz yüz otuz hud dunda fevt olunmu tur.” diye bildiriyor.

ahsiyetine gelecek olursak hemen hemen tüm kaynaklar onun nükted n,

ho sohbet bir insan oldu unda birle mektedirler. Onunla tan , konu mu ,

meclisinde bulunmu  Seh  Bey “…H b-h , n k-r , ahl  hasen ve kendisi

müstahsen…”diyerek huyunun ve kendisinin güzel oldu unu söyler. Lat  ise “Halk

hulk ndan kir ve r  idi” demekle, kad k yapt  yerlerde sevildi ini söyleyip

Seh  Bey’i desteklemektedir.

Seh  Bey’e göre Amr ’nin iirleri a k ve arap konular  içine alan, ince

duygularla bezeli, olgun, be enilen, ünü her tarafa yay lm  veya herkesçe bilinip

sevilen iirlerdir. Sanat anlam nda pek parlak, e i dengi bulunmaz m sra ve beyitleri

de vard r. Gazel söylemede e i olmad  gibi, her zevke ve herkese hit p eden

iirleriyle tan nmaktad r.



180

Lat ’ye göre ise, Amr  devrindeki airlerin ve güzel iir yazanlar n önde

gelenlerinden, tatl  sözlü, güzel söz söyleyen, divan sahibi bir airdir. iirlerinin

ço unun k sa vezinlerde ve pek kullan lmayan k fiyelerde yaz ld  da ilave

ediyor.

k Çelebi ise Amr ’nin k bir air oldu unu, iirinin de bu hükmü

destekledi ini her beytinde bir a k tad  bulundu unu söylüyor. Kaside ve una buna

övgüler yazarak vaktini ziy n etmedi ini, yaln z çekti i a k st raplar , sevgilisiyle

aras nda geçen ayr kl  kavu mal , zevkli st rapl  anlar  anlatt  da belirtiyor.

Amr , Ahmed Pa a ve Nec  Bey gibi iki büyük airden Nec  Bey’in

yolunda gitmi  görünüyor. T pk  Nec  Bey gibi iirinin yap nda atasözlerinden,

deyimlerden alabildi ine yararlanm r. Az yazm  olmakla beraber, Amr ’nin

iirlerinde pek al lmam  bir dil ve üsl p yan nda fevkal de c zip hay llere de

rastlanmaktad r. Türkçe kelime ve deyimlerle ma’n  ve laf z san’atlar  kurmak, bir

yandan dilin zenginli inden yararlan rken, di er yandan dili bir kat daha

zenginle tirmek yolunun S  mahlasl  Cezer  K m Pa a taraf ndan aç ld  ve

Nec  Bey taraf ndan ortaya aç lm  bir kan atdir. Amr ’nin ça ndakilerden ba ka

on sekizinci yüzy lda düzenlenmi  mecmualarda iirlerine rastlanmas  ölümünden

200 y l sonra bile h  baz  zevklere hit b edebildi ini gösterir.105

105 Mehmed Çavu lu, Amrî Divan Tenkidli Bas m, ÜEF, stanbul 1979, s. 4-9.
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Bâkî

stanbul’da h. 933 / m. 1526’da do mu tur. Fatih C misi müezzinlerinden

Mehmed Efendi’nin o ludur. As l ad  Abdülb  Mahmud olan B , yoksul bir

ailenin çocu u olmas  sebebiyle, S ’y ’nin bir hiciv k t’as ndan da aç kça anla ld

gibi, saraç ç rakl na verilmi  ve kom ular  Karamanl  Mehmed Efendi’nin

del letiyle medreseye girebilmi tir. B ’nin okul arkada lar  aras nda on üç air

daha vard r. Nev’ , Üsküplü V lih  ve ünlü yazar Hoca Sadeddin airin okul

arkada lar ndan idiler. B  bu sanatk r arkada  çevresinde çabucak geli erek

sivrilir. Daha yirmi ya na girmeden, iirdeki kudretini Z  gibi eski ünlü üstatlara

kabul ettirmi tir.106

lk zamanlar nda B , çok s nt  çekmi tir. ran seferlerinden birinden

dönmü  olan Sultan Süleyman’a takdim edildikten sonra talih günleri ( 962’den

sonra ) de ir. Cömert ve zeki padi ah, airin sundu u kasideden fevkal de

memnun olup derhal onu husus  himayesine alm  ve dostlar dairesine dahil etmi tir.

Ulema s  içerisinde en yüksek makama ula an B , s ra ile Mekke kad ,

stanbul Kad , Anadolu Kad askeri, (1006)’da da Rumeli Kazaskeri olmu tur.

Müteakip y llarda ise yetmi  ya n üzerinde olarak edeb  isitirahatg na

çekilmi tir. B , 7 Nisan 1600 ( 23 Ramazan 1008 )’de ölmü tür.107

Fuad köprülü’nün nakletti ine göre, “B  daha gençli inden beri, aç k

tabiatli, uh, en, zarif, serbest bir adamd r. Dü ündü ünü hemen söyler, en ufak bir

nükteyi hangi mecliste olursa olsun sarf etmekten çekinmezdi. Zevk ve saf

lemlerinde ne kadar serbest ise, en ciddi meclislerde de ayn  serbestli i gösterirdi.

Daha talebeli inden beri Karga veya Kargaz de lakab yla an rd .”108

Gerek sa nda, gerek ölümünden sonra airler Sultan  diye an lm  olan

, iirlerini bir kuyumcu titizli i ile i lemi  söz sanatlar  ustaca kullanm ,

kusursuz iirleriyle Türk Divan Edebiyat nda en büyük üstatlar aras na girmi tir.

106 Cengiz, age.,  s. 396.
107 E.J. Wilkinson Gibb, Osmanl iir Tarihi III-V, Akça , Ankara 1999, s. 103-104.
108 Mehmed Fuad Köprülüzade, Eski airlerimiz Divan Edebiyat  Antolojisi, Akça , stanbul 1931, s.
264.
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Fuz ’den sonra ça n en büyük airidir. Ustal  bilhassa gazel ve kasidelerinde

göstermi tir. male ve zihafa fazla yer vermemi . Türk dili ve aruzun kayna mas nda

önemli bir rol oynam r. Bu yönden “Müceddid” say lm r. Mutasavv f bir air

de ildir. Onun için a k, bu dünyaya ait bir meseledir. nsan ya arken bu gelip geçici

dünyan n zevklerinden, nimetlerinden yararlanmal r, görü ündedir.109

Tezkirelerde de B ’nin airlik kabiliyeti övülmektedir. k Çelebi, airin

iirinin etkili, güçlü, sanatk ne, fevkal de, renkli, zarif, sanat n aç k ve a kla

dolu oldu unu belirtir. Ahdi, de ayn ekilde, ate li iirlerinden, kalp ayd nlat  el

de memi  fikirlerinden bahseder. K nal de, bu büyük air hakk nda hüküm

verirken biraz da mübal a ile, B ’nin airlerin en büyüklerinden biri, hitabet

yetene inde en hünerlisi, mükemmellik divan n mukaddimesi, zarif sözün ba

sayfas n indeksi, gazellerinde nükte ve zek ya, sanata yer veren airlerin sihirbaz ,

Rum ülkelerinin sultanu’ uaras  de il, bütün topraklar n airlerinin Hüsrev’i ve

Hakan’  oldu unu ifade eder.110

109 Cengiz, age, s. 397.
110 Gibb, age, III-V, s. 106.
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Cafer Çelebi ( Tâcîzâde )

Fatih Sultan Mehmed’in tahtta bulundu u ve o lu Bayezid’in Amasya valisi

oldu u s ralarda, bu ehzadenin belli ba  mü avirleri aras nda me hur bir Osmanl

ailesine mensup T  Bey ad nda biri bulunmaktad r. Bu T  Bey’in iki o lu vard r:

Cafer ve S . Bu iki çocuktan sonraki hayat nda babas n ad yla birlikte an lacak

olan Cafer özellikle, istikbal vadeden bir kabiliyet olarak görüldü ü için aralar nda

kaz asker Hac  Hasan-z de’nin de bulundu u zaman n seçkin müderrislerinden ders

almak üzere gönderilmi tir.111

Babas n terbiye ve gözetimi alt nda büyüyen Cafer Çelebi düzenli bir

itim görür. Hocazade Müslihiddin, Hatipzade Muhiddin, Hac  Hasanzade Mehmed

ve Kestelli Muslihiddin gibi bilginlerden ilim eyh Hamdullah Ag h’tan da hüsn ü

hat ö renmi tir. K sa zamanda ilim ve irfan  dolay yla kazand  sayg nl k

padi ah n kula na kadar gider. II. Bayezid’in ilgi ve iste i sonucu Mahmud Pa a

müderrisli ine atan r. Güçlü bir mün i olmas  dolay yla bir müddet sonra da

Ni anc a atan r.112Daha sonra Ni anc  Taciz de Cafer Çelebi ad yla an lacakt r.

Hemen hemen Bayezid’in padi ahl k döneminin sonuna kadar Cafer Çelebi

mutlu ve refah içinde bir hayat sürerek bu ikb lden azam  derecede yararlanm r;

zaman zaman edebi zevklere zaman zaman da kaçamak muhtelif zevklere müptel

olmu tur. Kad nlara dü kün olmu , din ve hukuk ölçülerinin örttü ü perdeyi

açmakta tereddüt göstermemi tir. En önemli eseri olan Hevesn me’nin konusunu

te kil eden bir olay onun bu durumunu ortaya koymaktad r: “Bir gün çok güzel bir

kad n gören Cafer Çelebi ona a k olur; ancak kad n ulem dan seçkin birinin

kar r. Kad  yapt  kurlarla kendine ba layan air bu maceran n tamam

eserinde anlat r. Fakat bu durumu onun gözden dü mesine neden olmu  ve tarihler

29 Agustos 1514 i gösterirken söylentiye göre de bu yüzden idam

edilmi tir.113Ancak tezkirelere göre yeniçerilerin Sultan Selim’i k rtmas yla

öldürülmü tür. Örne in; Sehi Bey, Cafer Çelebi’nin suçsuzlu unu ima eden ifadeler

111 E.J. Wilkinson Gibb, Osmanl iir Tarihi I-II, Akça , Ankara 1999, s. 470.
112 Cemil Çiftçi, Maktul airler, kitabevi, stanbul 1997, s. 140-141.
113 Gibb, age, I-II, s. 471.
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kullan r. Riyazi Tezkiresi’nde dü manlar  taraf ndan gammazland , Bey ’de

bühtana u rad  belirtilir. Hasan Çelebi ve k Çelebi ise tahrik töhmeti ile

suçland na dikkat çekerler.114

Gibb’e göre, Cafer Çelebi’nin divan nda yer alan iirleri zarif ve ilmidir;

yazar n bilgi ve kültürünün damgas  ta maktad r. Yeni fikirler ve zekice ortaya

konmu  hayaller hiç de az de ildir; fakat m sralar umumiyetle kendili inden

olmadan yoksun oldu u gibi samimiyetten de uzakt r. Latifi onu iirinde kelime

seçimi ve hayali hakk nda olumsuz bir ey söylemezken eserinde görülen sanat ve

hayalle orant  olarak his uyand rma gücü ve yetene inden de yoksun oldu u

görü ünde hemfikir olduklar  söylemektedir. k Çelebi, T de’nin nesrinin

iirinden, kasidelerinin gazellerinden, Farsças n, Türkçesinden daha iyi oldu unu

beyan ettikten sonra devam ederek, iirinin a ktan yoksun oldu unu söyler.115

Ayr ca Ta köpr de, akay k’ta onun bitmek tükenmek bilmeyen Türkçe

sralar n airlerce tasvip edildi ini ve zevk erbab nca da takdir edildi ini

söylemektedir. k Çelebi, nesrini “da lm  inciler”, iirini de “dizilmi  inciler”

olarak tan mlar. Riy  de onun airlik yetene i hususunda “binlerce b kir hayali

kucaklayan bir yetenek”olarak söz eder.116

114 Çiftçi, age, s. 141.
115 Gibb, age, I-II, s. 476.
116 Gibb, age, I-II, s. 477.
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Cemâlî

airin esas ad , Mehmed Cemaleddin’dir. Kendisinden bahseden eserlerde:

Esseyid Mehmed Cemaleddin, Mehmed Cemaleddin-i Edirnev , eyh Cemaleddin-i

ak , eyh Cemal Efendi, eyh Seyyid Mehmed Cemaleddin el Edirnev  el U ak

gibi çe itli söyleyi lere rastlanmaktad r. En eski kaynak olan R miz Tezkiresinde

onun Cem  mahlas  seçti i ve çevresinde “ eyh Cem  Efendi” denilmekle

öhret buldu u kaydedilmi tir.

Hangi ya ta vefat etti i kesin olarak bilinmemekle beraber, kaynaklarda 1164

h. (1750 m.) senesinde vefat etti i ve 60 ya  geçkin oldu u belirtilmi  oldu undan

onun XI. Hicri /XVII. Milad  asr n sonlar nda do du u kabul edilebilir.

Cem  Edirneli’dir. Edirne’nin o s ralarda Osmanl  devletinin eski p yitaht

ehri (Hükümet merkezi, Ba ehir) olarak en büyük kültür merkezlerinden bir

oldu u göz önüne al rsa, air Cem ’nin yeti me y llar  büyük imk nlar içinde

geçirdi ini dü ünebiliriz. Divan nda muhtelif sebeplerle Kur’an ve hadislerden

mülhem birçok mazmunu rahatl k ve maharetle kullanmas  bu görü ü teyid eder.

Kaynaklar, Cem ’nin tasavvuf  bilgileri Edirneli mutasavv flardan U ak eyhi

air Muhammed Hamdi ile Gül en eyhi air Hasan Sez i’den ald  kaydeder.

Öyle görülüyor ki, air Cem , daha Edirne’de iken tasavvuf  ö renim ve

terbiyesini tamamlam r. R miz Efendi (1200 h./ 1785 m.) onun burada Edirne’nin

me hur eyhi Bagdad  Hamdi Efendi’den in bet ald  aç kça zikretmektedir.

Böylece tasavvuf sahas nda yeti en ve eyhlerinin takdirini kazanarak in bet alan ve

sonunda ir ad görevinin yüklenen Cem , Edirne’de bu sahan n say ahsiyetleri

aras na kat lm  ve öhret sahibi olmu tur.  öhreti git gide yay lan air eyh

Cem ’nin daha sonra seyahate ç kt  ve bir süre bulundu u yerlerde feyiz ve irfan

saçt  nihayet stanbul’a geldi i görülür.

air Cem , stanbul’da E rikap  d ndaki Ahmed Pa a z viyesinde ir ad

vazifesini ömrünün sonuna kadar sürdürmü tür. O bu tekkede eyh iken 1164 h./
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1750 m. y nda gözlerini yummu tur.117

117 Nihal Komer Karaman, Cem l  D v , Kitabevi, stanbul 2002, s. XIII-XVI
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Cinânî

Osmanl ’n n en mühim kültür merkezlerinden biri olan Bursa’da dünyaya

gelen Mustafa Cin , 16.asr n ikinci s f airleri aras ndad r. O gerek nazm ve

nesirdeki kabiliyeti, gerekse latifeleri ve devlet adamlar  ile olan mün sebetleriyle

devrinde oldukça alaka görmü  ve edebi kaynaklara mevz  te kil etmi tir. Bu

itibarla edebiyat zda Cin  mahlas  kullanan birkaç airin en mühimi odur.

Bilindi i gibi “cinan” cennetler demektir; “cenan” ise gönül man na gelmektedir.

Yeni harfli eserler içinde airin mahlas  cen eklinde kaydeden ilk kaynak

Hammer olmu tur. Ba ta S.Nüzhet Ergun ve Fuat Köprülü olmak üzere bütün Türk

müelliflerinin de bu ekli tercih ettikleri görülmektedir. Ancak sanatç n eserleri

incelendi inde bu mahlas n Cin eklinde olmas  gerekmektedir.

Do um tarihini kesin olarak tespit edemedi imiz Cin ’nin küçük ya larda

tahsil hayat na at lm , daha sonra da medrese e itiminde ilerleyerek 966/1558’de

mülaz m olmu tur. Onun bundan sonraki memuriyet hayat  hakk nda kaynaklar n

verdi i bilgiler kar k ve mu kt r. Cin ’nin pek müreffeh bir hayat sürmedi i,

Divan  dolduran c izn melere, ik yetlere ve yard m taleplerine dayanarak

söylenebilir.

Cin , Osmanl  devletinin hem siyasi, hem de edeb  yönden olgunluk

devrini idr k eden bir airdir. Klasik edebiyat n en büyük temsilcileri ile ayn

devirde ya am , pek ço unu ahsen tan mak ve baz lar na da nazireler söylemek

imk  bulmu tur. te bütün ikinci s f airler gibi Cin  de bu büyük

ymetlerin gölgesinde kalm  ve belki de bu yüzden edebiyat zda orijinal bir

ahsiyet oldu u halde hak etti i öhreti kazanamam r.

Cin ’nin iir yazmaya ne zaman ba lad  bilinmemektedir. Ancak

divan nda H. 966’da gerçekle en mül zemeti ile ehz de Selim ile ehz de Bayezid

aras nda ayn  tarihte meydana gelen sava a bir tarih dü ürmesi bu konuda bir fikir

edinmemizi sa layabilir. Eserini 974/1566 y nda telif eden k Çelebi’nin ondan

bahsetmi  olmas , bu tarihten evvel de az çok öhret yapt  ve Çelebi’nin dikkatini

çekti ini gösteriyor.
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airin üç dilde eser telifine kadir oldu u bilinmektedir. Bu gün elde Türkçe

ve Farsça iirleri oldu u halde Arapça iirleri ortada yoktur. Ancak baz  Arapça

sralar ile Türkçe ve Farsça ile mülemm lar halinde kullan r. Arapça’y  iyi

kullanan Cin ’nin Farsça’y  da iyi bildi i görülüyor. Divan ndaki Farsça iirlerin

tutar  bir divançe te kil edecek say  ve kalitededir.

Cin ’nin Fars edebiyat n temsilcileri aras nda en fazla Niz , Hüsrev,

, Atar ve Firdevsi etkisinde kald  söylenebilir. Nitekim Riy zü’l-cinan isimli

mesnevisi Niz ’nin “Mahzenü’l-esr ”na naziredir. Cil u’l-kul p adl  di er

mesnevisi ehn me vezni iledir. Mevlana etkisi ise hiç ismi geçmemesine ra men

gerek fikirleri ve gerekse ondan tercüme say labilecek baz  beyitleri ile derin bir

rette hissedilir.118

118 Cihan Okuyucu, Cin nî (Hayat -Eserleri-D n Tenkidli Metni), TDK, Ankara 1994. s. III-
XIV.
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Emrî

16. yüzy l Divan iirinin kendini buldu u, orijinal ürünler verdi i ve sonraki

yüzy llar  etkiledi i bir devirdir. Emr , bu devrin kaynaklar nda iiri takdir edilen ve

muamma sahas nda üstat olarak kabul edilen bir airdir. As l ad  Emrull h olan ve

kaynaklarda ço unlukla Emr  Çelebi, Emrull h Çelebi olarak geçen Emr ’nin

Edirneli oldu u bütün kaynaklarda ittifakla belirtilmektedir. Ailesi hakk nda

bilgimiz olmayan Emr ’nin tahsil hayat  ile ilgili sadece Seh  Bey’in tezkiresinde

lm-i z hire sa’y iderken feragat itdi” cümlesini görüyoruz.

Emr , tezkire sahiplerinin yak ndan tan  bir airdir. Kendisi ile çok defa

görü tü ü ve hizmetlerinde bulundu unu söyleyen Riyaz ’den, onun ömrünü

stanbul ve Edirne aras nda tevliyet (vak f i lerine bakma) vazifesi ile geçirdi ini

reniyoruz. Künhü’l-Ahb r sahibi Ali de ayn  kanaattedir.

Emr ’nin memurluk hayat nda yükselememesinde onun Riyaz ’nin tabiri ile

birçok Rumelili airde görülen “Kemal-i istingas ”n n Ahdi’nin de do ru tespiti ile

“Kimse mehdinde bir m sra dimemi ” olmas n büyük pay  vard r. Gerçekten de

onu bir “ stigna airi” olarak niteleyebiliriz.

Riyaz , Emr ’nin ömrünün sonlar na do ru uurunu kaybetti ini

belirtmektedir. Tezkirelerde ayr ca, Emr ’nin esrar içti ine i aret eden hadiseler de

nakledilmektedir. Kendi iirindeki esrar ile ilgili baz  beyitler yan  s ra Neviz de

At ’nin “ uar -y  as rdan esrar ile müttehem (kabahatli) olan Hay  ve Emr ”

ifadesi de bu durumu aç klamaktad r. Emr  983 (1575) senesinde vefat etmi tir.

Emr ’nin bugüne ula an eserleri Divan  ve muammalar r. Baz  kaynaklarda

kendisine atfen manzum bir Pend-i Attar tercümesinden ve bir mesneviden

bahsediliyorsa da Pend-i Attar tercümesinin bir ba ka aire ait oldu u ortaya

konmu tur.

Devrine ait kaynaklarda “Sult nü’ uar , em rü’ uar ” olarak adland lan

ve iirlerine geni  yer verilen Emr ’nin iirinden ça da  tezkireciler geni  olarak
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övgü ile bahsetmektedirler. Yine devrinde tertip edilen iir mecmualar nda onun

iirlerine geni  olarak yer verilmesi, döneminin airlerince takdir edilmesi onun

kendi asr nda ne kadar öhret kazand  göstermektedir.

Kaynaklarda iiri hakk nda hüküm verilirken tahayyül gücü ve kulland

te bihlere dikkat çekilir. Daha önce hiçbir airin kullanmad  mazmunlar ve ince

fikirler ile iirini ördü ü belirtilen Emr ’nin muamma ile fazla u ra mas iirlerine

de tesir etmi , bir tak m kelime oyunlar na yönelmesine yol açm , bu ise iirlerinde

zaman zaman kapal  do urmu tur.

Emr , muamma alan nda Divan edebiyat n belki de en önde gelen ismidir.

Muammaya genç ya ta ilgi duymu  önce K nal zade Ali Çelebi ile birlikte M r

Hüseyin Nisab ’nin muamma risalesi üzerinde çal , ard ndan da bu sanat

ilerleterek muamman n önem kazanmas  ve kendisinden sonra devam ettirilmesini

sa lam r. Tezkirelerde Emr ’nin birçok ranl ’y  muammada geçmi  oldu u

belirtilir. Bu konuda “muamma-g y” ve “muamma-kü ” olarak nitelendirilmi tir.

Muammalar n say  650’den fazlad r.

Emr ’nin kaynaklarda üzerinde durulan bir di er özelli i tarih dü ürmedeki

ustal r. Kaynaklar onun bu sahadaki maharetinin benzersiz oldu unu ve bu

alanda yenilik getirdi ini kaydederler.119

119 M. A. Yekta Saraç, Emrî Divan , Eren Yay nc k, stanbul 2002, s. 9-13
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Enverî

Ad  Nureddin, lakab  Mürekkebçi Memi’dir. L kab ndan di er ad n

Mehmed oldu u tahmin edilmektedir. stanbullu’dur. Sadettin Nüzhet Ergun’un bir

iir mecmuas nda gördü ü “Kefeli Mürekkebçi Enver ” kayd na bakarak, aslen

Kefeli olup, sonradan stanbul’a geldi i dü ünülebilir.

Enver , bitpazar nda uzunçar  kap  yan ndaki dükk nda mürekkepçilik ve

zengerlik (i necilik) yapmaktayd . Hatta Mürekkepçiler kethüd  olmu tur. te -

zl kta ve neft-end zl kta e sizdir. Bir keresinde, sanat gücünü göstermek için fitil

ate ini türlü renklere boyay p padi aha sunmak isterken k lc m dü mesi sonucu

bütün iirleri ve belki de evi yanm , kendisi de birçok yerinden yaralanm r.

Enver  h. 954 / m. 1547 tarihinde ölmü tür. Edirneli Nazm , onun ölümü için, “Yerin

r ide B n Enver ’nün” m sras  tarih dü ürmü tür.

Ke füzzün n’da Enver ’nin bir divan  oldu u kay tl r. Riy  de onun

divan  görmü  ve örnek beyitler seçmi tir. k Çelebi, yukar da nakletti imiz

evinin yanmas  olay ndan söz ederken eviyle birlikte divan n da yand  söyler.

Enver ,  XVI. yy. divan iirinin belirgin özelliklerini iirinde ba ar yla

yans tan bir airdir. O da di er airler gibi iirde stanbul Türkçesi’nin atasözü,

deyim ve söyleyi lerine yaslanma; ih m, tevriye, cinas gibi sanatlara a rl k vererek

Türkçe kelimeleri anlamca zenginle tirme yönünden Nec  Bey’in izinden gider.

Enver , rind-me rep bir airdir. iirlerinde bu özelli ini yans tan söyleyi ler

dikkat çekmektedir. Ayr ca Enver ’nin baz  beyitleri bestelenmi tir. Hac  Sadullah

a (1730-1801)’n n hümayun nak  yürük sem  olarak besteledi i u iir onun en

tan nm  eserleri aras ndad r.

Nideyin sahn-  çemen seyrini c num yok

Bir yanumca sal nur serv-i h num yok120

120 Cemal Kurnaz; Mustafa Tatc , Ümmi Divan airleri ve Enverî Divan , Milli E itim, Ankara 2001,
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Ferdî

Hakk nda bilgi tezkirelerle s rl r; ancak birkaç tezkirede air hakk nda

pek de hacimli olmayan bilgilere ula k. Seh  Bey, Ferd ’nin stanbullu ho  tabiatli

güzel bir yeniçeri oldu unu belirtmi tir.121

Lat  ise biraz daha kapsaml  bilgiler sunmu tur. Lat ’ye göre, Ferd

stanbullu, Padi ah n yeniçeri askeridir. Gençlik zaman nda e siz ve bilgi doludur.

Zaman n e siz cevheridir ve devrin k ymetli incisi gibi bir tanedir. O vesileyle rifler

ona e i olmayan anlam na gelen Ferd  mahlas  uygun bulmu lard r. 122

Salim Efendi ise a  yukar  ayn  bilgileri verdikten sonra Ferd ’nin,

Osmanl ’da kap kulu olan air Nig ’nin karde i oldu unu belirtir. Nig , rind

yarad  olmas na ra men, Ferd  karde i gibi dünyaya nazar ve ra bet etmemi tir.

Bir süre sonra dünyadan elini ete ini çeken air, dervi lik yoluna meyl etmi , gonca

gibi bir ye ilce h rkaya bürünmü  ve her eyden fer gat etmi tir.123

Ferd  daha henüz hayat n bahar nda yeni yeti mi  ve iire hevesli iken vefat

etmi tir.124 Do um tarihini bilemedi imiz airin ölüm tarihini Salim Efendi h.1125

(m.1714-15) olarak bildirmi tir.125 iir söyleme kabiliyeti üst düzeyde olan pek çok

güzel söylenmi iiri de olan air, zaman nda hayli öhret ve itibar bulmu tur.126

s. 17-31.
121 Mustafa sen, Seh  Bey He t Behi t, Akça , Ankara, 1998, s. 239.
122 R dvan Can m, Lat f  Tezkiretü’ uara ve Tabs ratü’n-Nuzam nceleme Metin, AKM, Ankara
2000, s. 430.
123 Adnan nce, Tezkiretü’ u’ar  Salim Efendi, AKM, Ankara 2005. s. 547.
124 Can m., age, s. 430
125 nce., age, s. 547.
126 Can m., age, s. 430
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Fethî

Hakk nda bilgi bulabildi imiz yeg ne kaynak olan S lim Efendi’nin

Tezkiretü’ u’ara’s na göre: As l ad  Fethull h’t r. H lepli nazik bir çelebi olup

bilgisi bak ndan iyi kuma , anla lmas  zor olan eyleri kolayca kavrayan bir

zatt r. nsanlar n ulular na hizmeti kar nda rütbe bulup Divan-  Hümayün

tipli i zümresine kat lm , vezirlerin ba na divan efendili i hizmetinde bulunarak

talihi yaver gitmi , vezir-i a’zam eski Arabac  Ali Pa a’n n mektupçusu olan Feth ,

ya tlar  aras nda ekçin olup, Divan-  Ali hocal klar ndan baz  yüksek mertebeler

kazanm r.

Zek  gibi dili keskin ve sözleri gibi i leri do ru olan ki ilerden k inat n

cümlesinde me hur, ate  parças  huylu ve hay rl  bir air idi. h. 1106’da (m. 1694-

95) hayatta olup o esnada çok zaman geçmeden vefat etmi tir.127

127 nce, age., s. 540.
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Fevrî

smi Ahmed’dir. Aslen H ristiyan iken çocuklu unda rüyas nda Muhiddin-i

Arab ’nin manevi i aretiyle Müslüman olmu tur. Nakka  Ali Bey ad nda bir zat n

kölesiymi . Bir aral k Ferhat Pa a kethüdas  Polad’ n ard ndan onun karde i Cafer’in

ve daha sonra da Rumeli beylerbeyi Lütfi Pa a’n n hizmetinde bulunmu , nihayet

azat edilerek efendisinin de yard yla ilim tahsiline yönelmi tir. Ta köprülüz de,

Arapz de Abdülbaki Efendi, Bostan Efendi gibi hocalardan e itim gördükten sonra

Rumeli Kazaskeri Bostan Efendi’ye mül m olmu , daha sonra eyhülislama

sundu u Arapça bir kasideyle kendini ispat ederek Edirne’de müderrisli e

ba lam r. am müftüsü iken h. 978 / m. 1570-1571 senesinde vefat etmi tir.

Fevr ’nin gençlik y llar ndan bahseden tezkire yazar  Lat , onun airli ini

ilim ki ili inden üstün tutar. Yak n arkada  olan ve Lat ’den yakla k 21 y l sonra

airler tezkiresi kaleme alan k Çelebi ise, eserinde ona geni  yer vererek dini

ilimlerde ve Arap edebiyat nda da çok kudretli bir air oldu unu naklederek zaman n

eyhülislam na sundu u Arapça bir kaside ile ustal  ispat etti ini bildirir. Ayn

kaynak Fevr ’nin çok kolayca ve süratle iir söyleyip yazabildi ini belirterek

mahlas n bu kabiliyetine çok uygun bulundu unu bildirir. Mürettep divan  ile

Arapça ve Farsça iirleri vard r. Kanuni Sultan Süleyman’ n divan  Fevr ’nin tertip

etti i bilinmektedir.128

Nazm  kadar nesri de güzel olan Fevr ’nin Hacdan döndü ünde kendisine

yazd  mektubu k Çelebi, tezkiresine aynen alm r. Yine k Çelebi’nin bir

kayd na ve mektubundaki birkaç cümleye bak rsa Fevr ’nin Alevi oldu una

hükmedebiliriz. Fevr ’nin bilhassa murabba, muhammes, müseddes, teci-i bend ve

musammatlar  me hurdur. Zeyl-i akay k ve Ke f-üz-zun n’a göre müretteb divan

ve Arapça, Farsça iirleri vard r.129

128 Ahmet Atilla entürk, Osmanl iiri Antolojisi, Yap  Kredi Yay nlar , stanbul 1999. s. 363.
129 Ali Nihad Tarlan, iir Mecmualar nda XVI. ve XVII. As r Divan iiri Rahmî ve Fevrî, ÜEF,
stanbul 1948. s. 57
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Figânî

As l ad  Ramazan Çelebi (1505?-1532) olan Fig  Trabzonludur. Klasik

Osmanl iirinin gerçekten bu edebiyat n elveri li oldu u imk nlar ölçüsünde orijinal

bulu lar , ince hayalleri ve üslup güzelli i ile çok be enilmeye, pek ba ar

say lmaya de er bir sanatç r.

Kanuni ça  ba lar n, de ik yarat , atak ve çok yetenekli bu airinin,

klasik edebiyat n oldukça kat  ve statik kurallar na yer yer kar  gelmekten

çekinmedi ini kaside ve gazelleri pek güzel gösterebilmektedir. Figan , eger

kendisini çekemeyenlerin kara çalmalar na ve iki kaside ile göklere ç kard

sadrazam brahim Pa a’n n öfkesine kurban olarak as lmam  olsayd  XVI. yüzy n

ilk yar nda yeti mi  en büyük airlerimiz ile ayn  de erdeki sanat tac  ba nda

ta yabilirdi.130

airlerin hayat ndan bahseden kaynaklar onun çok zeki ve güçlü haf zaya

sahip oldu unu bildirirler. k Çelebi onun Na’t  ve Pri tineli Nuh  ile birlikte

stanbul’un e lence yerlerinde ve Galata meyhanelerinde gezindi ini, çe itli i ret

meclislerinde bulunarak yazd  gazel ve kasidelerle hamiler elde etmeye çal

bildirir. Hemen bütün kaynaklar iirlerini överler. Genç ya ta kaleme ald

iirlerindeki kabiliyetine ve eserlerinde sürekli maddi s nt dan bahsetmesine

nazaran, onun yeterince refaha kavu sayd  daha güçlü eserler verebilece ine

hükmedilebilir. Atasözü ve deyimleri ustaca kullanmas yla da iirleri dikkat

çekmektedir.131

130 Abdülkadir Karahan, Kanuni Sultan Süleyman Ça airlerinden Figanî ve Divançesi, ÜEF,
stanbul 1966, s. 15.

131 entürk, age., s. 169.
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Fuzûlî

Divan edebiyat n derinlik, samimilik ve içlilik bak ndan en büyük airi

olan Fuz ’nin hayat  bilinmezler içindedir. Do du u y l bilinmemektedir. Ancak

baz iirlerine bakarak 15. yüzy l sonlar nda do du u, 60 ya lar nda iken vefat etti i

söylenebilir. Fuz ’nin as l ad  Mehmed, babas  Süleyman’d r. Do um yeri hala

tart lmaktad r. Tezkirelerde, kimi Ba datl , kimi Hileli, kimi de Kerbela’dan

oldu unu yazmaktad r.132 “Gereksiz, bo bo az, fodul” anlamlar na gelen bu Fuz

takma ad  isteyerek alm r. Bu mahlas  niçin ald  Farsça divan n önsözünde

öyle anlat r:

iire ilk ba lad m zamanlar her gün bir mahlas  be eniyor, bir müddet

sonra ayn  mahlas  kullanan bir aire rastlay p ald m mahlas  de tiriyordum.

Nihayet anla ld  ki benden evvel gelen air dostlar m ibarelerden ziyade mahlaslar

kap lar. Dü ündüm e er iirde ba kalar  ile mü terek bir mahlas al rsam

muvaffak olamad m takdirde bana yaz k olur. Muvaffak olursam mahlas orta ma

zulmetmi  olurum. Bu benzerli i ortadan kald rmak için “Fuz ” mahlas

ald m.”133

Fuz  hakk nda bütün tezkireciler onun lehinde hükümler verirler. Lat

onun kalpleri fetheden üslubundan bahsederek bu tarz yla onun bir yol aç

oldu unu söyler ki bu Ahd ’nin de teslim etti i bir gerçektir. K nal zade, onun bu

siz üslubuna garip, fakat zekice ve iirini çok süslü, fakat güçlü ve asil bulur. Yine

dilindeki aç kl k, selsebilin tatl  suyu gibi parlayan ve güne in memba  gibidir; onun

parlayan iir sanat n kö klerinin ye illi i dünya gül bahçesinin ve dönen gökyüzü

tarlas n g pta etti i bir hedeftir. 134 Bu tür övgülere gerek duymayan air ise hak

etti i öhretiyle en ba  kö ede durmaktad r.

Gerçekten de Fuz , Türk, Arap ve Fars kültürlerinin kav  büyük olan

Ba dat çevresinde fikir ve ilim feyzine ermi ti. Arap ve Fars dillerini daha

çocuklu unda ö renmi  o dillerde iir ve nesirler yazm . Akl  (Matematik.

132 Ahmet Kabakl , Türk Edebiyat , Türk Edebiyat  Vakf , stanbul 1978. s. 317.
133 Mehmet Kalpakl ,  Osmanl  Divan iiri Üzerine Metinler, YKY, stanbul 1999, s. 11.
134 Gibb, age., III-V, s. 65.
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Astronomi, hikmet, vb.) ve nakl  (tefsir, hadis, f h, vb. ) slam ilimlerinde kimya

ve t pta bilgi sahibidir. iirlerinden de anla lan bu bilgi yüklü olu u ve limli i

dolay yla ça da lar  onu, Molla Fuz  veya Mevl na Fuz  lakab yla

anm lard r.135

Fuz ’nin Farsça, Türkçe ve son zamanlarda Leningrat’ta bir Fuz  külliyat

içinde bulunan136 divanlar ndan ba ka Türk dilinde yaz lan en güzel mesnevi olarak

kabul edilen Leyla vü Mecnun’u, S kin me ve Beng ü Bade isimli iki iir kitab

daha vard r. Lat  ve K nal zade Fuz ’nin hamse yazar  oldu unu söyler ve ayr ca

Lat  bunun, Nizam ’nin hamsesine bir nazire oldu unu ilave eder. Fuz ’nin

mensur olarak kaleme ald  Hadikatu’s- üeda adl  eseri ve Ni anc  Pa a’ya

sundu u en iyi Türkçe nesir örnekleri aras nda say lan ik yetname’si vard r.

Bunlardan ba ka, Heft C m adl  manzumesi, Hüsn ü A k adl  küçük hacimli bir

eseri, Hadis-i Erbain Tercümesi yan nda ele geçmemi  ancak varl  bilinen ah u

Geda mesnevisi ve son zamanda yine Leningrat’ta ele geçen Matlaü’l- tikat onun

bilinen eserleridir.137

135 Kabakl , age, s. 319.
136 Mehmed Fuat Köprülüzade, Eski airlerimiz Divan Edebiyat  Antolojisi, Akça , stanbul 1931. s.
196.
137 Köprülüzade, age., s. 197.
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Halîlî

Diyarbak rl ’d r. Fatih Sultan Mehmed zaman nda znik’e gelmi , bilgelik

elde etmeye u ra r.138 Ancak orada güzel bir gence k olmu  ve bu a n

verdi i s nt dan dolay  çal malar  b rakarak bir teselli bulmak niyetiyle talihsiz

hik yesini anlatt  Fürkat-name isimli eserini yazm r. Eser yazar n gerçek bir

tecrübesini anlatan ahsi bir hik ye oldu u kadar Heves-name’yi de and rmaktad r.

Fürkat-name’de araya çe itli ekillerde birkaç lirik iir serpi tirerek mesnevi

monotonlu unu k ran air, hik yeye gece gündüz bütün gününü camilerde ve

medreselerde nas l me guliyet içerisinde geçirdi ini ve bir arkada n ehirden

ayr lma teklifiyle yola koyulup çal malar  sürdürmek üzere nas l Anadolu’ya

geldiklerini anlatarak ba lar. Hik ye kalple gözün aras nda geçen konu malarla

devam eder, sonunda göz galip olur. Bir süre sonra airin genç bir dostu ona yard m

eder. Gence mesaj  iletir ancak genç, haberciyi kap  d ar  eder. Arkada n

teklifiyle bir mektup gönderir ama bunda da ba ar  elde edemez. Böylece ümitsizlik

içinde znik’den ayr r. Bir gemi bulup stanbul’a gider bir y l orda kal r sonra

gençten mektup al r. znik’e var r genç adam onu kar lar, ancak k sa süre sonra

ortadan kaybolur. Böylece air yine kedere bo ulur. air gözya lar ndan ve

rüzg rdan yard m ister. Onun sadakatinden etkilenen rüzg r yard m edece ini söyler.

Böylece air ümitlerine n il olur ve kitap sona erer. 139

Fürkat-name’den de anla laca  üzere Hal  içli ve duygu yo unlu u olan

bir airdir. Onu ünlü yapan da bu içli ve samimi yönüdür. Seh  Bey Tezkiresinde

Mevl  Hal  ad yla be inci tabaka airlerinden olan Hal ’nin tasavvufa yönelip

tekke sahibi bir eyh oldu unu belirterek, onun sözlerinin sofiyane, iirlerinin

me ayihane ( eyhlere yak r) oldu unu söylemektedir.140

138 brahim  Kutluk, Bey ni Mustafa Bin Carullah Tezkiretü’ uar , TTK, Ankara 1997. s. 90
139 Gibb, age., I-II, s. 540
140 sen, age., s. 129.
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Hâlisî

lis ’den bahseden yeg ne kaynak Bey ’nin Tezkiretü’ uar ’s ’d r.

Bey ’ye göre, H lis  Sultan Selim’in hocas  Ata’ullah Efendi’nin o ludur. Ad ,

Abdülhay’d r. Timar ile müteferrika sonra Tam var’da defterdar olmu tur.141

141 Kutluk, age., s. 89.
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Hayâlî

Hay , On alt nc  as r Fuz ’den sonraki en büyük airlerinden biridir. smi

Mehmet, lakab  Bekar Memi’dir. Sel nik vilayetinin 43 kilometre kuzey

do usundaki Yenice gölünün do u sahilinde bulunan Vardar Yenicesinde, II.

Bayezid zaman nda (1481-1512) y llar  aras nda dünyaya gelmi tir, do um tarihi

belli de ildir. lk tahsilini memleketinde yapm r. Ruhen kuvvetli bir istidada malik

oldu u için pek az zamanda iirler söylemeye ba layan Hay , yava  yava öhret

yolunu tutmu tur. Defterdar skender Çelebi, dikkatini çeken airi kendi himayesine

al r, sonra da onu sadrazam brahim Pa a’ya takdim eder. Sadrazam n himayesinden

Kanuni’nin himayesine geçer. k Çelebi’nin tabirince “Padi ah n avucundan

yemini yiyen ve onun kolunda gezen bir ahin”e benziyordu. Her gazel ve kasidesi

bol ihsanla kar lanan Hay  bu ekilde yükselmi tir.142

Devrinde kendini çekemeyenlerin hücumuna u rayan air, saraydan çekilmek

ister ve bir sancak beyli ine talip olur. Hay  Bey unvan  da bu beylikten alm

olmal r. Hay  m. 1557-h. 964 senesinde Edirne’de vefat etmi tir. 143

Hay  tezkirelerin ço unda övülmü , Fuz ’den sonraki en büyük air

olarak lanse edilmi tir. Devri içinde birinci derece airlerden say lan air bilhassa

Haf z- ir ’ye benzetilmi tir. iirin usul ve inceliklerine vak f olmas , iirlerinin

tatl  ve ahenkli olmas , bilhassa tasavvufa çok mühim yer verdi i ve zaman nda

büyük bir öhret kazand  beyan edilmektedir.

Muallim Naci de Hay ’yi zaman n en güzel ve kudretli airi olarak tan r ve

onda bulunan kudretin devrin di er airlerinde bulunmad  söyler.

Türk edebiyat  hakk nda büyük bir eser vücuda getirmi  olan Gibb ise Hay

hakk nda u tespitlerde bulunmu tur:

1 Yüksek tabiat- iiriyle muttas ft r.

142 Ali Nihad Tarlan, Hay l  Divan , Akça , Ankara 1992, s. 13-15.
143 Tarlan, age., s. 16-17
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2 Hay ’nin iirleri ekseriyetle bu devir airlerinde görülmeyen sofiyane bir

felsefe ile i lenmi tir.

3  ile Nec  aras nda ya ayan ve stanbul’da ya ayan airlerin en

büyü üdür.

4 fade ve hatta his de ilse bile fikir, Hay ’nin air olarak en bariz vasf r.144

Onun yirmi senelik arkada  olan tezkire yazar k Çelebi, tezkiresinde

onun hakk nda; “Hay  ser az de, kayd tan mayan, av re, rind bir airdir. Dünya

servetine katiyen de er vermez, mal na mülküne tasarruf etmez idi. Cömert idi.

Mutasavv ft . Mistik a k onu zahir eri tin dar hudutlar ndan iç leminin geni

tefekkür ve tahassüsüne ç karm . Bu sistem esasen a k temeli üzerine kurulmu tu.

Onu da bu ruh  vaziyeti a ka ve onun pe inden bat li e sürüklemi ti.”

Hay , eserlerinde sentetik, ruhan , ve ulv  bir azameti bazen parlak ve

mümtaz bir hayali, bilhassa içli bir a , rind ve avare bir hayat  aksettirir. Onun

öhreti Osmanl  Devleti hudutlar nda kalmam , ran’a da intikal etmi tir.145

144 Tarlan, age., s. 21.
145 Tarlan, age., s. 23-24.
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Hayretî

XVI. yüzy lda önemli kültür merkezlerinden biri olan ve önemli airler

yeti tiren Vardar Yenice’sinde do mu tur. Önceleri Gül en  iken sonradan Mevlev

olan XVI. yüzy n iyi airlerinden Y suf-  Sine-ç k Dede’nin karde idir.

Hayret ’nin as l ad  Mehmed’dir. Karde i gibi önceleri Gül en  iken, sonra Bekta

olmu tur.

Eski kaynaklar n belirtti ine göre Hayret , Vezir brahim Pa a’ya son derece

güzel bir kaside sunmu , Pa a da kasideyi be endi inden airi korumak istemi .

Yenice-Vardarl  olan Hay ’ye bu hem erisini sormu , Hay  ise, Hayret ’yi

tan  onun ne mevki, ne Pa a’ya hizmet, ne de P di ah’a mül zemet sevdas nda

oldu unu belirtmi tir. Ömrünün sonlar na do ru kör olan Hayret , h. 941 / m.

1534’de ölmü  ve do du u ehirde kendi kurdu u z viyeye gömülmü tür.146

Hayret ’nin kelime oyunlar na, klasik mazmunlara dayanan bir k m

iirlerine bak rsa ona ancak orta halli ir denilebilir. Oysaki Hayret ’nin gerçek

ki ili i onun rindli inde, yi itli inde; samimi, co kun, perv z ve oldukça sade yer

yer Rumeli çe nisi de kar an bir dille yazd iirlerindedir. lk bak ta kolayca

söylenildi i izlenimini b rakan bu iirler Hayret  ve ça da lar n ço unda

rastlanmayan bir canl k ve orjinalliktedir.147

Seh  Bey, “ ne sözleri ve ho yende gazelleri var” diyerek sözlerinin

ne ve gazellerinin ho a gidici oldu unu söyler. Lat , halk n zevkine uygun ve

anla lmas  kolay, ne ve sade iirleri oldu unu, halk aras nda iiriyle ün

sald  belirtmi tir. Ahd  ise, air yarad n m nev  bilgilerle dolu ve kendisinin

iirin her türlüsünde kudretli oldu unu, tasavvuf deyimlerini kullanmaktaki hünerini

söyledikten sonra onun ran irlerinden H z ile muk yese edip onun ayar nda

oldu unu iddia eder. k Çelebi’ye göre ise, Hayret ’nin iiri ak , seçkin, zevke

uygun ve hepsi de ayn  seviyededir. yi manalarla yüklüdür. Sanat yapmak endi esi

gözetmeden yazd klar  dahi ho  ed  olup okuyanlarda yak  ve ruhu ürpertici bir

146 Cengiz, age., s. 293
147 Cengiz, age., s. 294.
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tesir b rakmaktad r. Hasan Çeleb  de a  yukar  ayn  kanaattedir.148

Hayret ’nin iirleri, ço u onunla hemen hemen ayn  devirde ya am  olanlarla

ayn  niteliktedir. ekil bak ndan onda sanat oyunlar  yoktur. Bazen zevkperest bir

air, bazen de mistik bir dervi  hüviyetindedir. çinden duydu u, kalemine geldi i

gibi yazm r.149

148 Mehmed Çavu lu,; M. Ali, Tanyeri, Hayretî Dîvan Tenkidli Bas m, ÜEF, stanbul 1981, s.
XVI.
149 Çavu lu, age., s. XVII.
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Hüdâyî

airin ad  Mustafa Hüd  Çelebi'dir. stanbul'da do mu tur. Devrin airleri

aras nda Sal  Muslisi diye öhret bulmu  olup, Müezzin-i Hüd , Musli Çelebi,

Musli ah diye de an lmaktad r.

Sultan 3. Murat devri airlerinden olan Hüd , iirinde oldu u kadar musiki

sanat nda da malumat ve öhret sahibidir. Ayr ca çok iyi Farsça bilmektedir. Sesi

güzel oldu u için Sultan Süleyman Han’ n esi Hürrem Sultan’ n ad  ta yan Haseki

Hürrem Sult n Camisine müezzin olmu tur.

H.991 / m.1584 y nda stanbul'da vefat eden air, stanbul'un me hur

semtlerinden biri olan Edirne kap  mezarl na defnedilmi tir. Ölümüne, "Hüd

rehberiñ ola hid yet-i Yezd n" m sras  tarih dü ürülmü tür.

Hüd ’nin edebi yönü ile ilgili olarak tezkire yazarlar , genellikle övgü dolu

sözler söylemekte ve onun usta bir air oldu unu ifade etmektedirler. Bununla ilgili

olarak;

k Çelebi, “... i'r taks m eylese -i sekker-  olur. Bülbül ne dur ki

anuñ yan nda öter ve zührenin hod oldu  bezmde nmadu  m sik  yerine geçer.”

fadelerini kullan r.150

airlikte oldu u kadar musiki inasl  ile de öhret sahibi olan Hüd ,

sesinin güzelli i ve bestek rl  ile kaynaklarda övülen Hüd ’nin ne yaz k ki

günümüze ula an bestesi yoktur.151

150 Mehmet Demiralay,  Hüd -i Kadim ( 16.yy.) ve D nceleme-Tenkidli Metin, SDÜ. YLT,
Isparta 2007. s. 2-3.
151 Avni Erdemir, Anadolu Sahas  Mu iki inas Divan airleri, Türk Sanat ve E itimi Vakf , Ankara
1999. s. 225.
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lâhî

Do um yeri Anadolu’da Germiyan bölgesinde Simav’da Tekellüf köyüdür.

Hangi tarihte do du u hakk nda bir kayda rastlanmamaktad r. As l ad  Abdullah’t r.

Ayn  zamanda Abdullah  gibi ran’da, Türkistan’da bulunmu  ve sonra da

Bursa’ya gelip yerle mi  ve oradan hiç ayr lmam , orada ölmü  bir eyh ’den

daha bahsdiliyor ki ad  Ahmed’tir. u kayda göre Bel g-i Bursev  mahlasl  iki

eyh zikrediyor ki biri Simavl r ve ad  Abdullah’t r, di eri de ran’dan gelmedir ve

ad  Ahmed’tir. K tip Çelebi’de Mift h-ül Gayb adl  eserinden bahsederken bu eserin

rihleri ( erh eden) aras nda eyh ’yi de gösteriyor ve bu erhi Fatih Sultan

Mehmed içi yapm  oldu unu söylerken ve eyhin ad  gösterirken bir de Abdullah

göstermesi i i kar yor. Bu kayda göre eyh Abdullah ile eyh Ahmed’in ayn  zat

olduklar  kabul etmek iktiza ediyor.

Hayat ndan bahseden kaynaklar n verdikleri mal mata göre, bülu a erinceye

kadar z hir  ilimle me gul olmu  ve stanbul’a gelerek Zeyrek camisi medresesinde

bir müddet çal . Sonra asr n ulemalar ndan T  ile Horasan’a gitmi ler. Orada

bir müddet Mevlana T ’nin yan nda z hir  ilimlere devam etmi . Hoca

Ubeydullah-  Semerkand ’nin hizmetiyle mü erref olmu , bir miktar tarikat adab

gördükten sonra, Buhara’ya gidip Hoca Bahaeddin-i Nak ibend ’nin mezar na

ziyarette bulunmu  sonra tekrar Semerkand’a ordan da Anadolu’ya dönmü tür. Lat

onun bu seyahatlerini, bulundu u yerdeki tahsili kendisine yeterli görmemesine

ba lamaktad r.

eyh memleketi olan Simav’a döndükten sonra orada halk  ir ada

ba lam r. Nak ibendîli in halk içinde yay lmas  için u ra r. Bir ara

stanbul’a ça lan ve orda verdi i vaazlar n büyük merak uyand rd , Fatih Sultan

Mehmed’in gözünden kaçmaz. Padi ah n lütuf ve ihsanlar na mazhar olan Molla

 Vardar’da bulundu u s rada h. 896 (m. 1491-92 ) y nda vefat etmi tir.

Molla ’nin eserleri hakk nda kaynaklar n verdikleri bilgiler çok farkl r.

Baz lar  sadece iki eserinden bahsettikleri halde, baz lar  da ona kadar

kartmaktad r. Divan ndan ba ka di er eserlerini Bursal  Tahir Bey u ekilde

ralamaktad r.
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1- erh-i V rid t-  Kübra li- eyh Bedreddin-i S

2- erh ala Mift h il Gayb li- eyh Sadreddin

3- Z d ül Mü n

4- Nec t ül Erv h min Denes il E h

5- Esr rname

6- Meslek üt Talib n

7- Manz me-i Mi’r ciyye

           8- Füs l ül Vüs l152

152 smail Hikmet Ertaylan, l hi Divan , ÜEF, stanbul 1961, s. 1-17.
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shak Çelebi (Üsküblü)

Osmanl mparatorlu u’nun Rumeli’deki önemli kültür merkezlerinden biri

olan Üsküp’de on be inci yüzy n ikinci yar nda do mu tur. Ailesi de Üsküb’ün

yerlisidir. Babas  k ç ustas  oldu undan K çç brahim diye an rd .

Lat ’ye göre shak Çelebi co kun ve duygulu bir insand r; güler yüzlüdür,

ne elidir, mizahtan ve nükteden ho lan r. Hemen hemen bütün tezkire yazarlar n

belirttikleri bir özelli i de güzellere a  derece dü kün olu udur. Bir dilberle sohbet

runa i  güç kayg  bir yana b rak p mur na erinceye kadar u ra

söylerler.

shak Çelebi’nin airli i Seh , Lat  ve k Çelebi gibi ona en yak n üç

uara tezkiresi yazar  taraf ndan övülmü tür. iirlerinde anlam n tad  bozan sanat

oyunlar na hemen hemen hiç rastlanmaz. Umumiyetle eskilerin sehl-i mümteni

dedi i türden sade fakat güzel manalar  divan na serpi tirmi tir. Necati Bey’in

ça da lar n hemen hemen hepsinde görülen bir özelli i onda da görürüz. Bu

özellik Türkçe kelime ve deyimleri kullanmakt r.

shak Çelebi’nin iirlerinin sadeli i yan nda güzel ve edas n latif oldu unu,

bilhassa klarla sevgilileri aras nda geçen h lleri konu edindi ini bu yüzden de

seb z, camb z gibi meydan ve çad r oyuncular  taraf ndan tercih edilerek

okundu unu k Çelebi’den ö reniyoruz.

shak Çelebi’nin divan ndan ba ka Selimn mesi ve Ke füzzun n, Terceme-i

ak k ve Osmanl  Müelliflerinde bildirilen Fün n-  Sel seden B his Ris le-i

mtih niyyesi vard r. Bunlardan ele geçen Selimn medir. Edebiyat tarihçileri

taraf ndan “ ” diye adland lan sanatl  bir üsl pla kaleme al nm  olan bu eseri

biliyetini ve ilmi seviyesini göstermek için yazd  eserin mukaddimesinde

görmekteyiz.153

153 Mehmed Çavu lu ; M. Ali Tanyeri,  Üsküblü sh k Çelebi D van Tenkidli Bas m, MSÜ, stanbul
1989, s. 1-10.
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Kabûlî

Ad  Ahmet olan Kab , aslen Kütahyal ’d r. Naz r-z de’den mül m olmu ,

kad k yoluna girmi tir. Nazm  sözden anlayanlarca be enilir.154 Bey ni onun

hakk nda bu bilgileri veriyor. Di er tezkirelerde de air hakk nda pek bilgi

bulunmamaktad r. airin do um tarihi hakk nda herhangi bir bilgiye ula amad k.

smi ve nereli oldu u konusunda tezkirelerde tam bir birlik sa lanamam r. Tuhfe-i

il ’de de yaz ld  gibi K nal zade Hasan Çelebi ve Bey ’nin airin ismini

Hasan, memleketini de Kütahya olarak yazmas  Riyazi’ye göre yanl r. Riy

airin isminin brahim, memleketinin de Gediz oldu unu söyler. M rdan Gelirken

h. 1000 (m. 1591-1592) y nda vefat etmi tir.155

Kab ’nin airli ini kaynaklar, “nazm , makb l-i ehl-i irf n”, “baz  güft

rütbe-i kab le vus l bulmu dur.” Kendisi de “k bil-i nd r” diyerek övmekte ve

iirlerini be enmektedirler. Birçok iirine nazire ve tahmis yaz lm  olmas  sonraki

dönemlerde iirlerinin sevildi ini gösterir. Cinasl  söyleyi lerde usta oldu u kadar

di er sanatl  söyleyi lerde dili kullanmada ustad r. Sehl-i mümtenili söyleyi leri

cinasl  söyleyi leri kadar çoktur.156

154 Kutluk, age.,. s. 68
155 Hidayet Duyar,  On Alt nc  Yüzy l airlerinden Kabûlî’nin iirleri, Türkiyat Enstitüsü Dergisi
(,4/2, 328), 2009, s 308
156 Duyar, age, s. 315.
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Kâz mî

Anadolu’da Kaz d (Tokat) yak nlar ndand r. Öldürülen Molla Lütf 157 ile

ayn  devirde ya am r.158 Molla Lütfi’nin 15. yüzy lda II Bayezid ve Fatih

devirlerinde ya ad  dü ünülürse airin de 15. yüzy lda ya ad  tahmin edebiliriz.

Ancak do um ve ölüm tarihi ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip de iliz.

Lat ’ye göre, “K , lim, çok bilgili ve akranlar  aras nda e sizdir.

itim yolundan dönüp eyhlik mesle ine girmi tir. eyhler aras nda s rs z bir

ermi lik mertebesine eri mi  ve akl  ile ashab-  tesbih ve ‘as ya (dervi lerin

ta klar  sopa) kar r. Kabiliyetinde eksiklik ve tabiat ndaki zay fl k

dolay yla zaman n ço unda ilim ve felsefe mecmualar  okuyup dü ünmü  eskisi

gibi tevhid ilmini tamamlay p dinsizlik dairesinden ç p hel l k lma a dü mü tür.

Kötülüklerden kurtulmu , bat l ve mün klara do ru sözleri söyler, yani yol

gösterici olmu tur. eyhlerle beraber ve evliyalarla toplan p vahdet törenleri

düzenlerler, bilgili ki ilerle tevhidi tamamlarlarm . Onun mebde ini(Bir salikin

Tanr  gerçe ine eri mek için hareket etti i ba lang ç noktas ) bilen kimse ahretini

dü ünüp, kötü söz söylemezmi . Onun zaman nda nice dinsiz inançs z vard r ki

tevhitten bahseder, tasavvuf ilminin hakikatlerinin inceliklerinden haber verir. Ve

yak nl klar ndan her türlü kötülü ün delilleri anla rm . K , onlar n kötü halli

ve halleri anlams z, tasavvufçular n saçma sapan sözleri ile bir dedikodu ve nifak

kayna , sapk nl k göstergesi oldu unu belirtir. K ’ye göre onlar n her biri ilim

sahibi ki iler ve mür id ve terbiye edici rehberlerdir. Amm  sözleri ve davran lar

me ru de il ve sözleri hastal kl , dete uygun de ildir. Zira her Allah’ n birli ine

inanan kimselerin tevhid görevini yanl  kullan rsa o tevhid olmaz, dinsizlik olur. Ve

bir kimse ki eriata fitne sokarsa o marifet ve ilim olmaz inanc  kötüye kullanma

olur.”

Lat ’nin K  hakk ndaki ifadelerine bakacak olursak K  ehl-i iman

bir ki idir. Girdi i tarikat yoluyla kendini yeti tirmi , dünyadan elini ete ini çekerek

lik olma yolunda ilerlemi tir.

157 Molla Lütfi me hur matematikçidir. Sinan Pa a ve Ali Ku çu’nun talebesi olmu , Fatih Sultan
Mehmed taraf ndan özel kütüphanesinin müdürlü üne getirilmi ; ancak kendisin çekemeyenlerin

rtmalar yla dinsizlik suçlamas  ile Bayezid döneminde idam edilmi tir.
158 Can m R dvan, age., s. 455.
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Lisânî

Tezkirlerde Lis  ismi nerdeyse hiç geçmemektedir. Hakk nda sadece S lim

Efendi’nin Tezkiretü’ ar ’s nda pek hacimli olmayan bilgilerle ula k.

lim Efendi’ye göre, Lis ’nin ad  Mustafa’d r. Çok sa lam olmayan,

yenilikçi bir air olmayan Lis  akl na ne gelirse söylermi . A r ba  olmayan bir

mizaca sahip olan air, Kad lar bölü ünden olup, Rumeli kaz askeri kap nda

kit bet (yaz  yazma) ile geçinip k smetine dü en yaz larla zaman  geçirirmi . Garip

bir ekle sahip ehl-i keyf olan Lis  ölümüne yak n Lis likten Fer gat eyleyip

mahlas  vücudu gibi zay flatm r. S lim Efendi, onun iirinin hal ve hareketleri

gibi peri n olup a za almaya lay k olmad  belirtir ve sözlerinde tatl k

olmad ndan güzel bulup takdir etmeye gerek olmad  söyler.159

159 nce, age., s. 602.
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Makâlî

Mak  hakk nda yaz lan ne herhangi ilmi bir dökümana rastlad k, ne de

incelenen tezkirelerde bir ey bulabildik; yaln zca Seh  Bey Tezkiresinde çok k sa

bilgi verilmektedir. Seh  Bey Mak  mahlasl  iki airden bahseder, bunlar n

hangisinin mecmuam zda yer alan Mak  oldu unu kestirmek çok güç. Seh  Bey’in

nakletti ine göre, Mak , Ayd n vilayetinden Ala ehir diye bilinen bir ildendir.

Arab-z de’nin mül r. Arap-z de ile gemiye binip M r’a giderken gemi

batm , Arab-z de bo ulmu , Mak  kurtulmu tur.

Di er Mak  ise, yukar da ad  geçen Mak  ile ayn ehirdendir. Mahlaslar

da ayn r. Sözleri eker gibi tatl , nazm  da ab-  hayat gibi l tiftir. Söz kalabal na

çok dü kündür.160

160 Kutluk, age., s. 78.
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Mecdî

Hakk ndaki malumat z S lim Efendi’nin tezkiresine dayanmaktad r. S lim

Efendi’nin nakletti i bilgileri sadele tirerek buraya al yoruz. “Ad  Mehmed’tir.

Melek s fatl  zatlar  ay n ortas nda ve ehirdeki bol nimetler ile cennetlerin kar

olan bilgi madeni stanbul’da e siz olup varl klar n delili vücutlar  h. 1047’de

görülen lemi (dünya) süslemi tir.” Onun do umunu bu ekilde tasavvur eden S lim

Efendi, hayat na çok geni  yer ay rm r.

“Temiz bir soya sahip olan Mecd  adab cevherini ve e itimini tamamlay p

ileri gelenlerden olan me hur Kuds -z de’nin yüksek mertebesinde intisap etmi  ve o

zat n yard yla Anadolu Kazaskerli ine getirilmi tir. Daha sonra 1060 evv li’nde

bir mül zemetle nasiplenip 1079’da ibtid -i h ric ( Medreselerde ilk üç tahsil

derecesinden ilki) ile ‘ z Efendi Medresesine, 1083 Saferinde (muharrem ve sefer

aylar ) F ma Han m Medresesine hareket etmi tir. Sonra 1084’te H s Odaba ,

1086’da Cafer Pa a, 1088’de H  Hasan-z de’ye, 1089’da Koca Mustafa Pa a’ya,

1092’de Sahn-  Sem ndan birine ve 1094 Muharreminde P  Pa a’ya, 1095’te

Siy vu  Pa a Sult  Medresesi’ne, 1097 Muharreminde Galatasaray Medresesi’ne,

1102 Recebinde Süleym niye Medreselerinden birine müderris n kir m(medrese

dersi okutan hoca) yolunu tamamlam r. 1104 evv li’nde Yeni ehir Fener

Mevlehili ine eri mi  ve 1111 Muharremi’nde Edirne Kad  olmu tur.”161 Devletin

çe itli kademelerinde görev yapan Mecd , Üsküdar’da ya yorken h. 1128 (m. 1715-

16) y n sonbahar nda Hakk n rahmetine kavu mu tur.

Mecd  temiz soylu, aziz tabiatl  muhterem bir zatt r. Ömrü boyunca zarara

ramam , dertlenmemi tir. Melek huylu, temiz dervi ane sohbetinde nazik ve

sonsuzdur. iirleri ve beyitlerinde parlak bir deneyime sahip olup, ancak

sonralar nda ya land nda sözü terk eylemi tir. Kald  ki asl nda, yarad nda

itimin mayas  vard r, mizac  zarif olmakla birlikte ihtiyarlad nda dahi ya lara

yak r surette latifeler ve mazmuna mail olmu tur. Zaman n iirinden anlayan her

kime sorulsa, onun iirlerinin güzelli inden ve tazeli inden bahsedermi .162

161 Daha fazla bilgi için bz. nce, Adnan, Tezkiretü’ u’ar  S lim Efendi, AKM, Ankara, 2005, s.
614.
162 nce, age, s. 614.
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Mustafa Saf  Efendi’nin Tezkire-i Saf ’sinde de bir Mecd ’den

bahsedilmektedir. Saf  Efendi’nin nakletti ine göre, Ad  Mustafa olan air

Bursal ’d r ve orda e itimini tamamlay p müderris olmu tur. 163Mecmuam zda yer

alan Mecd ’nin bu Mecd  mi yoksa yukar da hakk nda geni  bilgi aktard z

Mecd  mi oldu u konusunda ittifak sa layamam  bulunuyoruz.

163 Pervin Çapan, Mustafa Saf y  Efendi Tezkire-i Saf y  (Nuhbetü’l- s r Min Fev ’idi’l-E ’ r)
nceleme-Metin- ndeks, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2005, s. 561.
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Merdûmî

stanbul’un Galata semtinde do mu tur. Do um tarihi hakk nda herhangi bir

malumat z bulunmamaktad r. Galata eminli i ve Budin defterdarl  yapan Ali

Çelebi’nin o ludur. Küçük ya ta e itime ba layarak A de Hasan Çelebi’den

mül m oldu. Ayn  zamanda hocas  Hasan Çelebi’ye damat da olan Merdüm ,

itimi sonunda önce müderris, sonra kad  olmu tur. Osmanl  Müellifleri’nde

isminin Abdüsselam oldu u belirtiliyor. Üsküp kad yken h. 971 / m. 1564’te vefat

etmi tir.

Merdüm , k Çelebi’nin arkada  olup, A zade Hasan Çelebi’den birlikte

ders alm lard r. Güzel iirleri vard r. Bunun yan nda Tuhfetü’l- slam isimli k rk

ayet ve k rk hadisi iki er beyitle tercüme etti i bir eseri vard r. Osmanl

müellifleri’nde Tuhfetü’l- slam’dan ba ka müretteb bir divan n da oldu u haber

veriliyor.164

Bey ni onun güzel ahlakl  ve de erli airlerden oldu unu belirtmektedir.

Lat  ise, Merdüm ’nin Ehl-i ilim tayfas ndan ak ll , bilgili seçkin ve herkesin

be endi i nüktedan bir air oldu unu belirtiyor. Ayr ca Lat ’ye göre, Merdümi

yarat  sözler bulan herkes taraf ndan kabul edilmi , iirleri güzel, ün sahibi, ulema

 taraf ndan medholunan bir airdir.165

164 Erdemir, age., s. 277.
165 Can m, age., s. 497.
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Mesîhî

Eski kaynaklardan, Mes ’nin hayat  ile ilgili bilgi veren, Seh , Lat , k

Çelebi, K nal de, Riy  ve Bey  Tezkireleri air hakk nda ço u biri di erinden

aktarma bilgiler vermi lerdir. Nitekim an lan tezkirelerden son üçünde, daha önce

Seh , Lat  ve k Çelebi Tezkireleri’nde verilen bilgiler, ifade de ikli i

yap larak tekrarlanm , airle ilgili bilinenlere yenileri eklenmemi tir. Yeni

kaynaklarda bulunan bilgiler de s rl r. Örne in, slam Ansiklopedisi ile Hammer

ve Gibb’in Mes  hakk nda yazd klar uara tezkirelerinde söylenenlerden fazla

de ildir.

Mes ’nin do um tarihi bilinmemekle birlikte, do um yeri bugün

Yugoslavya s rlar  içerisinde bulunan Üsküp yak nlar ndaki Pri tine’dir. Ad n sa

oldu u konusunda Seh  d nda He t Behi t’te Mes h olarak geçmektedir. Di er

tezkireciler görü  birli i içindedir. Ailesi ve sosyal durumu hakk nda bilgi

bulunmamaktad r. Büyük olas kla, çocukluk ve ilk gençlik y llar  Rumeli’de

geçiren air düzenli bir e itim görebilmek için stanbul’a gitmi  ve orada medrese

renimine ba lam r. Medrese ö renimi gördü ü s rada, hattatl a ilgi duyan

Mes ’nin bir süre sonra hat sanat nda döneminin ustalar  aras nda yer ald

reniyoruz. airin bu arada ö renimini tamamlay p tamamlayamad

bilinmemektedir. Ancak Seh , onun medrese ö renimi gördü ü s rada ö renimini

rak p sipahi olarak askerlik yapt  kaydeder.

Daha sonra güzel yazmadaki ustal , Mes ’yi Sadrazam Had m Ali Pa a’ya

yakla rm r. Bu yetene i ile Ali Pa a’n n ilgi ve hayranl  kazanan air onun

divan k tipli ine atan r. Ancak eski kaynaklara göre Mes , içki ve e lenceden

ho lanan uçar  yarad  bir ki idir. Yarad  gere i sefih bir hayat sürmü ,

mesle inde ilerlemek yerine gününü gün etmi tir.

Had m Ali Pa a’n n ölümü, airin hayat nda bir dönüm noktas  te kil eder.

Çünkü bu olaydan sonra Mes , ölümüne kadar Ali Pa a gibi bir koruyucu

bulamad ndan yoksul dü mü , ömrünün geri kalan y llar  yokluk içinde

geçirmi tir. Ve nihayet 1512 y nda Hakk n rahmetine kavu mu tur.
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Divan iirinin geli me dönemi olarak kabul edilen On be inci yüzy n ikinci

yar nda ya am  olan Mes , rindane kane iir tarz  benimseyerek bu tarz

iirler yazm r. Bunda lirik iirin, dönemin airleri aras nda ilgi görmesinin pay

oldu u kadar, Mes ’nin yarad n da pay  vard r. Bilindi i gibi Mes , içki ve

lenceye dönük derbeder bir ömür sürmü tür. Divan iirinin geleneksel

konular ndan olan insano lunun bo  hayat çabas ndan, kader çizgisinin

de mezli inden, dünyan n geçici olmas  nedeniyle hayat n elden geldi ince iyi

de erlendirilmesi gerekti inden, dünyevi zevkler, içki ve a n verdi i sarho luk

v.b. bahsetti i konular onun iirlerinde i ledi i esas konulard r. Mes ’nin iirleri,

pek çok Divan airi gibi ya ad  dönemden say  izler ta makta, ça n sosyal

yap  hakk nda yeterli bilgi vermektedir.

II Bayezid dönemi airlerinden Mes ’nin Divan iirindeki yeri ve önemi

konusunda genellikle eski kaynaklar övgü yan  a r basan, içinde abartma pay n

bulundu u sözler söylerler. Örne in k Çelebi, Mes ’den söz ederken; Divan

iirinin temelini atan Ahmed Pa a’d r. lk temel ta  Nec ; ikincisiyse Mes ’dir”

diyerek onun Divan iirinin geli imindeki yerini belirtir.

Mes ’nin kaynaklar n varl ndan bahsetti i üç eseri vard r. Bunlardan

Divan ile ehreng z manzum, Gül-i Sad-Berg ise mensurdur. Bunlardan en ünlüsü

ehreng z’idir. Eser ününü konusuna ya da edeb  de erine de il, tarz n en eski

örneklerinden olu una borçludur. Kaynaklar Divan iirinde ehreng z türünün ilk

örne ini Mes ’nin verdi i konusunda birle irler.166

166 Mine Mengi, Mes h  D v , TTK, Ankara 1995, s. 1-9
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Mihrî Hâtun

Mihr  H tun Amasya’da do mu tur. Ad  ve mahlas  Mihr ’dir. Yaln z Evliya

Çelebi ad n Mihrimah mahlas n Mhr  oldu unu kaydeder. Do um tarihi

hakk nda hiçbir kaynakta bilgi yoktur.167

iirlerinden ve ondan bahseden kaynaklardan anla ld  kadar yla Mihr

tun, kültürlü bir ortamda büyümü , Arapça ve Farsça’y  hatta bunlar n

edebiyatlar  hakk ndaki asgari malumat  ö renmi , babas n kad  olmas ndan dolay

da dini bilgileri en iyi seviyede hazmetmi tir. Mihr  H tun bilgisi, zek  ve en

önemlisi airlik yönüyle çevresinde dikkat çekmi , bu durum II. Bayezid’in

gözünden kaçmam  ve Mihr  saraya dolay yla da ehz denin etraf nda te ekkül

eden edebi çevreye girmi tir. II. Bayezid 1481 y nda padi ah olup Amasya’dan

ayr ld nda yerine o lu ehz de Ahmed vali olmu  ve edebi çevre yeni valinin yani

ehz de Ahmed’in ki ili i ve e lenceye dü kün hayat anlay  dolay yla daha da

geni lemi ; Mihr  de bu çevredeki yerini sa lamla rm r.168

Lat  ve Hasan Çelebi, Mihr ’den güzel bir kad n olarak bahsederler; di er

tezkireciler gibi onlar da Mihr ’nin a k izhar eden bir mizaca sahip olmakla birlikte

masum ve temiz bir hayat ya ad  önemle vurgularlar. Asla evlenmemi tir. k

Çelebi’nin ifadesiyle k z olarak gelmi , k z olarak gitmi tir. Yine k Çelebi’ye

göre ona birçok ki i t lip olmu , fakat hiç kimse ona ula amam , dokunamam r.

Lat , Hasan Çelebi ve Gelibolulu Ali de ayn  görü ü ifade ederler.169

Tezkirelerde onun airli i ve iirleri u ifadelerle göklere ç kar lmaktad r: “

Fesahat ve Bel gat  yönüyle insanlar aras nda ad  atasözü gibi an lmaktad r.”

“Osmanl airlerinin en eskisi ve en me hurudur, güzelli i ve edebi gücü birbirine

ittir.” “ iirleri güzelli i gibi me hur imi .” “O iir kemendi ve gayret saçan

kaleminin ok ve yay yla bel gat vadilerini avlam r.” “Güzeller vasf nda güzel

iirler yazabilmek için ba ka airler yeni manalar ve mazmunlar pe inde ko arken,

onlara a  yererken, o kad n oldu u için bunlar  kolayl kla bulmu tur.” “ Anlam

167 Mehmet Arslan, Mihrî Hâtun Dîvan , Kitabevi, Ankara 2007. s. 27
168 Arslan, age, s. 31
169 Gibb, age., I-II, s. 378-379.
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yetimlerinin efkatli annesi, fesahat incilerinin kutusudur.” “ airler tabakas nda

rütbesi yücedir.” “Güzel söz söylemede ve b kir fikirler bulmada ustad r.” “Gerçi

iir tarz  ve üslubu kad ncad r; fakat a k söz konusu oldu unda, a  beyan

konusunda erkekçedir.”170 Mihr  H tun hakk nda tezkirelerde geçen tüm bu ifadeler

onun airlik gücünü anlatmakta yeterli oldu u kan nday z.

170 Arslan, age., s. 45.
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Murâdî (Sultan Üçüncü Murad)

Babas  II.Selim, annesi Nurb nu Sultand r. Manisa’da do mu tur. (1546-

1574,1575) Saltanat süresi bir y ld r. On ikinci Osmanl  sultan  ve yetmi  yedinci

sl m halifesidir. II. Selim Karaman valili ine tayin edilince dedesi Kanun  Sultan

Süleyman taraf ndan ilk olarak Ak ehir, daha sonra da Manisa sancak beyli ine

gönderilmi tir. II. Selim’in vefat  üzerine tahta ç km r. Sultan Murad, yumu ak

karakterli, merhametli, nazik, hikmet sahibi, zevke ve e lenceye dü kün biri

olmu tur. Fakat onun kuvvetli bir tasavvuf kültürü ald  ve ruhen maneviyata çok

ba  oldu u da bilinmektedir.171

Sultan üçüncü Murad, büyük dedeleri II. Murad, Fatih Sultan Mehmed ve II.

Bayezid gibi hattatt r. Bilhassa nesih ve talik yaz da mahareti büyüktür. Mur ,

Halvetiye’nin Ahmediye Kolu’nun ubesi olan Hasan Hüseyin U akk ’nin kurdu u

akkiye tarikat na mensuptur. O, kelimelerin ruh ve anlamlar , bütün inceliklerini

bilecek kadar uyan k ve bilgili bir insan olarak yeti mi tir. Türkçe’den ba ka Arapça

ve Farsça’y  bu dillerde iir söyleyecek kadar iyi bilmektedir.172

Divan iirinde Muradi mahlas  hem III. Murad hem de Fatih’in babas  II.

Murad kullanm r. Gerek mecmuam zdaki iirindeki söyleyi ten gerekse iirine

’nin nazire yazmas  dolay yla mecmuada geçen airin III. Murad oldu u

kanaatine var lm r. III. Murad’ n bazen de Murad mahlas yla yazd  da

belirtmeliyiz.

Mur , iirlerini di er Osmanl  sultanlar  gibi sade ve basit bir dille

söylemi tir. Oldukça i lek bir iir tekni ine sahiptir. iirlerinde Arapça ve Farsça

kelime kullanmakla beraber, terkiplere fazla ra bet etmemi tir. Sanat yapma endi esi

yoktur. Adeta konu ur gibi bir iir yazma tekni ine sahiptir. iirlerinin hemen hepsi

dini-tasavvufi karakter ta maktad r. Sofice söylenmi  bu iirlerde Cen b-  Hakk’ n

birli i, yarat lan her eyde onun ismi ve s fatlar n tecellisini görmek gerekti i

terennüm edilmi tir. Pek çok gazeli ise yalvarma ve yakarma muhtev r.

171 H. Ahmet K rk ç, Sultan III. Murad Hayat , Edebi ki ili i, Eserleri ve Divan ndan Seçmeler,
Kültür ve Turizm Bakanl , stanbul 1988. s. 4-5.
172 K rkk ç, age., s. 16.
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Dini mahiyette görülen iirlerinde Mur , ekle ba  kalman n, airi istedi i

gibi yazmaya b rakmayan imaj sistemi ve ekilcili ine ra men gönlündekini

rahatl kla dile getirmi tir. Mur , iirlerinde ayr ca k inat n hakikat s rlar  ortaya

koymu , yer ve gökteki yüce sanat eserlerine bakarak Cenab-  Hakk’ n azamet ve

kudretini bir kere daha ifade etmi tir.173

Mur , Osmanl  hükümdarlar  aras nda ilmiyle ve iirleriyle tan nm  bir

ahsiyettir. Saltanat me guliyeti aras nda ilim, iir ve hattatl kla u ra mas  onun çok

yönlü bir padi ah oldu unu göstermektedir. ehzadeli i s ras nda ve yirmi bir y ll k

saltanat  süresinde bin alt  yüz kadar gazel yazm r. Bunun yan  s ra ilmi ve

tasavvufi toplant lar tertip etmi , bu sahada da eserler yazm r. Bu onun sanat

faaliyetleri ile ne kadar alakadar bir insan oldu u hakk nda fikir vermektedir.

Mur ’nin Divan  hariç Füt tü’s-S m ve Esr rn me adl  iki eseri daha

vard r.174

173 K rkk ç, age., s. 18-19.
174 K rkk ç age., s. 49.
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Muhibbî

As l Ad  Süleyman olup 1494’te Trabzon’da dünyaya gelmi tir. Osmanl

devletinin onuncu hükümdar r. Babas  Yavuz sultan Selim’in yedi çocu u aras nda

tek erkek evlad r. Babas n ölümü üzerine 26 ya nda bulundu u 1520 y nda

tahta ç km r. Belgrad, Rodos, Mohaç, Viyana ba ta olmak üzere on üç sefere

km r. Seferde ölen dürdüncü Osmanl  Padi ah r. Zigetvar muhasaras  s ras nda

iç kalenin fethini göremeden hasta yata nda 1566’da vefat etmi tir.

Muh bb , yuvarlak çehreli, ela gözlü ka lar  aras  aç k, do an burunlu,

seyrek di li, uzun boylu olarak tarif edilen padi ah n söz ve hareketleri son derece

ölçülü ve nazik olarak nitelendirilir. Bilginler, hekimler ve airlerle bulunup sohbet

etmekten ve iirlerine nazire yaz lmas ndan ho lan rd .

Muh bb , II Muradla ba layan air Osmanl  Padi ahlar n be incisidir.

Büyük dedesi Fatih, dedesi II. Bayezid ve babas  Yavuz gibi o da iir sanat yla

ilgilenmi  ve Osmanl  edebiyat n ço u gazel olmak üzere 3000 civar nda nazm yla

en hacimli divanlar ndan birini vermi tir. lk devirlerinde yazd iirler olmas

muhtemel baz  gazellerinde görülen aksakl klara kar k, eserinin önemli bir k sm

son derece ustaca söylenmi iirlerden olu ur. Muhibb ’nin devlet meselelerinin a r

yükü ve yorucu seferlerle geçen bir ömür içerisinde eskilerin sürekli yaz p söyleyen

anlam nda “Pür-g ” diye nitelendirdikleri türden bir air olmas na kar k,

eserlerinde hiçbir zaman bu tipteki sanatk rlar n dü tükleri özensizli e dü medi i

görülmektedir. Gazelleri inceden inceye i lenmi  hayaller ve söz oyunlar yla

doludur. Sade yazmaktan ve zaman zaman ustaca kaleme al nm  kahramanl k

iirleri nazmetmekten ho lanan bir airdir. O ullar ndan ehzade Mustafa, Bayezid,

Selim ve Cihangir de kendisi gibi air olarak yeti mi lerdir.175

175 entürk, age., s. 335.
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Necâtî

As l ad sa ve di er bir rivayete göre Nuh’tur. Ali Nihad Tarlan do um

tarihini (h. 855-9 / m. 1451-5 ) olarak tahmin eder. Lat  onun Edirne’de S ’il

nam nda bir airin, k Çelebi ise Edirneli bir kad n kölesi ve evlatl  oldu unu

ileri sürer.176

Nec ’nin tahsili medresenin yüksek k mlar na kadar ç kan bir dereceye

varmam r. Yarad  dolay yla derhal edebiyata yani iir ve in aya meyl etmi ,

Tarlan’n n ifadesiyle bu vadide yürümü tür. Edirne’de do makla birlikte as l

yeti ti i ve öhret buldu u yer Kastamonu’dur.177 k Çelebi’ye göre hat sanat nda

iirde ve nesirde kabiliyetli olmas  II. Mehmed’in hükümdarl n sonlar na do ru

ona stanbul yolunu açm r. II Bayezid’in 1481’de tahta ç yla Nec  iyice

öhret bulacakt r. Ayn  y l divan k tipli ine de getirilir.178

stanbul’da yüksek devlet mensuplar na kasideler sunarak geçen yakla k

yirmi y ll k bir zamandan sonra, 1504’te Manisa sanca na ç kar lan ehzade

Mahmud’un yan na ni anc  olarak gönderilir. Kendisine “beg”lik s fat n bu

vazifesinden dolay  verildi i tahmin edilmektedir. Nec ehzadenin mahiyetinde

refaha kavu ur. Bu y llarda ahzadenin emriyle Gazz ’nin Kimy -y  Sa’ det ve

‘Afv ’nin C mi’ü’l-hik t’  tercüme eder. Ayr ca bir Leyla ve Mecnun mesnevisi

de nazmeder. Seh  Bey onun, Gül ü Hüsrev adl  bir kitab ndan, Lat  ise, ona izafe

edilen Gül ü Sab  ve Mihr ü M h adl  eserlerinden bahsederler; ancak bunlar n

hiçbiri günümüze ula mam r.179 k Çelebi, Nec ’nin 27 Mart 1509’da vefat

etti ini belirtir.180

Tezkirelere göre Nec ’nin airlik kabiliyeti u ekillerde tasavvur edilir:

Sehi Beg: “Yarad  itibariyle son derece iyi bir air, zihni son derece

kuvvetli, fasih, pürüzsüz bir air ve iir nevinde iiri rt  renklere boyamakta iyi

176 entürk, age., s. 107.
177 Ali Nihad Tarlan, Necâtî Beg Divan , Akça , Ankara 1992, s. 17.
178 Gibb, I-II,  s. 357.
179 entürk, age, s. 47.
180 Tarlan, age, s. 21.



223

bir sihirbazd r. Gazel tarz nda güzel ve darb mesel yolunda herkesin ra betini

kazanm  güzel, kane gazelleri çok be enilmi tir.”

k Çelebi: “Hak söz budur ki Rum diyar nda airlerin padi ah r. Rum

ülkesini, iiri ile bülbül bahçesine ve papa an ekeristan na döndürmü tür.

Hakikaten Nec ’nin nazm  Rum’da iir vadisinin hayat maddesidir. Fars airlerinin

att klar  ta’n ta lar n insafs z yaralar ndan Rum airlerini o kurtarm r.”

Lat : “ Naz m meydan n tatl  sözlü pehlivan  ve insana ruh veren parlak

iirleriyle Rum airlerinin yüzsuyudur. iir üslubunda kendisine mucid denebilir.

iiri ak  ve nefistir. Laf zlarda ve ak kta hiç aksamayan ayn  seviyeyi muhafaza

eden bir yürüyü ü vard r. Di er airlerin iirleri içinde yükse i ve alça  vard r.

Bunun iiri bir seviyede gider. Sözün ruhunu evvel  o bulmu tur. Di erler bu

hususta onu takip etmi tir.”

Hasan Çelebi: “ Do rusu budur ki incelik ve nezaketle dopdolu olan

iirlerinin al at , bel gat meydan  ve fesahat ko u yerinde ödül kazanm , gazel

tarz nda ve mesel yolunda cihan n beli airlerinden üstün oldu u ark ve garbi

ayd nlatan güne  nuru gibi par l par l parlamaktad r.”181

181 Tarlan, age, s. 27-30.
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Nesîmî

slami Türk Edebiyat n temeline ad  yazmay  ba arm  olan Seyyid

Nes  hakk nda kaynaklardaki bilgiler çeli kilidir. uar  tezkirelerinde Nes ’ye

dair bir iki sat r bilgi bulunmaktad r. Nerede do du u, nereleri dola  ve hangi

tarihte öldürüldü ünü tam olarak ö renmek mümkün olmamaktad r. Hayat n

mühim dönüm noktalar  te kil eden Fazlull h-  Hur  ile bulu malar ,

Anadolu’ya geli ini ve sonralar  Haleb’e gidi ini tarih bak ndan

izleyememekteyiz. Nes ’nin Haleb’te u rad  feci bet ise, hayat n

menk belerle örülmesine vesile te kil etmi tir.

Mecalisü’l-U ak’ n K rk Sekizinci Meclis’i Seyyid Nes ’ye ayr lm r.

Bu esere göre Nes , Naim  (Fazlulull h-  Hur ) nefhalar n ve nesimlerinin

koklayan r. Emir Seyyid madü’d-din Nes  ad yla me hur olmu tur. Garip ve

ac b bir k idi. Gençli inde k oldu. Nükted n ve rif oldu, der. Onu ölüme

götüren vak’ay  yazan Emir Kemalü’d-din Hüseyin devamla “Bu hadise 837 h. /

1433 m. de oldu. Haleb’te medfundur.” diyor.

Latifi, “A k meydan n korkusuzu ve cesaretlisi, mahabbet kalesinin büyük

fed yisi gibi sözlerle övdükten sonra : ” Do ru nesebli seyyidlerden ve velilerdendir.

Ba dad diyar nda Nesim adl  nahiyedendir. Bunda dolay  Nes  olarak mahlas

alm r. As l ad  Seyyid madü’d-din’dir. Abdallar zümresine ba  ve rehberdir, der.

Türkçe iirle ilk önce o öhret bulmu tur. Demekle de onun edebiyat zdaki yerini

gösterir.

Seyyid Nes , iirlerini Türkçe yazm r. Küçük bir divan te kil edecek

kadar Farsça iirler de yazm r. Gerek Türkçe, gerekse Farsça divanlar ndaki

beyitlerinden, mülemm lardan ve bir iki tane gazelinden Arapça’y  da iyi bildi ini

ve bu dilde de iirler yazacak kadar bilgiye sahip oldu unu görüyoruz.182

182 Hüseyin Ayan, Nesim  Divan , Akça , Ankara 1990, s. 11-13.
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Nev’î-zâde Atâî

Nev’  ya da tam ismini verecek olursak, Nasuh’un o lu olan Pir Ali’nin o lu

Yahya 1533 (940) y nda Rumeli’de küçük bir kasaba olan Malkara’da do mu tur.

lk olarak babas eyh Pir Ali, çal malar na nezaret etmi , fakat on ya na

geldi inde s f arkada  olarak sonradan me hur olan B ’nin ve tarihçi

Sadüddin’in de bulundu u Karam -z de Mehmed Efendi grubuna dahil olmu tur.

Nev’  derslerini ikmal ettikten sonra ulema s na dahil olmu . lk vazifesini

1565’te Gelibolu’da bir medresede alm , daha sonra 1589’da Ba dat kad  olarak

görev alm . Sultan Mur d ba ar  buldu u Nev’ ’yi ehzade Mustafa’n n

hocal na getirir. Bu görevi de lay yla yerine getiren Nev’  1599 Haziran’ nda

Hakk n rahmetine kavu ur.183

Nev’  on alt nc  yüzy n en büyük temsilcilerinden biridir. Ça da  ve

arkada  B  kadar öhret bulamamakla birlikte, de ik bir iir anlay na sahip

olan ve daha çok duygu plan nda kalarak tabiat ve hayat kar nda kendi iç

dünyas n çe itli akislerini dile getiren ince ruhlu bir airdir. Ayn  zamanda büyük

bir lim olan ve “Net yicü’l-fün n” adl  ansiklopedik eseri ile bu sahadaki vukufunu

ispatlam  bulunan Nev’  dört padi ah devrini idrak etmi  ve onlarla çe itli

derecelerle yak nl k sa lam r. Ancak as l itibar  ve öhretini III. Murad devrinde

sa lam r. Bu devrede ehzade hocal na getirildi i gibi divan  ve birçok eserini

ona ithaf etmi tir.184

Gibb’in tespitlerine göre: “ iirde arkada  B ’de bulunan aç kl k ve

sanatk rl k bulunmamakla birlikte model olarak onu izlemi tir. Bütün eserlerinde

r bir üslup ve a r bir hantall k vard r. iirlerinde ender kullan lan kelimelerin ve

uzak yap lm  kinayelerin bolca bulunmas , zaman n ilimleriyle alakal  meselelere

temas etmi  olmas ndan, eserlerinin bir bilim adam n eseri oldu u hemen

anla r.” Ahdi, kasidede eski belagat sanat n bütün mükemmelli ine sahip

oldu unu, mesnevide zarif hik yeleri dolay yla arkada lar  aras nda üstün bir yeri

oldu unu, gazelde ise fikirlerinin ifadedeki mükemmelli e e  bir güzellikte

183 Gibb, E.J. Wilkinson, Osmanl iir Tarihi III-V, Akça , Ankara, 1999, s. 128.
184 Tulum, Mertol; Tanyeri, M. Ali, Nev’  Divan Tenkidli Bas m, ÜEF, stanbul, 1977, s. VII.
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bulundu unu söyler.185

Nev’  kendini, sonra gelenlere eski kalem erb n en çal kanlar ndan

olarak tan tm r. En me hur eseri, Had kül’-Hakay k f  Tekmileti’l- akay k

yla Ta köprülü-z de’nin me hur akay k-  Nu’m niyesine yazd  zeyldir ki

sekiz yüz sayfadan olu ur. iirleri aras nda en çok öhret bulan “Hamse-i At ”

unvan yla an lan be  parça uzun manzumeden olu an mecmuad r. Oldukça ibretli

hik yelerden ibaret olan bu eseri, Niz -yi Gencev , Husrev-i Dehrev , Mevlana

 gibi ranl  büyük edipleri takliden vücuda getirildi ini mukaddimesinde

söyler.186

çli bir air olan Nev’ , kibar ve faziletiyle ün salm r. Gazelleri, lirizm,

sadelik, rahat söylenmi lik ne ve bazen hikmetli ed  bak mlar ndan B ’nin

iirinden üstün tutanlar görülmektedir. Türkçe kelimeleri, halk deyi lerini, konu ma

dilini kullanmadaki kudreti 18. yüzy n Nedim’ini hat rlatacak ölçüdedir.187

185 Gibb, age, s. 129.
186 Kurnaz, Cemal, Osmanl airleri Muallim Naci, Kültür ve Turizm Bakanl , Ankara, 1986, s. 92.
187 Kabakl , age.,. 353.
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Nizâmî ( Karamanl  )

Kaynaklarda Niz -i Karaman  diye an lan Niz  hakk nda bugün

elimizde pek az bilgi vard r. Do um ve ölüm tarihlerini, iirden ba ka bir i le

ra p u ra mad , nerelerde ya ad  bilemiyoruz. Tezkirelerde ancak

Niz ’nin Fatih Sultan Mehmed devrinde Karaman’da ya ad , ö renimini

tamamlamak için ran’a gitti ini, padi ah taraf ndan stanbul’a ça ld  ve pek

genç ya ta stanbul yolunda öldü ünü ö renebiliyoruz.

Niz ’nin genç ya ta iyi yeti mi , kültür sahibi bir insan oldu u iirlerinden

anla yor. Bunu da okumu  bir aile içinde yeti mi  olmas na borçludur. Babas ,

Konya’n n tan nm  müderrislerinden Molla Veliyüddin ad nda bir ki idir. lk

renimini babas ndan gördü ü anla lan Niz , herhalde bildi i Arapça’y  da

ondan ö renmi  olacakt r. Ayr ca bir medrese ö renimi görüp görmedi ini

bilemiyoruz. Yaln z bilinen; Molla Veliyüddin o lunun o devirde medreseleri ve

limleri ile tan nm , Anadolu’nun bilim ve kültür merkezlerinden say lan

Konya’daki ö renimini yeterli görmeyerek, onu genç ya ta, yeti mesi ve ilerlemesi

için ran’a gönderdi idir.

Niz ’nin Sadrazam Mahmud Pa a taraf ndan Padi aha övülerek

tan lmas  bütün kaynaklar yazm lard r. Pa a, airi: “h b tabi’at-  nazmiyyesi ve

i’rden fazla nice ma’rifet-i z ’idesi vard r. Ahmed Pa a’dan Yegdir.” Sözleriyle

medh etmi tir.

limleri ve san’atk rlar  daima beraberinde bulundurup, onlarla ilm  ve edeb

konu malar ve tart malar yapmay  seven Padi ah, bütün hüner s hiplerini saray nda

toplamaktan ho lan rm . Niz ’nin ününü ve övgüsünü duyunca da onun da

stanbul’a ça lmas  buyurur. air padi ah n bu ça  üzerine iirdeki ustal

ve Ahmed Pa a’ya üstünlü ünü göstermek için, onun “Kasr, la l ve güne

kasidelerine ve baz  gazellerine nazireler yazar. Niz  böylece Padi ah n ça na,

özenerek haz rlad iirlerle yola ç kar; fakat stanbul’a varamadan hastalan p yolda

ölür.

Niz ’nin eser olarak elimizde sadece küçük bir divan  vard r. Bu divanda
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Farsça gazel ve rubailer de bulunmakla birlikte, say  ve de er bak ndan a r basan

iirler Türkçe iirleridir. air bu iirler içinde gerçek ki ili ini gazellerinde

göstermi tir. Bununla beraber kasidelerini de bir kenara itmek do ru olmaz. Bu

iirler de divan edebiyat  ölçüleriyle bütün unsurlar  tamam, vezin, k fiye, fikir ve

mazmunlar  bak ndan i lenmi iirlerdir; eksik, hatal  ve çirkin taraflar  bulmak

zordur.

Niz ’den bahseden kaynaklar onun üç dilde yani Arapça, Farsça ve

Türkçe’de iir söylemeye kudreti oldu unu söylemektedirler. Bugün elde Türkçe ve

Farsça iirleri bulundu u halde Niz ’nin Arapça iirleri ortada yoktur. Niz ’nin

iirinde ya ad  devir iirinin bütün özelliklerini bulmak kabildir. Daha sonralar

çok azalacak olan Türkçe kelimelerin bollu u, yabanc  tamlamalar n daha çok k sa

ekillerinin kullan lmas , yer yer mazmunlardan s yr lma gayretleri, devrin konu ma

dilinin, örf ve detlerinin iire sokulmas , bu yüzy n di er airlerinde oldu u gibi

Niz ’de de görülür. airin stanbul’dan uzak, bütün kültür zenginli ine ra men

bir ta ra ehri say lan Konya’da ya amas  bu özelliklerin daha da artmas na sebep

olmu tur. Bunun etkisiyle, Niz ’nin iirinde mazmunlar, klasik kaideler ve Divan

edebiyat n di er özellikleri yan nda devrin hayat na, halk n ya ay na, atasözlerine

ait, halk iirlerini and r m sra ve beyitlere de rastlamak mümkündür.

Sonuç olarak Karamanl  Beyli i’nin son zamanlar nda, çok kar k bir

devirde ya ayan air, oldukça kuvvetli bir ö renim görmü , Farsça ve biraz Arapça

renmi tir. Niz ’nin iirinde daha çok d  görünü e önem verilmi tir. Bu yüzden

fikir noksanl  ve anlam eksikli i iirinin özelliklerinden biridir. Onun iirleri d

mükemmellikleri bak ndan XV. Yüzy n en düzgün söyleyi lerinden biridir.

Niz  hakikaten pek çok nazire yazm  bir airdir. Divan edebiyat nda bu konuda

hemen hemen ilk saftad r. Fakat air, nazirelerinde taklitçi olarak kalmam , hatta

bazen örnek olarak ald iirlerden daha mükemmellerini ortaya koymay

ba arm r. iirlerinin birço unun tanzir edilmi  olmas , Niz ’nin kendi çap nda

da olsa devri airleri üzerinde bir etkisi oldu unu gösterir.188

188 Haluk pekten, Karamanl  Niz m  Hayat , Edebi ki ili i ve Divan , AÜ, Ankara 1974, s. 15-56.
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Rahmî

As l ad  P r Mehmed olup babas  usta bir nakka  B lu diye tan nm r.

 veya P h lakab yla da an ld  ve zaman nda güzelli i ile me hur oldu u,

k Çelebi tezkiresinde söylenmektedir.

Seh  Bey’in 1538 senesinde kaleme ald  He t Behi t adl  eserinde

Rahm ’den yeni nesil genç airler aras nda bahsetmesinden bu y llarda 17-18

ya lar nda bulunabilece i dü ünülebilir. Lat  de onu Bursa’da talebe taifesi

aras nda gösterir ve kendisini gerek iç gerekse d  güzelli i ve olgunlu u ile

metheder. Daha önce Defterdar skender Çelebi vas tas yla brahim Pa a’ya

tan larak ondan iltifat görmü  ve Kanuni’nin büyük ehzadesi Sultan Mustafa’n n

h. 936 / m. 1530’daki sünnet dü ünü münasebetiyle yazd  bir kasideyi dü ün

ras nda padi ah n huzurunda okuyunca büyük takdir görüp padi ah n ihsanlar na

nail olmu  ve k sa zamanda çevresinde ün yapm r. Fakat gerek skender

Çelebi’nin gerekse brahim Pa a’n n art arda idam edilmesiyle himayesiz kalarak zor

günler geçirir. Daha sonra Cel l-z de Salih Çelebi’ye mül m olarak müderrisli e

kadar yükselir. Ayn  zamanda baba mesle i olan nakka kta da usta bir sanatk r

oldu u kaynaklarda geçmektedir. K nal zade’ye göre, Bursa Yeni ehir’de 20 akçe ile

müderrisken h. 974 / m. 1566-67’de vefat etmi tir.

Lat ’ye göre, Rahm ’nin h u Ged  ve Riy zü’ u’ar ’ya göre de

Hil ’den tercüme etti i h u Dervi  adl  bir mesnevisi vard r. Zaman n

airlerinden S ’nin mizahi mektup türünde yazd  bir iirinde onun hakk nda “ O

bey  Hass n’a benzeyen söz düzenleyici Rahm , zengin hayaller ve atasözleri ile

kar iirler ve gazeller söylüyor mu? ” demesi, Rahm  hakk nda devrin

sanatç lar n kanaatlerini yans tmas  bak ndan önemlidir.189

189 entürk, age., s. 347.
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Remzî

Tezkirelerde Remz  mahlasl  iki airden söz edilir. Biri Bursal  olup büyük

kasabalarda kad k da yapm  me hur tüccar Hoca efendi’nin o ludur. Di eri ise,

Vezir P  Pa a’d r. 190 Di erine oranla daha me hur olmas  ve mecmuam zda yer

alan iirlerindeki söyleyi i dolay yla Vezir Remz  hakk nda bilgi vermeyi daha

uygun bulduk.

Köklü bir aileye mensup olan P  Mehmed Pa a’n n soyu Hz. Ebubekir’e

kadar uzanmaktad r. Cemaleddin Aksar  ad yla an lan Mehmed Efendi, Remz ’nin

dedesi, Konya ulem ndan Muhyiddin Mehmed Çelebi de babas r. Remz ’nin ne

zaman do du u hakk nda kesin bilgi yoktur. Nerede do du u da muall ktad r.

renimine Amasya’da ba layan P  Mehmed Pa a, zaman n de erli

bilginlerinden ders alm r. Ö renimin tamamlad ktan sonra ayn  kentte Mahkeme-i

er’iyye k tipli ine atanm , ba ar  nedeniyle bir müddet sonra ba tipli e

yükselmi tir. stanbul’a giden Remz , önce Sofya ve Silivri kad klar nda bulunur.

Bir müddet sonra da defterdarl a getirilir.191 Ondan sonra da vezir olmu tur. Sultan

Selim gibi bir padi aha vezir olup ölümden kurtulmu  olmas  ne denli zeki bir

yönetici oldu unu gösterir. Güzel yazan air idarecili i boyunca airlerin koruyucusu

olmu  ve iire ve airlere büyük de er vermi tir.192

Lat , Remz  maddesinde aire mühim bir yer ay r. Remz ’nin vezirlerin

faziletlilerinden ve ulular n limlerinden oldu unu belirttikten sonra Osmanl

Vilayetindeki Vezirlerin ona, e it ve benzer, er  hükümleri ve adaleti onun kadar

adil, hakikatlar  bilen bir vezirin daha gelmedi ini söyler. 193

Tarihi eserlerde ve tezkirelerde P  Pa a’n n faziletinden, devlet

adaml ndan, üstün meziyetlerinden söz edilir. Seh  Bey, böyle bir vezirin Osmanl

padi ahlar ndan hiç birine nasip olmad  belirtirken P  Pa a’ya ikinci

190 Kutluk, age., s. 45. ayr ca daha fazla bilgi için bz. Can m, age., s. 278.
191 Çiftci, age., s. 191-193.
192 Kutluk, age, s. 45.
193 Can m, age, s. 276.
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Büzürcmihr194 denildi ini aç klar. brahim Peçevi de Mehmed Pa a için “Ak ll ,

bilgili, fazilet sahibi, zeki, tedbirli bir p r idi. Hatta padi ah n yan na girdi i

zamanda, padi ah ondan utan r, çok sayg  gösterirdi.” ifadelerine yer verir.195

194 Büzürvmihr, Pers mparatorunun me hur limi ve ba  veziridir. Tavlan n mucidi oldu u iddia
edilir.
195 Çiftci, age., s. 198.
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zâyî

Kad -z de Filipeli (Burgaristan’da bir ehir) Mahm d Çelebi’dir. Ad  geçen

ehirde Ye il-z de ad yla, halk aras nda ise Baba Çelebi diye me hurdur. Vezir-i

A’zam Rüstem Pa a’n n hocas r. Zaman nda olgunluk kazanm , meziyetleri ve

faziletleriyle onun zarifli ine uyulmu  ve fazilet ve irfan kayna  olmu tur. Ondan

sonra büyüklerin yoluna girmi  onlar n sohbetlerinden ereflenip Nak ibend

tarikat na girmi tir.

 devlet erk  ve saltanat n ileri gelenleri taraf ndan devletin en yüksek

makamlar na getirilmek istense de o bunu kabul etmemi , Lat ’nin deyi iyle, t e-i

kanaat (ölmeyecek kadar yenecek az k) ihtiyar itmi ; yani aza kanaat etmi tir. Ancak

Seh  Bey’in de belirtti i gibi, bu durum fazla uzun sürmemi  Rüstem Pa a’ya eyh

ve hocal k yapm  yeniden mal ve gelire kavu mu tur.196

, zaman nda bilgili ve itibarl  olarak kabul görmü , Arapça ve Türkçe

manal  risaleler ve manzum ve mensur nefis makaleler yazm r. iire kudreti

olmakla birlikte, fenn-i in da maharet sahibidir. Lat ’ye göre o, Rum mülkünün

iirde Hass n’  ve fenn-i in da cihan n hocas r. Arapça iirleri övgüye lay kt r.197

196 Kutluk, age., s. 44.
197 Can m, age.,  s. 272-273.
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Sâ’yî

Saraya ba lan p hizmet edenlerdendir. ç o lanlar hocas  olmu tur. Me hur

Molla Hamdi’nin k z karde inin o ludur. Fen sahibi kimsedir. Türkçe, Arapça ve

Farsça iirleri vard r. Gençli inde marangozlar n kendisiyle övündü ü Dülger-z de

Hoca em  o lu Mehmed Çelebi ile ili kisi olup Üsküb’e gitmi tir. O s rada

merhum Sultan Bayezid, Molla S ’y ’nin ho una giden bir gazelini görmü  ve “Bu

gazeli söyleyeni bulun” diye emir vermi . Aran p tarand ktan sonra Üsküp’te

bulundu u padi aha arz edilmi , o da saraydaki dividd rl k hizmetini S ’y ’ye ihsan

etmek istemi tir. Bayezid devlet kap ndan kul göndererek “Gelsin hizmetimde

olsun” diye emretmi . Padi ah n emrini götürenler, ferman  kendisine iletince S ’y ,

“Bana mans b gerekmez” diyerek, Dülger-z de’nin sohbetini terk etmemi  ve

padi ah n mans  da kabul etmemi tir.198

air Neh ’nin karde i olan S ’y 199 devrinde itibar görmü tür. Sultan Selim

tahta geçtikten sonra kendine ra bet gösterir ve saraydaki g lmanlara hoca yapar.

’y  de onlar n her birine ilim ö retip do ru yolu göstermi tir. Bu görevde iken

vefat eder. S ’y  Sehi Bey’e göre, fazilet sahibi, muhayyel, marifet ehli, nazik

mizaçl  bir ki idir.200

Gemicilik st lah na dair Farsça bir kasidesi de bulunan S ’y ’nin iirleri

tezkirecilerle be enilir. Bir gazelinin II. Bayezid taraf ndan be enildi i de göz

önünde bulundurulursa S ’y  dönemin önemli airlerinden olmal r. Kaynaklarda

Muarrifler (müezzin) aras nda yayg n olarak okunan, fakat daha sonra kayboldu u

söylenen ta’rifat n S ’y ’ye ait oldu u söyleniyor.201

Lat  de onu hakk nda a  yukar  Seh  Beyle ayn  kanaatde olmakla

beraber, ek olarak S ’y ’nin nazm n olgun ve faziletlerinden oldu unu belirterek,

iirinin sihr-i helal örnekleri ve hayallerle örülü oldu unu söyler.202

198 sen, age.,, s.155.
199 Erdemir, age., s. 412.
200 sen, age, s. 156.
201 Erdemir, age., s. 412.
202 Can m, age.,  s. 307.
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Selîkî

Ad aband r. iirlerinde Sel  mahlas  kullanm r. Hemen hemen bütün

kaynaklar Sel ’nin Isparta Ham dli oldu unda birle irler, ancak do um y

konusunda herhangi bir bilgi vermezler. Seh  bey’in onu VIII. tabaka airler aras na

katmas , Lat ’nin “Bu r ar ndandur.” Biçimindeki ifadesi ve Gelibolulu

’nin de airi Kanun  Sultan Süleyman Han (1520-1566) dönemi airleri aras nda

anmas  Sel ’nin XVI. yüzy n ilk yar nda ya ad  fikrini akla getirmektedir.

lmiye s na mensup bir air olup medrese e itimi gören Sel  kad k

vazifesini yürütmü tür. Sel ’nin ölüm y  gösteren herhangi bir bilgiye

rastlanamad . k Çelebi, Z ’nin cenazesine i tirak etti ini bildirdi ine göre airin

1546 y nda hayatta olmas  gerekir. Tezkirelere bak lacak olursa Sel ’nin, Gül en-

i ar  ile Me irü’ uar ’n n yaz ld  1563 ile 1568 y llar  aras nda öldü ünü

kabul etmek yerinde olacakt r.

Lat  ve K tib Çelebi Sel ’nin divan  oldu unu söylerken K nal zade

Hasan Çelebi de bu divan n müretteb ve mükemmel vas flar  ta

bildirmektedir. Kaynaklar airin bundan ba ka eserinden söz etmezler.

Kaynaklar Sel ’nin airli ini övmekte, iirlerini be enmektedirler. k

Çelebi onun iir sanat yla derinden ilgilendi ini, do ru ve çok çal mayla bu yolda

derece kazanmaya çal  ve sonunda ba ar  yakalad  dile getirir.

Hasan Çelebi, üsl bunun tatl  sebebiyle Sel ’nin iirlerinin güzelli i

dillere destan güzeller gibi ilgi uyand p sevildi ini belirtip, onun söyleyi  güzelli i

ve yerinde anlat  ile dünyaya ün salan, bütün cihanda tan nan ve üstünlü ü kabul

edilen airlerden oldu unu söylemektedir. Tezkire yazar n airin edebi ki ili ine

k tuttu u öbür dü ünceleri aras na, Sel ’nin beli  ve fasih iirleriyle sanatta ve

ilimde bayrakla ahsiyetler aras nda nam sald  ve kabul gördü ü bilgisini de

eklemek gerekir.

Ahd , Sel ’nin üsl bunun aç kl na, söyleyi inin ak na ve durulu una,

sözlerinin yak na de indikten sonra, yarad  bak ndan tahmis ve terci-i bent
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türüne yatk n oldu unu, murabba ve tesdis üsl buna dilinin döndü ünü ve bunlar n

her birinde ustal k kazand  söyleyerek airin edeb  ki ili i hakk ndaki fikirlerini

beyan etmektedir.

Lat , Sel ’nin sözlerinin güzelli inden bahsetmekte, Riy  ise “Gerçekten

airdir.” diyerek onu sanat bak ndan takdir etmektedir. Bu de erlendirmelerden

Sel ’nin iirle yak ndan ilgilenen, anlat  güzel, döneminde ün salm  bir air

oldu u sonucunu ç karmak mümkündür.203

203 Ömer Zülfe, On Alt nc  Yüzy l airi Sel k  ve iirleri, Avrasya, stanbul 2006, s. 23-28.
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Selîmî

Yavuz Sultan Selim 1467 ( h.872 )’de do mu  ve 1520 (h.926 )’da ölmü tür.

Selim birinci planda, siyaset hususunda hanedan n en ileri görü lü ahsiyeti oldu u

gibi umum  bir ittifakla en iyi airidir de, Ne yaz k ki iirlerinin hemen tamam

Farsçad r. O sadece bir air de il ayn  zamanda airler dostu ve h sidir. Daha

Trabzon valisi iken saray  kültür erb n c zibe merkezi olmu  ve tahta ç kt ktan

sonra da ulem  ve söz ustalar yla çok sevdi i meclislerini devam ettirmi tir. Sava ta

da fikir adamlar  ve airlerin çevresinde bulunmas ndan zevk alm r.204

Farsça divan  bulunan Sel ’nin, Türkçe iirleri bir araya getirilmemi tir.

Yavuz Sultan Selim daha hayat ndan ba layarak fakat bilhassa vefat ndan sonra,

ceddi Fatih Sultan Mehmed gibi hakk nda çok eser yaz lm  bir milli kahramand r.

Divan iirinde onun için çok fazla Selimn me yaz lm r.205

Sel  üzerine He t Behi t Tezkiresi yazar  Seh  Bey’in tespitlerini aynen

aktar yoruz: “Tabiat n lütfu s rs z, zihni aç k, a k ve sevgi, yarad ndan

kendisiyle dost içi d  a k ve marifetle dolu idi. A k ate ini teskin etmek için zaruri

olarak onlardan ilham eseri güzel, parlak beyitler ve iirler ortaya ç km r. Bu

iirler ne ve merd nedir. ayet padi ahl k sevdas yla u ra may p, tamamen

iire yönelseydi, her tarafta bu kadar me hur olan Husrev-i Dehlev ’nin iirleri

bunlar n iirleri yan nda okunma hakk na sahip olacak kabiliyette olmazd .”206

204 Gibb, age., I-II, s. 469.
205 Nihad Sami Banarl , Resimli Türk Edebiyat  Tarihi 1, Milli E itim Bas mevi, stanbul 1971. s.
566.
206 sen, age., s. 55.
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Sun’î

smi Sun’ullah olup, Bursa’da do mu tur. Babas  Mevlüt Hüsam ismiyle

me hur bir ki idir. Bu sebeple Hüsamz de ismi ile tan nm r. Saçl  Emir’e

dani mend olan Sun’ , stanbul kad nda k tiplik yapm r. Genç ya ta vebadan

ölmü tür.

Lat ’nin, “Bilgi ve marifet sahibi, beste de yapabilen bir musiki ustas yd .

Ama iir konusuna fazla ilgi gösterip bu hususu fazla ciddiye almam . Hüccetlerin

yaz m kurallar  ile resmi yaz ma üslubunda makbul, mektuplar n in a ve imlas nda

kusursuzdur.” dedi i Sun’ ; k Çelebi’nin verdi i bilgiye göre, “Ba ladu u

türkileri hod dür ve eyü tarihleri vardur.” Hasan Çelebi ise, Sun’ ’nin hattatl

ve sesinin güzelli ini “Av z-  h b ve hat-  merg b” eklinde ifade ettikten sonra

tarih dü ürmedeki ustal  da örneklerle aç klamaktad r.207

Tezkirelerde genellikle hakk nda çok az bilgi bulabildi imiz Sun’

ço unlukla Gelibolulu Sun’  ile kar lmaktad r ancak bizim airimiz hem Bursal

hem de genç ya ta vefat etmi tir. Gelibolulu Sun’  ise 50 ya nda ölmü tür. Beyani

tezkiresinde Sun’ ’ye sadece birkaç cümle ayr lmaktad r. E itim yoluna girdi i ve

güzel anlat n oldu u söylenmi tir.208

207 Erdemir, age., s. 425.
208 Kutluk, age., s. 54.
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em’î

Kaynaklar n em’  Çelebi, Pirizenli em’i, Mevl em’i gibi adlarla

and klar em’ , Üsküb civar ndaki Pizren kasabas nda dünyaya gelmi tir.

Tezkirelerin ifadelerine göre Pizren’den Edirne’ye, oradan da stanbul’a gelmi tir.
209 em’ ’nin do um tarihiyle ilgili herhangi bir malumat z bulunmamaktad r.

eyh bni Vefa dervi lerinden olan em’ , eyhin vekili ve ihtiram sahibi

halifesi olan Ali Dede’nin huzurunda tarikata girmi , halvet ve çilesini

tamamlad ktan ve eyhin huzurundaki hizmet terbiyesini bitirdikten sonra hilafet

makam na ayak basm , ard ndan da eyhli e ula r. Daha sonra da Edirne’de

dericiler içindeki eyh Müslihiddin tekkesine eyh tayin edilir. Tasavvuf yoluna yeni

giren ve sofilerden Hak yoluna ba layan talebeleri ir ad için gönderilir. Orada oturup

ir adla u ra rken a k ate inin ve sevda galebesinin hararetinden peri an ve ac nacak

bir hale dü er. Devam eden bu sefil hayat  sonunda viraneler içinde can verir.210

Rivayete göre, bir gece dostlar yla zikrederken “Biraz dinleneyim” diyerek çekilmi

ve orac kta ölmü tür. 211 Mezar stanbul’dad r. 212 Sicilli Osman  ölüm tarihini h.

931 olarak yazarken Riy  Tezkiresi vefat tarihini h. 936 olarak bildirir.213

em’  fakir ne bir hayat sürmü tür. Kendisine Remz  mahlasl iirler yazan

Osmanl  vezirlerinden P  Pa a bakm r. Ba ka yere intisap etmedi i gibi bir

vazife de kabul etmemi tir. Çok rind bir mutasavv f oldu u k Çelebi tezkiresinde

çok güzel ve etrafl  bir ekilde tasvir edilmi tir. Bir taraftan tekkede sem  eder,

bahar vakti yar n meyhaneye aç nca em’  de bir yolunu bulup sofular  kand p

kadeh döndürüp gah ba  ortaya at p, gah pervane gibi daire çizermi .214

Seh  Bey’e göre, em’  çok nazik, nazma kadir airdir. iirleri yak ,

mükemmel ve güzel, sözleri temiz, atasözü ve deyimlerle örülü ve gönle ferahl k

209 Ali Nihad Tarlan, iir Mecmualar nda XVI. ve XVII. As r Divan iiri Ubeydî-A kî em’î retî,
ÜEF,  stanbul 1948. s. 61.

210 sen, age., s.196-197
211 Kutluk, age., s. 52.
212 sen, age, s. 197.
213 Tarlan, age, s . 63.
214 Tarlan, age, s. 61.



239

vericidir.215

Lat ’ye göre ise, iirinin sözleri gayet aç k ve temiz, sözleri ate  gibi tesirli

ve dertlilerin gönlünü daha da yak  niteliktedir. iirinin ak na ve yak na

söz olmad  gibi, ne ve renkli beyitleri çoktur.216

215 sen, age, s. 197.
216 Can m, age., s. 333.
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inâsî

smi Muhammeddir. stanbul’da do mu tur. R z-n meciz de Küçük Hünk r

nam yla me hur olmu tur. Zaman nda çok sevilen in , Saf  tezkiresi yazar

Mustafa Saf  efendi’nin deyimiyle asr nda lemi tutan güzelli i büyük ses

getirmi tir.

klar n hay r duas  ve sevgililere yard yla e itim tahsilini tamamlam

iir ve nesirde çok maharetli olup baz  Osmanl  vezirlerine mühürdar ve hazine

tibi olmu tur. Ondan sonra hatt n tozuyla güzellik ete ine bulanm  vezirlere

divan efendisi olmu tur.

Asr n airlerinden gayet marifetli, güzel sözlü bir air ve nükteyi yerinde

kullanan sihr-fendir. Ölümüne yak n sultan n divan k tipleri aras na kat lm , henüz

murats z iken 1114 y nda Edirne’de vefat etmi tir.217

lim Efendi de a  yukar  yukar daki bilgileri vermekle birlikte in ’nin

Küçük müezzin ve Dervi  Fasih’e kar ks z kulluk hizmetinde bulundu unu

belirtmi tir.218

217 Çapan, age., s. 314.
218 nce, age.,  s. 433.
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Ubeydî

Edirne’de do mu tur. Ad  Abdullah olup, Nebi Dede isimli bir v izin

ludur. eyhülislam Kad zade’den mül m olduktan sonra, kad  olmu tur.

Lofça’da kad k yapan air, son görev yeri olan Za ra kad  esnas nda hacca

gider. Ve Hasan Çelebi’ye göre 980 / 1572’de Riy ’ye göre 981 / 1573’te

Mekke’de vefat eder.

XVI. yüzy n önemli musiki inaslar ndand r. Daha ö renciyken Kanuni

Sultan Süleyman’a sundu u bir kasideyle padi ah n be enisini kazanm  ve

kendisine ulufe ba lanm r. Ayn  zamanda bestek r olan air, döneminde birçok

beste yapm r.219

‘Ubeyd , air Emr  ile ça da r, muamma sahas nda da en üst tabakaya

km r. Beyani’nin deyi iyle, iirleri k ah  gibi yak , anlam  su gibi ak r.

Çok iyi ahlaka sahip olan air, aruz biliminde de rakipsizdir. Ba lad  murabbalar

çok güzeldir. Nih ni ad nda gümü  tenli bir gence gönlünü kapt rm  ve onun için 18

murabba yazm r. 220

Seh  Bey onun, gönlü cezbeden iirleri oldu unu, a kla kar k sözlerinin

temiz ve gazellerinin daima okuyan n içini yak  nitelikte oldu unu söylemi tir.

Ahdi ise, iirinin hayalle içi içe sözlerinin meselle kar k iirden anlayanlar n

be endi i tarzda ince duygulu be eni toplayan türde oldu unu söylüyor. Ahlak ve

karakteri bak ndan da ahsen güzel çok mahcup, çok içli ve hassas bir sanatk r

oldu u tüm tezkirelerin ortak kan r.  Ayr ca Ubeyd , divan sahibi bir airdir.221

219 Erdemir, age.,  s. 471.
220 Kutluk, age.,  s. 57.
221 Ali Nihad Tarlan, iir Mecmualar nda XVI. ve XVII. As r Divan iiri Ubeydî-A kî em’î- retî,
ÜEF, stanbul 1948. s. 5
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Ulvî

II. Selim’in gözde airlerinden olan Ulv , stanbul’da do mu tur. As l ad

Mehmed olan air devrinde Derziz de lakab yla an lmaktad r. Karde i Mustafa

Çelebi de air olup Re’y  mahlas  kullanm r. Ölümü 1573 olarak bilinmektedir.

Ulv , henüz medresede ö renciyken Turak Çelebi taraf ndan Manisa’da vali olan II.

Selim’e takdim edilir. Bu s rada o, Manisa kad  Muallimz de’nin ö rencisidir.

Arkada  ve koruyucusu olan Turak Çelebi’nin öldürülmesi Ulvi’de derin bir etki

rak r ve ac  bir mersiye kaleme alarak gösterir. Mersiyesinde direk Kanuni’ye

art k tahta ehzade’nin geçmesi gerekti ini söylemesi onun da öldürülme korkusu

ya amas na yol açar; ancak air ehzade Selim’e s narak kurtulur.

Ulv ,  II. Selim’in tahta ç kmas  üzerine stanbul’a gelmi , yar m kalan

renimini tamamlam , Molla Çelebi’ye mül m olmu tur. Ancak kendisi de aslen

Rus olan bir cariyeden do du u için meyhane kö elerinde Ruslarla sabahlayarak

gününü gün eder, kendisiyle ilgilenen padi ah da hayat  kaybedince dünyas  altüst

olur. Terkib-i Bend tarz nda bir mersiye yazar. 1579’daki büyük stanbul yang nda

evi yana air büsbütün kahrolur. Ve 1585 y nda da vefat eder.

Ulv , edebiyat tarihimizin dikkate de er airlerindendir. Hacimli divan nda

XVI. yüzy lda art k klasik bir hüviyet kazanm  olan Divan iirinin sade ama lirik

örnekleri bulunmaktad r. Devrin kaynaklar  bu iirleri, güzel ve orijinal hayallerle

dolu, dikkate de er örnekler olarak tan ml yorlar. Bu özellikleriyle o, bir önceki

yüzy lda ya am  olan Nec ’nin ve Üsküplü shak Çelebi’nin takipçisidir.222

222 Mustafa sen, Ötelerden Bir Ses Divan Edebiyat ve Balkanlarda Türk Edebiyat  Üzerine Makaleler,
Akça , Ankara 1997, s. 258-271.
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Vâlî

smi Abdurrahm n’d r. Çok bereketli seyyiddir. Ankara’da do up Nefs -z de

ismiyle me hur olmu tur. Zaman nda Hac  Bayram-  Veli’nin tarikat ndan ereflenip

tarikata girmi  ve eyhlik rütbesine vas l olmu tur. Sonra s lik olup o asr n eyhü’l-

isl m’  Mink -z de Efendi’nin hizmetiyle mü erref olmu tur.

Daha sonralar  müderris olan V , müderris ba  iken rütbesini terk edip

eyhin yard mc , vekili olmu tur. Akabinde Anadolu’da Sadrazaml k makam na

getirilmi  olan V , uzun zaman bu görevi sürdürmü tür. Devrinin airleri içinde en

faziletlerinden biri olan V , h. 1107’de vef t etmi tir. 223

Saf  tezkiresine göre, airin kaleme ald  bir mevlid-i Neb si vard r. S lim

Efendi’ye göre ise, airin mevlidi d nda, meclis ve makam na uygun birçok

talar , müfredleri ve gazelleri vard r.224

223 Çapan, age.,  s. 692.
224 nce, age., s. 684.
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Vâlihî

Tokat’da do mu tur. Babas ran’dan gelerek Tokat’a yerle mi tir. Bu

sebeple halk aras nda “Acemz de ismiyle tan rd . Yavuz Sultan Selim döneminde

(1512-1520) vefat etmi tir. 225

’nin: “Gazelh n ve ho z ve i’r- in s ve na me-perd z kimesne idi.

Nefis elh n ile ç larda deryüze iderdi.226” dedi i V lih , çok güzel sese sahip

olup, Nec ’nin iirlerini çar  pazarda okuyarak dilenirmi .

Nec ’nin iirlerini çok be enen V lih , Türkçe’de Nec  ayar nda bir air

olmad  iddia ederek, onun iirlerinin tamam  ezberlemi  ve iirlerine nazireler

yazm r. Hakk nda bilgi bulabildi imiz tek kaynak ise, Lat  Tezkiresidir.227

 On alt nc  yüzy lda ya am  bir V lih  daha vard r. Belgr dl  ad

Mehmed’tir. Mehmed-i G v-çe m (öküz gözlü) demekle me hurdur. Ahmed-i Ü tür-

leb (deve dudakl ) diye an lan bir de biraderi vard r.

v-çe m ü har-sad  ü tür-leb ü buzg le-r y

sras  bu ikisi için söylenmi tir.

Bu iki airden de bahseden yeg ne kaynak Lat  tezkiresidir. Lat ’nin

nakletti ine göre, “V lih  ve biraderi, kendilerini gelmi  geçmi  en mükemmel en

l olarak görmektedirler. Herhangi bir konuda binlerce kesin delil de gösterilirse,

inanç ve inatlar ndan asla dönmek bilmezler. Takti’, vezin ve ölçü bilmediklerinden,

biri iirin harflerini cezm ve vukufunu sayar; di eri de çöpten end ze düzüp dedi i

iirin m sralar  ölçer, bir iki harf fazla gelse, “bir kelime-i terh mdir” diyerek ikiye

bölerdi. Her biri kendi zann nca dilberi över amma, övgüsü yergiye dönerdi.”

Haklar nda bunlar  nakleden Lat , ayr ca, “Devrinde V lih  ve karde i

225 Erdemir, Avni, Anadolu Sahas  Mu iki inas Divan airleri, Türk Sanat ve E itimi Vakf , Ankara,
1999. s. 475.
226 Can m R dvan, Lat f  Tezkiretü’ uara ve Tabs ratü’n-Nuzam nceleme Metin, Atatürk Kültür
Merkezi, Ankara, 2000, s. 555.
227 sen, Mustafa, Seh  Bey He t Behi t, Akça , Ankara, 1998, s.155.
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münasebetiyle airlerin beyitlerini bozup “ene ferid”davas nda bulunan mukallit ve

müte airlerin çoklu undan da yak nmaktad r.”228

“Mecmuam zda geçen V lih ’nin iirine hiçbir yerde ula amam

olmam zdan dolay  mecmuam zda geçen iirin sahibinin hangi V lih  oldu unu

idrak edemedik; bu yüzden de her iki V lih  hakk nda bilgi vermeyi uygun bulduk.

228 Cemal Kurnaz,; Mustafa Tatc , Ümmi Divan airleri ve Enver  Divan , Milli E itim, Ankara 2001,
s. 14.
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Yahyâ Bey

Yahy  Bey hem o devirde ya ad  hem de eserlerini o devirde verdi i için

her bak mdan on alt nc  yüzy l airidir. Tam bir divan  ve her biri ayr  mesneviden

mürekkeb hamsesi olu u bir yana, ehzade Mustafa mersiyesi gibi cür’etli bir iiri

yazacak kadar orijinal karakterin sahibi olmas  bile onu c zip bir edeb ahsiyet

ld  halde, bu güne kadar hayat  ve eserleri çok incelenmemi tir. Yahy  Bey

eserleri, orijinal karakteri ve bilhassa Hay  Bey ile sürtü meleri dolay yla

devrinde çok ilgi görmü , edebiyat çevrelerinde ad  d im  an lm  bir airdir. Ad

geçen mersiye yüzünden Rüstem Pa a’n n dü manl na hedef olarak hayat n son

otuz senesini Rumeli de, stanbul muhitinden uzakta geçirmeye mecbur kald

halde yine de o muhitte ehemmiyetini muhafaza etmi tir.

Yahy  Bey’in divan ndan ayr h u Ged , Kit b-  Us l, Yusuf u Zel ha,

Genc ne-i R z ve Gül en-i Env r adlar nda be  mesneviden te ekkül eden bir

hamsesi vard r. 229

Bunlardan Yusuf u Zel ha, Türk edebiyat nda bu adla yaz lan eserlerin en

güzelidir. ah u Ged  ise, kendi a klar  anlat r; a kta olgunla may  dile getirir,

baz stanbul tasvirlerini de içine al r. Zaten Yahya Bey’in mesnevicilikte en üstün

taraf ran’da yaz lm  olan örneklerden aktarmayarak kendi bulu  ve ilhamlar na

ba  kalmas r. Eserlerinin önsözlerinde bu hususu önemle belirtmektedir. Bundan

ötürü devrinin baz  tiplerini, k yafetlerini, manzaralar , dü ünce tarzlar

Yahy ’n n hamsesinde görebiliriz.

Gelecek as rlarda bilhassa L le devrinde geli ecek yerlile me ak n ilk

belirtilerini Nec  ile birlikte Ta cal  Yahy ’da görebilmekteyiz. S rf

mesnevilerinde de il, kaside ve gazellerinde de yerli çizgiler bulunmaktad r.

Gününden ald  motif ve intibalar  a  süse kap lmaks n oldukça aç k üslupla

anlatm r.230

229 Mehmed Çavu lu, Yahy  Bey Divan Tenkidli Bas m, ÜEF, stanbul 1997 s. IX-X.
230 Kabakl , age., s. 616.
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Zamîrî

Zam  hakk nda kaynaklar n verdi i bilgiler çok yeterli olmamakla birlikte

 yukar  hepsi onun Remilci (falc ) oldu u hususunda birle irler.

Lat  Tezkiresinden onun hakk nda ald z bilgileri aynen aktar yoruz:

“Anadolu’da Kang  bölgesinden olan Zam , gelecekten haber veren, dü ünce

okuyan e siz bir falc r. Nokta s rr n ilmini iyi anlayan, bilgili, gelece i görmede

hayli sezgili ve görme kabiliyeti vard r. Hem kurtulu  ate i ilmi, gizli i lerde, ilm-i

simy da ve gizlenmede hüner sahibi bir üstad ve cin kavmi gibi herkesin gözünden

gizlenmede maharetlidir. Ayr ca, cin ve melek ça rmada, büyü açmada, define

karmada istekliydi. Eskiden o arzuyu yani defineyi ç karma arzusundan dolay  cin

vurup onu helak etti. Ve Sultan Selim zaman nda ahrete gitti.

iiri düzenli ve mükemmeldir. Fakat incelik bak ndan o kadar usta elinden ç km

hayalle süslü gibi de ildir.”231

lim Tezkiresin’de ad  Mustafa olup stanbul’da ya ayan Osmanl

Devletinde Divan-  hümayun k tibi olarak görev yapan bir Zam  vard r ki ayn

Zam  olma ihtimali dü üktür. Çünkü falc kla ünlenen airin bu mesle iyle ilgili

lim Efendi en ufak tasavvurda bulunmam r.232

231 Can m, age., s. 370.
232 nce, age.,  s. 469.
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Zâtî

Bal kesirlidir, h. 876, m. 1471-72 y nda dünyaya gelmi tir. Z iir mahlas

olup as l ismi Lat , Seh  ve K nal -z de tezkirelerine göre Bah , A k Çelebi’ye

göre Sat lm  ve yine ayn  tezkire yazar n, Z ’nin kendisinden nakl etti ine

nazaran ayn  zamanda ebced hesab yla do um tarihi olan “ vaz” d r.

k Çelebi Z ti’nin hayat  kendi a ndan öyle nakleder : “Bir gün

kendisine niçin bir memuriyet almad n diye sordum. u cevab  verdi: stanbul’a

geldim. Sultan Bayezid zaman  idi. Bu devirde limlere, seyyidlere, eyhlere ve

airlere caizeler ve maa lar verilirdi. Sultan Bayezid’e bayram, bahar ve k

münasebetleriyle Iydiye, Bah riyye ve it iyye kasideleri verir ve ihsanlar na nail

olurdum. iirin inceliklerine vak f olan Ali Pa a’ya k  münasebetiyle verdi im:

it  vüc d-  neb  eylemi di ‘adem

Yine vüc da getürdi bah r-  ‘ -dem

dinse gerdüñi remm l reml aña almaz

Sur di t- uy b içre h ç s r mübhem

Matlal  kasideyi Pa a takdir edip bu kasidede üç mahlas kullanm n, biri

asam (sa r), biri remm l, biri Z  demi , beni himayesine al p, birçok para, elbise

ve yiyecek ile taltif etmi ti. Padi aha biri nevr z, ikisi de eker ve kurban

bayramlar nda olmak üzere senede üç kaside vermemi emretti. Nevr zda takdim

etti im kasidelere iki bin akçe caize ve bayramdakilere de elbiselik kuma lar ihsan

al rd m. Senelerce bunlarla ve maa larla geçindim.”233

 ilk y llar nda çizmeci idi. Hem bu sanatla me gul olur hem de iir

söylerdi. Bayezid Cami-i erifi avlusuna girenler Z ’yi orada hayli Pejmürde bir

yafetle bir dükk nda oturur bulurlard . Çizmeci bu defa “remm l” olmu  idi.

“vekf” de yapabilece ini söylüyordu. Küçük dükk  ziyaret edenler az de ildi.

Remil döktürmek, vefk yapt rmak isteyenler bu me hur k hine müracaat ederlerdi.

233 Ali Nihad Tarlan, Z t  Divan  (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon) gazeller k sm  I.cild, stanbul
1967, s. X-XI.
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Bu dükk n edebiyata yeni heves edenler için dahi bir merci olmu  idi. Ara s ra oraya

giderek “ iir” nam yla yazm  olduklar  sat rlar  tashih olunmak üzere remm le

gösterirlerdi. Halk n bu dükk na gösterdi i ra bet biraz da Z ’nin tabiat olarak

güler yüzlü, ho  sözlü olmas ndan kaynaklanmaktad r.234

Kendisinden riv yet olundu u üzre 1600’den fazla gazel, 400’den fazla

kaside söylemi tir. Me hur em ü Perv ne manzumesi 5000 beyit ihtiva eder.

Ahmed ü Mahmud nam ndaki di er bir manzumesi daha vard r ki 2000 beyitten

meydana gelir.235

’nin airli ini “Z ’ye r Hud  d r / uara p ri ve üstad r” ( iir

’ye Allah vergisidir. airlerin p ri ve üstad r O ) beytinde özetleyen ve iiri

üzerinde olumlu yarg lar da veren k Çelebi onu eyh , Ahmed Pa a, ve

Nec ’den gelen alt n zincirin bir halkas  olarak görür. Nec ’yi B ’ye ula ran

bir köprüdür Z . Yaln z k Çelebi de il, kendisiyle tan , tan mam  öteki

tezkireciler de (Sehi Bey, Lat , Ahd , Bey , Riy  vb.) Z ’nin üstadl nda

birle iyorlar.236

k Çelebi 65 ya nda olan ihtiyar Z ’ye bir gün yolda rastlar. Çok

halsizdir, kendi kendine bir eyler m ldanmaktad r. Yakla r: “Bu ne hal ?” diye

sorar k Çelebi. Z u beytini okur: “ Yi itlik cevherin elden dü ürdüm hasret

kan  / E ilip arar m imdi bulamam neyleyem an ” üç dört ay sonra da 953 senesi

ramazan n ikinci yar nda vefat eder.237

234 Kurnaz, age.,  s.199
235 Kurnaz, age., s. 200.
236 Mehmet Kalpakl , Osmanl  Divan iiri Üzerine Metinler, Behçet Necatigil Ölümünün 430.

ldönümünde Z t  adl  makalesi, YKY, stanbul 1999, s. 190.
237 Kalpakl , age., s. 192.
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SONUÇ

1. Mecmualar hakk nda genel bilgi verilerek ön haz rl k olu turdu umuz

çal mam z üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde Konya Bölge

Yazma Eserler kütüphanesinde 1591 numara ile kay tl iir mecmuas n matla

beyitleri verilmek suretiyle tan  ve Koyuno lu Müzesi Kütüphanesindeki 11452

numaral iir mecmuas n tan  yap lm r. kinci bölümde 11452 numaral iir

mecmuas n kar la rma yap larak olu turulan transkripsiyonlu metnine yer

verilmi tir. Üçüncü bölümde ise, 11452 numaral iir mecmuas nda ad  geçen 58

airden hakk nda bilgi bulabildi imiz 51 airin hakk nda yay nlanm  divanlardan

tezkirelerden ve yap lan ilmi çal malardan yararlan larak ansiklopedik bilgi

verilmi tir.

2. Çal mam n birinci safhas , Konya Bölge Yazmalar Kütüphanesindeki

1591 numaral iir mecmuas n tan  olu turmaktad r. Mecmuada 50 aire ait 89

iir bulunmaktad r. Kimin taraf ndan yaz ld  belirleyemedi imiz iirleri de

katarsak iir say  122’yi bulmaktad r. Bunlar içinde, En çok gazel ( 57 ) naz m

ekli bulunup, gazeli terkib-i bend ( 12 ) takip etmektedir. Düzensiz bir görüntüde

olan mecmuan n düzenleyicisinin Hoca-z de Bahri Efendi oldu u anla lm r.

Hakk nda herhangi bir bilgiye ula amad z Bahri Efendi’nin olu turdu u

mecmuada birçok iml  ve vezin hatas  vard r. Ayr ca mecmuada yer alan airlerin

16. yüzy l ile 19. yüzy l aras nda de mesi ekil, kafiye ve vezin aç ndan bir

tertibe tabi olmamas  ve yer yer ilaç terkibleri ile müellifin tuttu u notlar n

bulunmas  mecmuan n düzenli olmad  izlenimini do urmaktad r.

3. 1519 numaral  mecmuan n matla beyitleri okunarak, yay nlanan divanlar,

tezkireler ve yap lan ilmi çal malarla kar la p yer gösterdik. Mecmuada en çok

Ziya Pa a’ya ait terkib-i bent ve terci-i bende rastlanm r. çinde bar nd rd  farkl

airlere ait gazel, ark , muhammes, murabba, kaside, Kerbela mersiyeleri, Arapça

ve Farsça iirler, ilaç terkibleri yan  s ra Sultan Abdülâziz’in amcas  Sultân Murad’a

yazm  oldu u mektup ile farkl  ve zengin bir mecmuad r.
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3. Derli toplu görünen 11452 numaral  cönk tarz nda haz rlanm , mecmuada

her sayfaya 1 gazel s lmaya çal lm , bunun yan nda di er naz m ekillerine de

yer verilmi tir. Mecmuada genellikle 16. yüzy lda ya am airlere ait iirler

bulunmaktad r.  Ayr ca mecmuada farkl  dönemlerde yaz lm iirlere yaz lan 13

nazire vard r. Mecmua 98 varaktan olu up 58 aire ait 177 iir bulunmaktad r. 39

iiriyle B  birinci s radad r.

3. 11452 numaral  mecmuada en fazla gazel ( 121 ) naz m ekline yer

verildi ini, daha sonra çok az da olsa murabba ( 6 ), kaside ( 5 ), tahmis ( 4 ) gibi

naz m ekillerinin yer ald  tespit ettik.

4. kinci bölüm, 11452 numaral iir mecmuas n trankripsiyonlu metninden

olu maktad r. Mecmuay , yay nlanan divanlar, tezkireler ve yap lan ilmi çal malarla

kar la p farkl klar  dipnotta belirttik.

7. Çal mam n son bölümü, 11452 numaral  mecmuada yer alan 58 airden

hakk nda bilgi bulabildi imiz 51 air hakk nda, özellikle tezkirelere ba vurarak

haz rlanan ansiklopedik bilgiden olu maktad r. Divan  yay mlanan ve hayat

hakk nda çal ma yap lan airlerle ilgili bilgileri bu çal malardan ald k.

8. Çal mam n en önemli kazanc n üzerinde ilmî çal ma yap lmam

airlerin iirlerini, divanlarda bulamad z iirleri, tezkirelerde ismi geçmeyen

airlerin iirlerini tespit etmek oldu unu dü ünüyoruz. Ayr ca, dört bölümden

müte ekkil olan çal mam n gerek mecmuada yer alan iirlerle gerekse ele

ald z airlerle merakl lar  için mütev zi bir kaynak olaca  umuyoruz.
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