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ÖZET

Mecmualar, Osmanlı toplumunu anlamaya yönelik
önemli kaynaklardandır. Mecmuaların içeriği başta edebiyat olmak üzere dil, tarih, müzik, sosyoloji, biyografi,
hukuk, tıp, eczacılık, ilahiyat, astronomi, astroloji gibi günümüzde farklı disiplinler olarak kabul edilmiş alanlara ait
kişisel kayıtlardan ya da genel geçer bilgilerden oluşur. İçerdikleri kayıtlar/bilgiler/metinler üzerinden Osmanlı okuryazarlarının birikimleri, estetik zevkleri, okuma alışkanlıkları, şair-şiir tercihleri ve gündelik yaşamlarında ihtiyaç
duydukları bilgiler hakkında somut veriler sunarlar. Mecmuaların sayısı ve içerdikleri metinlerin çeşitliliği konu
üzerine çalışmayı zorlaştırmaktadır. Konu üzerinde genele
şamil çalışmalar kolaylaştırmak için mecmuaların içerik dökümlerinin yapılması ve bu içeriğin farklı bağlamlarda
sınıflandırılmasına imkân verecek veritabanlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Edebiyat tarihi açısından ehemmiyet
taşıyan bu eserlerin okunmaları ve tasnif edilmeleri, belirli
bir süreden beri, edebiyat tarihi çalışanları MESTAP ismiyle anılan proje etrafında toplamış bulunmaktadır. Bu
çerçevede birçok mecmua gerek tez olarak çalışılmakta gerekse de çeşitli çalışmalara konu olmaktadır. Bu çalışmada
da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda
bulunan Bel_Yz_K_0403 numaraya kayıtlı olan mecmua
MESTAP çerçevesinde tasnif edilmiştir. Yazmada mecmuanın derleyicisine, derlenme tarihine vb. ilişkin herhangi bir
kayıt bulunmamaktadır. Ancak içeriği üzerinde yapmış olduğumuz incelemelerden mecmuanın Aydın, Tire, Ödemiş


ABSTRACT

Journals are among the important sources for understanding the Ottoman society. The contents of the journals
mainly consist of personal records or general knowledge on
areas such as literature, language, history, music, sociology, biography, law, medicine, pharmacy, theology,
astronomy, and astrology, which are accepted as separate
disciplines today. Through the records/information/texts
they contain, they provide concrete data about the Ottoman literates' knowledge, aesthetic tastes, reading habits,
poet-poetry preferences and the information they need in
their daily lives. The number of journals and the variety of
texts they contain make it difficult to work on the subject.
In order to facilitate generalized studies on the subject, it
is necessary to break down the contents of the journals and
to develop databases that will allow the content to be classified in different contexts. The reading and classification
of these works that are important in terms of the literary
history has gathered scholars who work on literary history
around the project which is known as MESTAP (Systematic Classification of Journals Project) for a certain period of
time. In this context, many journals are both the subjects
of thesis and of various studies. In this study, the journal
which is registered to the Metropolitan Municipality Atatürk Library with number Bel_Yz_K_0403 will be
classified within the framework of MESTAP. In the manuscript, there is no record regarding the compiler, the date
of compilation, etc. However, we can say that from the
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civarında yaşamış ve muhtemelen Bektaşî şeyhi olan ismini examinations we have made on the contents of the journal,
bilemediğimiz bir kişi tarafından 19. yüzyılda derlendiğini it was compiled in the 19th century by a person who lived
söyleyebiliriz.
in Ödemiş, Tire, Aydın and probably was a Bektashi sheikh
whose name we do not know.
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Giriş
Osmanlı edebî geleneği içerisinde meydana getirilmiş olan mecmualar1, zengin içerikleriyle dönem toplum hakkında eşsiz bilgiler barındırırlar. Derleyiciler mecmualarına gündelik yaşantılarında ihtiyaç duydukları bilgileri, beğendikleri manzum/mensur sanatsal metinleri kaydetmişlerdir. Her derleyici, derlemesini kendi ihtiyaçları ve beğenileri doğrultusunda yaptığı için her mecmua biriciktir. Bu bakımdan her bir mecmua hem bizzat derleyicisinin hem de mensubu olduğu sosyal grupların
birikimleri, eğilimleri, alışkanlıkları ve yaşama biçimleri hakkında eşsiz
kayıtlar içerirler.
Şekil ve içeriklerinin değişken olması, mecmualar üzerinde çalışmayı
ve türün bütününe yönelik tespitler yapmayı zorlaştırmaktadır. Bunların
yanı sıra asıl zorluk, mecmuların içeriklerinin işlevsel olarak nasıl dolaşıma sokulacağı meselesidir. Zira sayıları, hacimleri ve çeşitlilikleri göz
önünde bulundurulduğunda günümüz okuyucusunun/araştırmacısının
bu eserlerin içeriklerine hâkim olması son derece güçtür. Teker teker bütün mecmuaların içerikleri, onu derleyen bireyi tanıma, anlama ve değerlendirme bakımından değerlidir. Ancak bu eserlerin asıl kıymetli yanı,
derleyicileri ve eserlerini örneklem olarak kabul edip buradan hareketle
bütün Osmanlı okur-yazarları ve hatta toplumu için geçerli olabilecek
tespitler yapma imkânı vermesidir. Bu tür çalışmaların yapılabilmesi için
de öncelikle mecmuaların metinlerinin günümüz harflerine aktarılması,
bundan sonra da içeriklerinin taranması, bir araya getirilmesi ve farklı
bağlamlarda tekrar tekrar sınıflandırılması gerekmektedir. Mecmuaların
1

Mecmuanın tanımı, şekil ve içerik özellikleri ile mecmûaların klâsik kaynaklar
içerisindeki konumunu, edebiyat araştırmaları açısından önemine ilişkin muhtelif
araştırma ve değerlendirmeler mevcut olduğu için (bk. Aydemir 2001; Gürbüz 2018:
3-7; Köksal 2006; Köksal 2010; Kut VI/1986; Uzun 2003: XXVIII/265-268; Yılmaz
2008) çalışmamızda meselenin bu yönüne temas edilmeyecektir.
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içerik dökümüyle ortaya çıkan -ve sonraki süreçte çıkacak olan- külliyatın
hacmi düşünüldüğünde bunun uzun ve zorlu bir süreç olacağı aşikârdır.
Böyle bir işin yapılması ancak bilişim teknolojilerinden yararlanarak
amaca yönelik olarak hazırlanmış veritabanları ile mümkün olabilecektir.
İşte son dönemde pek çok araştırmacının katılımı ile hayata geçirilen
“Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi2 (MESTAP)” bu amaca yönelik
hazırlanmış bir çalışmadır. Bu çalışmada da aşağıda detayları verilecek
olan mecmuanın MESTAP çerçevesinde içerik dökümünün yapılmasını
amaçlanmaktadır.
Nüsha Tavsifi:
İncelememize konu olan mecmua, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Atatürk Kitaplığı, Bel_Yz_K_0403 numarada yer almaktadır. Siyah meşin
ciltli eser, 165 x 105 mm ebatlarındadır. İlk bakışta eserin yapısal bütünlüğünü koruduğu dikkati çekmektedir. Fizikî bakımdan oldukça iyi
durumdaki eser, 66 ve 67. yaprakların dışında, tamamı aynı tür kâğıttan
oluşan, cetvelsiz toplam 67 yapraktan müteşekkildir. Eser, yaprak esasına
göre baştan sonra kadar eski ve yeni Arap rakamlarıyla iki kez numaralandırılmıştır. Bu numaralandırmalara göre nüshada herhangi bir yaprak
eksikliği ya da karışıklığı yoktur. Mecmuadaki metinlerin akışında da
sayfa eksikliği ya da karışıklığına işaret eden bir sorun bulunmamaktadır.
Sayfalardaki satır sayıları değişkendir. Mensur metinlerin bulunduğu
sayfalarda 15 satır, şiirlerin yazıldıkları sayfalarda çoğunlukla 10 ya da 15
satır, metinlerin yoğunlaştığı orta sayfalardaysa 20-25 satır civarında olduğu görülmektedir. Kimi sayfalarda sadece iki satır yazılmış, sayfanın
diğer kısımlarına hesaplamalar (9a), karalamalar (56a) ve hat temrinine
benzer çalışmalar (67a) yapılmıştır. 65a ve 67a sayfalarında kara kalemle
çizilmiş, basit iki insan portresi yer almaktadır. 67a’daki portre sonradan
silinmeye çalışılmıştır.
Mecmuayı oluşturan metinler, çoğunlukla sayfaların neredeyse tamamını kaplayacak şekilde yazılmıştır. Bu sebeple sayfa kenarlarında
neredeyse hiç boşluk yoktur. Bu sebeple çok az sayfanın kenarına metin
yazılmıştır.
2

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Köksal 2012.
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Yazmanın iç kapağının üst kenarında bazı hesaplamalar bulunmaktadır. Sayfanın ortasında içeriği okunamayan dış çerçevesi belli belirsiz
görünen yuvarlak bir mühür, onun altında “Talat Bayrakçı Kitapları, No.”
yazılı bir kütüphane mührü, onun altında “İstanbul Belediyesi Atatürk
Kitaplığı, No.: K.403” yazılı başka bir kütüphane mührü bulunmakta ve
yanında da “sa‘âdetmendim efendim” ibaresi yer almaktadır. Sayfanın altında da metni aşağıdaki tabloda verilen bir beyit bulunmaktadır.
Sayfanın altında kurşun kalemle yazılmış okunamayan iki ibare daha
mevcuttur. 1a sayfasının üst kısmında kurşun kalemle yazılmış “50 guruşa Hâfız Ahmed Efendiden alındı. 7 Temmuz 1932.” notu ile metinleri
aşağıdaki tabloda verilen ilaç tarifleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin dört
kayıt yer almaktadır. 1b-66b sayfasından itibaren mecmuanın asıl metni
başlamaktadır. Bu bölümde farklı şekil ve içerik özelliklerine sahip manzum ve mensur metinler yer almaktadır. İleride detayları ile açıklanacağı
üzere mecmuanın tamamında -iç kapak da dâhil olmak üzere bütün sayfalarda- 201’i manzum ve 26’sı mensur olmak üzere toplam 227 metin yer
almaktadır. Manzum metinler 1 beyitten 121 beyte kadar değişen uzunluklarda olup farklı nazım şekilleri ve türlerinde yazılmışlardır. Şiirlerin
büyük çoğunluğu 15 ila 19. yüzyıllar arasında yaşamış Türk şairlerinin
şiirlerinden oluşmaktadır. Bunun yanında az sayıda Farsça müstakil şiirle, -farklı şiirlerin içerisinde- Arapça mısralar da yer almaktadır.
Metinleri birbirinden ayırmak için -genellikle de metinlerin daha sıkışık
yazıldığı mecmuanın orta kısımlarında- aralarına çizgi çekilmiş, kimi zaman da altlarına “temmet” ifadesi yazılmış. Bazı manzum metinlerin
başına nazım türü ya da şekline işaret eden -kimisi yanlış nazım şekline
işaret eden- başlıklar yazılmıştır. Yine bazı mensur metinlerin başında da
içerik hakkında fikir veren başlıklar bulunmaktadır. Şiirlerin nakaratları
çoğunlukla tekrar yazılmamış, bunun yerine “eyzan” yazılarak mısra tekrarına işaret edilmiştir.
Nüshada mecmuanın ne zaman derlendiğine dair açık bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak eserde yer alan bazı metinlerdeki tarihlerden
mecmuanın derlendiğini zamanı yaklaşık olarak tespit etmek mümkün
olabilmiştir. Aşağıda detayları aktarılan bu kayıtlar (bk. “Mecmuanın İçeriğine İlişkin Tespitler” başlıklı bölüm) 62b’de bulunan 17 Ramazan
[12]57 (2 Kasım 1841) ve 63a’da yer alan 2 Rebîülâhir(?) [12]59 (2 Mayıs
1843) tarihli mektuplardan ve derleyicinin, oğlu Haydar’ın doğumuna
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ilişkin olarak yazdığı 2 Şaban 1288/5 Teşrîn-i Evvel [12]87 (17 Ekim 1871)
tarihli nottan ibarettir. Ayırıca 22a sayfasına Safvet’in Hasan Baba’nın
ölümüne tarih düşürdüğü kıt’a kaydedilmiş, altına da Hasan Baba’nın
ölüm tarihi olarak 15 Safer [1]274 (5 Ekim 1857) yazılmıştır. Bu tarihlerden, mecmuanın derlenme sürecinin 1841-1871 yılları arasında devam
etmekte olduğunu kesin olarak öğrenmekteyiz. Mecmuaya şiirleri kaydedilmiş bazı şairlerin yaşadığı tarihler de mecmuanın derlenme tarihi
hakkında fikir vermektedir. Bu minvalden olmak üzere, 1849-1868 yılları
arasında Hacı Bektaş Tekkesi postnişinliği vazifesinde bulunmuş olan
Yanbolulu Hacı Ali Türâbî’nin “-â yüz binde bir” redifli gazelinin [Türâbî
Dîvânı, G132 (bk. Azar 2005: 472-473)] mecmuanın 8a sayfasına şiirinin
yazılmış olması, 1768-1849 yılları arasında yaşamış olan Kethüdâzâde/Kahyazâde Ârif Efendi’nin “Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı
Alîden / Hem anuñ bendesiyem kâlû belîden” nakaratlı şiirinin (bk. Kethüdâ-zâde Ârif 1271: 8-9) mecmuanın 8a sayfasına yazılmış olması
mecmuanın derlenme tarihiyle ilgili yukarıdaki tespitimizi desteklemektedir. Ancak eserin oluşumunun bu tarihlerle sınırlı olmadığı tahmini
üzerinden söz konusu tarihlerin öncesine ve sonrasına makul süreler ekleyerek mecmuanın derlenme sürecinin 1830’lu yıllarda başlayıp 1890’lı
yıllara kadar devam ettiği söylenebilir.
Mecmuanın Derleyicisine İlişkin Tespitler
Mecmuada derleyicinin kim olduğuna dair açık ve kesin bir kayıt bulunmamaktadır3. Eserin 22a sayfasının üstünde, sayfadaki diğer
metinlerle aynı yazıyla ve kalemle ancak daha büyük harflerle yazılmış
“sâhib ü mâlik el-Hâc Abdülkerîm Efendizâde Hâşim Efendi” şeklinde
bir kayıt yer almaktadır. Bu kayıt, mecmuanın derleyicisini veya sonradan eserin sahibi olmuş bir kişiye işaret ediyor olabilir. Eserde bunun
dışında derleyicinin kimliğine işaret edebilecek herhangi bir kayıt ya da
ipucu bulunmamaktadır.
3

Mecmuaların pek çoğunda derleyicinin kimliğine ilişkin bir kayıt bulunmaz. Ancak
içerik üzerine yapılacak incelemelerle hem derleyicilerin hem de mecmuaya bir
şekilde dâhil olan kişilerin kimliklerine ve biyografilerine dair bilgiler elde etmek
mümkündür. Mecmuaların biyografik potansiyelleri ve bu tür bilgilerin tespiti için
kullanılabilecek inceleme yöntemleri üzerine çalışmalar yapılmıştır (bk. Atik
Gürbüz 2012; Aydemir 2011; Gürbüz 2011; Köksal 2011; Zülfe 2011).
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Mevcut durumda derleyicinin adını ve kimliğini kesin olarak bilmenin imkânı yoktur. Ancak eserin içeriği üzerinde yapılan incelemelerden
hareketle derleyiciye ilişkin çeşitli tespitler yapmak mümkün olabilmiştir.
İlk olarak kalem, mürekkep ve yazı ortaklığı eserin tek bir kişi tarafından
derlendiği izlenimi uyandırmaktadır.
Bu yoldaki bir diğer tespit, mecmuanın nerede derlendiğine ilişkindir. Eserin 62b sayfasına kaydedilmiş olan 17 Ramazan [12]57 (2 Kasım
1841) tarihli bir mektupta Aydınlı Ese Ağa aracılığıyla kitap gönderildği
bilgisi yer almaktadır. Yazar, muhtemelen mensubu olduğu tarikatın
şeyhi olan Dede Efendi’ye hürmetlerini sunduğunu bir mektupta el-Hâc
Hâfız Ağa’ya, Musa Ağa’ya, Kerestecizâde el-Hâc Mehmed Efendi’ye,
Fakîh-zâde Hasan Ağa’ya selam ve dualarını iletmiştir. Kaynaklarda Kerestecizâde el-Hâc Mehmed Efendi’nin (ö.1872) günümüzde Manisa’ya
bağlı olan Alaşehir’de müftülük yaptığı kayıtlıdır (bk. Sütcü 2017: 480).
Yine 63a’da Tire hanedanlarından İçicizâde Hacı Mustafa Ağa’nın yetiminin uhdesindeki Ödemişe bitişik Seyrekli köyü sakinlerinden
Seyreklioğlu Ali Ağa’dan alacağı 70.035 kuruşun tahsilinde yardım istemek için kaleme alınmış 2 Rebîülâhir(?) [12]59 tarihli bir mektubun hitap
kısmında muhtemelen bölgenin idarecisi konumundaki kişiye “oğlum”
şeklinde [“Atûfetli re’fetli oğlum Ağa-yı muhterem hazretleri” (63a/5)] şeklinde hitap etmesi, talebini “tarf-ı hâtırımız içün mâdde’z-zikr meblağıñ
tahsîline i‘tinâ buyurmaları” (63a/10-11) şeklinde emir verir tonda aktarması, mecmuayı derleyen kişinin nüfuz sahibi olduğunu göstermektedir.
Aynı mektuptaki [“…hâl bu ki müteveffâ-yı mûmâ ileyh ile hukûk-ı kaviyyemize binâ’en…” (63a/8-9)] ifadelerinden de derleyicinin İçicizâde Hacı
Mustafa Ağa ile yakın dost oldukları anlaşılmaktadır. Bu kayıtlardan hareketle mecmuanın Aydın, Tire, Ödemiş civarında derlenmiş olduğu
anlaşılmaktadır. Yine aynı kayıtlardan bölge halkıyla eskiden beri tanışıklığı bulunduğu ve bölgenin nüfuzlu kişileri üzerinde söz sahibi olduğu
anlaşılan derleyicinin muhtemelen bölge insanlarından olduğu, değilse
bile en azından söz konusu ilişkiler ağını kurabilecek kadar uzun bir süre
bu bölgede yaşadığı kesin olarak söylenebilir.
Mecmuadaki manzum metinlerin İlâhî aşkı terennüm eden şiirler olduğu dikkati çekmektedir. Mensur metinlerin önemli bir kısmı Bektaşî
düsturları ile ilgilidir. Bu durum, derleyicinin Bektaşîliğe mensup bir kişi
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olduğunu göstermektedir. Yine mecmuaya kaydedilmiş mektuplarda da
dergâh ve müritlerle ilgili tespitler ve talepler yer almaktadır. Mecmuanın
63b sayfasındaki bir dergâhın postnişini olan şeyhe yazılmış mektupta olduğu gibi bazı mektuplardaki talepler ve bazıları tarikat büyüğü olan
muhataplar için kullanılan hitap ifadeleri, derleyicinin de bir şeyh olduğunu düşündürmektedir. Varılan sonuçları bir araya getirdiğimizde,
mecmua derleyicisinin Aydın civarında bulunan bir Bektaşî tekkesinin
şeyhi olduğu sonucuna varmaktayız.
Mecmuanın içeriğinden yine derleyicinin eğitim seviyesi, okuma
alışkanlıkları ve kültürel birikimi ile ilgili tespitler de yapılabilir. Manzum
metinlere bakıldığında derleyicinin seçkisinin 16-19. yüzyıllar arasında
yaşamış divan, halk ve tasavvuf geleneğine mensup şairlerin şiirlerinden
oluştuğu görülmektedir. Seçki yapılan şair/şiir yelpazesi, derleyicinin bu
şiir geleneklerine aşina olduğunu göstermektedir. Mecmuada Farsça şiirlerin bulunması derleyicinin Farsça bildiğinin göstergesidir. Özellikle
mensur metinlerde yoğunlaşan Arapça kısımların imlası da dâhil olmak
üzere bütün metnin imlası, benzer nitelikteki mecmualarla karşılaştırıldığında, genel olarak kurallara uygundur. Bu tespitlerden hareketle
derleyicinin eğitimli, Arapça ve Farsça bilen ve kültürel arka plana sahip
bir şahsiyet olduğu söylenebilir.
Ancak metinlerin imlasında görülen bazı yanlışlıklar derleyicinin bu
konuda eksiklikleri olduğunu göstermektedir. Bu minvalden olmak üzere
bazı harflerin yazımında ve eklerin imlasında yanlışlıklar ya da tutarsızlıklar görülmektedir. Özellikle de belirtme ve yönelme hâli eklerinin
birbirinin yerine kullanılması, ağız özelliğinin yazı imlasına yansımasının
ilginç bir örneği olarak dikkati çekmektedir. Günümüzde de bölgesel ağız
özelliği olarak dikkati çeken bu imla özelliği konuşma dilinin yazı imlasına yansımasının bir örneğidir. Bahse konu olan yazımlar şunlardır:
“efendilerimizi” yerine “efendilerimize” (9b/3), “kuluñı” yerine “kuluña”
(31a/6), “sırrını” yerine “sırrına” (31a), “şahsı” yerine “şahsa” (37a), “kendüñe” yerine “kendüñi” (42a), “mâhı” yerine “mâha” (47a), “gözini”
yerine “gözine” (50b), “Resûli” yerine “Resûle” (59a). Bu imla hususiyeti,
derleyicinin Aydın civarında yaşadığına dair yukarıda yaptığımız tespiti
de teyit etmektedir.
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Mecmuada bestelenmiş olan pek çok şiir bulunmaktadır4. Bu durum,
derleyicinin -hanende, sazende ya da bestekâr olup olmadığı bilinmemekle beraber- en azından musiki ile ilgilendiğinin bir göstergesidir.
Ancak mecmuada -genelde güfte mecmualarında görülen bir yöntem olarak- bestelenen şiirlere ilişkin bestekâr ve/veya makam bilgisi
verilmemiştir.
Mecmuanın İçeriğine İlişkin Tespitler
Mecmua, manzum-mensur karışık olarak derlenmiştir. Mecmuada
farklı konularda ve değişen uzunluklarda 26 mensur metin yer almaktadır5. İçeriklerine bakarak mecmuadaki mensur metinler üç sınıfa
ayrılabilir: tababetle ilgili metinler, Bektaşîliğe ilişkin öğretiler, derleyicinin çeşitli konularda yazdığı mektuplar. Mecmuanın 1a sayfasında biri
hazım sorunu (“Mide zayıflığı içün”), biri idrar tutukluğu (“habsü’lbevl”), biri zeker ağrısı ve diğeri de dübür çıkığı için olmak üzere dört ilaç
tarifi yazılmıştır.
Eserin 9b-21b sayfaları arasında Alevîlikle-Bektaşîlikle ilgili on bir
adet mensur metin yer almaktadır. Bu metinlerden ilki (bk. 9b-10b) on iki
imamın kimler tarafından, nerede, kaç yaşında şehit edildikleri, merkadi şeriflerinin nerede olduğu ve kaç yıl imamlık yaptıkları hakkındadır.
İkincisi on dört masum hakkındadır (bk. 10b-12a). Üçüncüsü Hacı Bektaş
Velî’nin nesli ile ilgilidir (bk. 12a-13a). Dördüncüsü rehberin erkânı (13a14a), beşincisi ahd ve mîsâk ikrarı hakkında (14a-17a), altıncısı tasavvuf
silsilesi (16b/Der-kenâr), yedincisi tâlibin erkânı hakkında (17a-18b), sekizincisi dergâhlardaki meydanlarda bulunan postlar ile ilgili (18b),
dokuzuncusu tercümanın erkânı (18b-20a), onuncusu on yedi kemer
4

5

Bestelendiği tespit edilebilen şiirlerin kimi tarafından ve hangi makam(lar)da
bestelendiğine ilişkin bilgiler mecmuanın içerik dökümünün yapıldığı tablo
içerisinde dipnotta gösterilmiştir. Ayrıca meselenin bu yönüyle ilgili olan
okuyuculara kolaylık olması için söz konusu açıklamalara daha detaylı bilgilere
erişim sağlayacak link köprüleri oluşturulmuştur.
Eserin bütünlüğünün bozulmaması için mecmua içeriğinin dökümünün yapıldığı
tabloya manzum metinlerle birlikte mensur metinler de alınmıştır. Kısa metinlerin
metninin tümü verilirken uzun metinlerin baş ve son kısımlarından metnin
içeriğiyle ilgili fikir verebilecek kadarlık bir bölümüne yer verilmiştir.
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beste (20a) hakkındadır6. On birinci metin ise Alevî-Bektaşî öğretisinin temel düsturları ile ilgili soru-cevaplardan oluşmaktadır (20b-21b).
Mecmuanın 61a-63b sayfaları arasına on adet mektubun metni yazılmıştır. Sırasıyla 61a’da “Dertûr Hû Dost” başlıklı, Muharrem Baba
Efendiye hitaben yazılmış bir mektup, 61b’de “Sûret-i mektûb-ı sernâme” ve “Muhabbet-nâme” başlıklı iki mektup örneği, 62a’da “Mührdâr
Efendiye” başlıklı bir mektup ve “Pusıla-i veliyyü’n-ni˘am” başlıklı bir
pusula, 62a-62b sayfalarında “Muhabbet-nâme” başlıklı bir mektup,
62b’de tezkire talebiyle kaleme alınmış bir mektup, 62b-63a sayfalarında
elindeki kitabı Aydınlı Ese Ağa aracılığıyla gönderdiğini muhatabına bildiren 17 Ramazan [12]57 (2 Kasım 1841) tarihli bir mektup
bulunmaktadır. Yine 63a’da Tire hanedanlarından İçicizâde Hacı Mustafa
Ağa’nın yetiminin, uhdesindeki Ödemiş’e bitişik Seyrekli köyü sakinlerinden Seyreklioğlu Ali Ağa’dan alacağı 70.035 kuruşun tahsilinde
yardım istemek için kaleme alınmış 2 Rebîülâhir(?) [12]59 (2 Mayıs 1843)
tarihli bir mektubun metni bulunmaktadır. Bunun altında tezkerenin orijinalinin kenarına borcun ödenmesiyle ilgili yazılmış haşiye yer
almaktadır. Son olarak da 63b’de derleyicinin mensubu olduğu tarikatın
merkez tekkesinin postnişinine yazdığı bir mektup mevcuttur.
Eserin 67a sayfasında yine kişisel bir not olarak derleyenin oğlu Haydar’ın 2 Şaban 1288/5 Teşrîn-i Evvel [12]87 (17 Ekim 1871) Salı sabahı saat
10 civarındaki doğumuna ilişkin kayıt yer almaktadır.
Mecmuada toplam 201 şiir yer almaktadır. Bunlar, klasik Türk şiiri
geleneğiyle dinî-tasavvufî Türk şiiri geleneği çerçevesinde yazılmış 188
şiirle büyük çoğunluğu dinî-tasavvufî nitelikteki toplam otuz bir beyitten
oluşan 13 Farsça şiirden ibarettir. Bu şiirler, gazel, müfred, kıt’a, murabba,
muhammes, müseddes, müsebba, tahmîs, tesdîs, tesmîn, tercî-bend,
koşma gibi nazım şekilleriyle yazılmıştır7. Mecmuadaki şiirler ilahi, nefes,
6
7

Bu içerikteki başka bir örnek için bk. Köksal ve Gıynaş 2011.
Mecmuanın içerik dökümünün yapıldığı tabloda şiirlerin nazım şekilleri ve türleri
de gösterilmiştir. Ancak tamamı mecmuaya alınmamış olan kimi şiirlerin nazım
şekilleri, şailerin dîvânlarındaki farklı olarak, mecmuaya yazılmış olan biçimleri
üzerinden tespit edilmiştir. Örneğin; bir şairin dîvânındaki gazel/kaside gibi farklı
nazım şekillerinden alınmış müstakil beyitler “müfred” olarak veya matla dışındaki
beyitlerinden alınmış birkaç beyit, mevcut durumdaki şiirin kafiye şemasına göre
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düvazdeh, münacat, na’t, medhiye, nutuk, hicviyye gibi nazım türlerinde
kaleme alınmıştır.
Mecmuada mükerrer olarak yazılmış şiirler de bulunmaktadır. Bu
çerçeveden olmak üzere Fazlî’nin bir şiiri 47a ve 60b sayfalarında, Dertli
Kazak’ın şiiri de 48a ve 57a sayfalarında iki kez yazılmıştır. Nesîmî’nin
mecmuanın 64a sayfasında yer alan şiirinin makta beyti, 22b sayfasının
kenarına tekrar yazılmıştır.
Mecmuadaki bu şiirler kimliği tespit edilebilen toplam 100 farklı şaire aittir. Eserde bütün şiirlerin şairleri belirtilmemiştir. Kimi durumlarda
şair bilgisi, yaptığımız taramalar sırasında başka kaynaklardan tespit edilmiştir. Bazı şiirlerin şairleriyle ilgili kaynaklarda birbirinden farklı ve
kimi zaman da mecmuadaki kayıtlarla çelişen bilgiler bulunmaktadır. Bu
tür çelişkili durumlar, mecmuanın içerik dökümünün yapıldığı tabloda
kaynaklarıyla birlikte gösterilmiştir. Bütün çabalarımıza rağmen şairini
tespit edemediğimiz 23 şiir daha mevcuttur. Mecmuaya şiirleri alınmış
olan şairlerin listesi şu şekildedir8:
No Şairin Mahlası

Şiir Numarası

No Şairin Mahlası

1 Abdâl Mûsâ (1)

5

53

2 Âhî (1)

50

54 Mir’âtî(1)

34

55 Nakşî, Ali Akkirmanî(3)63, 98, 101

4 Âlî, Gelibolulu (2)

80, 82

56 Nâlî(1)

88

5 Amrî (1)

48

57 Nâmî(1)

124

6 Ârif (2)

15, 128

58 Nazîfî(1)

2

7 Arîmî (1)

120

59 Nazmî(2)

103, 165

8 Arşî (1)

188

60 [Necâtî] (1)

54

3 Ahmed

(1)

Şiir Numarası

Mehmmed (Monla
136
Mehemmed Mısrî) (1)
8

“kıt’a” olarak tespit edilmiştir. Zira mecmua neşirlerinin amacı, şiirlerin asıl
kaynakları olan divanların, mesnevilerin vb. değil de mecmuanın metninin ortaya
konması olduğu için şiirlerin nazım şekillerinin de mecmuaya kaydedildikleri
hâlleriyle belirlenmesi esastır.
8
Tabloda mahlasın yanında yer alan parantez içindeki sayılar, şairin mecmuaya alınan
toplam şiir sayısını, sonraki sütundaki sayılarsa söz konusu şaire ait şiirlerin
numaralarını göstermektedir.
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9 Âşık Ömer (1)

178

61 Nermî(1)

61

47

10 Azmî (3)

58, 87, 133

62 Nesîmî, Kul (14)

21, 24, 42, 72, 85,
94, 95, 104, 119,
151, 170, 176, 194,
197

11 Bâkî (2)

49, 84

63 Nesîmî, Seyyid (1)

139

12 Bedrî (1)

152

64 [Nev‘î](1)

16

13 Beyânî (1)

123

65 Nizâmoglu(2)

77, 144

14 Bosnavî (1)

129

66 Nûrî, Abdulahad (2)

64, 70

15 Cesârî, Benderli (1)

153

67 Pîr Sultân(1)

7

16 Çelebi Sultân (1)

138

68 [Resmî, Ali Baba] (1)

131

17 Dâ‘î (1)

31

69 Rızâ(2)

4, 195

18 Dâniş (1)

35

70 Rızâyî(1)

196

19 Dertli Kazak (2)

150, 180

71 Rûhî, Bağdatlı (11)

53, 68, 81, 83, 97,
100, 149, 164, 166,
168, 169

20 Ecrî (1)

171

72 Safâyî(1)

43

21 Emîn (1)

132

73 Safvet(1)

17

22 [Enderunlu Vâsıf] (1)

174

74

Senâ’î, Hasan Şa’bânî
135
(1)

23 [Esîrî] (1)

57

75

Sezâ’î, Câbî Hasan
Dede (2)

24 Eşrefoğlu Rûmî (3)

99, 102, 179

76 Sıdkî (1)

177

25 Fâzıl (1)

75

77 Siyâhî (1)

52

26 Fazlî (2)

148, 192

78 Sürûrî (3)

69, 118, 160

79 Şâhî (1)

12

27

Fenâyî, La‘lî Mehmed
78
(1)

96, 142

28 Fethî (1)

157

80 Şâkir (8)

26, 140, 141, 143,
146, 156, 158, 159

29 Fevzî (1)

36

81 Şem‘î, Prizrenli (1)

33

30 Firûz(1)

45

82 Şemsî(1)

11

31 Firûzî (1)

46

83 Türâbî(1)

14
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32 Fuzûlî (7)

3, 51, 73, 79,
121, 126, 199

84 Ubeydî(1)

92

33 Gafûrî(1)

65

85 Ulvî, Derzî-zâde (4)

37, 41, 86, 93

34 Gedâ Tevfîk(1)

6

86 Vahdetî, Dimetokalı (3) 125, 161, 187

35 Gedâyî (1)

59

87 Vehbî(1)

181

36

Hâcî Bekdaş Velî /Şîrî
105, 137
(2)

88 Vîrân Abdâl(2)

182, 185

37

Hakkî, Erzurumlu
İbrahim(1)

167

89 Vîrânî(4)

76, 175, 183, 184

154

90 Vusûlî(1)

47

39 Hatâyî, Şah İsmail (1) 134

91 Yahûdî(1)

186

40 Hayâlî(1)

163

92 Yahyâ (1)

71

41 Hayretî (1)

127

93 Yesârî(3)

191, 193, 200

42 Hilmî(3)

9, 10, 74

94 Yûnus Emre(3)

67, 155, 162

38 Halîlî (1)

43

Hüdâyî, Aziz Mahmûd
62, 66
(2)

95 Zekâ’î(1)

89

44

İbrâhîm, Oğlanlar
Şeyhi (1)

172

96 Zeynî(1)

38

45 İshâk(1)

25

97 Zuhûrî(1)

44

46 İzzet (1)

13

47 Kabûlî (9)

27, 28, 29, 30, 32,
39, 40, 90, 189

48 Kaygusuz Abdâl(1)

147

Şairi Tespit Edilemeyenler (11)

İç kapak, 20, 23, 55,
56, 116, 122, 130,
190, 198, 201

FARSÇA ŞİİRLER (13)
98

[Aka Cemâleddîn
Hânsârî] (1)

60

49 [Kemal Paşa-zâde](1) 22

99

[Mehemmed
Behâeddîn] (1)

106

50 Kenzî, Hasan (1)

91, 145

100

[Nâsır, Nâsıruddin Şâh
18
Kaçar] (1)

51 Leylâ Hanım (1)

173

52 Mahvî(1)

117

Şairi Tespit Edilemeyenler (10)

19, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113,
114, 115
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Tabloya bakıldığında derleyicinin oldukça geniş bir şair yelpazesinden derleme yaptığı dikkati çekmektedir. Liste, 13 ve 19. yüzyıllar
arasında yaşamış klasik Türk şiiri, halk şiiri ve dinî-tasavvufî Türk şiiri
geleneklerine mensup şairlerden oluşmuştur. Yukarıda bahsedildiği
üzere Bektaşî şeyhi olabileceğini düşündüğümüz derleyici, bu zümreye
mensup şairlerin yanında farklı tasavvufî akımların temsilcisi olan mutasavvıf şairlerden de seçkiler yapmıştır. Şairlerden çoğunlukla bir ya da iki
şiir seçmiştir. En çok şiirini aldığı şairler, Nesîmî (14), Kabûlî (9), Şâkir
(8), Fuzûlî (7), Derzî-zâde Ulvî (4) ve Vîrânî’dir (4). Bunlardan başka
Azmî, Eşrefoğlu Rûmî, Hilmî, Nakşî Ali Akkirmanî, Sürûrî, Dimetokalı
Vahdetî, Yesârî ve Yûnus Emre’den de üçer şiir almıştır. Bu dağılımda da,
yukarıdaki genel şair dağılımına benzer şekilde, şairlerin mensup oldukları şiir gelenekleri ve tasavvufî zümreler bakımından homojen bir
görünüm olduğu dikkati çekmektedir. Bu da derleyicinin hem kültürel
birikimi hem de mecmuasını derleme amacı hakkında fikir vermektedir.
Mecmuadaki şair çeşitliliği, derleyicinin şiir konusunda bir hayli donanımlı olduğunu düşündürmektedir.
Mecmuanın Tertip Hususiyetleri
Şekil ve içerik özelliklerine bakınca mecmuanın derleyicinin şahsî estetik zevki ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kendisi için oluşturduğu
izlenimi oluşmaktadır. Bu kanaatin temelini mecmuanın genel şeklî tasarımı oluşturmaktadır. Nüshanın fiziksel tasarımına ilişkin olarak
sayfaların tasarımındaki, metnin hattındaki ve imlasındaki özensizlik,
eserin birisine sunulmak için hazırlanmadığını düşündürmektedir. Mecmuadaki mensur metinlerin içerik dökümleri de bu kanaatimizi
desteklemektedir.
Manzum metinlerin çoğunluğu derleyicinin mensubu olduğu tasavvufî akımın ilke ve inanışlarına ilişkin şiirlerden oluşmaktadır. Ancak
içeriği ne olursa olsun derleyici seçkisini şahsî estetik zevki ve okuma deneyimleri üzerinden gerçekleştirmiştir. Yukarıda değinildiği üzere
mensur metinlerin içeriği, ilaç terkipleri ve tedavi yöntemlerinden, mensubu olduğu tarikatın öğretilerinden ve mensubu olduğu sosyal çevrenin
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sorunları üzerine yazılmış mektuplardan oluşmaktadır. Mensur metinlerin de çoğunlukla fayda esasına göre, ihtiyaç duyulduğunda bilgi kaynağı
ya da şablon olarak kullanılmak üzere seçildiği dikkati çekmektedir. İçeriği göz önünde bulundurularak mecmualar üzerine yapılan
sınıflandırmalara göre değerlendirildiğinde9 eserin “mensubiyet esasına
göre derlenmiş” (Gürbüz 2012: 111) “manzum-mensur karışık eş’âr ve
fevâyid mecmuaları” (Kılıç 2012: 91; Köksal 2018: 91) niteliğinde olduğu
söylenebilir.
Sonuç
Bu çalışmada kütüphanelerimizdeki el yazması mecmua külliyatından bir eser ele alınıp incelenmiştir. 67 varaklık bu mecmuada 26 mensur
metinle, 13 ve 19. yüzyıllar arasında yaşamış klasik Türk şiiri, halk şiiri ve
dinî-tasavvufî Türk şiiri geleneklerine mensup 100 farklı şaire ait 201 şiir
yer almaktadır. Manzum-manzum karışık olan mecmuada Bektaşî erkân
ve usullerine ilişkin mensur metinlerin yanında başta Alevî-Bektaşî şairler olmak üzere başka mutasavvıf şairlerin tasavvufî neşveyi terennüm
eden şiirlerine yer verilmiştir. Eserin genel karakteristiği bu şekilde olmakla birlikte, mecmuada dinî içerikli olmayan şiirler de mevcuttur.
Derleyiciye ait tedavi yöntemleri ve ilaç terkipleri ile şahsî ilişkilerini gösteren çeşitli kayıtlar da mevcuttur. Çalışmada mecmuanın detaylı içerik
dökümü, Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP) çerçevesinde
bir tablo üzerinde yapılmıştır.
Derleyicisi ve derlenme tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan mecmua, içerik incelemesi ile edebiyat tarihi içerisinde bir yere
oturtulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede 19. yüzyılda Aydın, Tire, Ödemiş
civarında derlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Derleyicisinin de adı bilinmemekle birlikte, bir Bektaşî şeyhi olduğu, Arapça ve Farsça bildiği ve
yaşadığı bölge yöneticileriyle iyi ilişkileri olduğunu hatta onlar üzerinde
nüfuz sahibi olduğu belirlenmiştir. Mecmuaya aldığı şiirlerden derleyicinin geniş bir edebî birikime sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilerden

9

Mecmualar üzerine yapılmış olan tasnifler için bk. Gürbüz 2012; Kılıç 2012; Köksal
2018; Kut 1986: 170-171; Levend 1984: 166-167.
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hareketle derleyicinin Mecmuadaki şair çeşitliliği, derleyicinin şiir konusunda bir hayli donanımlı olduğunu düşündürmektedir. Şair dağılımının
geniş bir zemine yayılmasından derleyicinin birikiminin sadece mensubu
olduğu zümrenin eserleriyle sınırlı olmadığı, bütün bir Osmanlı okur-yazar zümresinin beğenilerini yansıttığı görülmektedir. Derleyici sadece
mensubu olduğunu düşündüğümüz Bektaşî zümresinin birikimlerini
yansıtacak, ihtiyaçlarına cevap verecek bir mecmua tasarlamamış kendi
entelektüel ihtiyaçlarına uygun, şahsî kültürel birikimini yansıtan bir
mecmua meydana getirmiştir.
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Vezin

Açıklama

Metnin tamamı bu
kadardır.

Tedavi yöntemi

Metnin tamamı bu
kadardır.

Mensur

İlaç terkibi

Mensur

Başlık: Nev˘-i dìger mi˘de
ĥafìfligi içün
Metnin tamamı bu kadardır.

(6) Ģabsü’l-bevl olduķda bir dāne bal arısını öldürüp bir filcan (7) ŝu ile yāĥud şerbet ile
ģall edip içmelidir.

Mensur

Mahlas

Nazım
türü

İlaç terkibi

(8) Źekerde žuhūr eden aġrı içün bir filcan gömeç bal aç ķarın ile (9) yemelidir.

Mensur

Yaprak numarası

Nazım
şekli

Ey göñül maģzūn iken sen şād olursun ˘āķıbet
Ġam yeme bu ġuŝŝadan āzād olursun ˘āķıbet

1a

İç kapak

(Mensur metinlerin sonu)

(1) Nev˘-i dìger mi˘de ża˘ìfligi içün
(2) Beş dirhem beyāż saķız ve beş dirhem darçìn (3) dögüp yigirmi dirhem İngiliz şekeriyle
ģall edip
(4) ša˘āmdan evvel aĥşam ve ŝabāģ birer ķaşıķ (5) ekl etmelidir.

49
49

(Mensur metinlerin başı)

1a

?

Makta beyti/bendi

1a

1

Matla beyti/bendi

1a

Şiir Numarası

Mecmuanın MESTAP’a Göre İçerik Dökümü

(10) İnsānıñ dübürü çıķıp da yerinde durmadıġı ģālde kirpiniñ (11) derisini yaķıp külü ile
yerine ķoymalıdır.

Müfred

-.--/-.--/-.-/-.-

Tedavi yöntemi

Sayfanın üstünde kurşun kalemle “50 ġuruşa Ģāfıž Aģmed Efendiden alındı. 7 Temmuz 1932.” notu yazılmıştır.

Metnin tamamı bu
kadardır.

Şevķ ile sāķì demine bāde-i aĥmer çekeriz
Lebleri şekker femine ol meh-i enver çekeriz

50
Baķma Nažìfì siteme ŝabr edegör bu eleme
Satranç
Çāre budur def˘-i ġama bir šolu sāġar çekeriz /11

-..-/-..-/-../-..-

59

Başlık: Vezn-i Āĥer
Şiirin altına “Āh çekeriz
vāh çekeriz bir ulu sevdā
çekeriz” yazılmıştır.

Fużūlì

2b

Rıżā

Ķašre olmaķdan murād deryāyı bilmekdir Bu šarìķ-i nāzenìne ˘aşķ [u] şevķ ile Rıżā
52
hüner
Dāĥil olmaķdan murād ilyāyı bilmekdir
Kalbiñ içre bülbül-i gūyāyı bilmekdir hüner
hüner

Abdāl Mūsā

Muḥammed ˘Alìniñ ķıldıġı da˘vā
Yoķ meydānı degil er meydānıdır
Muḥammed ķırklara niyāz eyledi
˘Ār meydānı degil er meydānıdır

Gedā Tevfìķ

Ĥorasān mülkünden Rūma geçenler
53
Ĥünkār Ģāc’Bektaş Şāh Seyyìd ˘Alìdir
Ģaķìķat šāsından şerbet içenler
Ĥünkār Ģāc’Bektaş Şāh Seyyìd ˘Alìdir

2a

Öyle ser-mestim ki idrāk etmezim dünyā nedir Āh u feryādıñ Fużūlì incidipdir ˘ālemi
Ben kimim sāķì olan kimdir mey ü ŝahbā nedir Ger belā-yı ˘aşkla ĥoşnūd iseñ ġavġā nedir

3a

3

3b

51

2

Nažìfì

1b
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5

6

50

51
52
53

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-Başlık: Ġazel
/-.-

Gazel
/7

-.--/-.--/-.-Başlık: Hū
/-.-

Abdāl Mūsā Sulšān gerçek er iseñ
Āl [ü] evlād-ı Resūlü sever iseñ
Ģaķ dìźārın eger göreyim der iseñ
Urġanı boynunda dār meydānıdır

Koşma
/5

Nefes

11’li hece
ölçüsü

Gedā Tevfìķ böyle beyānım benim
Šarìķ-i müstaķìm erkānım benim
Ervāḥ-ı ezelden ìmānım benim
Ĥünkār Ģāc’Bektaş Şāh Seyyìd ˘Alìdir

Koşma
/5

Nefes

11’li hece
ölçüsü

Başlık: Nefes-i Abdāl
Mūsā

Başlık: Nefes

Şiirin başına, nazım şekline işaret etmek üzere, “vezn-i āĥer” yazılmıştır. Ancak şiirin nazım birimi, kafiyelenişi ve ölçüsü, vezn-i aher özellikleri göstermemektedir.
(Söz konusu nazım şekliyle ilgili bk. Aça 2016: 271-273.)
Fuzûlî, Leylâ vü Mecnûn, 2658-2662. beyitler (bk. Doğan 2000: 474-476).
Kelime nüshada “

” şeklinde yazılıp harekelenmiştir.

Şiirdeki bu ve sonraki “Ģācì Bektaş” ibareleri vezin gereği bu şekilde okunmuştur.

●

Pìr Sulšān
Mirˇātì
Ģilmì

Āyìne šutdum yüzüme
Nažar[ı] kıldım özüme
Her nereye kılsam nažar
˘Alì görünür gözüme

54
55
56
57
58

59

Mirˇātì nažm-ı şi˘ārıñ gūş eden ehl-i dilān
56
Edemez min ledün olduġuna şekk [ü]
57
gümeni

Gazel
/5

Ģilmì bir gedā-yı kem-ter
Görür gözüm dilim söyler
Her nereye kılsam nażar
˘Alì görünür gözüme

Koşma
/7

Ģilmì-i kem-ter kemìne Şāh Ķulı Sulšān
demine
Dāĥil edipdir cemine iki cihānıñ güzeli

Satranç
/16

Göster cemāliñ şem˘ini yansın oda pervāneler
Devlet degil mi ˘āşıķa şem˘ine ķarşı yanalar

Cevr [ü] cefā etmekle Şemsì seni terk
eylemez
Sen ŝanma kim seni seven senden şehā
uŝanalar

Gazel
/6

Nefes

--.-/--.-/--.Başlık: Nefes
/--.-

Yolumuz on iki imāma çıkar
Mürşidim ˘Alìdir ŝāģib-Źü’l-feķār
Rehberim Muģammed Aģmed-i Muĥtār
Ķuluñdur Şāhiyā dìvāna geldim (hū)

Koşma
/7

Nefes

11’li hece
Başlık: Nefes
ölçüsü

Ģilmì

7a

12

Şemsì
Şāhì

6b

11

Koşma
/5

Bir güzeliñ bendesiyim ḥazret-i maḥbūb-ı celì
˘Āşıķ-ı efgendesiyim cān [u] göñülden ezelì

59

10

4a

9

Dāver-i ˘ālem olur ŝulb-i pederde o menì
55
Ta˘lìm etdikde zihì noķša-i men ˘allemenì

Pìr Sulšānım Ģaydar aġladı güldü
Ka˘be-i şerìfden bir nidā geldi
Ģaķķıñ emriyile dört kitāb indi
Oķuyan Muḥammed yazan ˘Alìdir

5a

8

Bir gül ile gülistānı seyr etdim
Bād-ı ŝabāģ gibi esen ˘Alìdir
54
Kimdir münkri muḥabbetden ayıran
İmām Ģasan ile Ģüseyn ˘Alìdir

5b-6a

7
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4b

60

Ķurbānlar tìġlandı gül-bāng çekildi
Ġaflet uykusundan uyana geldim
Çār ķapu sancaġı anda dikildi
Üryān büryān olup meydāna geldim

Nefes

11’li hece
ölçüsü

Başlık: Nefes

..--/..--/..-- Başlık: Ġazel-i Mirˇātì
/..Baba

Nefes

58

8’li hece
ölçüsü

Başlık: Nefes

-..-/-..-/-..Başlık: Vezn-i Āĥer
/-..-

“Münkiri” kelimesi vezin gereği bu şekilde okunmuştur.
“Kim bana öğretirse…” [Hz. Ali’nin “Kim bana bir harf öğretirse onun kölesi olurum.” şeklindeki sözünden alıntıdır. (Yılmaz 1992: 122)].
“Allah katından”, Kur’ân-ı Kerîm, Hûd 11/1, Neml 27/6.
Nüshada “gümānı” kelimesi vezin gereği bu şekilde yazılmıştır.
Şiirin başına, nazım şekline işaret etmek üzere “vezn-i āĥer” yazılmıştır. Ancak şiirin nazım birimi, kafiyelenişi ve ölçüsü, vezn-i aher özellikleri göstermemektedir.
(Sözkonusu nazım şekliyle ilgili bk. Aça 2016: 271-273.)
Şiir, başka bir mecmuada daha yer almaktadır (bk. Kaplan 2017: 254-255).

Naḳş eder nevk-i ˘alevle ķalb-i sūzānım ˘Alì
Çaġırır cūy-ı sirişkim çeşm-i giryānım ˘Alì
Gel yetiş imdādıma ey şāh-ı merdānım ˘Alì
(Naḳarāt)
Dūzaḫ-ı firḳatde ḳoyma yandım ìmānım ˘Alì
Kevśeriñ sāḳìsisin ḳandır beni cānım ˘Alì

Kesmez ümmìdin yazıp ˘İzzet ḳuluñ bu
maḳša˘ı
Çeşmime bir dergeh-i emìnedir her mıŝra˘ı
˘Arż-ı ģālimdir saña Ĥayrì-i zārıñ mašla˘ı
Dūzaḫ-ı firḳatde ḳoyma yandım ìmānım ˘Alì
Kevśeriñ sāḳìsisin ḳandır beni cānım ˘Alì

Tahmis
/5

Sırr-ı Ģaḳḳa vāḳıf olmuş āşinā yüz biñde bir
Si vü dü esrārına lāyıķ revā yüz biñde bir

Sūre-i ģarf-i muḳašša˘ remzini fehm eyleyen
Cüst ü cū etdim Türābì şāh gedā yüz biñde
bir

Gazel
/5

Ḳadrim ola berter şeref-i nād-ı ˘Alìden

Evŝāf-ı ˘Alì oldu benim ma˘den-i kānım

Nuŝret bulayım dem-be-dem imdād-ı ˘Alìden

Evlād-ı ciger-pāresidir cān u cānānım

Meydān-ı muģabbetteki feryād-ı ˘Alìden

˘Ārif dil-i erbāb-ı muģabbette mekānım

Şeh-zāde-i ˘ālì iki şimşād-ı ˘Alìden

Bu nutķ-ı şerìf oldu benim vird-i zebānım

Yā Rab beni dūr eyleme evlād-ı ˘Alìden

Yā Rab beni dūr eyleme evlād-ı ˘Alìden

[Zírā] hem anıñ bendesiyim ḳālū belìden

[Zírā] ben anıñ bendesiyim ḳālū belìden

63

˘Ārif

64

15

[Nev˘ì ]

8b

62

8a

14

Türābì

61

13

˘İzzet

7b-8a
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9a

16

60

61
62

63
64

Baķma nā-dān olana ĥusrev ü ĥaķan ise de
Nažar eyle ehl-i dile ĥāk ile yeksān ise de

60

Tahmis
/5

Matla

Medhiye

61

-.--/-.--/-.-Başlık: Tercì˘-bend
/-.-

-.--/-.--/-.-Başlık: Ġazel
/-.-

Nutuk

--./.--./.-./.--

..--/..--/..-Başlık: Beyt
/..-

Şiirin başına “Tercì˘-bend” yazılmıştır. Ancak şiir, tahmis özellikleri göstermektedir. Şiirin son bendinden anlaşıldığına göre İzzet, Hayrî’nin bir şiirinin matla beytini
tazmin etmiştir.
Türâbî Dîvânı, G132 (bk. Azar 2005: 472-473).
Ârif Dîvânı, K4 (bk. Kethüdâ-zâde Ârif 1271: 8-9). Ârif’in şiiri, Tanbûrî Mehmet Bey tarafından hüzzam makamında bestelenmiştir. Kethüdâzâde/Kahyazâde Ârif
Efendi’nin (1768-1849) bu şiiri, Seyyid Nizâmoğlu’nun 167. gazelinin matla beytinin (bk. Söylemez 2013: 291) tahmisidir. Nizamoğlu’nun söz konusu beytinin “Kim
bendesiyim ben bularıñ ķālū belíden” şeklindeki ikinci mısrası Ârif Dîvânı’nda bulunmamaktadır. Bu mısra, bazı farklılıklarla mecmuada yer almıştır.
Sayfada çeşitli hesaplamalar yer almaktadır.
Nev’î Dîvânı, G396/1 (bk. Tulum ve Tanyeri 1977: 466).

●
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Mensur metin

9b-10a-10b

[9b] (1) Bismi’llāhi’r-raģmāni’r-raģìm.
(2) El-ģamdü li’llāhi rabbi’l-˘ālemìn ve’ŝ-ŝalātü
ve’s-selāmü ˘alā rasūlinā Muģammedin ve ālihi (3)
[10b] (8) ve İmām Muģammed Mehdì-i
65
ve ŝaģbihì ecma˘ìn .
ŝāģib-zamān rażıya’llāhü te˘ālā anhü (9)
66
İmdi bilgil ki on iki imām efendilerimizi (4) Şa˘bān-ı şerìfiñ on beşinde sır oldu. Ģālā On iki imamın imamlık süreleri ve
dervìş olan ādeme lāyıķ olan bilmek elbetde mev(10)cūddur. Erbābına ma˘lūmdur ve’s- şehadetleri hakkındadır.
lāzımdır ki (5) nerede şehìd oldular ve kimler selām. Temme düvāz-deh imām.
şehìd etdi ve merķad-i şerìfleri (6) nerededir
ve ķaçar yaşında şehìd oldular ve ne ķadar
imāmlıķ (7) etdiler beyān olunur…
[10b] (11) Bu faŝl çehār deh ma˘ŝūm-ı pāk
beyān eder. Ġaflet olunmaya.

Mensur metin

10b-11a-11b-12a

(12) Bismi’llāhi’r-raģmāni’r-raģìm.
(13) El-ģamdü li’llāhi’l-meliki’ş-şekūr el-ķādiru’lmuķtedir el-melikü’l-ġafūr (14) elleźì biyedihì
miftāģu’l-umūr ˘ālimü’s-sırru ve’n-necvā ve
kāşifü’ż-żurru (15) ve’l-belvā ve ehlü’l-maġfireti
ve’t-taķvā ve’l-ģamdü li’llāhi fi’l-āĥireti ve’l-ūlā
67
(16) el-ģükmü li’llāhi ve ileyhi turce˘ūn .
Pes imdi her ehl-i šarìķ (17) olan ādeme
lāzımdır ki çār-deh ma˘ŝūm-ı pāk bilmese anıñ
[11a] (1) güft ü gūsu ŝaģìģ olmaz…

65
66

67

[12a] (11) Ģasanü’l-˘Askerì rażiye’llāhü
anhümā ve bir rivāyetde Ķāsım bin (12)
Muģammedü’l-Hādiyyü’l-Mehdìdir.
Ammā ŝaģìģ evvelkidir. Üç yaşında (13) idi.
Çehâr-deh (on
Manŝūr bin Ķāsım İbrāhìm Šımışķì ķatl ü
hakkındadır.
şehìd (14) etdi. Maķām-ı şerìfleri
Cezāyirdedir. Ŝalavātu’llāhü (15) ve selāmuhū
˘aleyhim ecma˘ìn. Temme çehār-deh ma˘ŝūmı pāk.

dört)

masum

“Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun, salat ve selam peygamberimiz Muhammet’e ve bütün sahabelerine olsun.”
Bağlama göre “efendilerimizi” olması gereken kelime, mecmuada -başka örneklerde de görüldüğü üzere- yöresel söyleyiş özelliği olarak “efendilerimize” şeklinde
yazılmıştır.
“Mülkün, kâinatın sahibi, az amele çok sevap veren, muktedir olan, kudret sahibi, affı, mağfireti bol olan, işlerin anahtarı elinde olan, sırları ve gizli şeyleri bilen,
zararları ve belaları gideren, mağfiret sahibi olan Allah’a hamd olsun. Ahirette ve dünyada Allah’a hamd olsun. Hüküm Allah’ındır ve Allah’a döneceksiniz.”

68
69

Mensur metin

[12a] (16) Bu faŝl Ĥunkār Ģācì Bektaş Velìniñ [13a] (2) Bu taķdìrce Ģażret-i Pìr Ĥünkār
Ģācì Bektaş Velì (3) Efendimiziñ cedd-i
neslini beyān eder
a˘lāları Şāh-ı Kerbelā İmām Ģüseyn (4)
[12b] (1) Bismi’llāhi’r-raģmāni’r-raģìm
Efendimize çıkar. Vālide-i muģteremleri Hacı Bektaş Velî’nin nesli
(2) El-ģamdü li’llāhi rabbi’l-˘ālemìn ve’ŝ-ŝalātü
Ģażret-i Fāšımatü(5)’z-Zehrā rażıya’llāhü hakkındadır.
ve’s-selāmü ˘alā rasūlinā (3) Muģammedin ve ālihi
te˘ālā ˘anhāya çıķar. Pederleri (6) Ģażret-i
68
ve ŝaģbihì ecma˘ìn .
Muģammedü’l-Muŝšafā ŝalla’llāhü te˘ālā
İmdi ma˘lūm ola ki…
˘aleyhi ve sellem. Ma˘lūm ola.

Mensur metin

13a-13b-14a

12a-12b-13a
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[14a] (11) …šurup erenlerden ĥiźmeti
muķābelesinde ģaķķında ĥayırlısın (12)
[13a] (7) Bu faŝl erkān-ı reh-beri beyān eder
niyāz ede. Erenler ve şeyĥ efendi reh-bere
(8) İbtidā ķalķıp delìli uyandırıp Allāh dost
du˘ā ve gül-bāngını (13) çekip du˘ā ve
Rehberin erkânı hakkındadır.
Ģaķ hū (9) erenler ˘āşıķlar ŝādıķlar ˘ayn-ı cem
śenādan ŝoñra du˘āsı ve gül-bāngı tamām
erenleri ve sākinān-ı ˘aşķ ber-cemāl-i (10)
oluncaya (14) ķadar dāra šura. Ba˘dehū
Muģammed deyip gelip çerāġı uynadıra…
yerine ķarār ede. Ba˘dehū (15) şeyĥ es-selāmü
69
˘aleyküm ve raģmetu’llāh diye.

“Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun, salat ve selam peygamberimiz Muhammet’e ve bütün sahabelerine olsun.”
“Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.”

63

●

70
71
72
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14b-15a-15b-16a-16b-17a

Mensur metin

[14b] (1) Bu faŝl iķrār-ı aģd [u] mìśāķı beyān
eder (2) Bismi’llāhi’r-raģmāni’r-raģìm.
(3) Estaġfiru’llāh estaġfiru’llāh estaġfiru’llāh.
Cemì˘ günāhlarıma (4) istiġfāra geldim. Ģaķ
içün gelmekligim. Ģaķ içün Ģaķ (5) dedigi[ni]ze Ģaķ deyip Ģaķ bileyim…

Mensur metin

[16b] (6) Ba˘dehū şeyĥ eyde ki Ģażret-i
Muģammedden (7) ˘Alìye ˘Alìden İmām
Ģasana Ģasandan İmām Ģüseyne Ģüseynden (8) İmām Zeynü’l-Ābidìne Zeynü’lĀbidìnden Muģammed Bāķıra Muģammed
Bāķırdan İmām Ca˘fer (9) Ŝādıķa Ca˘fer
Ŝādıķdan İmām Mūsā Kāžıma Kāžımdan
(10) İmām ˘Alì Mūsìyü’r-Rıżāya Mūsā
Rıżādan Ĥāce (11) Aģmed Yesevìye Ahd ve mîsâkın ikrarı
Aģmed Yesevìden Ĥunkār Ģācì Bektaş hakkındadır.
Velìye (12) Ģācì Bektaş Velìden bize bizden
saña babalıġa (13) ķabūl etdiñ mi etdim deyince ben daĥı seni evlādlıġa ķabūl (14)
70
etdim deyip hüve’llāhu ˘alā mā nuķūle vekìl
deyip (15) pìr šarafından vekāleten ve in tevellev kemā tevelleytüm [17a] (1) min ķablü
71
yü˘aźźibküm ˘aźāben elìmen …

16b
Der-kenâr

64

Ĥāce Aģmed Yesevìniñ mürşidi Loķmān Perendel(?) anıñ mürşidi Bāyezìd-i Bisšāmì anıñ Tasavvufî silsile hakkındadır.
mürşidi İmām Rıżā efendimiz

72

“Söylediklerimize Allah şahittir.”, Kur’ân-ı Kerîm, Kasas, 28/28; Yûsuf, 12/66. (Ayetin aslında “hüve” lafzı yoktur.)
“Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız (Allah) sizi acıklı bir azaba uğratır.”, Kur’ân-ı Kerîm, Fetih, 48/16.
Buradaki bilgilerde yanlışlıklar mevcuttur. Zira Ahmed Yesevî’nin mürşidi, Yûsuf-ı Hemedânî’dir, Lokman Perende ise Ahmed Yesevî’nin halifesidir.

73
74

18b

Mensur metin

[18b] (2) Bu faŝl dergâhlardaki meydānda olan postları beyān eder. (3) Evvelki post baba
postudur. (4) İkinci post aşcı baba ya˘nì Seyyid ˘Alì Sulšān postudur. (5) Üçüncü post etmekci
baba ya˘nì Balım Sulšān postudur. (6) Dördüncü post naķìb ya˘nì Ķayġusuz Sulšān postudur.
(7) Beşinci post atacı ya˘nì Ķanber ˘Alì Sulšān postudur. (8) Altıncı post meydāncı ya˘nì Ŝarı
İsmā˘ìl Sulšān postudur. (9) Yedinci post türbedār ya˘nì Ķara Šonlı Cān Baba postudur. (10) Dergâh meydanında bulunan
Sekizinci post kilārcı ya˘nì Şāh Ķulu Ģācım Sulšān postudur. (11) Šoķuzuncu post ķahveci postlar hakkındadır.
ya˘nì Şeyĥ Şāźelì Sulšān postudur. (12) Onuncu post ķurbāncı ya˘nì Ģażret-i İbrāhìm
˘aleyhi’s-selām postudur. (Merd-i ķaŝŝāb) (13) On birinci post ayaķcı ya˘nì Selmān-ı Pāk
postudur. (Şāh Mūsā Abdāl) (14) On ikinci post mihmāndār ya˘nì Ģażret-i Ĥıżr ˘aleyhi’sselām postudur.

Mensur metin

[18b] (15) Bu faŝl erkān-ı tercümān bildirir. [19a] (1) Tercümān-ı ġusl… (5) Ŝofra meydāna
gelmege iźn tercümānı… (7) Def˘-i tercümān-ı ŝofra… (9) Def˘-i tercümān-ı ŝofra… (14)
Tercümanların
Loķma tercümānı
[19b] (1) Loķma etdikden ŝoñra gülbeng… (10) Tercümān-ı teslìm… (14) Tercümān-ı post… hakkındadır.
73
(9) Tercümān-ı selām…

Mensur metin

Mensur metin

65

[18a] … (13) ede. Ba˘dehū babaya niyāz ede
dāra niyāz [ede]. Andan ayaġa ķalķa (14)
cān eyde ki Allāh eyva’llāh dost ġāˇib ģāżır
Talibin erkânı hakkındadır.
(15) bāšın žāhir ˘ayn-ı cem erenleriniñ gül
cemāline ˘aşķ olsun [18b] (1) deyip ayaġı
dibine niyāz ede. Tamām.

18b-19a-19b-20a

[17a] (5) Bu faŝl erkān-ı šālibi beyān eder (6)
Başını açıp dāra šurup bir niyāz edip ayaġa
ķalķa diye ki (7) Allāh eyva’llāh yüzüm yerde
özüm dārda Allāh erenleriñ (8) dār-ı
Manŝūrundayım aġrınmış incinmiş cān ķardaş
varsa (9) dile gelsin diye…

20a

17a-17b-18a-18b
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[20a] (3) On yedi kemer-beste-i merdān efendilerimizi beyān [eder]. (4) Selmān-ı Fārisì.
Ķanber. Ca˘fer-i Šayyār. Müslim bin ˘Aķìl. (5) Naŝìr-i Šūsì. Mennān ibn Sem˘ān. Ģażret-i
Ģamza. Ebū Zer-i Ġıfār. (6) Ebu’d-Derdāˇ. Mālik Ezder. ˘Ammār bin Yāsir. Abdu’llāh bin On yedi kemer-beste hakkındadır.
˘Abbās. (7) ˘Amır Baba. Merd-i Ķaŝŝāb. Beşìr-i Šayyār. Muģammed Ekber-i Yemenì. (8)
74
Muģammed bin Ebā Bekr.

Metnin
tamamı
kadardır.

erkânları

Metnin tamamı bu
kadardır.

Buraya sadece bölümün alt başlıkları alınmıştır. Başlıkların altında yer alan metinler ise yazılmamıştır.
Bu liste, “erkân-ı tercümân bildiren” bölümün içerisine yazılmış olmakla birlikte içerik bakımından diğer başlıklardan farklı olduğu için ayrı bir satırda verilmiştir.

bu

●

Mensur metin

[21b] (13) İkinci teslim olmaķ. Üçüncü pāk
[20b] (1) Bu faŝl suˇāli cevābı bildirem.
olmaķ. Dördüncü bāšını (14) ma˘mūr olmaķ.
(2) Eger ŝorsalar pìriñ kimdir. Cevāb Ģażret-i
Beşinci ķanā˘at. Altıncı izzetdir. Eger bir
Risālet-penāh ŝalla’llāhu te˘ālā ˘aleyhi ve selpìre (15) bunları suˇāl etseler bilmese pìr delemdir…
mek ve dervìş demek cāˇiz degildir. Temme.
Ķıl nefìr āh eyleme yā hū ˘acūz-ı çerĥe yūf
Ķıldı cevherveş bu pìri ķabr içre [ol] nihān

Himmet-i pìrān ile Ŝafvet dedim tārìĥini
Ĥānķāh olsun Ģasan Babaya ˘ulyā-yı cinān
15 Ŝafer [1]274 [M. 5 Ekim 1857]

Temel tarikat düsturları
hakkındadır.

Kıt‘a
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Başlık: Yā hū
Hasan
Baba’nın
ölümüne tarihtir.

Gazel
/8

-.--/-.--/-.-/-.-

Şiirin matla beyti üç
mısra olarak yazılmıştır.

18

75
76

77

[Nāŝır]

22b

76

22a

17

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Ŝafvet

75

20b-21a-21b

66

77

Sayfanın başına şu ibare yazılmıştır: “Ŝāģib ü mālik el-Ģācì ˘Abdü’l-kerìm Efendi-zāde Hāşim Efendi”.
Şiir, çeşitli kaynaklarda İran şahı Nâsıruddîn Şâh Kaçar’a (sal. 1848-1895) ait olarak kaydedilmiştir (bk. https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh77/;
http://wikinoor.ir/). Mecmuadaki okunamayan ya da anlamlandırılamayan kelimeler yukarıdaki kaynaklara göre okunmuş ve anlamlandırılmıştır.
Ŝāģibā der-ģālet[ì] k’ìn bende ġam bisyār dāşt
Yādem āmed ez-suˇālì k’ān ˘azìz ižhār dāşt
(Ey Sahip! Bu bende öyle bir durumda ki çok üzüntü çekiyor. O azizin sorduğu soru hatırıma geldi.)
Mecmuada şiirin matla beytinin altına Hâfız-ı Şîrâzî’nin bir gazelinin (G LIII) ilk mısrası (bk. Gölpınarlı 1922: 56-57) yazılmıştır. Tabloya dâhil edilmeyen bu mısra
şu şekildedir:
Bülbül[ì] berg-i gülì ĥoş-reng der-minķār dāşt
(Bir bülbül, gagasına güzel renkli bir gül almıştı.)

78

78

Ìn delìl-i vāżıģì vü ìn ģisāb-ı ebcedì
Müdde˘ì dìger çirā ez-ìn suĥen inkār dāşt
(Bu açık bir delildir, bu bir ebced hesabıdır. Müddei bu sözü niçin inkâr etti?)

22b
Der-kenâr

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ●

19

Rubâî

--./.--./.--/--./.--./.-./.-

Başlık: Ķıš˘a

Başlık: Ferd

80

?

67

Meśnevìde ĥoş deyip Mollā-yı Rūm
81
Seg vefādār u nedāred zen vefā

Müfred

-.--/-.--/-.-

[Nesìmí ]

[Ey Nesìmì] bir göñülde ģubb-i Ģaydar
83
olmasa
Anda çañlar çalınır gūyā kilìsālar gibi

Müfred

-.--/-.--/-.-/-.-

[Kemal

22

Ederiz Ģaķķa ibādet ˘ulemā ķavlince
Māˇiliz bādeye biz de ģukemā ķavlince

Gazel
/6

..--/..--/..-/..-

79

80
81
82

83

82

22b
Der-kenâr

21

?

23a

20

22b
Der-kenâr

79

Āh oķusa yazsa söz añlasa rūģ olsa
Olucaķ yār-ı mušì˘ì şu˘arā ķavlince

Başlık: Ġazel-i İbn
Kemāl Paşa

Yā Rabb ģayāt-ı ģayevān bifrist
V’ez-ĥān-ı kerem ni˘met-i elvān bifrist
Ez-behr-i leb-i teşne-i šıflān-ı nebāt
Ez-dāye-i ebr ü şìr-i bārān bifrist
(Ya Rab! Ebedî hayat gönder. Cömertlik sofrasından türlü nimetler gönder. Bitkilerin çocuklarının susamış dudakları için bulut dâyesinden süt yağmuru gönder.)
Şiirin başına, nazım şekline işaret etmek üzere “ķıš˘a” yazılmıştır. Ancak şiirin kafiyelenişi ve ölçüsü, kıt’a değil rubâî özellikleri göstermemektedir.
“Köpek vefalıdır; fakat kadında vefa yoktur.”
Mecmuada kime ait olduğu belirtilmemiş olan bu şiir, Kul Nesîmî’nin 35. şiirinin makta beyti olarak kaydedilmiştir (bk. Öztelli 1969: 51-52). Aynı zamanda
mecmuanın 64a sayfasında yer alan ve tabloda 194 numarada bulunan şiirin makta beytidir.
Mecmuada “Bir göñülde ģubb-i Ģaydar u Aģmed olmasa” şeklinde kaydedilmiş olan mısra, vezne uymadığı için Öztelli’nin (1969: 52) çalışması esas alınarak
düzeltilmiştir.

●

Gülşen-i kūyuñda feryād ederin bülbül gibi
Lušf edip ķılma perìşān ĥāšırım sünbül gibi

˘Āşıķ-ı bì-çāreye ˘arż-ı cemāliñ gül gibi
Ŝun meded cām-ı lebiñ cānım piyāle mül
gibi

Kıt’a
/2

-.--/-.--/-.-/-.-

Başlık: Ķıš˘a

Bir kişiniñ ŝorma aŝlın ˘izzetinden bellidir
Meclis-i ˘irfān olucaķ ĥiźmetinden bellidir

Ey Nesìmì gevheri nā-dān eline vermegil
Gevheri ŝarrāf bilir kim ķıymetinden
bellidir

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Başlık: Ġazel-i Seyyid
Nesìmì

İsģāķ

Dil-rübālar çoķ velì hergiz nažìr olmaz saña
Hey ne dersin pādişāhım kim esìr olmaz saña

Gör nice bì-miśl [ü] bì-hemtāya vermiş
göñlünü
Aferìn İsģāķ va’llāhì nažìr olmaz saña

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Dilerim senden Ĥudāyā şol kişi kim var olsun Baña her kim kemlik [eder] Ģaķdan ersin
86
Söyler imiş ģaķķıma Manŝūr gibi ber-dār
eylige [ol]
olsun
Şākirā ˘uķbāda yiri behcet-i gül-zār olsun

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-/-.--

O nezāket o šarāvet o ˘alāmet o ŝafā
O şerāfet o siyādet o sa˘ādet o edā

Gazel
/5

..--/..--/..-/..-

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

?

23b

85

24

Nesìmì

23a

84

23
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Şākir

23a

68

23b

25

84
85
86
87
88

Ķabūlì

88

23b

28

Ķabūlì

27

23b-24a

87

26

Nedir ol yāra Ķabūlì bu kadar ˘izzet ile
O teşevvuķ o te˘aşşuķ o te˘alluķ o hevā

˘Aşķdır eşküñ Ķabūlì baģr-ı bì-pāyān eden
˘Aşķdur herkesde her kisvetde cevlān eyleyen
˘Aşķdır her ķašre-i deryāyı ˘ummān
˘Aşķdır mìri gedā mūrı Süleymān eyleyen
eyleyen

Kul Nesîmî, 100. şiir (bk. Öztelli 1969: 88).
Üsküblü İshâk Çelebi Dîvanı, G4 (bk. Çavuşoğlu ve Tanyeri 1989: 114).
Nüshada “Her kim baña kemlik Ģaķdan irsün eylige” şeklinde yazılmış olan mısra, vezin ve anlam gereği tarafımızdan bu şekilde düzenlenmiştir.
Kabûlî İbrahim Efendi Dîvânı, G12 (bk. Erdoğan 2008: 536-537).
Kabûlî İbrahim Efendi Dîvânı, G276 (bk. Erdoğan 2008: 666).

69

Ķabūlì

Ķabūlì aġlamaķ gülmek muģaŝŝal
Biri saña birisi baña maĥŝūŝ

Šurdı ķaddüñ ķıyāma sulšānım
Biz de uyduķ imāma sulšānım

Gerçi eksiklidir Ķabūlì ķuluñ
Eksigin šut tamāmına sulšānım

Gazel
/5

..--/.-.-/..-

Rūy-ı dil-dāra gözüm eyledig[in]ce nažarı
Ķalmaz āyìne-i šab˘ımda küdūret eśeri

Ĥayl-i ˘uşşāķıñ arasında müdāmì Dā˘ì
Eski bendeñdendir anı ŝanma yeñi çeri

Gazel
/5

..--/..--/..-/..-

Dil alsa gördügüñ demde dil-ārāda kemāl
olsa
Murāduñ añlasa ˘ālemde dil-dār ehl-i ģāl olsa

Ķabūlì māh-rūlarda viŝāle va˘de olmasa
Dem-i vaŝl-ı dil-ārā saña her dem meh ü sāl
olsa

Gazel
/5

.---/.---/.--/.---

Ne ĥūn-rìzdir gözüñ sāķì ki baġrımdan kebāb
Şarāb-ı la˘l-i dil-berden içip ķanmaķ diler
ister
her dem
Döküp nā-ģaķ yire ķanım gözüm yaşın türāb
Nice dìvānedir Şem˘ì görüñ āteşden āb ister
ister

Gazel
/5

.---/.---/.--/.---

Gözüñ yaşın gören Aģmed seniñçün cümle
˘ālem dir
Ne ĥoş deryāya ġarķ olmuş meger ŝāģibkerāmetdir

Gazel
/5

.---/.---/.--/.---

24a

90

Šarāvet zülf-i sünbül saña maĥŝūŝ
Lešāfet ĥod ezelden saña maĥŝūŝ

Ķabūlì

29

Dā˘ì

24a

89

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ●

24a

30

34

89
90
91
92
93
94
95
96

Aģmed

24b

95

33

Şem˘ì

24b

94

32

Ķabūlì

24b

93

31

91

96

Bugün meydān-ı ˘aşķ içre şu kim merd-i
melāmetdir
Ta˘alluķdan ĥalāŝ oldu yiri anıñ selāmetdir

Gazel
/5

.---/.---/.--

92

Başlık: Ġazel-i Ķabūlì
Bì-Nuķaš

Kabûlî İbrahim Efendi Dîvânı, G173 (bk. Erdoğan 2008: 616-617).
Kabûlî İbrahim Efendi Dîvânı, G227 (bk. Erdoğan 2008: 642-643).
Mecmuada “egerçi” olarak yazılan kelime vezin gereği bu şekilde okunmuştur.
Şiirin başına kurşun kalemle “ķoşma” yazılmıştır. Ancak mısra sayısı göz önünde bulundurulduğunda şiirin koşma nazım şekliyle yazılmış olma ihtimali yoktur.
Kabûlî İbrahim Efendi Dîvânı, G368 (bk. Erdoğan 2008: 709-710).
Prizrenli Şem’î Dîvânı, G42. (Karavelioğlu yty: 61-62)
Sârbân Ahmed Dîvânı, G49. (bk. Kayabaşı 1995: 100)
Nüshada “sevdigim" olarak yazıldığı hâlde vezin gereği bunun yerine şairin Dîvân’ındaki (bk. Kayabaşı 1995: 100) “şu kim” ibaresi tercih edilmiştir.

●

25a

37

40

97

98
99

Fevzì

101

Ķabūlì

25b

103

39

Ķabūlì

25a

102

38

˘Ulvì

25a

36

Zeynì

25a

97

35
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Dāniş

24b

70

Baş açıķ yalın ayaķ görsem ˘aceb mi Dānişi
Olmuşam kūy-ı melāmetde bu gün rüsvāyı ˘aşķ

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Kendi mikdārıñdan ey dil herkesi a˘lā gözet ˘Aşk içinde kenzi lā-yefnā100 dilerseñ Fevziyā Gazel
99
/5
Źerreyi mihr-i münevver ķatreyi deryā gözet Her ne olursa ķanā˘at eyle istiġnā gözet

-.--/-.--/-.-/-.-

Āh kim cūş eyledi ey dil yine deryā-yı ˘aşķ
Başdan aşdı fikr-i zülf-i yār ile sevdā-yı ˘aşķ
98

˘Ulvìniñ göñlünü yaķma ser-i kūyuñda
görüp
Saña ol ĥaste-diliñ ĥāšır-ı nā-şādı ķalır

Gazel
/5

..--/..--/..-/..-

Ķuçmaġa mūy-ı miyānıñ ķābiliyyet yoķ
Vaŝf-ı la˘liñle ne dem vaŝf-ı dendānıñ seniñ
mudur
Dostum şi˘rinde Zeynìniñ selāset yoķ
Emmege yā la˘l-i nābıñ bir nezāket yoķ mudur mudur

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Ķaŝdıñ egerçi cān [u] diliñ birisinedir
İkisi de fed[ā] yoluña birisi nedir

Ķaŝdı Ķabūlì ol ķıya baķışlu dil-beriñ
Cān ile dilden ikisiniñ birisinedir

Gazel
/5

--./-.-./.-./-.-

Nā-dān ola zār meclis-i rindān arasında
Ĥar-mühre sıġar mı dür [ü] mercān arasında

Eş˘ār [u] ġazel söyle [hemān] šurma Ķabūlì
Tek añdırıgör nāmıñı yārān arasında

Gazel
/5

--./.--./.-./.--

Kāmiliñ gitse vücūdu nice ìcādı ķalır
Sen daĥı añılagör kim er ölür adı ķalır

Bu şiir, Vizeli Ramazan Behiştî (ö.1538) tarafından tahmis edilmiştir (bk. Aydemir 2018: 97-98). Mecmuada Fevzî adına kaydedilmiş olan şiir, Yaşar Aydemir’in
yukarıdaki çalışmasında ve Ali Nihat Tarlan’ın (1948: G 4) mecmualardan hareketle Fevrî’nin şiirlerini tespit ettiği çalışmasında Fevrî adına kayıtlıdır.
İçinde bulunduğu bağlamda anlamca “herkesi” olması gereken kelime, yöresel söyleyiş özelliği olarak mecmuada “herkese” şeklinde yazılmıştır.
Nüshada “münevver bil” şeklinde olduğu halde vezin gereği “münevver” şeklinde okumuştur.

100
101
102
103

“(Kanaat) tükenmez bir hazinedir.” anlamında bir hadis-i şeriften alıntıdır (bk. Yılmaz 1992: 90).
Derzî-zâde Ulvî Dîvânı, G96 (bk. Çetin 1993: 248-249)
Kabûlî İbrahim Efendi Dîvânı, G107 (bk. Erdoğan 2008: 585)
Kabûlî İbrahim Efendi Dîvânı, G107 (bk. Erdoğan 2008: 585)

104

Ŝafāyì
Zuhūrì

Himmeti her merdiñ
ey dil kendi Derd-i hecre çāre var mıdır dedim dedi ˘azìz Gazel
miķdārıncadır
Sìne-i mecrūģa vuŝlat merhemin ŝarıncadır /6
Menzili her yol eriniñ kendi reftārıncadır
Çekildi geşt-i gülşen etmege cānāneler şimdi
Yine feryāda geldi ˘āşıķ-ı dìvāneler şimdi

25b

˘Āşıķım yüzünüñ naķşına māhım ezelì
Seni naķķāş-ı ezel ķudret eliyle yazalı

43

44

25b-26a

106
Medd-i bismi’llāh
ķaşuñ ruģsār-ı al Ayrı düşüp senden ŝaġ olduġumçün
107
üstündedir
dünyede
Ķāmetiñ bir servidir kim i˘tidāl üstündedir
Tā ölünce bu Ŝafāyì intiķāl üstündedir

Firūz

Bülbülüm gülşende [ben] gülzāra yoķdur
Vāŝıl oldum yār ile [yārım] bugün minnet
Gazel
minnetim
Ģaķa
/5
Dostlar minnet Ĥudāya ĥāra yoķdur
Ey Nesìmì źerrece aġyāra yoķdur minnetim
minnetim

Firūzì

Nesìmì

Mihr-i ģüsn ile derūnu ˘Ulvìniñ pür-nūrdur Gazel
Devr içinde źerrece mihr-i dıraĥşān istemez /5

26a

42

Mülk-i ˘aşķa şāh olan dergāh-ı eyvān istemez
Künc-i ˘uzlet meskenidir taĥt-ı sulšān istemez

26a

25b

105

41

˘Ulvì

25b

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ●

-.--/-.--/-.-/-.-

Nefes

-.--/-.--/-.-/-.-

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Gazel
/5

..--/..--/..-/..-

-.--/-.--/-.-/-.-

Nice meyl etmesin Firūzì maģbūb [u] meye
zìrā
Gazel
Bahār eyyāmıdır müdām devr eder /5
109
peymāneler şimdi

.---/.---/.--/.---

Ey Žuhūrì yürü var ķamu yārāna ĥaber et
Böyle rindāne desinler deyicek her ġazeli

71

108

45

46

104
105
106
107
108
109

Derzî-zâde Ulvî Dîvânı, G205 (bk. Çetin 1993: 310-311)
Kul Nesîmî, 62. şiir (bk. Öztelli 1969: 67)
Mecmuada “bismi’llāhdır” olarak yazılan kelime vezin gereği bu şekilde okunmuştur.
Mısranın vezni bozuktur.
Nüshada “merdümüñ” yazıldığı hâlde vezin ve anlam gereği bu şekilde okunmuştur.
Mısranın vezni bozuktur.

Şairin mahlası şiirin
beşinci beytindedir.

●
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26b

Vuŝūlì
113

˘Amrì

Ser-ā-ser ey Vuŝūlì ˘ālemi āl ile ķul eyler
Metā˘-ı vaŝlıña ķıymet begim arayı arayı
111
yelken ile geyse dil-ber al
Bulamadım gezip cān naķdi ile cümle dünyāyı Ķırımzı
kemhāyı

Gazel
/5

.---/.---/.--/.---

Müşkili var ˘Amrìnüñ yoķ dime ŝorsun
Gazel
Ģalķa ģalķa aŝılanlar ŝaç mıdır sünbül müdür dostum
Dāne dāne görünenler beñ midir fülfül müdür Lebleriñ rengi cigerler ķanı mıdır yā mül /5
müdür

-.--/-.--/-.-/-.-

115

Cāmıñ ešrāfın ķaçan kim seyr eder āvāreler
Çarĥ-ı mìnāfām[ı] gūyā devr eder seyyāreler
Āfitāb-ı ŝubģ-ı devletdir cemāli Aģmediñ
Gülsitān-ı bāġ-ı cennetdir viŝālì Aģmediñ

Şāh-bāz-ı
šab˘ımıñ pervāzın urmaz
kimseler
Çāre ey Bāķì hemān oldur öñince varalar
Künc-i miģnetde yatarken ģamdü li’llāh
Āhiyā
Oldu ben dil-ĥasteye mūnis ĥayāli
Aģmediñ

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Gazel
/5

..--/..--/..-/..-

Şiirin başına
kalemle
yazılmıştır.

kurşun
“şarkı”

51

110
111
112
113
114
115
116
117

[Fużūlì(?)]

26b

117

50

114

49

Bāķì

26b

26b

48

116

112

47

Āhì

26a

110

72

Ŝūretini düzmek ile kişi sulšān olamaz
Ĥātem urunmaġ ile dìv Süleymān olamaz

Da˘vā-yı ˘aşkı urursañ geç özüñden zāhid
Terk-i cān eylemeyen vāŝıl-ı cānān olamaz

Vusûlî Dîvânı, G187 (bk. Taş 2010: 191-192)
“Ķırmızı” kelimesi vezin gereği bu şekilde okunmuştur.
Sayfa kenarına kurşun kalem ile “Āfet-i cândır nigâhıña ˘aceb fitne-kâr” ibaresi yazılmıştır.
˘Amrî Divanı, G22 (bk. Çavuşoğlu 1979: 58)
Bâkî Divanı, G59 (bk. Küçük yty: 99)
Kelime mecmuada “şeh-bāz” olarak yazıldığı hâlde vezin gereği bu şekilde okunmuştur.
Âhî Dîvânı, G56 (bk. Kaçalin yty: 27)

Mecmuadaki şiirin 2, 3 ve 4. beyitleri Fuzûlî Dîvânı’ndaki 13 numaralı kıt’anın 1, 2 ve 3. beyitleriyle aynıdır (bk. Akyüz vd. 1958: 482). Ancak mecmuadaki şiirin
matla ve makta beyitleri Fuzûlî Dîvânı’nda yoktur. Mecmuadaki şiirde de herhangi bir mahlas bulunmamaktadır. Bu durum, şiirin kime ait olduğu meselesini belirsiz
hâle getirmektedir.

27b

57

118
119
120

[Necātì]

?

121

124

27a

56

?

[Esìrì]

27a

55

123

54

27a

120

53

Rūģì

27a

52

119

27a

Siyāhì

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ●
Siyāhì dün gece kimlerle mey nūş eylemiş
Süleymān-ı serìr-i ˘aşķdır ger mūr[u] söyletseñ bilsem
Muģabbet Ķāfınıñ Sìmurġudur ˘uŝfūr[u]
118
Bu gece bezme gelseñ ol gözü maģmūru
söyletseñ
söyletseñ

Gazel
/5

.---/.---/.--/.---

Yār ġāfil ģālim yaman [u] derd [ü] mihnet bir Söz bilen bir bilmez erbāb-ı kelāmı Rūģiyā
Gazel
degil
Gerçi birdir vezn-i šab˘ ammā belāġat bir
/8
Dil ża˘ìf a˘dā ḳavì [vü] renc [ü] śıķlet bir degil degül

-.--/-.--/-.-/-.-

Nigārā sende ĥatm olmuş güzellik tāzelik Lebiñden mu˘ciz-i ˘Ìsā erişmiş Ĥıżr İlyāsa
Gazel
terlik
Yüzüñden gün żiyā almış alınıñdır
/4
Seniñ yanıñdadır ancaķ serìr-i ģüsne serverlik münevverlik

.---/.---/.--/.---

Şiirin
makta
mecmuada
yazılmamıştır.

˘Acabā ben ne günāh etdim [saña] rūz-ı ezel
Ģācetüm böyle ķażā etdi [Ĥudā] ˘azze vü cell

..--/..--/..-/..-

Başlık: Ferd

Başlık: Ķıš˘a

Müfred

Sūz-ı dilden bì-ĥaberdir ŝanmañız cānāneyi
Şem˘e ol ˘arż eder āteş-i dil-i sūzāneyi

˘Aşķ odu evvel düşer ma˘şūķa andan ˘āşıķa
Şem˘i gör kim yanmadan yandırmadı
pervāneyi

Gazel(?)
/2

-.--/-.--/-.-/-.-

O şìvelerle tebessüm o nazlarla ˘itāb
O ĥandelerle tekellüm o ˘işvelerle ĥišāb

Ki şemmelerle nigāh edicek o şehr-āşūb
Ķalır mı sìreti ki olmaya ĥarāb [u] yebāb

Gazel
/5

.-.-/..--/.-./..-

122

73

beyti

Nüshada “ol gözleri” şeklinde olduğu halde vezin gereği “ol gözü” şeklinde okumuştur.
Bağdadlı Rûhî Dîvânı, G764 (bk. Ak 2001: 811)
Necâtî Beg Dîvânı, G326 (Tarlan 1997: 344),

121

Şiir çeşitli kaynaklarda Sun’ullah-ı Gaybî’ye ait olarak gösterilmişse de şairin Dîvân’ında böyle bir şiir yoktur (bk. Kemikli 1998). Ayrıca şiirin ilk mısrası Şeyhülislâm
Yahyâ’nın Dîvân’ındaki 435. gazelin ilk mısrası ile aynıdır (bk. Kavruk yty: 463).

122

Mecmuada şiirin başına “ķıš˘a” yazılmıştır. Ancak beyitlerin kafiyelenişine göre şiirin kıt’a olma ihtimali yoktur. Kafiye şemasına göre yalnızca iki beyti mecmuaya
alınmış bir gazel olabilir.

123
124

Sayfanın sağ üst köşesine “Mażmūnü’l-ķalbü mine’l-ķalbi ile’l-ķalbi sebìlā (Kalpten kalbe bir yol vardır.)” şeklinde bir ibare yazılmıştır.
Bu şiir, başka bir mecmuada Esîrî adına kaydedilmiştir (bk. Yılmaz 2008: 277).

●

27b

˘Azmì

Ne ġam sāķì bugün [cām-ı] şerāb-ı ĥoş-güvār
elde
Ser-i a˘dāyı ˘Azmì ķıl ķalem gibi iki pāre
Gazel
Hemān sür źevķ-i ˘ìşi [kim] girìbān-ı kenār Cihānıñ pehlivānısın ˘Alìveş Źü’l-feķār elde /5
elde

59

27b

Gedāyì

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Gerçi vardır ayaġıñ öpmege cānā hevesim
Ey Gedāyì niçe gündür o mehi görmeyeli
Yoķdur ammā n’edeyin aña benim dest-resim Varayın kūyuna geldi anı ġāyet göresim

60

27b
Der-kenâr

74

Gazel
/5

..--/..--/..-/..-

Müfred

--./-.-./.-./-.-

Yazı farklılığından dolayı
beytin sonradan farklı bir
kişi tarafından mecmuaya
eklendiği
anlaşılmaktadır.

--./.--./.-./.--

Başlık: Vezn-i Āĥer

[Ĥvānsārì]

125

.---/.---/.--/.---

126

Biz cünd-i nebì-reh-ber[ì] hem-rāh
reviyiz(?)
Biz ˘ilm-i ledün ĥāziniyiz müctebevìyiz
Biz maģrem-i esrār-ı serāy-ı nebevìyiz
Biz āl-i Resūlüz neseb-i Musta[fa]vìyiz
Teslìm-i rıżādır işimiz Murtażavìyiz

be- Ol āb-ı ruĥuñ [her] dü-cihān muģteremeyni
Hem-nām-ı
Ģüseyniz
severiz
[biz] Muhamme
Ģaseneyni
127
s
Cāndan severiz Nermì Resūlü’ś-śaķaleyni
/5
Biz āl-i Resūlüz neseb-i Musta[fa]vìyiz
Teslìm-i rıżādır işimiz Murtażavìyiz

62

Hüdāyì

28a

128

61

Nermì

28a

58

Šıynet-i Ādemde ķonmasa ezel sevdā-yı ˘aşķ
Cenneti bir dāneye ŝatmazdı ol dānā-yı ˘aşķ

Ey Hüdāyì ģālet-i ˘aşķı ne bilsin her meges
Ķulle-i Ķāf-ı ģaķìķat murġıdır ˘Anķā-yı ˘aşķ

Gazel
/6

125

İlâhî

-.--/-.--/-.-/-.-

Çeşitli kaynaklarda Aķa Cemāle’d-dìn Ĥānsārì adına kaydedilmiştir (bk. http://www.ghadeer.org/Book/920/140234). Kaynakta mecmuadaki metinden farklı
olarak fazladan beytin 1. mısrasında “der-ìn”, 2. mısrasında da yine “ĥìzed” kelimeleri yazılmıştır. Bunlardan ilki metne dâhil edilmiş ancak ikincisi vezni bozduğu
için metne alınmamıştır.

126

Dil-rā be-dil rehìst [der-ìn] künbed-i sipihr / Ez-rūy-ı kìne kìne vü ez-rūy-ı mihr mihr
[Bu gökkubbede gönülden gönüle yol, kin yüzünden kin, sevgi yüzünden de sevgi vardır.]

127
128

Şiirin başına “Vezn-i āĥer” yazılmıştır. Ancak şiirin kafiyelenişi ve ölçüsü vezn-i aher özellikleri göstermemektedir.
Azîz Mahmûd Hüdâyî, Divan-ı İlâhîyât, 165 (bk. Tatcı ve Yıldız 2005: 367-369).

Naķşì

İtmeyenler kūh-ı Ķāfıñ Naķşiyā seyrin şikār
Yā İlāhì bilmezim bu bendeki sevdā nedir
Gazel
Bilmediler mülk-i tende per açan ˘Anḳā
/6
Yā seniñ ˘aşḳıñ yolunda çekdigim ġavġā nedir
nedir

-.--/-.--/-.-/-.-

˘Aşķıñla cihān beste
Lušf eyle ˘ināyet ķıl
Derdiñ ile bu dil ģaste
Lušf eyle ˘ināyet ķıl

Bì-çāreleri yād et
Vìrāneyi ābād et
Nūrì ķuluñ irşād et
Lušf eyle ˘ināyet ķıl

Koşma
/7

Taĥtgāh etdi vücūdum şehrini sulšān-ı ˘aşķ
Dil serāyından ķuruldu bir ˘aceb dìvān-ı ˘aşķ

Ey Ġafūrì ermek isterseñ eger cānānuña
Terk-i cān eyle tecellì eylesin sulšān-ı ˘aşķ

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Gel beri ey derde dermān isteyen
Cāna baķmaz vāŝıl-ı cān isteyen

Virseler almaz Süleymān mülkünü
Ey Hüdāyì vech-i Raģmān isteyen

Gazel
/7

-.--/-.--/-.-

İlâhî

7’li hece
ölçüsü

68

129
130
131
132
133
134
135

Yūnus
134

29a

67

Rūģì

29a

133

66

Hüdāyì

28b

132

65

Ġafūrì

28b

131

28b

64

130

129

63

Nūrì

28a-28b

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ●

Menem ol ˘aşķ baģrìsi deñizler ĥayrān baña
Yūnus bu ĥalķ içinde eksiklidir Ģaķ bilir
Deryā benim ķašremdir ˘aşķ oldu seyrān baña Dìvāne olmuş çağırır dervìşlik bühtān baña

Gazel
/7

14’lü hece
ölçüsü

Ŝanma ey ĥāce ki senden zer ü sìm isterler
135
Yevme lā yenfa˘uda ķalb-i selìm isterler

Gazel
/13

..---/..--/..-/..-

Ezber et ķıŝŝa-i esrār-ı dìli ey Rūģì
Ģāżır ol bezm-i İlāhìde nedìm isterler

Yaprağı başında kurşun kalemle “dìvān” yazılmış.
Abdulahad Nûrî Dîvânı, 81. şiir (bk. Coşkun 2001: 118). Şiir, Dede Efendi tarafından rast makamında bestelenmiştir.
Şiirin matla beyti başka bir mecmuada daha kaydedilmiştir (bk. Gümüş 2005: 158).
Azîz Mahmûd Hüdâyî, Divan-ı İlâhîyât, 64 (bk. Tatcı ve Yıldız 2005: 151-153).
Yunus Emre Dîvânı, 19, 12 (bk. Gölpınarlı 1943: 54-55;Tatcı yty: 12).
Bağdatlı Rûhî Dîvânı, G417 (bk. Ak 2001: 581).
“(Ne evladın ne de malın) fayda etmeyeceği o gün”, Kur’ân-ı Kerîm, Şu’arâ, 26/88.

Başlık: İlāhì

75

●

136

Sürūrì

Biz ezelden tā ebed meydāna gelmişlerdeniz
Şāh-ı merdān ˘aşķına merdāne gelmişlerdeniz

Gazel
/7

-.--/-.--/-.-/-.-

Sırr-ı ˘aşķı feyż edelden Nūrìye feyyāż-ı
Gazel
Yā Resūla’llāh ķaçan ķalķar cemāliñden niķāb
ġayb
/6
Mahv olur nūr[ı] żiyā ŝalmaz cihāna āfitāb
Cūşa geldi şevķ-i ģüsnüñle döner ŝan āsiyāb

-.--/-.--/-.-/-.-

Günāhkārım diyü Yaģyā ümìdüñ kesme
Gazel
raģmetden
Niyāz-ı ˘arż-ı ģācāta ulu dergāhımız vardır
Dil ü cāndan münācāta bizim Allāhımız vardır Muģammed Muŝšafā gibi şefā˘atgāhımız /5
vardır

.---/.---/.--/.---

Ey Sürūrì ˘ìd-i ekberdir cemāl-i dilberiñ
Biz bu ˘ìd-i ekbere ķurbāne gelmişlerdeniz

72

29b

Nesìmì

73

29b-30a

Fużūlì(?)

Fużūlì(?) biz bir bölük rind-i ģaķìķat-pìşeyiz
Ŝunmaġ ile nìm cām ol ġonce-i ra˘nā bize
Her muķallid pìr utansın geçmesin baba
Bir ŝafāmız var ki reşk eyler bütün dünyā bize
bize

Ģilmì

Ey Nesìmì gel bu medģi ŝubģ u şām yād
Gazel
eyle kim
Söylenir ˘ālemde meşhūr dìn [ü] ìmāndır /7
˘Alì

Müˇminiñ ķalbinde rūģ-ı cism ile cāndır ˘Alì
Ka˘betu’llāhdır cemāli vech-i sübģāndır ˘Alì

30a

139

71

Yaģyā

29b

138

70

137

29b

69

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Nūrì

29a-29b

76

Ne kimseyle ˘adāvet eyleriz ne kìnimiz vardır
Bizim ŝūfì muģabbetle šolu bir sìnemiz vardır

74

136
137
138
139

Nefes

-.--/-.--/-.-/-.-

Gazel
/7

-.--/-.--/-.-/-.-

Bizim kim źerrece çerĥ-i felekden
Gazel
müdde˘āmız yoķ
Şikāyet eyleyip cevrinden ey Ģilmì nemiz /5
vardır

.---/.---/.--/.---

Başlık: Nesìmì

Şiir, mecmuada Surûrî mahlasıyla kaydedilmiş olmakla birlikte Hatâyî Divânı’nda 168. gazel olarak yazılmıştır (bk. Macit 2017: 380).
Abdulahad Nûrî Dîvânı, 16. şiir (bk. Coşkun 2001: 55). Şiir, Derviş Ali Şirügânî tarafından ırak makamında bestelenmiştir (bk. Coşkun 2001: 55).
Şiir, mecmuada Yaģyā mahlasıyla yazılmış olmakla birlikte Bezcizâde Muhyî Dîvânı’nda kaydedilmiştir (bk. Mutlu 2008: 15-16).

Kul Nesîmî, 41. şiir (bk. Öztelli 1969: 55). Başlık ve makta beyti nüshaya muhetemelen sonradan eklenmiştir. Şiirin 6. beytinde “Viŝālì” mahlası yazılmış ve nüshadaki
şiirlerin çoğunluğunda olduğu gibi mahlas olduğuna işaret etmek üzere üst kısmına çizgi çekilmiştir.

Fāżıl
140

Vìrānì

30a

76

Cihānda ol ki ümmìd-i dil [ü] ümmìd-i
varımdır
Beni
ketm-i
˘ademden
var
eden
perverdigārımdır

N’ola evķātimi ŝarf eylesem vaŝfında ey
Fāżıl
Gazel
Benim kim çeşm-i mest-i yār ˘ayn-ı /7
i˘tibārımdır

Šālibā źāt-ı pāk ol Muŝšafādan bì˘at et
Bād [u] āteş āb [u] ĥāk ol Murtażādan bì˘at et

Ey Vìrānì zümre-i āl-i ˘abā pür-nūr durur
Ŝun eliñ šut dāmenin şāh evliyādan bì˘at et

Gazel
/13

Düvâzdeh

-.--/-.--/-.-/-.-

Murtażānıñ çākeriyiz muķtedāmız Muŝšafā
Tūtiyā-yı dìdemizdir ĥāk-i şāh-ı evliyā

On iki burc-ı hidāyetdir Nižāmoġlu bular
Fırķa-i nācì ola bunlara eden iķtidā

Gazel
/13

Düvâzdeh

-.--/-.--/-.-/-.-

Çün żiyā verdi ķamu ˘āleme vechiñ güneşi
Buldu ol nūr ile bulan [yine] sen māhveşi

Bezm-i ĥāŝŝıñda nedìm et bu Fenāyì
Gazel
143
ķuluñu
/7
144
Verdi ol cür˘a-keş-i küllì ġadātin ve ˘aşì

Ey vücūduñ eśeri ĥilķat-i eşyā sebebi
Seni ol vaķt ki bi’l-fi˘l görürlerdi nebì

ķapıñdan Gazel
Ya nebì ķılma Fużūlìyi
maģrūm
/7
˘Afv ķıl var ise dergāhıñda terk-i edebi

.---/.---/.--/.---

Nižāmoġlu

142

Fenāyì

30b

78

79

140
141
142
143
144
145
146

Fużūlì

31a

145

77

30b-31a

141

75

30a-30b

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ●

..--/..--/..-/..-

146

Na’t

..--/..--/..-/..-

Vîrânî Divanı (bk. Vaktidolu 1998: 236-237).
Seyfullâh Nizâmoğlu Dîvânı, G5 (bk. Söylemez 2013: 188-189).
La‘lî Mehmed Fenâyî Efendi’nin Dîvânçesi, G26 (bk. Şengün 2007: 269).
İçinde bulunduğu bağlamda anlamca “ķuluñu” olması gereken kelime, yöresel söyleyiş özelliği olarak mecmuada “ķuluña” şeklinde yazılmıştır.
“…sabah akşam…”, Kur’ân-ı Kerîm, En’âm, 6/52.
Fuzûlî Dîvânı, G CCLXXIX (bk. Akyüz vd. 1958: 403).
İçinde bulunduğu bağlamda anlamca “Fużūlìyi” olması gereken kelime, yöresel söyleyiş özelliği olarak mecmuada “Fużūlìye” şeklinde yazılmıştır.

77

●

81

147

˘Ālì

148

31a

80

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Rūģì

31a

78

Ģabìbin sev dilerseñ maġfiret taķrìbin ey
˘İnāyet her kime yüz šutsa ˘iŝyānı niķāb olmaz
˘Ālì
Gazel
Güneş šoġduķda zìrā perde-i žulmet hicāb
Raķìb olmaķ gibi Mevlāya rengìn intisāb /5
olmaz
olmaz
Ne gedāyız ne esìr-i kerem-i şāhız biz
149
Sākin-i künc-i tevekkeltü ˘ale’llāhız biz

150
151
Men ˘aref sırrını fehm eylemişiz ey Rūģì Gazel
/5
Ehl-i şekden degiliz ˘ārif-i bi’llāhız biz

.---/.---/.--/.---

..--/..--/..-/..-

31b

84

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

152

˘Ālì

155

Rūģì

83

156

31b

82

Bāķì

31b

154

N’ola baş egmez isek şāh-ı heft-iķlìme ey
153
Bi-ģamdi’llāh bu bāġ içre bugün ˘unvānımız
Gazel
˘Ālì
vardır
Cihānda Ģażret-i Monlā gibi ŝulšānımız /5
Şehìd-i ˘aşķ-ı yār olduķ fedā bir cānımız vardır
vardır

.---/.---/.--/.---

Ne şāh-ı dehre mensūbuz ne mün˘im ne Bugün meddāģıyız bir himmeti ˘ālìniñ ey
Gazel
Rūģì
gedāyız biz
/11
Bülend-āvāzeyiz erbāb-ı ˘irfāna ŝalāyız biz
Egerçi ehl-i faķrız lìk meslūbü’r-recāyız biz

.---/.---/.--/.---

Bugün Bāķì[ye] ol āfet viŝālin va˘deler
Göñül dāġ-ı ġamıñla sìnede bir şem˘
ķılmış
Gazel
uyandırmış
Yalanlar söylemiş miskìni gerçekden /5
Çerāġ-ı ˘aşķa bir ġarrā ķızıl altını yandırmış
inandırmış

.---/.---/.--/.---

Gelibolulu Mustafa Âlî Dîvânı, G539 (bk. Aksoyak 2018:110).
Bağdatlı Rûhî Dîvânı, G520 (bk. Ak 2001: 651-652).
“Allah’a dayandım.”, Kur’ân-ı Kerîm, Hûd, 11/56.
“(Kendini) bilen kişi (Rabb’ini de bilir).”
İçinde bulunduğu bağlamda anlamca “sırrını” olması gereken kelime, yöresel söyleyiş özelliği olarak mecmuada “sırrına” şeklinde yazılmıştır.
Gelibolulu Mustafa Âlî Dîvânı’nda bulunmayan bu şiir, kimi kaynaklarda İlmî Efendi’ye ait olarak gösterilmiş ve bestelenmiştir.
Mecmuada “ģamdü li’llāh” şeklinde yazılmış olan ibare, şiirin bestesi esas alınarak vezin gereği “bi-ģamdi’llāh” olarak değiştirilmiştir.
Kelime nüshada “iķlìmin” olarak yazıldığı hâlde anlam gereği bu şekilde okunmuştur.
Bağdatlı Rûhî Dîvânı, G488 (bk. Ak 2001: 631-632).
Bâkî Dîvânı, G219 (bk. Küçük yty: 173).

32a

89

158
159
160
161

157

Nesìmì

158

˘Ulvì

-.--/-.--/-.-/-.-

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Gazel
/5

..--/..--/..-/..-

Erbāb-ı dile bir ruĥ-ı zìbā mı bulunmaz
Pervānelere şem˘-i şeb-ārā mı bulunmaz

Şāhım n’ola gitdiyse Źekāˇì işigiñde
Gül ruĥlarıña bülbül-i şeydā mı bulunmaz

Gazel
/6

--./.--./.-./.--

Belā ŝıdķ ehline rūz-ı ezelden olagelmişdir
Ne cevri var ise yārıñ Ķabūlì çek efendiñdir
Gül-i ĥandān imiş peymāne ammā Ġażab sulšāna vü cevre taģammül ķula
ŝolagelmişdir
gelmişdir

Gazel
/5

.---/.---/.--/.---

Aldıñ mı ŝafā ile muŝaffā ĥaberin sen
Ol nūr-ı Ĥudā vech-i mücellā ĥaberin sen

Gazel
/8

--./.--./.-./.--

161
157

Gazel
/5

Nālìye cevr [ü] sitem ġayrıya lušf ile kerem
Sini mi(?) var yüri ey şūĥ-ı cefā-pìşe seni

Kenzì

32b

91

˘Ulviyā ġurbetde ķaldım bì-kes [ü] tenhā
Ĥaste cāna [ģālet-i] mevt erdi cānān bì-ĥaber
ġarìb
Bir devāsız derde düşdüm vāh ki Loķmān bìCümle yārān ġaflet üzre cümle iĥvān bìĥaber
ĥaber

Nice ceng edeyim aġyār ile sen sìm-teni
Bilmiş ol öldürürüm yā ben onu yā o beni

Ķabūlì

32b

90

-.--/-.--/-.-/-.-

Bulmaķ isterseñ dilā [sen] Maģzenü’l-esrāra ˘Azmiyā bir mürşid-i kāmil bulup düş
pāyına
yol
Eylemişdi niçesin gümrāh edip avāre yol
Ol sa˘ādet küncine vìrānelerden ara yol

160

87

Gazel
/7

˘Azmì

32a

88

32a-32b

86

Ger seyir ķılsañ Nesìmìniñ vücūdunda
yaķìn
Bilesin ˘ayne’l-yaķìn ne vech ile āgāhdır

Noķša-i sırr-ı İlāhì bāˇ-i bismi’llāhdur
Kim ki bilmedi bu sırrı müşrik-i gümrāhdur

Nālì

32a

85

Źekāˇì

31b-32a
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159

Ey Kenzì egip boynuñu pāyına yüz[üñ] sür
Ŝor Seyyid ˘Alā’e’ddìne Mevlā ĥaberin sen

Kul Nesîmî, 90. şiir (bk. Öztelli 1969: 82-83).
Şiir, başka bir mecmuada daha kayıtlıdır (bk. Kaplan 2017: 87-88).
Nüshada “nice bir” yazıldığı hâlde vezin gereği bu şekilde okunmuştur.
Kabûlî İbrahim Efendi Dîvânı, G116 (bk. Erdoğan 2008: 589).
Hasan Kenzî Dîvânı, G90 (bk. Küçükçalık 2016: 135-136).

79

●
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˘Ubeydì

Merģabā etmege dil-ber ile iķdām edelim
Fırŝat el verir ise būseye ibrām edelim

Gazel
/5

..--/..--/..-/..-

97

162
163
164

165
166

Nesìmì
Sezāˇì

166

33b

96

Rūģì

33a

165

95

Nesìmì

33a
33a

94

Sìm-sā˘idlere yüz sürmege çün imkān yoķ
Ey ˘Ubeydì nice bir biz šama˘-ı ĥām edelim

Gazel
/5

.---/.---/.--/.---

Çekeli sìneme [hep] sikke-i merdān kepenek
Bilesin ķıldı benim derdime dermān kepenek

Ey Nesìmì yürü kim ĥırķa erenler šonudur
Gazel
Geymedi münkir anı ŝandı ki zindān
/5
kepenek

..--/..--/..-/..-

Yā Resūla’llāh sensin ŝadr-ı bedr-i kāˇināt
Šal˘at-i ruĥsārıñızdan mest olupdur şeş cihāt

Bu Nesìmì ĥāk-i pāy-ı enbiyā vü evliyā
Ķıl ˘ināyet sen aña yā mažhar-ı envār-ı zāt

Gazel
/11

-.--/-.--/-.-/-.-

Ģażret-i Ģaķķıñ ģabìbi sevgili bir dānesi
Olduġıyçün oldı ˘ālem ģüsniniñ pervānesi

Kenz-i ˘aşķıñ maģzeni olmuş Sezā’ì ġālibā
Hìç ˘imāret istemez bu göñlümüñ viranesi

Gazel
/4

-.--/-.--/-.-/-.-

Belāġatle gelenler bunda taģŝìl etdiler
Niçe demdir o māh-ı ˘ālem-ārādan ĥaber
cümle
Gazel
gelmez
Cihāna yoĥsa ey Rūģì gelen ŝāģìb-hüner /5
Dili irsāl ederim ķorķarım ol da gider gelmez
gelmez

.---/.---/.--/.---

Demişler nāfe-i ĥoş-būya teşbìh eylemiş
Ġurūr etme libās-ı faĥr ile ˘ömrüm cihāndır bu
zülfüñ
Ķabā-yı cismini ķor bunda herkes cāmeŜaķın gerçek ŝanup ˘Ulvìye cevr etme
kāndır bu
yalandur bu

164

93

163

32b-33a

92

˘Ulvì

32b

162

80

Ubeydî Dîvânı, G203. (bk. Ünlü 1991: 140).
Derzizâde Ulvî Dîvânı, G529 (bk. Çetin 1993: 491).
Bu şiirin makta beyti, Dimetokalı Vahdetî Dîvânı’daki “kepenek” redifli 72. gazelin 11. beyti olarak kaydedilmiştir (bk. Öztürk 2006: 89-91). Ancak Dîvân’daki 13 beyitli
şiirde mecmuadakiyle ortak olan başka bir beyit bulunmamaktadır. “Kepenek” redifli Farsça bir şiiri bulunan Nesîmî’nin aynı redifte Türkçe şiir de yazmış olabilir.
Ancak mevcut durumda şiirin kime ait olduğu kesin olarak bilinmemektedir.
Sezâyî (Câbî Hasan Dede) Dîvânı, G333 (bk. Pektaş 1998: 515).
Bağdatlı Rûhî Dîvânı, G435 (bk. Ak 2001: 593).

33b
34a

102

167
168
169
170

171

167

Naķşì
Naķşì

101

Naķşì-i ˘āşıķ saña
˘Aşķ ĥaberin vir aña
Menķabe-i evliyā
Reşk-i gülistān olur

Koşma
/7

Ey ˘aceb bilsem nedir yā Rab bu derdiñ çāresi
Gün gün artar hìç oñulmaz yüregimiñ yāresi

Eşrefoğlu Rūmì bu derde giriftār olalı
Düşdi bir deryāya ki yoķdur anıñ kenāresi

Gazel
/6

-.--/-.--/-.-/-.-

Ĥoş-bū çemen-i dehre sünbül gibi olmaz
Sünbül ne ķadar olsa o kākül gibi olmaz

Āsāyiş eger ister iseñ dehrde Rūģì
Mesken saña hiç künc-i tevekkül gibi olmaz

Gazel
/7

--./.--./.-./.--

Merģabā ey şu˘le-i āyìne-i sırr-ı Ĥudā
Merģabā ey şāhid-i dildār-ı maķŝūdü’l-verā
Merģabā ey mažhar-ı feyż-i cenāb-ı kibriyā
Merģabā ey nām-ı pākiñdir Muģammed
Muŝšafā

Āh ki Naķşì bendeñi ser-defter-i ˘uşşāķ ķıl
Āsitānıñda cemāliñ nūruna müştāķ ķıl
Sırrıñı göster viŝāliñ bezmine ilģāķ ķıl
Merģabā ey a˘lem-i esrār-ı ġayb-ı māverā

Murabba
Nutk
/3

-.--/-.--/-.-/-.-

Eşrefoğlu
171
ì

34a

170

100

Maķŝadı ˘āşıķlarıñ
Menzil-i cānān olur
İsmini yād eylesem
Vālih ü ĥayrān olur

Eşrefoğlu
168
ì

99

169

33b

98

Rūģì

33b

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ●

Ey göñül bir derde düş kim anda dermān
Gör bu Eşrefoğlu Rūmì baģr-ı ˘aşķa n’eyledi Gazel
gizlidir
Cān u başı terk edip cānda cānān gizlidir
/6
Gel ķarış bir ķašreye kim anda ˘ummān gizlidir

İlâhî

81

7’li hece
ölçüsü

-.--/-.--/-.-/-.-

Nakşî Ali Akkirmânî Divanı, Hece ile yazılan şiirler, 8 (bk. Atik 2003: 340). Şiir, uşşâk makamında bestelenmiştir.
Eşrefoğlu Rûmî Dîvânı, G131 (bk. Güneş 1994: 420-421).
Bağdatlı Rûhî Dîvânı, G441 (bk. Ak 2001: 596-597).
Şiir kaynaklarda Nakşî Ali Akkirmânî’ye ait olarak gösterilmekle birlikte şairin Divan’ında bulunmamaktadır (bk. Atik 2003). Şiir, Yûsuf Çelebi tarafından
bestelenmiştir.
Eşrefoğlu Rûmî Dîvânı, G14 (bk. Güneş 1994: 223).
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34a
34b

104

34b

105

106

172
173
174
175
176

177

Nažmì

103

Nažmìyim ben faķr u faĥrı eylemişim
Men ki dervìş olmuşum şāh-ı cihāndan
Gazel
iĥtiyār
fāriġim
Raĥt [u] baĥt u tāc [u] taĥt [u] ĥānümāndan /7
Bende-i sulšān-ı ˘aşķım ìn [ü] āndan fāriġim
fāriġim

-.--/-.--/-.-/-.-

Ey Nesìmì bir göñül yap kim bilir kimde ne
Dil nažargāh-ı Ĥudādır yıķma göñlün
var
kimseniñ
Ģaķķ ile dil āşinādır yıķma göñlün
Ka˘be-i Merve Ŝafādır yıķma göñlün kimseniñ
kimseniñ

Gazel
/6

-.--/-.--/-.-/-.-

Pā-bürehne Ķazaķ Abdāl [u] fenā faĥr-ı güzìd Ĥānedān düşmenini sevme ŝaķın ey Şìrì
175
Faķr ile faĥr edeniñ dāˇim olur faĥr[ı] mezìd
Le˘ana’llāhu Yezìdü ev ˘alā-ķavmi Yezìd

Gazel
/12

..--/..--/..-/..-

Başlık: Goft Ģażret-i
Ģünkār Ģācì Bekdaş
Velì

Kıt’a
/4

..--/..--/..-/..-

Başlık: Goft Ģażret-i
Meģemmed
Behāˇe’ddìn Şāh-ı Naķş-bend

Meģemmed Ģācì BekdaşVelì /Şìrì174 Nesìmì173
ì

34a

172

82

176

177

Sehî Bey Tezkîresi’nde ilk iki beyti örnek olarak verilen şiir, Firâk-nâme sahibi Diyarbakırlı Halîlî’ye ait olarak kaydedilmiştir (bk. İpekten vd. 2017: 83).
Kul Nesîmî, 72. şiir (bk. Öztelli 1969: 72)
Şiir, başlıkta ve çeşitli kaynaklarda (bk. Gölpınarlı 1990: XXVIII) (ilk iki beyti alıntılanarak) Hacı Bektaş Velî’ye ait olarak kaydedilmiştir.
“Allah, Yezîd’e ya da Yezîd’in kavmine lanet etsin.”
Dāstān-ı pend-i mend meger neşnìdì / Ki ez-ū ber-ser-i evlād-ı peyem-ber çi resìd
(Yoksa peygamber evladının başına ne geldiğini anlatan öğüt verici destanları duymadın mı?)
Ber çünìn ķavm ki la˘net to bigū şerm medār / Le˘ana’llāhu Yezìdü ev ˘alā-āl-i Yezìd
(Böyle bir kavme sen lanet et, utanma! Allah, Yezîd’e ya da Yezîd’in nesline lanet etsin.)

34b
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107

?

34b

178

108

179

?

Kıt’a
/2

-.--/-.--/-.-/-.-

Rubâî

--./.-.-/.--/-

Rubâî

--./.-.-/.--/-

83

Başlık: Ķıš˘a

35a

180

109

?

181

178

179

180

181

Pārsā-yı men be-dergāhest penāh āverdeem / Der-ģarìm-i ģażret[ì] rūy-ı siyāh āverdeem
(Ey sufim, senin dergâhına sığınmaya geldim. Senin temiz makamına kara yüzümü getirdim.)
Çār çìz āverdeem [ey] şāh ki der-genc-i to nìst / Nìstì ez-ģācet ü ˘öźr ü günāh āverdeem
(Ey şāh, senin hazinende bulunmayan dört şey getirdim: yoksulluk, hacet, özür, günah.)
Men bende-i lā ilāhe illā’llāhem / Ber-dìn-i Muģammed-i Resūlü’llāhem
Evlād-ı Muģammedest tāc-ı ser-i men / Ĥāk-i ķadem-i ˘Alì veliyyu’llāhem
(Ben, lâ ilâhe illallahın kuluyum. Allah’ın resulü olan Muhammet’in dini üzerineyim. Muhammed’in evlādı benim başımın tacıdır. Allah’ın dostu olan Ali’nin
ayağının toprağıyım.)
Men ūş torā be-ĥāb dìdem bi’llāh / Leb-ber-leb-i to nihāde būdem bi’llāh
Bì-dād şodem torā nedìd[ì] goftem / Lā ģavle ve lā ķuvete illā bi’llāh
[Allah’a yemin olsun ki ben seni rüyada gördüm. Allah’a yemin olsun ki seninle dudak dudağa idim. Seni bir kez görmeyince zulme düştüm ve “lâ havle velâ
kuvvete illâ bi’llâh (Kuvvet ve kudret ancak Allah’tadır.)” dedim.]

●

35a

84

110
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?

Müfred

.--/.--/.--/.-

Kıt’a
/2

--./.--./.--

Müfred

.---/.---/.--

Gazel
/6

--.-/--.-/--./--.-

Başlık: Ferd

35a

182

111

?

35a

183

112

?

35a

184

113

?
185

182

183

184

185

186

186

Hezārān ŝalāvāt hezārān selām / Zi-mā ber-Muģammed ˘aleyhi’s-selām
(Bizden Muhammet aleyhisselama binlerce salat, binlerce selam olsun.)
Reh-yār-ı behiştìend ķat˘ì / Bū Bekr ˘Ömer ü ˘Alì vü ˘Ośmān
Sa˘dest ü Sa˘ìd ü Bū ˘Ubeyde / Šalģest Zübeyr ü ˘Abdu Raģmān
(Ebû Bekir, Ömer, Ali Osman, Sa‘d, Sa‘îd, Ebû Ubeyde, Talha, Zübeyr ve Abdurrahman mutlak surette cennet yolcularıdır.)
Emìrān-ı cihān sālār-ı maģşer / Ebū Bekr [ü] ˘Ömer ˘Ośmān [u] Ģaydar
(Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, cihanın hükümdarları ve mahşerin önderleridir.)
Ey ĥālıķ-ı heft-āsmān dermāndeem feryād-resì / V’ey rāzıķ-ı kevn [ü] mekān dermāndeem feryād-res
ì
(Ey yedi kat göğün yaratıcısı, çaresiz kaldım, feryadımı duy, bana yardım et. Ve ey yaratılmışlara rızık veren, çaresiz kaldım, feryadımı duy, bana yardım et.)
Ey şems-i dìn to her nefes hemçūn be-murgān der-ķafes / Ey Ĥālıķ-ı feryād-res dermāndeem feryād-resì
[Ey dinin güneşi, sen her an kafesteki kuşların (yardımına koştuğun) gibi; ey feryatları duyup yardıma koşan yaratıcı, çaresiz kaldım, feryadımı duy, bana yardım
et.]

35a
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114

?

Müfred

.-.-/..--/.-./..-

Müfred

..--/.-.-/..-

Kıt’a
/2

..--/..--/..-/..-

35a

187

117

?

189

191

35b-36a

116

188

Maģvì

35a

115

85

İki cihān güneşi burc-ı şerefde iken
190
Vālideynine nice vermeye Mevlā şerefi

Çeşm-i ˘irfān ile ey dil nažar eyle ġavvāŝ
Alıcaķ dürrü[nü] yābāna atar mı ŝadefi

Ben mevālì meşrebim Āl-i ˘Abādır sevdigim
192
Laģmüke laģmì İmām-ı pìşvādır sevdigim
Şehr-i ˘ilmiñ ķapısı müşkil-güşādır sevdigim
193
194
195
sırr-ı [genci ] hel etādır
Küntü kenziñ
sevdigim
Sāķì-i Kevśer ˘Aliyyü’l-murtażādır sevdigim

Devr-i Mehdìdir erişdi fażl-ı Rabbü’l-˘ālemìn
196
Žāhir oldu istevādan Źü’l-feķār-ı Şāh-ı dìn
Ķalmadı ĥalķ-ı cihān içinde buġż [u] kibr ü Muhammes
-.--/-.--/-.-Düvâzdeh
kìn
/12
/-.Sevdigiñ kimdir dir iseñ Maģviyā bilgil
yaķìn
Şāh-ı ˘ādil Mehdì-i ŝāģib-livādır sevdigim

Başlık: Ķıš˘a

187

Güşāde bād be-devlet hemìşe ìn dergāh / Binā-yı ĥāne-i dìn lā ilāhe illa’llāh
[Din evinin binası lâ ilâhe illallâhtır. Bu dergâh daima devletle (baht açıklığı/kutlulukla) açık olsun.]
188
Ez-Muģammed hemìn meded šalebem / Keremì ez-˘Alì veliyyu’llāh
[Muhammet’ten ancak yardım/şefaat, Allah’ın dostu Ali’den (de) kerem talep ederim.]
189
Süleyman Ateş (bk. 2008) şiirin Harputlu Hacı Abdülhamid Efendi’ye ait olduğunu belirtirken Bursalı Mehmed Tâhir ( 1972: II/114) ise Fasîh Ahmed Dede’nin
olduğunu kaydetmiştir. Ancak adı geçen aşirin Dîvân’ında bu şiir bulunmamaktadır.
190
Mecmuada “virmez” şeklinde yazılan kelime, vezin gereği yukarıdaki kaynak (Ateş 2008) esas alınarak “virmeye” olarak değiştirilmiştir.
191
192
193
194
195
196

Başka bir kaynakta bu şiir, “Nutk-ı Hamdî” başlığı ve “Hamdî” mahlasıyla Hamdullâh Çelebi (Mehmed Hamdî) (1767-1836) adına kaydedilmiştir (bk. Ulusoy 2004)
“Etim etimdir.” (bk. Yılmaz 1992: 101).
“Ben (gizli) bir hazineydim.” (bk. Yılmaz 1992: 91, 98).
Vezin gereği yapılan bu eklemede yukarıda bahsedilen kaynak (Ulusoy 2004) esas alınmıştır.
“Hakikatte (kesin, şüphesiz) geldi.”, Kur’ân-ı Kerîm, İnsân, 76/1. Anlam için bk. Yılmaz 1992: 68.
“...kuşatan/egemen olan”, Kur’ân-ı Kerîm, Bakara, 2/29; A’râf, 7/54; Yûnus, 10/3; Ra’d, 13/2; .Tâ Hâ, 20/3; Furkân, 25/59; Kasas, 29/14; Fussılet, 41/11; Fetih, 48/29;
Necm, 53/6; Hadîd, 57/4.

120

197

Sürūrì

36b-37a

119

Ŝubģ-dem çün nev-˘arūs-ı çerĥ oldu āşikār
Gün yüzünden šurre-i şeb-rengi ŝaldı rūzgār
Devr-i ruĥsārında gördüm yazmış ol
perverdigār
197
Lā fetā illā ˘Alì lā seyfe illā Źü’l-feķār

Ey Sürūrì pādişāh-ı lem yezeldir Murtażā
Āfitāb-ı mašlā˘-ı ŝubģ-ı ezeldir Murtażā
Belki źātu’llāh[dır] dersem maģaldir
Murtażā
Lā fetā illā ˘Alì lā seyfe illā Źü’l-feķār

Nesìmì

36a
36b

118
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Gel temāşā eyle zāhid gör bu dem abdāllar
Muŝša[fā] ķavlin šutup giyse ˘aceb mi şāllar
Murtażā meydānına her dem ģaķìķat dāllar
Meşrebi Ģaķ rāh[ı] Ģaķķ ikrār[ı] Ģaķķ
abdāllar

Ey Nesìmì gel śenā ķıl Muŝša[fā]nıñ āline
Ģamdü li’llāh kim bizi ķoydu melāmet
şālına
Murabba
Ol düvāzdeh-i imām çārdeh-i ma˘ŝūm
/7
yoluna
Meşrebi Ģaķ rāh[ı] Ģaķķ ikrār[ı] Ģaķķ
abdāllar

-.--/-.--/-.-/-.-

Ki sensin mefĥar-ı ŝadr-ı risālet yā Resūla’llāh
Ki sensin menbā˘-ı cūd-ı seĥāvet yā Resūla’llāh
Ki sensin melce-i a˘rāż-ı ģācet yā Resūla’llāh
Ki sensin şāh-ı sulšān-ı ˘ināyet yā Resūla’llāh
Meded senden kerem senden şefā˘at yā
Resūla’llāh
Benim ģālim perìşāndır be-ġāyet yā
Resūla’llāh

Velì [tā] bezm-i rūz[ì]-i Elestden āşināyım
ben
İçip ol cām-ı meyden ˘aşķa düşüp eşķıyāyım
ben
Bilip hem bilmeyip çok etdigim ŝāģibMüseddes
ĥašāyım ben
Na’t
˘Arìmìyim ģaķìr ü bì-kes ü kem-ter gedāyım /7
ben
Meded senden kerem senden şefā˘at yā
Resūla’llāh
Benim ģālim perìşāndır be-ġāyet yā
Resūla’llāh

.---/.---/.--/.---

˘Arìmì(?)

●

86

“Ali’den başka yiğit, Zülfikâr’dan başka kılıç yoktur.”

Murabba
/7

Medhiyye

-.--/-.--/-.-/-.-

37a

Fużūlì

198

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ●

37a-37b

121

122

198
199

200
201
202

203

?

199

Baña hicrān belāsı hep bu çerĥ-i bì-vefānıñdır
Şefā˘at merģamet şefķat Resūl-i kibriyānıñdır
˘Atā vü rūze baĥşı Ĥālıķ-ı kevn [ü] mekānıñdır
Dilā bìhūde ŝanma sen bu söz bir
nüktedānıñdır
Erenlerden
ümìdiñ
kesme
ģimmet
evliyānıñdır
Tevekkül ķıl viŝāl-i yāra vermek çün
Ĥudānıñdır

Yürü ālūde-dāmān ol muģabbet ĥāk-i
rāhında
Beķā yoķ çün bilirsin devlet-i dünyā
külāhında
Fużūlì aldanıp ķalma bu ˘ālem ˘izz ü
Müseddes
cāhında
Murāda
ermek isterseñ
bu
˘ālem /5
tekyegāhında
Erenlerden
ümìdiñ
kesme
ģimmet
evliyānıñdır
Tevekkül ķıl viŝāl-i yāra vermek çün
Ĥudānıñdır

Ey dil kiminiñ ķısmeti sükkerle ˘aselli
200
Źevķ ŝafāda kimi kiminiñ baġrı keselli
201
Gülşen göründü her kişiye kendi maģalli
Ķassām-ı ezel ķısmetimiz eyledi belli
Ĥallāķ-ı cihān ˘āleme ķıldıķda tecellì
202
Her şaĥŝı birer ģāl ile ķılmış mütesellì

Źevķ ŝafāda kimi kiminiñ miģneti vardır
Her ķanda varırsa kiminiñ ˘izzeti vardır
Kimisi gedādır kiminiñ devleti vardır
Her şeyde Ĥudānıñ niçe bir ģikmeti vardır
Ĥallāķ-ı cihān ˘āleme ķıldıķda tecellì
Her şaĥŝı birer ģāl ile ķılmış mütesellì

87

.---/.---/.--/.---

203

Tesdîs
/5

--./.--./.-./.--

Fuzûlî Dîvânı’nda bulunmayan bu şiir, başka bir mecmuada “Müseddes min-Kelâm-ı Huzûrî” başlığıyla Huzûrî adına kaydedilmiştir (bk. Karagöz 2013: 85-86).
Bu şiirin mütekerrir mısraları Şeyhülislâm Yahyâ Tevfîk Efendi’nin mecmuasında Münîf adına kaydedilmiştir (bk. Özerol 2016: 353-354). Mevcut durumda bu şiir,
Münif’in söz konusu beytinin tanziri olmalıdır.
Nüshada “kimisi źevķ ŝafāda” biçiminde yazılmış olan ibare, vezin gereği bu şekilde okunmuştur.
Mısranın vezni bozuktur.
İçinde bulunduğu bağlamda anlamca “şaĥŝı” olması gereken kelime, mecmuada -başka örneklerde de görüldüğü üzere- yöresel söyleyiş özelliği olarak “şaĥŝa”
şeklinde yazılmıştır.
Nüshada “kimisi źevķ ŝafāda” biçiminde yazılmış olan ibare, vezin gereği bu şekilde okunmuştur.

●

Beyānì

123

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Šob edip atdı felek ˘arŝa-i devrāna beni
Dest-i çevgān-ı ķażā ŝaldı bu meydāna beni
Kimse yoķdur ki varup añlada yārāna beni
Kim bilir atmayalardı ķatı yābāna beni
Šaş šoġursaydı šoġurmaķdan ise ana beni

Künc-i miģnetde Beyānì günüm oldı şeb-i
tār
Muhammes
Rūzgār ise gelip geçmededir leyl ü nehār
/5
Gün gibi rif˘ate irgürse sipihr-i ġaddār
Ķomasa maĥlaŝ-ı ŝāfì(?) gibi ayaķda ne var
Bārì fi’l-ģamle ķarìn eylese yārāna beni

..--/..--/..-/..-

Nāmì

37b

88

Yoķdur vezìr [ü] şāha bizüm istinādımız
Her dem gedālar ile durur ittiģādımız
205
Ġam yimeziz ger olmasa ģāŝıl murādımız
Fermān-ı Ģaķķa cān iledir inķiyādımız
Ģükm-i ķażāya źerre ķadar yoķ ˘inādımız

Ŝanmañ ki ˘izz ü cāhı hemān [kim] paşa
bulur
Şāh-ı cihāna başını egmez gedā olur
Faķr ehli olsa bir kişi [hem] Nāmiyā n’olur
Minnet Ĥudāya devlet-i dünyā fenā bulur
Bāķì ķalur ŝaģìfe-i ˘ālemde adımız

--./-.-./.-./-.-

Biz şerāb-ı ˘aşķ ile ķana gelmişlerdeniz
Cān u başı terk edip meydāna gelmişlerdeniz
Āteş-i sūzān-ı ˘aşķa yana gelmişlerdeniz
Secde-i ĥāk-i der-i cānāna gelmişlerdeniz
Derdmendiz ˘āşıķız dermāna gelmişlerdeniz

Vaģdetì rūz-ı ezelden ˘aşķ olupdur pìrimiz
Ol sebebden tekye-i faķr u fenādır yerimiz
˘Add olur nev˘-i beşerden gerçi kim
Muhammes
taŝvìrimiz
Āb u gilden ŝanma ey zāhid bizim /5
taģmìrimiz
Nūr-ı
Ģaķdan
ŝūret-i
Raģmāna
gelmişlerdeniz

-.--/-.--/-.-/-.-

Nice bir vesvese-i ˘aķl ile ġamnāk olalım
Geliñ ālāyiş-i ġamdan çıķalım pāk olalım
Neşˇe-i mey šapalım ķābil-i idrāk olalım
Mest-i medhūş u ĥarābātì-i bi-bāk olalım

Bādeden ġayrı kibr def˘ine bir cām yeter
Her ney her neye her kim virecek olsa biter
Ey Fużūlì reviş-i ehl-i riyādan [ne] biter
Mest-i medhūş u ĥarābātì-i bi-bāk olalım

..--/..--/..-/..-

37b-38a

204

126

204
205
206
207

Vaģdetì

207

38a-38b

125

Fużūlì

38a

206

124

Tahmîs
/5

Murabba
/5

Kelime nühada “yoķ durur”şeklinde yazıldığı hâlde vezin gereği böyle okunmuştur.
Nüshada kelimeler “ģāŝıl olmasa” şeklinde sıralandığı hâlde vezin gereği takdim-tehir yapılmıştır.
Dimetokalı Vahdetî Dîvânı, Msm.2 (bk. Öztürk 2006: 21-22).
Fuzûlî Dîvânı, Msm.11 (bk. Akyüz 1958: 470-471). Dîvân esas alınarak şiirdeki bazı farklılıklar/yanlışlıklar kurşun kalemle mecmua üzerinde düzeltilmiştir.

Ĥayretì
˘Ārif

38b

128

39a

129

130

208
209
210
211
212
213
214

Bosnavì

39a

213

127

38b-39a

208

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ●

?

Nice bir zülf[i] gibi ĥāk ile yeksān olalım
Nice bir šurreleri gibi perìşān olalım
Açılalım leb-i dilber gibi ģandān olalım
Getir abdāl cür˘adānı yine ĥayrān olalım

˘Aşķ esrārınıñ añlamaġa keyfiyyetini
Almaġa naġme-i źevķ-i elemiñ leźźetini
Murabba
Ĥayretìniñ yine arturmaġa keyfiyyetini
/7
Getür abdāl cür˘adānı yine ĥayrān olalım
Vuŝlatıñla ˘Ārifiñ göñlünü eyle şādmān
212
209
Bezm Elestden ĥānedāna ķul olup dedim belì Nūr-ı vech-i pür-tevekkülden żiyā-yı
āsmān
210
Gelüben bu ˘āleme verdim yedu’llāha eli
Bāb-ı şehr-i ma˘rifetsiñ sendedir dārü’l-emān Müseddes
211
˘Āşıķ-ı şūrìdeyim dāˇim aķar dìdem seli
Medhiye
Hem velāyet şāh[ı] sensin dest-gìr-i dü-cihān /7
Bu kelāmı vird edip ben ki rūz-ı ezelì
Źāt-ı pāk [u] şāh-ı merdān sırr-ı sübģānım
Źāt-ı pāk [u] şāh-ı merdān sırr-ı sübģānım ˘Alì ˘Alì
Cedd-i evlād-ı Muģammed nūr-ı ìmānım ˘Alì Cedd-i evlād-ı Muģammed nūr-ı ìmānım
˘Alì

..--/..--/..-/..-

-.--/-.--/-.-/-.-

Be hey ķardaş yolumuza
Giremezsiñ demedim mi
Bizim gizli sırımıza
Eremezsiñ demedim mi

Boŝnavì tā ezel[ì]den
Oķur ˘ilmi şāh ˘Alìden
Himmet almış ol velìden
Alamazsıñ demedim mi

Es-selām ey nūr-ı Aģmed źāt-ı pāk-i Muŝša[fā]
Es-selām ey şāh-ı merdān nūr-ı çeşm-i
Murtażā
Es-selām ey ma˘ŝūm-ı pāk ey Ģasan ĥulķu’rrıżā
Es-selām ey nesl-i a˘žam Şāh Ģüseyn-i Kerbelā
Es-selām ey cism-i cānım cümle şehd-i evliyā

Es-selām ey āl [ü] evlād ģüsnüñüz ġılmān
ģūrì
Es-selām ey nūr-ı a˘žam yoluña ķodum seri
Muhammes
-.--/-.--/-.-Es-selām ey şāh-ı Ĥorāsān Ģācì Bektaş Velì
Düvâzdeh
/4
/-.Es-selām ey ˘Abdal Mūsā kem-teriñdir bu
214
zārì
Es-selām ey cism-i cānım cümle şehd-i evliyā

Hayretî Dîvânı, Msm.13 (bk. Çavuşoğlu ve Tanyeri 1981: 94-95).
“Bezm-i Elestden" şeklinde olması gereken ibare, vezin gereği bu şekilde yazılmıştır.
Nüshada “˘āleme ki" yazıldığı hâlde vezin gereği “ki” kelimesi metne dâhil edilmemiştir.
Nüshada “bu dìdem" yazıldığı hâlde vezin gereği “bu” kelimesi metne dâhil edilmemiştir.
Nüshada “hep żiyā-yı” yazıldığı hâlde vezin gereği “hep” kelimesi metne dâhil edilmemiştir.
Şiirin metni için bk. Özmen 1998: IV/221. Bu şiir bestelenmiştir.
Mısranın vezni bozuktur.

Koşma
/7

Nefes

8’li hece
ölçüsü

89

●

90

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

˘Āşıķāne nefesiñ vaģdet-i meydāna ilet
˘Aşķ meydānını gözle şeh-i ˘irfāna ilet

Baş çekip burc-ı felekden yine rūz-ı ezelì
Šoġdı ĥurşìd-i cemāl-i ezelì lem yezelì
Menzil edindi meger ĥāne-i burc-ı ģameli
Şem˘-i baĥtı uyarıp eyledi rūşen Zuĥali

Yüzüñü yere urup cānıñı dìvāna ilet
217
Bāde-i ˘aşķ ile lā-ya˘ķıl olup mestāne ilet

131

215

[Resmì

39b-40a

]

218

Āsem [ü] Sersem ˘Alìye mürşid erkāna
ilet
Ya˘nì Sulšān Balımıñ naķdi olan cāna ilet

Gün gibi şu˘le ŝalıp ˘āleme ˘ilm ü ˘ameli
Ģükümü altına aldı ķamu nūru žuleli
Biñ güneş šoġsa bulunmaz anuñ aŝlā bedeli
Bir nažarda edip āsūde niçe gör meśeli
Döşeyip ĥūn-ı velāyetle kerāmāt-ı velì
Ģaķ çerāġın uyarıp eyledi ižhār-ı celì

219

Tercî’-bend
/7

..--/..--/..-/..-

Fuķarā ĥayline ser-˘asker olan sulšāna ilet
Dergeh-i şāh-ı felek ķadr-i melek-şāna ilet
220

Ķuş dilini fehm eden źāt-ı Süleymāna ilet
Şāh-ı sālār-ı ˘Acem server-i sulšāna ilet
216

Mažhar-ı nūr-ı nebì maģzen-i esrār-ı ˘Alì
Pìr-i erkān-ı šarìķat Ģāc[ì] Bektaş-ı Velì

215
216
217
218
219
220
221

221

Mažhar-ı nūr-ı nebì maģzen-i esrār-ı ˘Alì
Pìr-i erkān-ı šarìķat Ģāc[ì] Bektaş-ı Velì

Şiir, başka bir mecmuada Resmî Ali Baba adına kaydedilmiştir (Ersoy ve Karabuçak 2016: 107). Ancak Resmî Ali Baba Dîvânı’nda bu şiir yoktur (bk. Arslan 2003).
Mecmuada “maģzen-i ˘ilm esrār ˘Alì” şeklinde yazılmış olan ibare, vezin ve anlam gereği bu şekilde düzenlenmiştir.
Mısranın vezni bozuktur.
İbarenin “mürşid-i erkāna” şeklinde tamlamalı olarak okunması anlamca daha uygun olmasına rağmen vezin zaruretiyle bu şekilde okunmuştur.
Mısranın vezni bozuktur.
Mecmuada “edici” şeklinde yazılmış olan kelime, vezin ve anlam gereği bu şekilde okunmuştur.
Mecmuada “maģzen-i ˘ilm esrār ˘Alì” şeklinde yazılmış olan ibare, vezin ve anlam gereği bu şekilde düzenlenmiştir.

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ●

Emìn

40a

222

132

Lā-mekānìdir Ĥudā kevn [ü] mekānıñ māliki
Zāt-ı bāķìdir velì çarĥ-ı fenānıñ māliki

Vuŝlat içün ey Emìnā eyleme ķaš˘-ı recā
Gazel
Çünki Raģmānu’r-raģìm yevmü’l-cezānuñ /5
māliki

Bāġ-ı ˘ālemde kiminiñ bir kenā[r] eglencesi
Kiminiñ her laģža šarf-ı cūy-bār eglencesi

Ol zamān kim ˘Azmiyā çarĥıñ bozuldu
çenberi
Oldu herkes nevbetinde başķa ˘ālem mih-teri

-.--/-.--/-.-/-.-

133

˘Azmì

40b-41a

Gülşen içre gülleriñ zār u [ni]zār eglencesi
Kimisi olup fenā öz mülkünüñ İskenderi
Ŝubģa dek dil murġunuñ feryād [u] zār
Kimisi Sām-ı Nerìmān kimi dehriñ ˘Anteri
eglencesi
Ĥāce-i devr-i zamānıñ cūy-bār eglencesi
Mübtelā-yı ˘aşķ olanıñ kūy-ı yār eglencesi
Rind-i mey-ĥārıñ şerāb-ı ĥoş-güvār eglencesi
˘Aşķ Ferhādınıñ olmuş kūhsār eglencesi

Niçe demler çekdiler şemşìr-i ejder-peykeri
Cem˘ edenler yanına ĥayl ü ĥaşem çün
Tercî’-bend
˘askeri
/5
Oldular cān u göñülden şāh-ı ˘aşķıñ çākeri
Kimi almaķda daĥı ālām-ı ˘aşķ-ı dil-beri

Ehl-i derdiñ yoķ degil bir ġam-güsār eglencesi
Kimi cān ile metā˘-ı vaŝl-ı yāra müşterì
Bilmezim yā Rab nedir ben dil-figār eglencesi
Kāˇinātı ŝanma bāzār-ı fenāda ser-serì
Herkesiñ ĥālì degil ģālince var eglencesi
Bülbülüñ gül ˘āşıķıñ ruĥsār-ı yār eglencesi

222

Herkesiñ ĥālì degil ģālince var eglencesi
Bülbülüñ gül ˘āşıķıñ ruĥsār-ı yār eglencesi

Mecmuada “ķaš˘ u recā” yazıldığı hâlde anlam gereği bu şekilde okunmuştur.

-.--/-.--/-.-/-.-

91

●

92
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Vaŝf-ı yāra şāh Ĥašāyì söz
şānumdadır
Cilveler etmek benim šab˘-ı
dānumdadır

Lāyı isķāš etmeyip bir bilmeyen illāsını
Bilmedi nefy ile iśbātıñ nedür ma˘nāsını

223

Ĥašāyì

41a-41b

İçmedi bezm-i Elestiñ bāde-i ģamrāsını
Açmadı nūr-ı hidāyet çeşm-i nā-bìnāsını

On sekiz biñ ˘ālemiñ esmāsı dìvānımdadır
Yā[r] içün ölmek menim āyìn [ü]
erkānımdadır

Görmedi gün šurresinde leyle-i esrāsını
Bulmadı rāh-ı yaķìniñ menzil-i a˘lāsını
224

suģen-

Hem-demim hem-meşrebim derd [ü] belā
yanımdadır
Kāˇinātıñ śābitātı ķaŝr [u] eyvānımdadır

Vādì-i ˘isyānda ķaldı añmadı Mevlāsını
Āb-ı tevģìd ile šāhir ķılmadı a˘żāsını

134

demek

225

Ķābe ķavseyniñ yañıldı ķurb-ı ev ednāsını
Bilmedi ķaldı unušdu özü cevriñ ĥāŝŝını

Müftì-i ˘aşķ böyle vermişdir bu ser fetvāsını
Yā çek el serden yāĥod çıñlatma ˘aşķıñ šāsını

Muŝša[fā]nıñ ümmetiyim sevgisi canımdadır
Hem
˘Aliyyü’l-murtażānıñ
derd[i]
dermanımdadır
On iki şāh-zādeniñ imlāsı pinhānımdadır
Sāye
ŝalmaķ
üstüme
mihr-i
dıraĥşānımdadır
Müftì-i ˘aşķ böyle vermişdir bu ser fetvāsını
Yā çek el serden yāĥod çıñlatma ˘aşķıñ šāsını

223
224
225

Tercî’-bend
/8

Hatâyî Dîvânı, 191. şiir (bk. Ergun 1946: 197-199)
“İki yay arasındaki mesafe kadar”, Kur’ân-ı Kerîm, Necm, 53/9.
“(İki yay arasındaki mesafe kadar) ya da ondan daha yakın”, Kur’ân-ı Kerîm, Necm, 53/9.

-.--/-.--/-.-/-.-

226
227
228
229

230
231
232

226

Mehmmed
231

42a-43b

137

Ģācì

136

43b-44a

229

135

Śenāˇì

41b-42a
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Bulur çü fenā āĥir ķaŝr-ı felegiñ bāmı
Ķalmaz ķafes-i tende cān murġ[u] çün ārāmı
Gel ˘ālem-i bāķìye ˘azm eyle ķıl iķdāmı
Emmāreye zecr eyle hìç verme aña kāmı
Ey šālib olan ˘āşıķ fehm eyle ser-encāmı
Bu beyti müdām oķu nūş et mey-i gülfāmı
Ŝūfì neşeved ŝāfì tā der nekeşed cāmì
227
Bisyār sefer bāyed puĥte şeved ĥāmì

Şāh ol yedi iķlìme ģükm et yedi deryāya
Ķahr eyleyip a˘dāyı lušf eyle eģibbāya
Nefsiñi edip ŝāfì çün la˘l-i girān-māye
Var kürsìyi seyr eyle çıķ ˘arş-ı mu˘allāya
Cān[ın] gözünü açıp baķ şāhid-i zìbāya
228
Bu beyti Śenāˇì sen kendiñe edin dāye
Ŝūfì neşeved ŝāfì tā der-nekeşed cāmì
Bisyār sefer bāyed puĥte şeved ĥāmì

Tesmîn
/7

--./.---/-./.---

Baģr-ı ˘aşķ içre dilā ķıble yeli gibi esen
Fülk-i dil mevc-i belādan alamaz oldı dümen
Dostum düşmene uyup poça gitme benden
Çekdirip firķateñi bizden ıraġ olduñ sen
230
Baģr-ı firķatde niçe furšunalar çekdim ben

Bu dür-i nažm[ı] hemān ehl-i baŝìret añlar
Bunu ol gevher-i pür-kān-ı şerì˘at añlar
Bu erenler yolun erbāb-ı šarìķat añlar
Kelimātım dür-i deryā-yı šarìķat añlar
Baģr-ı ma˘nāda şināverlik eden ehl-i suĥen

Tahmîs
/29

..--/..--/..-/..-

Baş açıķ yalın ayaķ ˘irfāna gelmişlerdeniz
Ģāk-i pāy abdāl olup vìrāne gelmişlerdeniz

Gerçi kim eksikliyiz n’ola o şāhıñ ģaķķıçün
232
Bir gedāyız kim şāhāne gelmişlerdeniz

Gazel
/24

Düvâzdeh

93

-.--/-.--/-.-/-.-

Senâyî Hasan Şabânî’ye ait bu şiir (bk. Tatcı 2013’ten aktaran Kayaokay 135-138) Şeyh Sa’dî-i Şîrâzî’nin beytini (bk. Şahin 2013: 531) tazmindir.
“Sufi, bir kadeh çekmedikçe saflaşmaz. Ham bir (kişi), pişip olgunlaşmak için çok sefer etmelidir.”
İçinde bulunduğu bağlamda anlamca “kendiñe” olması gereken kelime, yöresel söyleyiş özelliği olarak mecmuada “kendiñi” şeklinde yazılmıştır.
Monlâ Mehemmed-i Mısrî’nin gemicilik terimleriyle yazdığı bu şiir, Âgehî’nin kasidesine tahmistir (Bk. Tietze 1951: 121-125). Şiirin bentleri karışık yazılmıştır.
Şairin mahlası mecmuadaki şiirin 27. beytindedir.
Kelime mecmuada “ne” olarak yazılmıştır. Ancak vezin gereği Âgehî’nin kasidesiden de hareketle “niçe” olarak düzeltilmiştir. (bk. Tietze 1951: 121)
Şiir başka bir mecmuada da yine Hacı Bektaş Velî adına kaydedilmiştir (bk. Ersoy ve Karabuçak 2016: 104). Şairin mahlası şiirin 23. beytinde yer almaktadır.
Mısranın vezni bozuktur.

●

45b

142

233
234
235
236
237

233

Nesimi

-.--/-.--/-.-/-.-

Gözüñ aç gör kim ey šālib ˘Alìdir her dü kār
server
Nesìmìniñ dil ü cānı münevverdir ˘Alì nūrı
235
Muģammed ˘aşķı deryādır ˘Alìdir ķıymetì ˘Alì ˘ālì ˘Alì vālā ˘Alìdir server-i ŝaf-der
gevher

Gazel
/11

.---/.---/.--/.---

Şākir

141

Gazel
/45

Boynu baġlı bendesiyim ĥānedānıñ ŝıdķ ile
Hem gürūh-ı nāciyān ol eyle mātem ˘aşķ ile
Ver ŝalavāt Ehl-i Beyte sen de Şākir şevķ ile
Tahmîs
Gel muģibb-i ĥānedān ol eyleyip mātem
/5
cedìd
Dìn [ü] ìmānım Ģüseynim āh bugün oldı
şehìd

Mersiye

Şākir

45b

140

Gine deryā-yı muģabbet eyleyip cūş [u]
ĥurūş
Ķalmadı ĥavf [u] recādan źerre pervāsı
nedir

Ey bilen Ģaķķıñ kelāmın evvel esmāsı nedir
Evvel esmāsın bilirsen söyle ma˘nāsı nedir

Ey dilā māh-ı Muģarrem geldi ķıl eşki şedìd
Ġarķ-ı āb et çeşm-i zārıñ mātem eyle ol sa˘ìd
Sen Ģüseyn-i Kerbelāya cān [u] dilden ol
mürìd
Gel muģibb-i ĥānedān ol eyleyip mātem cedìd
Dìn [ü] ìmānım Ģüseynim āh bugün oldı
şehìd
Sensiñ dìnim ìmānım
Cān içinde cānānım
İģsān senden sulšānım
Lušf et yā Şāh Merdānım

Sensiñ ekvāna nāžır
236
Hem ġāˇibi hem ģāżır
Kem-teriñdir bu Şākir
Lušf et yā Şāh Merdānım

Nefes

237

45b

139

Sezāˇì

45a

234

138
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Çelebi

44a-45a

94

Koşma
/5

Her ne isterseñ revādır cān men dil-ĥasteye
Gazel
Şāh-ı istiġnāya mülk oldum recā bilmem nedir
Ben Sezāˇìyim anuñçün nā-sezā bilmem
/5
İlticā-yı Ģaķdan özge mültecā bilmem nedir
nedir

Şairin mahlası şiirin 42. beytindedir.
Nesîmî Dîvânı, G68 (bk. Ayan 2002: 263)
Nüshada “˘aşķına” olarak yazılan kelime vezin ve anlam gereği bu şekilde okunmuştur.
Nüshada “ġāˇibìni” olarak yazılan kelime vezin ve anlam gereği bu şekilde okunmuştur.
Sezâyî (Câbî Hasan Dede) Dîvânı, G79 (bk. Pektaş 1998: 248).

-.--/-.--/-.-/-.-

7’li hece
ölçüsü

-.--/-.--/-.-/-.-

Başlık:
Merśiyye-i
Taģmìsü’l-İmām
Ģüseyn
Rażiya’llāhu
˘anh

Başlık: Nefes-i Ģażret-i
Şāh

238
239
240
241
242

Kenziyā işiñ Ģaķla beķā edegör ģamle
˘Āşıķlar ile cümle devrāna geldik bugün

Gazel
/9

14’lü hece
ölçüsü

Gazel
/7

-.--/-.--/-.-/-.-

Gazel
/7

.---/.---/.--

Kenzì

Murabba
/15

Şākir

Bende-i āl-i ˘Alìyim Ehl-i Beytiñ kem-teri
Sevmezim āl-i Yezìdi Ca˘ferìyim Ca˘ferì
Ben Nižāmıñ oġluyum āl-i Resūlüñ çākeri
Lā fetā illā ˘Alì lā seyfe illā Źü’l-feķār

Bāde-i cām-ı Elestden nūş edip biz Şākirā
Dil-berā ģüsnüñ żiyāsın pervāne geldik bugün
Tā ezelden mestiz ammā mestāne geldik
Perr ü bāli cān u dilden sūzāne geldik bugün
bugün

Ķayġusuz Abdāl

147

Ol zamān kim ˘āleme ķıldı nažar Perverdigār
Nūr-ı Aģmedden ˘Alìniñ nur[u] oldu āşikār
Vird-i Cebrāˇil ile ķıldı cihānda yādigār
240
Lā fetā illā ˘Alì lā seyfe illā Źü’l-feķār

Terk eyledik sivāyı ŝulšāna geldik bugün
Yola girdik arayı cānāna geldik bugün

Ezelden ˘aşķ ile ben yanageldim
Cemāliñ şem˘ine pervāne geldim

46b

146

Gazel
/5

47a

145

Bu Şākir dertliye dermān bugün erdi
Nažar erdi bize pìrden iģsān bezmidir bu gece
šabìbinden
Olup rūşen-çerāġ nūrdan tābān bezmidir bu
Günāhkār olsaķ ne ola ġufrān bezmidir bu
gece
gece

47a

241

144

Nižāmoġlu

46a-46b

239

143

Şākir

45b-46a

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ●

242

Bu dünyā fānìdir Ķayġusuz Abdāl
Öñü ma˘mūr ŝoñu vìrāna geldim

95

16’lı hece
238
ölçüsü

-.--/-.--/-.-/-.-

Başlık: Destūr

Şiirin bazı mısraları, tasavvufî içerikli kimi şiirlerde görüldüğü gibi, farklı aruz kalıplarına uymakla birlikte şiirin tamamı herhangi bir aruz kalıbına uymamaktadır.
Seyfullâh Nizâmoğlu Dîvânı, Msm.16, (Söylemez 2013: 376-378). Şiir, bir mecmuada Nakşî Baba adına kaydedilmiştir (bk. Ersoy ve Karabuçak 2016: 98).
“Ali’den başka yiğit, Zülfikâr’dan başka kılıç yoktur.”
Hasan Kenzî Dîvânı, 92. şiir (bk. Küçükçalık 2016: 136-137).
Nüshada “tā ezelden” şeklinde yazıldığı hâlde vezin gereği böyle yazılmıştır.

●

148

243
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Fażlì

47a

96

Vere mi derd-i ŝanem derdime dermān vere Fażlì sen māhı244 dilerseñ yüzüñü dergehe
Gazel
mi
šut
/6
Vaķtidir yüregimiñ dem-be-dem artar elemi
Ĥāşā maģrūm eyleye çoķdur İlāhıñ keremi

..--/..--/..-/..-

245

Rūģìyiz her nesneniñ aŝlı biziz şeş cihāt
Tā ezelden hem biz olduķ cümle źerrāta
źevāt
Muhamme
A˘žam-ı esmā biziz bizden görünür nūr-ı źāt s/12
Sāķiyā mey ŝun görünsün źātımızda her
ŝıfāt
Cānımız olsun fedā Āl-i ˘Abānıñ ˘aşķına

Dil-berā aġlatma beni Şāh-ı Merdān ˘aşķına
Dü-cihānıñ reh-nümāsı Şìr-i Yezdān ˘aşķına
Şāh Ģasan pìrim Ģüseyn-i Kerbelā meydān
içün
Lušf edip baġışla cürmüm ulu Sübģān ˘aşķına

Dertli Ķazaķ çıkma yoldan šoġrı rāha gel
beri
Şefā˘at şefķat seniñdir ey Ģasanü’l-˘Askerì
Murabba
-.--/-.--/-.-Düvâzdeh
248
/5
/-.Evliyālar ser-firāzısın şāhım Ķızıl Deli
Sen ġanìsin vir murādım Mehdì devrān
˘aşķına

Meşrebidir herkese yārān olan Bektaşìdir
Kimse bilmez sırların seyrān olan Bektaşìdir

Tāc [u] taĥtı mürşide hep cümlesi teslìm
Gazel
olur
/5
Ey Nesìmì sìnesi ˘uryān olan Bektaşìdir

151

243
244
245
246
247
248
249

Nesìmì

48b

249

150

Dertli Ķazaķ

48a

247

149

Rūģì

47b

246

Sāķiyā mey ŝun bize Bārì Ĥudānıñ ˘aşķına
Sürelim bir dem Muģammed Muŝša[fā]nıñ
˘aşķına
Edelim ˘işret ˘Aliyyü’l-murtażānıñ ˘aşķına
Nūş edelim ol Ģasan ĥulķu’r-rıżānıñ ˘aşķına
Cūş edelim ol şehìd-i Kerbelānıñ ˘aşķına

-.--/-.--/-.-/-.-

Nefes

-.--/-.--/-.-/-.-

Şiir, bazı farklılıklarda 60b sayfasında tekrar yazılmıştır. Şiir çeşitli şairler tarafından tanzir edilmiş ve saba makamında bestelenmiştir.
Kelime mecmuada yöresel imlâya uygun olarak “mâha” şeklinde yazılmıştır.
Şiir başka bir mecmuada daha kaydedilmiştir (bk. Yılmaz 2008: 278).
Nüshada “mest” şeklinde yazıldığı hâlde anlamca daha uygun olduğu için bu kelime tercih edilmiştir.
Aynı şiir, bazı farklılıklarla, 57a’da tekrar yazılmıştır.
Esasen “erenleriñ” şeklinde yazılmış olan kelime vezne uymadığı için şiirin 57a’daki mükerrer yazımı esas alınarak bu şekilde düzeltilmiştir.
Kul Nesîmî, 83. şiir (bk. Öztelli 1969: 78-79).

49a
250
251
252
253
254

250

-.--/-.--/-.-/-.-

Ey šāvūs-reviş-i vaķt-i ĥırāmān
Sen bu bāġ-ı ˘aşķuñ şimşādı mısıñ
Ŝalınıp bu nāzla gezdigiñ zamān
Göñüller murġınıñ ŝayyādı mısıñ

Görmedim sen gibi bir ģüsn-i mirˇāt
Felek ĥayrānım[dır] melek olur māt
Ĥalìlì vaŝfında çün buldu ģayāt
Bütün güzelleriñ üstādı mısıñ

Koşma
/4

11’li hece
ölçüsü

Yūnus sen bu sözleri egri bügrü söyleme
253
Seni hesāba çeker bir Mollā Ķāsım gelir

Gazel
/7

14’lü hece
ölçüsü

˘Aşķdır her şìve Şākir şek gümān terkin
ķılan
Gazel
˘Aşķdır hep ŝıdķ [u] ŝafā Ģaķķa ìmān /7
eyleyen

-.--/-.--/-.-/-.-

-.--/-.--/-.-/-.-

Yūnus

Ey Cesārì işbu ˘ālem hāy [u] hūsundan geçip Gazel
Kūşe-i vaģdetde iskān eyleyen Bektaşìdir
/7

Şākir

Dehr[i] im˘ān ile seyrān eyleyen Bektaşìdir
Kendisin her ģāle ĥayrān eyleyen Bektaşìdir

˘Aşķdır her ān eşkiñ ebr-i bārān eyleyen
˘Aşķdır hep bu göñül beytinde tābān eyleyen

Fetģì

157

-.--/-.--/-.-/-.-

Ben dervìşim diyeni bir ün edesim gelir
Seyirdip arķasından erip yetesim gelir

Fetģiyāyım ser verip sırrı beyān etmem
Gazel
Nāz-ı dil kān-ı ķażānıñ bengidür gül-bengidir düşün
Ķuvvet-i şìrim o Rüstem dengidür ĥadengidir Aŝla tanžìrden [murād] şelengìdir254 /5
çelengìdir(?)

49b

156

Nušķ-ı pìri ey na˘ìm gūş eyle dāˇim sen de
bil
Gerçi Bedrì ša˘n eder ˘ālem saña olma melìl Murabba
Nutuk
Šaş [ašan] bizdendir ammā ašdıran bizden /4
degil
Sen bilirsin baģr-ı ˘ummāna šalan Bektaşìdir

49a

155

Faķr-ı ģālde gülşeni ābād ķılan Bektaşìdir
Ĥırķa-pūş olmuş velākin kām olan Bektaşìdir
Zìnet-i dünyāyı terk etmiş āsāyiş ĥoş gör denì
Nār-ı ˘aşķu’llāha dāˇim yaķılan Bektaşìdir

49b

252

154

Cesārì

153

Ĥalìlì

48b

251

152

Bedrì

48b

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ●

Şiir için bk. Özmen 1998: III/177.
Benderli Cesârî Dîvânı, G158 (bk. Orhan 2012: 301-302).
Yunus Emre Dîvânı, 39 (bk. Toprak 2006: 92).
Nüshada “çekerler” yazılmış olmasına rağmen vezin ve anlan gereği “çeker” şeklinde okunmuştur.
Mecmuada “yā şelengìdir” şeklinde yazıldığı hâlde vezin gereği “yā” kelimesi metne dâhil edilmemiştir.

97

Başlık: Nušķ-ı Bedrì

●

Şākirā bu bir ġazel kim ķāfiye bulmaķ ķatı
Güç nažìre ehl-i diller cengidir tüfengidir

Gazel
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Ey ˘adū üzme beni gel dil-figārımdan ŝaķın
Māverāsın añla evvel çeşm-i zārımdan ŝaķın

Şākiriñ etdigi cengler hep seniñçün ey nigār
255 Gazel
Hìç ˘adūya ķılma raġbet āh [u] zārımdan
/5
ŝaķın

-.--/-.--/-.-/-.-

Rüstem-i zerrìn-i ˘aşķım gāh olur dervìşlenir
Gāh levendāne silaģşorlardan olur şìşlenir

Leźźet-i ˘aşķı Sürūrì nice[dir] farķ edemez
Gazel
Ģālet-i šal˘atda žulmet vehm eder
/7
teşvìşlenir

-.--/-.--/-.-/-.-

163

255
256
257
258

Ĥayālì

50b

258

162

Yūnus

50b

257

161

Vaģdetì

50a

256

Şākir

49b-50a

160

Ŝanma zāhid ehl-i diller çengidir dil tengidir
˘Āşıķ-ı ŝādıķ dili evrengìdir ferhengìdir

Şākir

49b

159
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Sürūrì

158

50a

98

Müˇmin iseñ aç gözüñ [müˇmin gibi] mirˇāta Ādem oġlu ādem iseñ ādemi bil Vaģdetì
baķ
Hem aña Ģaķdan olan ta˘žìm ü tekrìmāta
Ya˘nì vechi üzre mesšūr sūre [vü] āyāta baķ
baķ

Çıķdum erik dalına anda yiyem üzümü
Bostān ıssı ķaķıdı der ne yersin ķozumu

Gazel
/7

Yūnus bir söz söylemiş hìç bir söze
Gazel
beñzemez
/9
Erenler meclisinde bulur ma˘nì yüzünü

-.--/-.--/-.-/-.-

Şathiyye

Ĥayālì pes ˘ayān etgil bu esrārı nihān etgil
Gazel
Muŝaffā eyle dil levģin bugün nūr-ı tecellādan
Mekānın lā-mekān etgil cevāb alġıl
/5
Cemālin gösterir cānān çü mirˇāt-ı mücellādan
müsemmādan

Nüshada, “āh [u] zār” kelimelerinin altına “inkisār” yazılmıştır.
Dimetokalı Vahdetî Dîvânı, G66 (bk. Öztürk 2006: 85-86).
Yûnus Emre Dîvânı, 407 (bk. Tatcı yty: 331-332); LIX (bk. Gölpınarlı 1943: 131-132).
Şiir, Hafız Ahmed Irsoy tarafından saba makamında, Hüseyin Sadettin Arel tarafından sûz-ı dil makamında bestelenmiştir.

14’lü hece
ölçüsü

.---/.---/.--/.---

Başlık: Hū dost

259

Nažmì

262

Rūģì

51a

166

168

259
260
261
262
263
264

Haķķì
264

51b

167

Rūģì

51b

263

165

51a
Der-kenâr

261

164

Rūģì

50b
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Yansın şerār-ı āteş-i ġamla vücūdumuz
260
A˘dā gözünü kūr ede şāyed dūdumuz

Müstaġraķ oldu nūr-ı tecellìsine Ģaķuñ
Rūģì o gün ki baġladı ŝūret vücūdumuz

Gazel
/7

--./-.-./.-./-.-

Biz esìr-i i˘tibār-ı şemle vü şāl olmazız
Ŝūret uġrusu cihān ķallāşı ˘abdāl olmazız
Ya˘nì ki erbāb-ı fesād fısķa hem-ģāl olmazız
Çalmazız çaġırmazız bir sāza meyyāl olmazız
Dìnsiz ìmānsız hevā ehline Deccāl olmazız

Nažmiyā biz kimseye bār olmazız ˘Anķā
gibi
˘Ārife ser-māye olmaz naķd-i istiġnā gibi
Ser fedā etmekdeyiz ehl-i dilā Šūbā gibi
Cāhile biz cāhına baş egmeziz Yaģyā gibi
İ˘tibārıñ bārına bir laģža ģammāl olmazız

Tahmîs
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Ne belādır bize destār ura o cāme
Degişirdik alır olsaydı eger bir cāma

Deme būs eylemek olmaz ayaġını sāķìniñ
Gider ol himmeti Rūģì ne doyar iķdāma

Gazel
/5

..--/..--/..-/..-

Ŝu vādì-i ģayretde her seng ile ceng eyler
Deryāsına vuŝlatda āheng-i peleng eyler

Ģaķķì ŝu gibi gitsin deryā-yı dile yetsin
Gazel
Ķo baģr ile faĥr etsin bārāndan o neng eyler /7

Bugün yoķlamış ol şeh zümre-i ˘uşşāķı ey
Açıldı defter-i ehl-i melāmet ķayd olan gelsin
Gazel
Rūģì
Çekenler nām ķaydın gelmesin lā-ķayd olan
Açıldı defter-i ehl-i melāmet ķayd olan /5
gelsin
gelsin

--./.---/-./.---

.---/.---/.--/.---

Bağdatlı Rûhî Dîvânı, G504 (bk. Ak 2001: 641-642).
İçinde bulunduğu bağlamda anlamca “gözünü” olması gereken kelime, yöresel söyleyiş özelliği olarak mecmuada “gözüne” şeklinde yazılmıştır.
Taşlıcalı Yahyâ Bey’in 175. gazelinin (bk. Çavuşoğlu 1977: 392) tanziridir.
Bağdatlı Rûhî Dîvânı, G929 (bk. Ak 2001: 918-919).
Bu şiir, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Medhi’l-Mâ başlıklı şiiridir (bk. Çelebioğlu 1988: 125).
Bağdatlı Rûhî Dîvânı, G831 (bk. Ak 2001: 856-857).

99

173

265
266
267
268
269
270

265

Rūģì
266

Nesìmì

.---/.---/.--/.---

Yüzüñ ģarfinden ey dil-ber açıldı cümle Melāˇik Ādem ü Ģavvā anıñ nušķınadır
Gazel
bābu’llāh
gūyā
/9
267
Nesìmì
ĥasteye
ģaķdır
dem-i
˘Ìsì-i
Rūģu’llāh
Oķur anı ma˘ārifler beyān-ı küntü kenzu’llāh

.---/.---/.--/.---

-.--/-.--/-.-/-.-

Noķša-i Raģmān-ı aķdem gizlidir ādemdedir
Nūr-ı eşyā-yı muķaddem gizlidir ādemdedir

Ķıdem baģrinüñ emvācı gelür bir bir gider bir
Eger ser-çeşme-i āb-ı ģayāta ermek isterseñ
bir
Zamānıñ Ģıźrınıñ pāyına başıñ eyle yer bir
Bu çerĥiñ gerdişiyle devr eder şām [u] seģer
bir
bir bir

Kaside
/121

İki ˘ālemde bize reh-nümā Ģaydardır
Rūz-ı maģşerde mu˘ìn-i żu˘afā Ģaydardır

Gazel
/5

Ecrì

268

55b

172

Ġaraż ne cān verip cevr ü cefā çekmekden
Gazel
ey Rūģì
/5
Saña māˇil degil ol bì-vefā aġyāra māˇildir

Güzeller nüsĥa-i sìm ü zere gāyetde māˇildir
Hemān ol nüsĥa ola anlarıñ tesĥìri ķābildir

269

52b-55a

171
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İbrāhìm

52a

170

270

51b-52a

169

●

Leylā

51b

100

Tekye-i ˘aşķa yürü Ecrì ķadem baŝ vāŝıl ol
Himmet-i ˘ālì-mu˘žžam gizlidir ādemdedür

Rāfiżìdir diseler [de] ne gerek Leylāya
Yine evrādı anıñ ŝubģ [u] mesā Ģaydardır

Gazel
/5

Devriyye

Başlık: Ġazel

.---/.---/.--/.---

..--/..--/..-/..-

Başlık: Ġazel-i Rāfiżì

Bağdatlı Rûhî Dîvânı, G312 (bk. Ak 2001: 510).
Kul Nesîmî, 34. şiir (bk. Öztelli 1969: 51).
“Allah’ın hazinesi oldum.”
Ecrî Dîvânı, G125 (bk. Aykanat 2011: 81). Ayrıca bk. Özmen 1998: IV/257.
Şiirde mahlas bulunmamakla birlikte çeşitli kaynaklarda Olanlar Şeyhi/Oğlan Şeyh İbrahim’e ait olarak kaydedilmiştir (bk. Gedik 2018: 212-226).
Başlıkta şiirin Râfizî’ye ait olduğu söylense de makta beytindeki mahlastan ve şiirin Leylâ Hanım Dîvânı’nda yer almasından (G40) (bk. Arslan 2018: 159-160) bu
kaydın doğru olmadığı ve şiirin Leylâ Hanım’a ait olduğu anlaşılmaktadır.

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ● 101

176

271

272
273
274
275
276
277
278
279

[Enderunlu Vāŝıf]

cānım fedādır āl [ü]
Bi-ģamdi’llāh śenā-gūyum elimde defterim Vìrānìyim biliñ
Gazel
evlāda
vardır
Yezìdiñ boynuna yeter elimde ĥançerim /5
277
Dilimde lā fetā illā ˘Aliyye’l-ekberim vardır
vardır
Ey Nesìmì sen bu medģi ŝubģ u şām yad
Gazel
Müˇminiñ ķalbinde rūģ [u] cism ile cāndır ˘Alì eylediñ
Şöyle kim ˘ālemde meşhūr dìn ü ìmāndır /5
˘Ayn-ı źātu’llāh ile vech-i insāndır ˘Alì
˘Alì

Vìrānì

..--/..--/..-/..-

278

276

56a

175

279

55b

174

Nesìmì

55b

271

273

Šut reh-i ˘aşķı edin menzil[i] bir reh-bere
uy
Kim olur zūr ile maķŝūduna reh-yāb-ı žafer
Yola gel Ķalendār(?) devrine olan pendimi
Gelir elbette žuhūra ne ise ģükm-i ķader
274
šuy
272
Ģaķķa tefviz-i [umūr et ] ne elem çek ne
275
Cāme-i
fikr-i fesāddan dil-i dìvāneyi ŝoy Müseddes
keder
Güft [ü] gūy-ı ġamı kim der ki saña gūşuña /3
Ķıl sözüm ˘ārif iseñ gū[ş]-ı ķabūle gevher
Miģnet[i] kendiye źevķ etmedir ˘ālemde hüner ķoy
Miģnet[i] kendiye źevķ etmedir ˘ālemde
Ġam-ı nā-şād-ı felek böyle gelir böyle gider
hüner
Ġam-ı nā-şād-ı felek böyle gelir böyle gider

.---/.---/.--/.---

Medhiye

-.--/-.--/-.-/-.-

Şiir, Enderunlu Vâsıf’a aittir ve altı bentten oluşmaktadır (bk. İpekten 1989: 92-94.) Ancak mecmuadaki şiirin son bendi söz konusu kaynakta bulunmamaktadır.
Şiir, Hacı Ârif Bey tarafından muhayyer makamında, Zekâî Dede tarafından uşşak makamında ve Hamparsum Limoncuyan tarafından hisarbuselik makamında
bestelenmiştir.
Mecmuada buraya “eyle” kelimesi yazılmıştır. Ancak vezin gereği yukarıdaki kaynaklardan yararlanılarak bu şekilde değiştirilmiştir.
Kelime mecmuada

şeklinde yazılmıştır. Bunu “er yine” biçiminde okumak mümkünse de bu okuyuş ne vezne ne de anlama uymamaktadır.

Mısranın vezni bozuktur.
Mecmuada “fesādāne” yazıldığı hâlde vezin ve anlam gereği böyle okunmuştur.
Vîrânî Dîvânı (bk. Vaktidolu 1997: 254-255).
“En yüce olan Ali’den başka yiğit yoktur.”
Nüshada “bilesiz” yazılmış olmasına rağmen vezin gereği “biliñ” şeklinde okunmuştur.
Kul Nesîmî, 41. şiir (bk. Öztelli 1969: 55).

280
281
282
283
284
285
286
287

Ŝıdķì

˘Āşıķ
282
Ö
Derdli

57a

180

Gazel
/6

.---/.---/.--/.---

Başlık: Ġazel

Murabba
/4

-.--/-.--/-.-/-.-

Başlık: Ġazel

Eşrefoġlu Rūmì sen de eger gerçeklerden
Cānlara cānāne isterseñ bu cism cāndan fāriġ
285
iseñ
Gazel
ol
Fāriġ ol bu cümlesinden kevn [ü] mekāndan /6
Gerçi Ģaķķa fāriġ iseñ iki cihāndan fāriġ ol
fāriġ ol

286

179

280 Mücerred Ŝıdķì ŝabr eyle ŝaķın aldanma
Ey göñül her dem gezersiñ ŝaģrā-yı efkārda
aġyāra
Derūnum nār ile šolmuş ezel naģnü
Ederseñ nefsini mülhem hidāyet ġānì
281
ķasemnāda
Mevlāda
Evvel [ü] āĥir budur taģķìķ saña sözüm
Mübtelāyım ĥāšırımdan fikr-i yār eksik degil ĥaber
283
Ĥūb cemāliñ görmeyeli āh u zār eksik degil
Gel naŝìģat diñler iseñ bu sözüm
saña
El çekip ķılsam ferāġat ˘aşķ beni ķomaz rāģat yeter
Başda sevdā dilde zaģmet tende nār eksik Zevraķ-ı engine ŝalma kendiñi ˘Āşıķ ˘Ömer
degil
Baģr-ı ġamdan bir muĥālif rūzgār eksik
degil

Eşrefoġlu
284
ì

56b

178
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56b

177

●

56b

102

Dil-berā aġlatma beni Şeh-i Merdān ˘aşķına
Dü-cihānıñ reh-nümāsı Şìr-i Yezdān ˘aşķına
Şāh Ģasan pìrim Ģüseyn-i Kerbelā meydān
287
içün
Lušf edip baġışla cürmüm ulu sübģān ˘aşķına

16’lı hece
ölçüsü

Derdli Ķazaķ çıķma yoldan šoġru rāha gel
beri
Murabba
-.--/-.--/-.-Şefā˘at şefķat seniñdir ey Ģasanü’l-˘Askerì
Düvâzdeh
/5
/-.Evliyālar ser-firāzı şāh pìrim Seyyid ˘Alì
Sen ġanìsiñ vir murādım ehl-i ˘irfān ˘aşķına

Mısranın vezni bozuktur.
“Biz taksim ettik.”, Kur’ân-ı Kerîm, Zuhruf, 43/32. Anlam için bk. Yılmaz 1992: 130.
Âşık Ömer, 377. şiir (bk. Ergun yty: 210-211).
Nüshada “sözler” yazılmış olmasına rağmen vezin gereği “sözüm” şeklinde okunmuştur.
Eşrefoğlu Rûmî Dîvânı, G65 (bk. Güneş 1994: 298).
Şiirin nazım şekli ve ölçüsü ile ilgili değerlendirmeler için bk. Güneş 1994: 78.
Aynı şiir, bazı farklılıklarla, 48a’da tekrar yazılmıştır.
Esasen “Pìrim Ģasan Şāh Ģüseyn Kerbelā meydān çün” şeklinde yazılmış olan mısra vezne uymadığı için şiirin 48a’daki mükerrer yazımı esas alınarak bu şekilde
düzenlenmiştir.

288
289
290
291
292

gel İlāhì aŝfiyā ģaķķı benim geç gel
günāhımdan
gel Vìrānìniñ gedā ģaķķı benim geç gel
günāhımdan

Vehbì
288

Vìrān
289

Vìrān

58a

185

Nefes

Muģabbetdir eyā ŝādıķ [b]eyā[n]-ı bāˇ-i Muģabbetle Vìrān Abdāl göñül taĥtında bu
bismi’llāh
şāhı
Gazel
Muģabbetdir ki fetģ oldu ser[-ā-ser] bāb-ı Ķoyupdur dem-be-dem söyler muģabbet /7
˘ilmu’llāh
dilde źikru’llāh

Ey Vìrānì cümle ma˘nì noķša-i źāt-ı ķadìm
Bir Urum abdālıyız sulšānımızdır Murtażā
Gazel
Terk [ü] tecrìdiz bugün sübģānımızdır Ol durur şām u seģer seyrānımızdır
/14
Murtażā
Murtażā

Vìrānì

57b

184

Koşma
/6

Ĥudāyā Muŝšafā ģaķķı benim geç
günāhımdan
˘Aliyyü’l-Murtażā ģaķķı benim geç
günāhımdan

291

183

57b-58a

182

Vehbìye [sen] yār olmadın
Seyir ķapısın açmadın
Küfr [ü] ìmānı seçmedin
Saña ĥoca demedim mi

Gerçi ĥoca cevrimizi
Çekemezsiñ demedim mi
Ģaķ ķardaşlar loķmasın[ı]
Yiyemezsiñ demedim mi

290

57a-57b

181

Vìrānì

57a

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmua ● 103

Gel beri ey ķavm-i ˘adū ben Ĥudādan
dönmezim
Çün
şehādet
eylemişim
Muŝšafādan
dönmezim

Şiir için bk. Vaktidolu 1998: 241.
Şiir için bk. Vaktidolu 1998: 72.
Şiir için bk. Vaktidolu 1998: 187.
Şiir için bk. Vaktidolu 1998: 216-217.
Nüshada “Ģaydār-ı Kerrār” şeklinde yazıldığı hâlde vezin ve anlam gereği bu kelime tercih edilmiştir.

.---/.---/.--/.---

Gazel
/7

Çün Vìrān Abdāl dedi ismim ˘Aliyyü’lMurtażā
Gazel
292
Küllì varım Ģayderiñdir
evliyādan /8
dönmezim

8’li hece
ölçüsü

.---/.---/.--/.---

Medhiye

-.--/-.--/-.-/-.-

-.--/-.--/-.-/-.-

59a

189

293
294
295
296
297

Yahūdì
294

Ķabūlì

59b

297

188

Vaģdetì

187

295

58b-59a

186

●

˘Arşì

58a

104
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Şāh-ı iķlìm-i risāletdir mu˘ažžam pādişāh
Nāzenìn-i Rabb-i ˘izzet bende-i ĥāŝŝ-ı İlāh
Ĥāk-i pāyı olmayan bulmaz Cenāb-ı Ģaķķa
rāh
Anıñ içün ĥalķ [olundu] nüh-felek şems ile
māh
293
Sellimū ŝallū ˘alā-bedri’d-dücā şemsi’ē-ēuģā
Nūr-ı Ģaķdır Muŝšafā maģbūb-ı dergāh-ı
Ĥudā

Yād eden ism-i şerìfiñ şevķ ile pür-nūr olur
Mu˘cizātıñ gūş eden maģzūn göñül mesrūr
olur
Her kim anı sevdi cürmü ˘afv olup maġfūr
Müseddes
olur
Na’t
Ey Yahūdì ˘āşıķ-ı maģbūb-ı Ģaķ manžūr /4
olur
Sellimū ŝallū ˘alā-bedri’d-dücā şemsi’ē-ēuģā
Nūr-ı Ģaķdır Muŝšafā maģbūb-ı dergāh-ı
Ĥudā

-.--/-.--/-.-/-.-

Başlık: Na˘t-ı Şerìf

Ģażret-i fażl-ı Eģadden yine rūz-ı ezelì
Ŝūret-i muģkem ile irişiben ķudret eli
Ķudretiyle yoġurup āteş ü bād āb u gili
Mesken edindi o dem kendi içün cān u dili
Kimdir ol kim bileyim derseñ eger ķavl-i belì
Sırr-ı Ģaķ nūr-ı Muģammed Esedu’llāh velì
Ve ˘Aliyyü ve ˘Aliyyü ve ˘Aliyyü ve ˘Alì

Vaģdetā seyf-i Ĥudā ķātil-i eŝģāb-ı caģìm
˘Askerìdir ki anıñ derdine cennāt-ı na˘ìm
Mehdì-i devr-i zamān vaķıf-ı esrār-ı ķadìm
Müsebba’
Münâcât
Ģażret-i fażl-ı Ĥudā kāşif-i Ķurˇān-ı ˘ažìm
/7
Nušķa-i evvel ü āĥir [ü] suĥen-yāb-ı kerìm
Sırr-ı Ģaķ nūr-ı Muģammed Esedu’llāh velì
Ve ˘Aliyyü ve ˘Aliyyü ve ˘Aliyyü ve ˘Alì

..--/..--/..-/..-

Başlık:
Vaģdetì

-.--/-.--/-.-/-.-

Başlık:
Baba

296
Şāmiyān-ı bì-ģayānıñ şūm-endāmına yūf
˘Arşiyā Āl-i Resūli sevmeyen müşrikleriñ
Düşmen-i Āl-i ˘Abā ol ķavm-i bed-nāmına yūf Devlet [ü] manŝūbına ta˘žìm ü ikrāmına yūf

Zāhidā šopraġa baş urmaġla bulunmaz na˘ìm
Secde eyle Ādeme gel olma Şeyšāni’r-racìm

Ey Ķabūlì nūšk-ı Ģaķdır söyle inšāķıñ
Gazel
bugün
/7
˘Āşıķa taģķìķ vuŝlatdır ezel va˘d-i Kerìm

“Karanlık gecenin ayına ve aydınlık günün güneşine salat ve selam getirin.”
Dimetokalı Vahdetî Dîvânı, Msm.13 (bk. Öztürk 2006: 34-36).
Arşî Dîvânı, G150 (bk. Kahraman 1989: 229).
Kelime mecmuada yöresel imlâya uygun olarak “Resūle” şeklinde yazılmıştır.
Kabûlî Mustafa Dîvânı, G63 (bk. Bolat 2005: 176-177).

Gazel
/8

Hicviyye

-.--/-.--/-.-/-.-

Münācāt-ı

Güfte-i

˘Arşì

61a

61a
193

298
299

300

Ģabìb-i Ģaķdan özge dil-āvìze mihmānım yoķ
Yesārì rūzgār yalçın ķayadan ne alır bilmem
Gazel
yā
Geçen gün cāıumı cānāna verdim yüz cānım
/5
Benim ġayrı efendim sevdigim şāh sulšānım
yoķ yā
yoķ yā

.---/.---/.--/.---

Fażlì señ māh[ı] dilerseñ yüzüñü dergehe
Vere mi derd-i ŝanem derdime dermān vere
šut
Gazel
mi
Ģāşā maģrūm ķoya mı çoķdur İlāhıñ /6
299
Vaķtidir yüregimiñ dem-be-dem artar elemi
300
keremi

..--/..--/..-/..-

298

Yesārì

192

?

Fażlì

60b

191

Dür ü yeşim(?) derc eyledim yedisin
Šarģ etdim on dörtden elden yedisin
Ģesāb etdim elde buldum yedisin
Bilirseñ ĥaber var bu yedisinden

Göñülden göñüle bir suˇāl etdim
Vermedi bir ĥaber bu yedisinden
Üçleriñ ķırķlarıñ ˘ahdini gütdüm
Bir bilir bulmadım bu yedisinden

Mensur metin

60b

190

(1) Destūr Hū dost
(2) Pìşvā-yı šarìķata reh-nümā-yı ģaķìķat
şerì˘atli šarìķatli ģaķìķatli cān-ı ˘azìzimiz (3)
Muģarrem Baba Efendi Ģażretleri hemìşe
˘ömr-i efzūn ile şeb ü rūz ber-devām ve
ķutbü’l-˘ārifìn (4) ve ˘izzetü’ŝ-ŝamedānì
Ģażret-i Dur Balı Sulšān Efendimiz
Ģażretleriniñ dergāh-ı dil-güşā…

Yesārì

60a
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˘Azm-i rāh etdim seģer mey-ĥāne fetģ olmuş Tenbìh almış Yesārì šaşra tenbìhden almaz
diyü
ol
Ĥandelerle sāķì-i gül-çihre geldi rū-be-rū
Sen hemān ister iseñ başdan başa İncìl oķu

Koşma
/3

11’li hece
ölçüsü

…iķtiżāsınca leyl ü nehār źikr-i cemìle-i
˘ārifānelerin cevlān ve tekellüm (11) edip
niyāz
etmekde
olduġumuz
Ģaķ Mensur
Muģammed ˘Alì ˘an-ķarìb mülāķātımızı ve mektup
cemāliñizle (12) müşerref olmamızı naŝìb ü
müyesser eyleye. Āh āh Hū dost.

Gazel
/3

Başlık: Hū

Başlık: Destūr Hū dost

-.--/-.--/-.-/-.-

Başlık: Ġazel

Şiir, bazı farklılıklarla 47a sayfasında tekrar yazılmıştır. Şiir çeşitli şairler tarafından tanzir edilmiş ve saba makamında bestelenmiştir.
Nüshada “artar dem-be-dem yüregimiñ” şeklinde yazılmış olduğu hâlde 47a sayfasındaki mükerrer yazıma uygun olarak vezin gereği kelimelerin yeri bu şekilde
değiştirilmiştir.
Nüshada 47a’daki mükerrer olarak yazılan şiirin 2. beyti, -sehven- bu şiirin makta beyti; makta beyti de 5. beyit olarak yazılmıştır. Bu sebeple söz konusu karışıklık
47a’daki yazıma uygun olarak düzeltilmiştir.

Mensur metin

(1) Ŝūret-i mektūb-ı ser-nāme
(2) Devletli ˘İnāyetli Efendim
(3) Hemvāre-i ġonce-i iķbāl ve ezhār-ı riyāż-ı
āmālleri nesim-i inšāķ-ı Ĥudā ile mütenessim
(4) ve hübūb-ı ŝabā-yı ŝafā-baĥş ĥuŝūŝuyla
mütebessim olmaķ da˘vāt-ı ĥayriyyesi edā ve
tertìl
(5)
istifķād-ı
šab˘-ı
maģāmidnümūdlarıyla tezyìl ķılındıġı siyāķında ˘arìża- Mensur mektup
i çākerìleri (6) budur ki veliyyü’n-ni˘am
keśìrü’l-lušf ve’l-kerem efendimiziñ emri üzre
yol ķahvelerinde (7) mevcūd olan kimesneler
ber-vech-i bi-lā-taģrìr olunup ˘arìżamız
vuŝūlünde nažar-ı (8) kerem-şümūller
buyurulduķda veliyyü’n-ni˘am efendimize
ifāde buyurmaları niyāzımdır efendim.

Mensur metin

(21) iblāġ ile meşāmm-ı muģibbānelerin
(9) Muģabbet-nāme
mānend-i micmere-i ˘abìr rāyiģa-i fāyiģa-i
Mensur
(10) Hem[v]āre-i bahār-ı iķbālleri nìsān-ı
šayyibeleriyle ta˘šìr (22) buyurmaları
mektup
feyżān-ı Yezdān ile nümā-peźìr ü nihād nevģavāle-i
māye-i
meģāsin-żamìrleridir
rūz-ı behcet(11)-perver efżālleri…
efendim.

Mensur metin

(1) Mührdār Efendiye
(2) Ģażretleriniñ cūy-bār-ı iķbālleri hem-cūş-ı
baģr-ı Nìl ve būy-ı güft ü gūy-ı ezfālleri
mu˘aššar-ı zi-encümen-i cemìl olmaları da˘vātı (3) ba˘de’l-ikmāl nümūde-i esālik-i sebìl…

Mensur metin

(15) Pusıla-i veliyyü’n-ni˘am
(16) Veliyyü’n-ni˘am ˘amìmü’l-lušf ve’l-kerem
efendimiz ģażretlerine beldemiz dest-āvìzi
śemere-i devģa-i (17) rıķķıyyetim olaraķ bervech-i
bālā
hediyye-i
nā-revā
ihdā
Mensur mektup
olunmuşdur. Her ne ķadar deryāya şebnem
(18) ve Ka˘beye zemzem irsāl ise de zìver
nažre-i mekārim-şümūlleri buyurulduķda
nihāde-i (19) kebedār ķabūl buyurulması
niyāzımdır efendim.

62a

61b
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61b

●

62a

106

Başlık:
Ŝūret-i
mektūb-ı
ser-nāme

(12) buyurmayıp aĥbār-ı ŝaģìģa-i zindegānì
ve āśār-ı ŝabìģa-i kāmrānìleri eş˘ār ile (13)
Mensur
zevraķ-ı intižārım sāģil-ārā-yı sürūr u
mektup
şādmānì buyurmaları ģavāle-i (14) ĥāme-i
himmet ĥurde-beyānlarıdır efendim.

Başlık: Muģabbet-nāme

Başlık:
Efendiye

Mührdār

Başlık:
Pusıla-i
veliyyü’n-ni˘am
Metnin tamamı budur.

301

Mensur metin
Mensur metin

Başlık: Muģabbet-nāme

(20) Muģabbet-nāme
(21) Bezm-i himmet-i ˘ulvìde vaģìd ve ģüsn-i
mu˘āmele-i lešāfetde mezìd olan devletli [ve]
˘ināyetli efendim (22) bezm-i gülşenpenāhìlerine envā˘ ta˘žìm ile mu˘aššara ve
eŝnāf-ı tevķìr ile mu˘tebere olan taģiyyetü’lvāfiye (23) ve tenbiye-i selām-ı ŝāfiye ihdā vü
itģāf ķılınıp ġam-ı ģasretle Ya˘ķūb gibi dìdeler
giryān (24) Yūsuf gibi meskenim zindān
olup…

(3) Devletli ˘İnāyetli Efendim
(4) Hem-vāre-i levāmi˘-i kerem ve meģāsin-i
beşem olan źāt-ı şerāfetleri bāġ-ı devletiķbālde ber-devām olmaķ (5) da˘vāt-ı ˘arìża-i
dā˘ì-i
muĥliŝleri
budur
ki
zìr-i
bendegānelerinde olan teźkireler ŝarf olunup Mensur mektup
(6) az ķalmaġla cenāb-ı devletlerine iĥbār içün
işbu du˘ā-nāme taģrìr olundu. Lede’l-vüŝūl (7)
šarafımız bir gelir vuķū˘uyla bir miķdārì
teźkire irsāl buyurmaları bābında kerem
devletli efendimiñdir.

Mensur metin

62b-63a

62b

62a-62b
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(8) Kerāmetli reşādetli reh-ber-i rāh-ı hidāyet
ve ma˘den-i lušf-ı ˘ināyet ve mūŝil-i cāh-ı
selāmet efendim… (13) …Benim efendim
bendeñizde olan risāleyi Aydınlı Ese Aġa (14)
yediyle šarafıñıza irsāl eyledim. Vuŝūlünde
aĥź buyurup vuŝūl ĥaberini hefteye (15) bir
meveddet-nāme taģrìr buyurasız. Bundan
böyle bu faķìri ģüsn-i himmetden dūr
buyurmayasız (16) efendim. Bāķì du˘ā ke’n301
nücūmi fi’s-semāˇi . Fì 17 [Ramaża]n sene 57

“Gökteki yıldızlar gibi.”

[62b] (1) āsūde ve ġam-ı firāķla ālūde
olduġum ol Rabbü’l-˘atìķ ve Hādì-i sivāˇü’š- Mensur
šarìķ (2) ģażretlerine ˘ayān u beyāndır mektup
benim efendim bu def˘a.

…[63a] (1) Ve dil-āver-i müˇminì merdāne-i
rūy-ı zemìnì sālik-i rāh-ı Muģammed Emìn
Kerāsteci-zāde (2) el-Ģāc Meģemmed
Aġaya vāŝıl-ı lušf-ı sübģānì ve šālib-i rāh-ı Mensur
˘irfānì ve ŝābir-i (3) kelimāt-ı insānì Faķìh- mektup
zāde Ģasan Aġaya ˘ale’l-infirād selām
du˘ālar olunup (4) gūşe-i ĥāšırlarından iĥrāc
buyurmamaları niyāz olunur.

Metnin tamammı
kadardır.

bu

Mensur metin
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(5) ˘Ašūfetli reˇfetli seniyyi’ş-şiyem oġlum aġayı muģterem ģażretleri
(6) Tìre ĥānedānlarından merģūm İçici-zāde
Ģācì Muŝšafā Aġanıñ yetìminiñ zìr-i
˘ālìlerinde bulunan Ödemişe mużāf Seyrekli
ķaryesi sākinlerinden (7) Seyreklioġlu ˘Alì
Aġada yetmiş biñ otuz beş ġuruş alacaġı
olduġu šarafımıza inhā etmiş olduķları (8) ve
meblaġ-ı mezbūruñ merķūmdan taĥŝìlini
istid˘ā etmiş olduķları ve ģāl bu ki müteveffāyı mūmā ileyh ile ģuķūķ-ı (9) ķaviyyemize
bināˇen taģŝìli lāzımeden olmaġla ve bu
ĥuŝūŝuñ ģuŝūl-peźìr olması … şuķķa-i
maĥŝūŝamız (12) ŝavb-ı reˇfetlerine tesyìr
ķılındı. 2 R[ebì˘ü’l-āĥir] 59

(13) Metn-i şuķķada źikr olunan meblaġıñ
temessükü aġa-yı ŝavb-ı ˘ašūfìlerine (14)
gönderilmiş olduġu ma˘lūm-ı ˘ašūfìleri Mensur
buyurulduķda ber-mūcib-i temessük (15) mektup
meblaġ-ı mezbūr taģŝìlinde şuķķaya teslìm
buyurmaları taģşiye olunmuşdur.

Mensur metin

●

(1) Der-i ˘Aliyyede post-nişìn Perveşān(?)
Babaya
(2) Menba˘u’l-ma˘ārif ve’l-himem mažharu’liģsān ve’l-kerem yenbū˘u’l-irşād ˘ālì-himmetli
efendi ģażretleri (3) çirekā-yı mürşidānelerine
mülāķāt ile himmet-i ˘aliyyeñizi teˇenniyetden
ŝoñra müfāreķat-ı ŝuveriyyeden beri (4)
himem-i kìmyā-eśerleriñizi tekrār niyāza bìedeblik ĥavfından cesāret edemez idim.

Dervìş Aģmed (7) ķarındaşımız šaraf-ı
mürşidānelerine ˘āzim olmaġla ācizāne
faķìrāne be-tekrār çirk-ābıñızı (8) tencìz ile
ķadem-i şerìfleriñize yüzüm sürerek her bār
Mensur
teveccühen mürşidāneleriñiz ile (9) himemmektup
i ˘ālìñiz üzerimizden eksik olmamasını bāĥuŝūŝu’l-bāl eşedd-i niyāzımı ˘arż-ı ģāle
cesāret (10) olundu. O cānibe irāde-i lušf u
iģsān efendimiz ģażretleriniñdir.

Āsmān donandı ašlās giydi zìbālar gibi
Yeryüzü şāh ˘aşķına döşendi kemĥālar gibi

Ey Nesìmì bir göñülde ģubb-i Ģaydār
Gazel
olmasa
/5
Anda çañlar çalıyor gūyā kilìsālar gibi

194

302

Nesìmì

64a

302

63b

63a

108

Kul Nesîmî, 35. şiir (bk. Öztelli 1969: 51-52).

Başlık: Der-i ˘Aliyyede
post-nişìn Perveşān(?)
Babaya

--/-.--/-.--/-.-

Başlık: Ġazel-i Seyyid
Nesìmì

Telĥ-kām etmez seniñ şìrìn-kelāmıñ ey Rıżā
Gazel
Devr-i la˘liñde baş egmem bāde-i gülfāma ben
Sen hemān eyle tekellüm rāżìyim düşnāma
/9
Sāye-i pìr-i muġānda minnet etmem cāma ben
ben

Gazel
/5

Gāh Aģmed gāhì Nesìmì göründüm
Gāh uŝlu gāhì dìvāne göründüm
Gāhì ˘Alì gāhì velì göründüm
304
Kimse bilmez sırrım fülān idim ben

Koşma
/8

Cihān var olmadan ketm-i ˘ademden
Ģaķ ile birlikde yektaş idim ben
Bu mülkü var etdi çünki ol demde
Yazdım taŝvìrini naķķāş idim ben

198

?

Miģrāb-ı Muģammed ģarem-i emn ü emāndır Allāh u Muģammedle ˘Alìdir der-i ģācet
Miģrāb-ı ˘Alì cāy-ı necāt-ı dil ü cāndır
Ümmìd-i kerem bāb-ı dìgerden hezeyāndır

200

303
304
305
306

.---/.---/.--/.---

11’li hece
ölçüsü

Başlık: Koşma, Hū

Başlık: Ġazel-i Seyyid
Nesìmì

--./.--./.-./.--

Başlık: Nažìre-i Eşref

Fużūlì

66b

199

Kıt’a
/2

--/-.--/-.--/-.- Başlık: Hū

Penbe-i dāġ-ı cünūn içre nihāndır bedenim
Diri olduķça libāsım budur ölsem kefenim

306
Gazel
Edemen terk Fużūlì ser-i kūyun yārıñ
Ne ķadar cevr erişirse bana ĥūbdur vašanım /6

..--/..--/..-/..-

Başlık: Ġazel

Yesārì

66a

305

197

Nesìmì

Ayaķlandır Rıżāyì dest-gìr ol cām-ı
himmetle
Mey-i ˘aşķıñla gök ķandìl olup üftāde
gelmişdir

65b-66a

Ģarìm-i gülşeninden ĥār ucundan dāda
gelmişdir
Açıl ey ġonca-fem bülbül saña feryāda
gelmişdir

66a

196

Rıżāyì

65a

303

195

Rıżā

64b
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˘Ayn-ı ìmānım ˘Alìdir bu cihānda nāmdār
Nāmdār oldı ˘ālemde deñ ŝāģib-i Źü’l-feķār

Ģaķ Te˘ālā verir elbet her ķulunuñ mašlabın Gazel
Mašlabıñ verdi Yesārì ol ķula Perverdigār
/5

-.--/-.--/-.-/-.-

Başlık: Maķām-ı ˘Uşşāķ
Cenāb-ı
Ŝadāret-i
˘Užmāya

Makta beytinin alıntılandığı bir kaynakta şiir, Ali Rıza Paşa adına kaydedilmiştir (bk. Onay 2000: 279)
Mecmuada “kimseler” şeklinde yazılmış olan kelime vezin ve anlam gereği “kimse şeklinde okunmuştur.
Fuzûlî Dîvânı, G CCIV (bk. Akyüz vd., 1958: 328).
Mecmuada “terkini” şeklinde yazılmış olan kelime vezin ve anlam gereği “terk” şeklinde okunmuştur.

67a

307

201

307

●
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?

Yıķılmış bir göñül yap maķŝadıñ i˘mār-ı
mescidse
Ĥalìlu’llāh inşā eylemişdir Ka˘betu’llāhı
Kıt’a
Dil-i vìrāne çerĥiñ beyt-i ma˘mūrundan Göñül kāşānesi ŝun˘-ı Cenāb-ı Ģaķ Te˘ālādır /2
evladır

Mensur

66b

110

Maĥdūm-ı ˘aczì Ģaydarıñ tārìĥ-i mevlūdu
2 Şa˘bān 1288 / 5 Teşrìn-i Evvel 87 Yevm-i Ŝalı ŝabāģ sā˘at 10 vaķti

.---/.---/.--/.---

Başlık: Beyt
Şiirin altına “Kāžım
Paşa” yazılmıştır.

Doğum tarihi kaydı

Sayfanın başına “Cenāb-ı celìl-i velāyet-i Vehbìye” başlığı yazılmış fakat altına başlıkla ilgili herhangi bir şey yazılmamıştır. Ayrıca sayfanın sol kenarında hat temrini
yapılmıştır.

