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16th Century Divan Poet Kâdirî and Ghazals
ÖZET

Bazı divan şairleri şiirlerini derleyip divan haline
getirememişlerdir. Bu şairlerin isimleri, memleketleri,
meslekleri vb. bilgiler tezkireler ve mecmualar sayesinde bilinir,
şiirleri de bu kaynaklar vasıtası ile günümüze ulaşır. On altıncı
asır divan şairlerinden, tezkire yazarlarının kendisinden
övgüyle bahsettikleri Ķādirì'nin de şiirlerini derlediği bir divanı
bulunmamaktadır. Bu çalışmada Ankara Milli Kütüphane
Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 8855/4 numarada kayıtlı
bir mecmuanın 127, 128 ve 129. varaklarında yer alan
"Ġazeliyyāt-ı Ķādirì" başlıklı gazeller ve Ķādirì'nin muhtelif
mecmualarda tespit edilen gazelleri bir araya getirildi. Bu
gazellerin tenkitli metinleri verildi ve günümüz Türkçesi ile
çevirileri yapıldı. Tezkirelerde ve başlıklarında biyografik
bilgiler bulunan nazire mecmualarında Ķādirì'nin hayatı ve
edebi şahsiyeti hakkında verilen bilgiler derlendi.
27 gazeli tespit edilen Ķādirì'nin mecmualarda yer alan
gazellerinden 8'i zemin şiirdir. Zemin şiirlerine toplamda 103
nazire yazılmıştır. Çalışmada gazellerin günümüz Türkçesi'ne
çevirilerinden önce zemin şiir ya da nazire olduğu bilgisi
verildi. Ķādirì'nin nazirelerinin altına hangi şairi tanzir ettiği
ve taznir ettiği gazelin matla beyti; zemin şiirlerinin altına ise
o şiire yazılan nazire adedi ve nazirelerin şairlerinin adı yazıldı.
Böylece Ķādirì'nin gazelleri okunurken hangi şairlere
öykündüğü ya da kimleri etkilediği de görülecektir. Gazellerin
dipnotlardaki başlıklarına gazel yazmada yer alıyorsa gazelin
yazmada bulunduğu yer, mecmualardan tespit edildiyse gazelin
mecmuadaki numarası yazıldı. Mecmualarda Ķādirì'nin
gazellerinden önce verilen adı, mesleği, yaşadığı dönem gibi
bilgiler dipnotta çeviriyazı ile yazıldı.



ABSTRACT

Some divan poets could not compile their poems and
convert them into divan. These poets' names, countries,
professions, etc. are known thanks to tazhkira and
mecmuas, and their poems reach today through these
sources. The sixteenth-century divan poet, Ķādirì, whom
tazhkira writers talked about him with praise, does not
have a divan that compiles his poems. In this study, the
ghazals titled "Ġazeliyyāt-ı Ķādirì" on pages 127, 128 and
129 of a mecmua registered in Ankara National Library
Manuscripts Collection 06 Mil Yz A 8855/4 and -ghazals
of Ķādirì in other mecmuas were brought together. Critical
texts of these ghazals were given and prose translations
were made. Information about the life and literary
personality of Ķādirì was compiled in the Nazirah
magazines, which contain biographical information in the
titles.
Ķādirì, whose 27 ghazals were identified, only 8 of them
are substratum poems. 103 nazirah were written to his
substratum poems. In this study, it was informed if the
poems are ghazals or substratum poems before their
translation into contemporary Turkish. Under the Ķādirì's
nazirah, it was written which poet he emulates, the last
couplet of the ghazal he emulates to, and under his
substratum poems, the number of the nazirah written for
his poems and names of the poets of nazirah were written.
Thus, while reading the ghazals of Ķādirì, it will be seen
that which poets he emulates or which poets emulate him.
In the headings of the footnotes of ghazals, the place was
written if the ghazal was found in the writing, or if it was
identified from the mecmuas, the number of the ghazal in
the mecmua was written. Information given such as his
name, occupation and the period he lived before the ghazals
of Ķādirì in the mecmuas were written in the footnote in
transcriptions.
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Hayatı
Genç yaşta vefat ettiği için divan oluşturacak kadar şiir yazmaya
ömrü yetmeyen Ķādirì'nin hayatı hakkında tezkirelerde verilen bilgiler
muhteliftir. Beyānì tezkiresi ve Ķınalızāde Ģasan Çelebi'nin TeźkiretüˇşŞu˘arā'sında Ķādirì'nin Ispartalı ve adının da Abdülķādir olduğu
yazarken (Sungurhan 2017a: 157; Sungurhan 2017b: 691), Lašìfì'nin
Teźkiretüˇş-Şu˘arā ve Tabŝıratüˇn-Nužamā'sında ve Gelibolulu Muŝšafa
˘Ālì'nin kaleme aldığı Künhüˇl-Aĥbār'ın tezkire kısmında adına dair bir
bilgi yoktur, Edirneli olduğu yazmaktadır (Canım 2018: 425; İsen 2017:
81). Yine Edirneli olduğunu söyleyen Sehì Bey'in Heşt Bihişt'inde,
Ķādirì'nin adı ˘Ìsā Faķìhoġlı diye kayıtlıdır (İpekten vd. 2017: 116). Bütün
bu tezkirelerde ortak olan bilgi ise Ķādirì'nin Sulšān II. Bāyezid [ö. 1512]
zamanında Edirne'de müderris olduğu ve muhtelif beldelerde kadılık
yaptığıdır. Bu bilgi nazire mecmualarında da tekrar etmektedir (Gıynaş
2017: 594; Samancı 2013: 280). Bahsedilen kaynakların hiçbirinde doğum
ve ölümüne dair net bir tarih bulunmamaktadır. Sulšan II. Bāyezid'in
ömrünün sonlarında Ķādirì genç yaşta, kırklı yaşlarının başında ölmüştür
(İpekten vd. 2017: 116; Canım 2018: 425). Bu durumda 1512'den kısa bir
zaman önce öldüğü, 1470'lerin başında da doğduğu söylenilebilir.
Ķādirì'nin ˘İnāyetuˇllāh adlı, şiirle meşgul olan bir oğlu vardır (Sungurhan
2017b: 736). Ģasan Ģüsnü Paşa 1031'de kayıtlı Mecmū˘a-i Nežāˇir'de ve
Eġridirli Ģācı Kemāl'in Cāmi˘uˇn-Nežāˇir'inde Ķādirì'nin babasının
defterdār olduğu bilgisi de yer alır (Samancı 2013: 280; Morkoç 2003:
1001), böyle bir bilgi tezkirelerde yoktur.
Anne, baba, kız ve erkek kardeşlerinin Ķādirì'yi sevdiği kadından
ayırıp onu başkası ile evlendirmek istemelerinden sonra, şair halini Sulšān
II. Bāyezid'e arz etmiştir (Canım 2018: 425-426):
ėy şehinşāh ki āsitānuñda
cümle-i müşkilāt olur münģal
[=Ey eşiğinde meselelerin tamamı halledilen sultanlar sultanı!]
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˘adl ü dāduñ iģāša ķılmışdur
rub˘-ı meskūnı ėy şeh-i a˘del
[=Ey sultanların en âdili, adalet ve doğruluğun bütün dünyayı
kuşatmıştır.]
ne revādur ki devr-i ˘adlüñde
ėde mažlūm žulm ile cedel
[=Senin adaletinin devrinde, mazlumun zulümle mücadele etmesi
reva mıdır?]
māni˘-i vaŝl-ı şem˘ olup miķrāż
per-i pervāneye ėrüre ĥalel
[=Makas(ın), muma kavuşmaya engel olup pervanenin kanadına
ket vurması (reva mıdır?)]
müstaģaķķ-ı viŝāl iken mecnūn
gele mehcūr ėde anı nevfel
[=Mecnûn kavuşmaya hak kazanmış iken, Nevfel'in gelip onu ayrı
düşürmesi (olacak şey midir?)]
zār-ı ferhāda yār-ı şíríni
ģükm ėderse nˇola şeh-i a˘del
[=Sultanların en âdili, Şirin/tatlı sevgiliyi Ferhad'ın inlemesine
yazarsa/hükmederse şaşılmaz.]
dilerüm devletüñ müˇebbed ola
˘adl ile ebed muĥalled ola
[=Dilerim saltanatın ebedi olsun, adalet ile sonsuza kadar sürsün.]

Edebî Kişiliği
Tezkire yazarları Ķādirì'nin şairliğinden övgü ile bahsederler. Erken
yaşta hayatını kaybettiği için şiirlerini divan olarak derleyememiştir.
Yavuz Sulšān Selìm'in [ö. 1520] onun şiirlerini okuduğunda çok
beğendiği, "Yüce bir tabiat ancak bu kadar olur" dediği rivayet olunur.
Şairler arasında benzeri az bulunan bir kimsedir, daha önce ifade
edilmemiş fikirleri ve özgün hayalleri vardır. Faziletli bir fıkıh âlimi,
müfessir ve muhaddistir (Canım 2018: 425). Arabî ilimlerde ve edebiyatta
oldukça bilgili ve marifetlidir. Bursa'ya gittiği bir seferde, Lāmi˘ì Çelebi
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tarafından ağırlanır, şiir meclisinde aralarında bir münakaşa olur. Lāmi˘ì,
Fars edebiyatındaki kapalı manaların ve ince zarif sözlerin Arap
edebiyatında olmadığını, bu sebeple Fars edebiyatının daha güzel
olduğunu iddia eder. Ķādirì ise bunun tam tersi olduğunu savunur. Bu
düşüncesini ispat için de onlardan Farsça şiirler okumalarını ister. Bu
şiirlere Arapça nazire söyleyemezse yenilgiyi kabul edeceğini söyler.
Nitekim Lāmi˘ì ve yanındakiler ezberlerindeki Farsça beyitleri okudukça,
Ķādirì bu beyitlere derhal Arapça nazire söyler. Öyle bir sanat gösterir ki,
Lāmi˘ì insaf edip Kemāl-Paşazāde'nin bile böyle kudretli olmadığını ifade
eder (Canım 2018: 425; Sungurhan 2017a: 158). Sehì Bey Ķādirì'nin şiirde
kendine has bir tarzının, parlak hayallerinin ve paha biçilmez güzellikte
şiirlerinin olduğunu söyler (İpekten vd. 2017: 116). Nesirde de kudretli
olan Ķādirì, Rodos yakınlarında bir beldede kadı iken, Rodos'un fethinin
çok mühim ve sultana şart olduğuna dair bir yazı kaleme alır. Bu yazı
ilerleyen tarihlerde Yavuz Sulšān Selìm'in eline geçtiğinde padişah çok
etkilenir, huzuru kaçar ve adanın fethi için önemli çalışmalar yapar. "Eğer
bu kadının arzında latif bir nesir ve güzel bir eda olmasaydı, şüphesiz
arzını ayaklar altına alırdım." dediği rivayet olunur (Sungurhan 2017b:
692).
Ķādirì, kadılık yapmak istediğinde nişancılık görevinde bulunan
Tācizāde Ca˘fer Çelebi [ö. 1512] önce onun kadı olmasına razı gelmemiş,
yüce tabiatının kadılığa münasip olmadığını söylemiştir. Daha sonra
Ķādirì Arapça bir Hüccet-i ˘Işķıyye yazmış, bunu okuyan Tācizāde Ca˘fer
Çelebi kadılık yapması için gerekli evrakı imzalamış ve istediği yeri ona
ihsan etmiştir (Sungurhan 2017b: 692).
Ķādirì'nin az sayıdaki gazelinde karşılaşılan kabakla yüzmeyi öğren: G. 2/4, baş çek-: G. 6/3, bağrı başlı gözü yaşlı: G. 8/5, kılıçlara düş- (yalın
kılıca düş-): G. 9/2, yüz suyu dök-: G. 17/2, canı çık-: G. 19/1, parmağını
ısır-: G. 20/4, yay as-: G. 22/2, domuzdan kıl kopar-: G. 22/3, şeriatın
kestiği parmak acımaz: G. 22/4, vaz gel-: G. 27/1 gibi ifadeler, onun
şiirinde meramını anlatırken, söz oyunları yaparken atasözleri ve
deyimleri başarı ile kullandığını göstermektedir:
ŝaķalını ģasūduñ yolagör kim
šoñuzdan aŝŝıdur bir ķıl ķoparmaķ
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beni öldür gözüñ fetvā vėrürse
acımaz şer˘ ķaš˘ ėtdügi barmaķ (G. 22/3-4)

"Redd-i matla" denilen, matla beytinin mısralarından birinin makta
beytinde tekrar etmesi (İpekten 2009: 18) Ķādirì'de de görülür: ˘arż eyleyeli
mekteb-i ģüsnüñ kitāb-ı ģaķķ mısrası, 23. gazelde redd-i matla olarak makta
beytinde tekrar etmiştir.
Ķādirì, yaşadığı devrin padişahı olan Sulšān II. Bāyezid'i övdüğü bir
gazelinin makta beytinde padişahın adını anarak hem tezkirelerde verilen
bilgiyi teyit etmiş, hem de şiirinin konusunu açık bir ifade ile dile
getirmiştir:
şeh bāyezíd ėşigine yüz sür ki ķādirì
yüzin süren ėşigine gerdūn-cenāb olur (G. 15/6)

Kaynaklarda verilen bilgiler Ķādirì'nin Arabî ilimlere ve edebiyata
hakimiyetinin çok iyi olduğunu gösterir. Hem şiirde hem de nesirde
padişahların, diğer şairlerin ve tezkire yazarlarının övgüsünü
kazanmıştır. Genç yaşta öldüğü için şiirlerini derleyip divan haline
getirememiştir. Çeşitli mecmualarda şiirleri bulunan Ķādirì'nin, en fazla
şiirinin bulunduğu mecmua olan Pervāne Bey'in Mecmū˘a-i Nežāˇir'inde
[Derlenişi: 1560-61] yirmi bir gazeli vardır. Bu gazellerden sekizi zemin
şiirdir. ˘Amrì [ö. 1523], Ģayretì [ö. 1534], Aģmed Paşa [ö. 1497], Sehì Bey
[ö. 1549], Źātì [ö. 1546], Bāķì [ö. 1600], Helākì [ö. 1572-76], Cem Sulšān [ö.
1495], Meˇālì [ö. 1535-36], Edirneli Nažmì [ö. 1559], Muģibbì [ö. 1566],
Lāmi˘ì Çelebi [ö. 1532], Mesìģì [ö. 1512], Tācizāde Ca˘fer Çelebi, Mihrì
Ĥātūn [ö. 1514-15], Ĥayālì Bey [ö. 1557] Ķādirì'nin şiirlerine nazire yazan
şairlerden bazılarıdır. Sekiz zemin şiiri toplamda 103 kez tanzir edilmiştir.
Ķādirì'ye ait olduğu tespit edilen yirmi yedi gazelde, yedi farklı vezin
kullanılmıştır. Şair, ifadelerini güçlendirip süslerken şiirin dış yapısına da
gerekli hassasiyeti göstermiş, farklı kalıpların getirdiği zenginlikleri
denemiştir denilebilir. Vezin tercihlerine bakıldığında şairin on bir
gazelinde Remel-i müsemmen-i mahzûf (Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün
fā‘ilün); altı gazelinde de aruzun kıvrak kalıplarından Muzâri‘-i
müsemmen-i ahreb-i mekfûf-ı mahzûf (Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün)
kullandığı görülür.
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Tenkitli Metin Hakkında
Çalışmaya kaynak teşkil eden Ankara Milli Kütüphane Yazmalar
Koleksiyonu 06 Mil Yz A 8855/4 numarada kayıtlı yazmanın 127, 128 ve
129. sayfalarındaki Ġazeliyyāt-ı Ķādirì başlıklı on gazel, metinde MY
kısaltması ile verildi. Bu gazellerden üç tanesi taranan mecmualarda yer
almamaktadır, bu çalışma ile ilim âlemine tanıtıldı. Ķādirì'nin şiirlerinin
bulunduğu mecmualardan Pervāne Bey'in Mecmū˘a-i Nežāˇiri PM
kısaltması ile; Edirneli Nažmì'nin Mecma˘üˇn-Nežāˇir'i [Derlenişi: 1523]
NM kısaltması ile; Süleymâniye Kütüphanesi Ģasan Ģüsnü Paşa 1031'de
kayıtlı Mecmū˘a-i Nežāˇir HHP kısaltması ile; Eġridirli Ģācı Kemāl'in
Cāmi˘uˇn-Nežāˇir'i HK kısaltması ile; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler T
2955'te kayıtlı Cāmi˘uˇn-Nežāˇir CN kısaltması ile verildi. Mecmualarda,
gazel başlıklarında şair hakkında verilen bilgiler dipnotta çeviriyazı ile
gösterildi. Gazellerin tamamının günümüz diline çevirisi yapıldı, çeviriler
dipnotlarda beyit sırasına göre yazıldı. Çalışmanın asıl kaynağı olan
yazmada, gazeller karışık bir şekilde tertip edilmiştir. Bu sebeple
çalışmadaki ilk on gazel yazmada olduğu hal üzerine sıralandı. Yazmada
olmayıp mecmualarda yer alan gazeller ise, ilk on gazelden sonra elif be
sırası gözetilerek düzenlendi. Ķādirì'nin gazellerinin derlendiği bu
çalışmada, gazellerin büyük bir kısmı nazire mecmualarından alındığı
için şairin hangi şiirinin zemin, hangi şiirinin nazire olduğu; zemin şiirine
kimlerin nazire yazdığı, naziresini kime yazdığı bilgileri dipnotlarda
çeviriden önce gösterildi.
Sonuç
Ķādirì'nin, Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz
A 8855/4 numarada kayıtlı mecmuanın 127, 128 ve 129. sayfalarında yer
alan "Ġazeliyyāt-ı Ķādirì" başlıklı gazelleri ile Pervāne Bey nazire
mecmuası, Edirneli Nažmì'nin Mecma˘üˇn-Nežāˇir'i, Süleymâniye
Kütüphanesi Ģasan Ģüsnü Paşa 1031'de kayıtlı Mecmū˘a-i Nežāˇir,
Eġridirli Ģācı Kemāl'in Cāmi˘uˇn-Nežāˇir'i ve İstanbul Üniversitesi Nadir
Eserler T 2955'te kayıtlı Cāmi˘uˇn-Nežāˇir'de yer alan gazelleri derlendi.
Bahsedilen yazmada yer alan on gazelin üçü mecmualarda yer
almamaktadır, bu çalışma ile gün yüzüne çıkarıldı. Mecmualarda dağınık
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halde bulunan Ķādirì'ye ait yirmi dört gazel derlendi, nesre çevirileri
yapıldı. Tezkirelerde ve mecmualardaki şiirlerin başlıklarında Ķādirì
hakkında verilen bilgilerden hareketle onun edebi şahsiyeti ortaya
konulmaya çalışıldı.
Kendisi de şair olan Yavuz Sulšān Selìm'in, Ķādirì'nin şiirleri
hakkındaki övgü dolu sözleri ve tezkire yazarlarının tamamının onun
şiirde ve nesirde ne kadar kudretli olduğunu söylemeleri, onun edebi
yönünü ortaya koymaktadır. Lāmi˘ì'nin, Arapça'ya ve Arap edebiyatına
olan hakimiyeti karşısında Ķādirì'yi devrin büyük âlim ve şairi KemālPaşazāde ile kıyaslaması, onun bu alanda da yetenekli bir kimse
olduğunu gösterir.
Elde edilen yazmada ve mecmualarda Ķādirì'ye ait olduğu tespit
edilen şiir sayısı yirmi yedidir. Ortaya konulacak yeni çalışmalarda
Ķādirì'ye ait farklı gazeller bulundukça bu sayının artması
beklenmektedir.
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1.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

˘ışķ mıdur vādi-i cismümde ġavġā eyleyen
milk-i kār u bānı ˘aķl u fikri yaġmā eyleyen

2.

görinen mir˘āt-ı çeşmümde cemālüñdür hemìn
ģüsnüñi cānā gör sensin temāşā eyleyen

3.

˘ışķ mıdur ģaķķı mūŝā-veş temāşā eyleyüp
sìnesini ehl-i ˘ışķuñ šūr-ı sìnā eyleyen

4.

˘ışķ mıdur bu beden ķabrinde dil medfūn iken
tāze cān vėrüp mesìģā gibi iģyā eyleyen

5.

˘ışķ mıdur eyleyüp alçaķ göñüllerde ķarār
nüh felekden ķādirì ķadrini a˘lā eyleyen

1

.

1

2

3

4

5

MY: 127b.
Bedenimin vadisinde kavga eden; kervan malını, aklı ve fikri yağmalayan aşk
mıdır?
Gözümün aynasında her an görünen senin güzelliğindir; ey can gör, güzelliğini
izleyen sensin.
Hz. Mûsâ gibi Hakk'ı seyredip, aşk ehlinin sinesini Tûr-ı Sînâ eyleyen aşk
mıdır?
Gönül bu beden kabrinde gömülü iken, taze can verip onu Hz. İsa gibi dirilten
aşk mıdır?
Kâdirî, alçak gönüllerde durup da itibarını dokuz kat felekten daha yüce kılan
aşk mıdır?
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2.
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużārì – – + / – + – + / + – – + / – + –
1.

leylì gibi çemende ķonup gül otaġ ile
mecnūn yüregi gibi yanar lāle dāġ ile

2.

hengāme-gìr olursa ŝurāģì ˘aceb degül
kim nėce pehlevānı baŝar bir ayāġ ile

3.

pervāneler nemed gėyüp envār-ı ģüsnüñi
dervìşler gibi dolanurlar çerāġ ile

4.

dil šıflı gözleriyle düşüp baģr-i eşküme
ögrendi ŝuda yüzmegi iki ķabaġ ile

5.

kūyuñda ķādirìyi raķìb ile dėr gören
bülbül çemende hem-nefes olur mı zāġ ile

2

.

1

2

3

4

5

MY: 127b.; PM: G. 6138 Kādirì müderrisìn ķısmındandur.; HHP: G. 518
Ķādirì Çelebi Sulšān Bāyezid Ĥān zamānında müderrisìn šāyifesinden idi.
Defterdār-zāde imiş.
(Zemin şiirdir; nazire yazan şairler: Fiġāní, Emrí, Raģmí.)
Gül, çimenlikte Leylâ/gece gibi otağıyla konaklarken, lale Mecnun yüreği
misali dağ ile yanar.
Nice pehlivanı bir kadeh/hile ile alt eden sürahinin hokkabaz olmasına
şaşılmaz.
Pervaneler, dervişler gibi keçe giyip, meşale ile senin güzelliğinin nurunu tavaf
ederler.
Gönül çocuğu gözleriyle gözyaşımın denizine düşüp, iki kabak ile suda
yüzmeyi öğrendi.
Mahallende Kâdirî'yi rakiple birlikte gören, "Bülbül bahçede karga ile canciğer
arkadaş mı olur?", der.
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3.
Fe‘ilātün (fā‘ilātün) fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün (fe‘ilān)
Remel + + – –/ + + – – / + + – – / + + –
1.

sevdi biñ cān ile dil bir ŝanem-i māh-veşi
ki ruĥı şem˘ine pervāne ķılupdur güneşi

2.

kim ola berg-i güli nisbet ėdüp ˘ārıżuña
şāh-ı iķlìme berāber göre bir ĥār-keşi

3.

elüm ėrmez ķadeh-i vaŝla dirìġā ki beni
yaķdı yandurdı helāk ėtdi firāķuñ ˘ašaşı

4.

dėr gören la˘l-i lebüñde ŝanemā beñlerüñi
zemzem üzre görinür bir nėce šıfl-ı ģabeşì

5.

ģasret-i būs u kėnār ile eger ölmez ise
bir kėnāra çıķarur kādirìyi gözi yaşı

3

.

1

2

3

4

5

MY: 127b.; PM: G. 7492.; NM: G. 5156.
(Necātí Beg'in delü olma göricek nāz ile bir māhveşi/ ŝaçı zencírine ėy dil šolaşıgör
šolaşı matlalı gazeline naziredir.)
Gönül, yanağının mumuna güneşin pervane olduğu, ay yüzlü put gibi bir
güzeli bin can ile sevdi.
Senin yanağınla gül yaprağını kıyaslayıp, dünyanın sultanı ile bir diken
taşıyanı bir tutan kim olabilir?
Ayrılığının susuzluğu beni yakıp kavurup öyle helak etti ki, eyvahlar olsun
vuslat kadehine elim ulaşmaz!
Ey put gibi güzel, lal taşı gibi dudağının çevresinde benlerini gören, "Zemzem
üzerinde ne kadar çok Habeş çocuğu görünüyor!", der.
Öpüp kucaklamak hasreti ile eğer ölmezse, gözünün yaşı Kâdirî'yi bir kenara
çıkarır/kurtarır.
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4.
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużārì – – + / – + – + / + – – + / – + –
1.

mecnūn ki vaģş ü šayr aña dāˇim sipāh imiş
dìvāneler içinde ˘aceb pādişāh imiş

2.

sevdā-yı tāc ü taĥt ile ġavġaya düşme kim
devlet cihānda ˘āşıķa terk-i külāh imiş

3.

kūh üzre ebr olup dün ü gün [nāleler] ķılan
ferhād sìnesindeki dūd-ı siyāh imiş

4.

āh oldı mūnisüm ġam-ı ˘ışķuñla dōstum
˘ālem mu˘ayyen oldı bu yolda tebāh imiş

5.

meyĥāne gūşesin felege vėrme ķādirì
n'ola ĥarāb ise bir ulu bār-gāh imiş

4

.

1

2

3

4

5

MY: 128a.; PM: G. 3499.
(Aģmed Paşa'nın ġamzeñ diler ki dilde belā-yı siyāh imiş/ dünyā meleklerine ķapuñ
būsegāh imiş matlalı gazeline naziredir.)
Vahşi hayvanlar ve kuşların ona dâima asker olduğu Mecnun, divaneler içinde
şaşırtıcı bir padişah imiş.
Âşığa dünyada devlet, külahını terk etmektir; taç ve taht sevdası ile kavgaya
düşme.
Dağ üzerinde bulut olup gece gündüz inleyen, Ferhad'ın sinesindeki siyah
duman imiş.
Sevgilim, senin aşkının gamıyla dostum âh oldu; anlaşıldı, bu yolda âlem
perişan imiş.
Kâdirî, meyhane köşesini dünyalara bile verme; (şimdi) harap olsa ne çıkar,
(bizim için) bir ulu saray imiş.
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5.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

gözyaşı olup revān ol mehliķāyı ķarşılar
yügrişür ešfāl ŝankim āşināyı ķarşılar

2.

ķaşı yāyın dāmen-i zülfinde görüp murġ-ı dil
ġamzesinden ķaçmaz ol tìr-i belāyı ķarşılar

3.

rāh-ı vaŝluñdan ĥaber-dār olmaġ-içün dōstum
biñ āhum her seģer bād-ı ŝabāyı ķarşılar

4.

˘iźźet ėdüp ķarşu var ėy dil ġam-ı dildāra kim
şehrine gelse ra˘iyyet pādişāhı ķarşılar

5.

durduġınca ķādirì kūyuñda nālān olmaġa
itlerüñ ġavġālar ėdüp ol gedāyı ķarşılar

5

.

1

2

3

4

5

MY: 128a.
Sanki çocukların tanıdıkları birini koşuşup karşıladıkları gibi, gözyaşı da akıp
o ay yüzlü güzeli karşılar.
Gönül kuşu (sevgilinin) kaşının yayını saçının ucunda görür, öldürücü
bakışlarından kaçmaz; o bela okunu karşılar.
Dostum, binlerce ahım (sana) kavuşma yolundan haberdar olmak için her
sabah tan yelini karşılar.
Ey gönül, şehrine gelen padişahı halkın karşıladığı gibi, sen de hürmet edip
sevgilinin gamını karşıla.
Kâdirî senin mahallende durduğu müddetçe, (yalnız kalıp) inlemesin diye,
mahallenin köpekleri kavgalar edip o köleyi karşılar.
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6.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

başlamış bünyād ėderken ibn-i āźer ka˘beye
bir göñül yapmaķ dėmiş olur ber-ā-ber ka˘beye

2.

ėşigüñe gözlerüm müjgān-ı ĥūn-ālūdemi
nėce sürsün kim ayaķ baŝmaz kebūter ka˘beye

3.

fitne-i devr-i ķıyāmetdür ķoparma ĥaššuñı
ķorķaram kim baş çeküp ķaŝd ėde kāfir ka˘beye

4.

ėşiginde sözlerüm göñlüñe aġır gelmesün
çün raķìbā yük götürmekle varur ĥar ka˘beye

5.

ķādirìyi sa˘y ėdüp yāruñ ėrişdür kūyına
ĥayr ėdüp varmaķ dilerseñ ėy birāder ka˘beye

6

.

1

2

3

4

5

MY: 128b.; PM: G. 7095.; CN: G. 1116.
(Necātí Beg'in beñzedürken yār ėşigin ehl-i diller kaʻbeye/ başlamamış idi ibrāhím-i
āźer kaʻbeye matlalı gazeline naziredir.)
Âzer oğlu İbrahim (as) Kâbe'nin inşasına başlamışken, "Bir gönül yapmak,
Kâbe'yi yapmakla bir oldu.", demiş.
Güvercin Kâbe'ye ayak basmazken, gözlerim kan bulaşmış kirpiklerimi senin
eşiğine nasıl sürsün?
Âhir zaman fitnesi (olan) ayva tüylerini koparma; korkarım ki kafir, baş çekip
Kâbe'ye zarar vermeye kalkar.
Ey rakip, eşiğinde sözlerim gönlüne ağır gelmesin; çünkü eşek, Kâbe'ye yük
taşıyarak ulaşır.
Ey kardeşim, hayır yapıp Kâbe'ye ulaşmak dilersen, çabalayıp/sa'y edip
Kâdirî'yi sevgilinin mahallesine ulaştır.
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7.
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużārì – – + / – + – + / + – – + / – + –
1.

sūzì ġamuñla ger ķılam aģvālümi raķam
derģāl odlara šutışalar levģ ile ķalem

2.

zehr-i firāķ ile bilinür leźźet-i vaŝl
ma˘lūm olmaz elindeyken ķadr-i cām-ı cem

3.

dilden kėnār-ı çarĥa ķalem çekdi āteşüm
el-˘ışķu fiˇl-ķulūbi keˇn-nāri aleˇl-˘alem

4.

sūzum seģerde şem˘-i şeb-efrūzdur benüm
mümtāz olur nefes verėcek bād-ı ŝubģ-dem

5.

senden ne gelse cānuma minnet görür gözüm
ger nāvek-i cefā ola ger ĥançer-i sitem

6.

ėy dōst her nefesde eger ķādirì gibi
biñ bì-nevā bu ġamdan ölürse saña ne ġam

7

.

1

2

3

4

5

6

MY: 128b.
Eğer senin yakıcı ayrılığınla halimi yazıya döksem, kağıt ile kalem derhal
ateşlere tutuşurlar.
Kavuşmanın tadı ayrılığın zehri ile bilinir, Cem'in kadehinin değeri eldeyken
anlaşılmaz.
Ateşim, gökyüzünün kenarına gönülden kalem çekti/yazmaya başladı:
Kalpteki aşk, bayrak üstündeki ateş gibidir (çok belirgindir).
Iztırabım/Ateşim, seher vakti geceyi aydınlatan mumdur, tan yeli nefes
verdiğinde muhteşem olur.
İster zulüm oku olsun, ister sitem hançeri; senden ne gelirse gelsin gözüme
lütuf görünür.
Ey dost, eğer her nefeste Kâdirî gibi binlerce nasipsiz bu gamdan ölse de sen
üzülme.
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8.
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużārì – – + / – + – + / + – – + / – + –
1.

cāzū gözüñ ki siģr ile egmez cihāna baş
bozdı tılısm-ı ˘aķlı ėdüp sırr-ı ˘ışķı fāş

2.

meydān-ı ģüsn içinde iki pehlevān gibi
ebrūların gör ki ķomış bir birine baş

3.

sevdā-yı ĥāme ŝaldı dil āşüfte ˘āşıķı
bu ĥāl-i ˘anberìn ile ol zülf-i müşg-pāş

4.

sìnemde cānı gibi göñül derd-i ˘ışķuñı
pinhān ėderdi ķılmasa yaşum cihāna fāş

5.

raģm eyle ķādirìye ki ol baġrı başlınuñ
hecrüñde çeşme gibi gözinden aķdı yaş

8

.

1

2

3

4

5

MY: 128b.; PM: G. 3412 Ķādirì Efendi müderris idi.
(Zemin şiirdir; kendisine nazire yazan şairler: Lāmi˘í, Źātí, Źātí, Ĥayālí Bey,
Ĥayālí Bey, Helākí, Sebzí.)
Sihir ile dünyaya baş eğmeyen fitneci gözün, aşkın sırrını açığa çıkarıp aklın
büyüsünü bozdu.
sırr PM: künc MY.
Güzellik meydanında başlarını birbirine dayamış iki pehlivan gibi (duran)
kaşlarını gör.
Gönül, bu amber kokulu ben ve o misk saçan saç, perişan âşığı kalem/yazma
sevdasına düşürdü.
Gözyaşım dünyaya duyurmasaydı, gönül senin aşkının derdini göğsünde canı
gibi saklardı.
cānı PM: ĥāl MY.
(Sevgili), o kalbi yaralı Kâdirî'ye acı; senin ayrılığında gözünden çeşme gibi yaş
aktı.
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9.
Mefā‘ílün mefā‘ílün fe‘ūlün
Hezec + – – – / + – – – / + – –
1.

ķaçan bir ġonca-i ter bitse tāze
açar aġzın biñ bülbül niyāza

2.

ķılıçlar ucına düşmezdi sūsen
uzatmasaydı dil sen serv-i nāža

3.

ķara zülfüñ-durur ˘ömr-i dırāzum
beni ģaķ ėrgüre ˘ömr-i dırāza

4.

nigārā šurreñüñ hecrinde sìnem
dögünmekden dönübdür šabl-bāza

5.

yanalı ˘ışķ odına ˘ūd gibi
düşübdür ķādirì söz ile sāza

9

.

1

2

3
4

5

MY: 129a.; PM: G. 6805 Müderrisìn ķısmındandur.; NM: G. 4601.
(Ĥafí'nin ķaçan bir ġonca-i ter bitse tāze/ açar aġzını biñ bülbül niyāza matlalı
gazeline naziredir.)
Ne zaman yeni bir taze gonca açsa, binlerce bülbül ağzını açıp
niyaza/şakımaya başlar.
Zambak, sen nazlı selviye dil uzatmasaydı, kılıçlar ucuna düşmezdi/intihar
etmezdi.
Benim uzun ömrüm, senin kara zülfündür; Allah beni uzun ömre kavuştursun.
Ey resim gibi güzel, göğsüm senin kaküllerinin ayrılığında, dövünmekten
davlumbaza dönmüştür.
Kâdirî ud gibi aşk ateşine yandığından beri, söz ile saza düşmüştür.
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10.
Fe‘ilātün (fā‘ilātün) fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün (fe‘ilān)
Remel + + – –/ + + – – / + + – – / + + –
1.

gėceler ŝubģa degin şevķumu ėy māh saña
gün gibi rūşen ėder meş˘ale-i āh saña

2.

dilberā zülf ü lebüñ yādına bir ĥırķa ile
baña bir loķma yėter manŝıb ile cāh saña

3.

šutışup yanar idüñ odlara pervāne gibi
söylesem derdümi ėy murġ-ı seģergāh saña

4.

sālik-i rāh-ı ˘adem ol ķoma göñlüñde vücūd
tā ĥayāl-i leb-i cānān ola hem-rāh saña

5.

ķādirì ġam yėme kim bir gün ola šopraġuñı
kìmyā ėde ėrişüp nažar-ı şāh saña

10

.

1

2

3

4

5

MY: 129a.; PM: G. 198 Defterderdār-zāde idi müderris ķısmındandur.; NM:
G. 245.
(Necātí Beg'in eśer ėtmez n'ėdelüm āh-ı seģergāh saña/ meger inŝāf vėre sevdügüm
allāh saña matlalı gazeline naziredir.)
Ey ay gibi güzel, geceleri sabahlara kadar ahımın meşalesi, arzumu sana güneş
gibi aşikar eder.
Ey sevgili, senin saçının ve dudağının hatırına bana bir hırka ile bir lokma yeter;
makam ve mevki senin (olsun).
Ey seher vaktinin kuşu/bülbül, derdimi sana söyleseydim pervane misali
ateşlere tutuşup yanardın.
(Ey âşık), yokluk yolunun yolcusu ol, gönlünde varlık bırakma; öyle ki
sevgilinin dudağının hayali sana yoldaş olsun.
Kâdirî kederlenme, gün gelir o sultanın lutfedici bakışı ulaşıp senin toprağını
altın eder.
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11.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

gül yüzine ķarşu ėtmesün ˘ayb ol ģabìb
çün ŝeved ĥurrem gülistān ez-fiġān-ı ˘andelìb

2.

izi tozına yüzüm sürmek n'içün ola ba˘ìd
çün ser-i insān-ı kāmìl-rā ŝeved devlet ķarìb

3.

la˘lüñi ŝorup zenaĥdānuñda şād ėderdi ġam
bu ki mey-ĥvār olana leźźetlüdür ġāyet de sìb

4.

n'içün ėtmezsin ģaźer āhumdan ėy dilber benüm
kim dėmişlerdür eridür āheni āh-ı ġarìb

5.

nėce gitsün ķādirì ķapuñdan ėy ˘ìsā-nefes
zülf-i kāfir-kìşüñ aŝdı boynına çün kim ŝalìb

11

.

1

2

3

4

5

PM: G. 790.; NM: G. 450.
(Aģmedí'nin ˘ışķuñuñ odına düşdüm ģālümi ŝor ėy ģabíb/ derdmendem derdüme
tímār eyle ėy šabíb matlalı gazeline naziredir.)
O sevgili gül yüzüne karşı ayıp etmesin, çünkü bülbülün feryadından gülistan
yeşerir.
(Sevgilinin) izinin tozuna yüzümü sürmek niçin uzak olsun? Çünkü kamil
insanın başı talihe/devlete yakın olur.
Sarhoş olana elmanın oldukça tatlı gelmesi gibi, gam da senin çenende
dudağını sorup/emip mutlu olurdu.
Ey sevgili, "Garibin ahı demiri eritir.", dedikleri halde niçin benim ahımdan
korkmazsın?
Ey İsa nefesli, merhametsiz saçın boynuna haç gibi astığı için, Kâdirî senin
kapından nasıl uzaklaşsın?
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12.
Mefā‘ílün mefā‘ílün fe‘ūlün
Hezec + – – – / + – – – / + – –
1.

gözümden gitmedi ol serv-ķāmet
namāz-ı ˘ışķa ėdelden iķāmet

2.

dile vaŝluñ żiyāfetĥānesinden
šutar çeşm ü lebüñ bādām u şerbet

3.

ĥayāl-i ĥašš-ı sebzüñ ėy emìrüm
yėter başumda ˘unvān-ı siyādet

4.

˘aceb mi ģarf ģarf ėrerse ĥaššuñ
çün ėrdi levģ-i ķurˇān āyet āyet

5.

ölürse ķādirì kūyuñda cānā
işidenler dėyeler yėri cennet

12

.

1
2

3

4

5

PM: G. 1097 Müderrisìn ķısmındandur.
(Ĥafí'nin leb-i la˘linden ėtdükçe rivāyet/ ŝafā bulur bu cān u dil be-ġāyet matlalı
gazeline naziredir.)
Aşk namazına kalktığımdan beri o servi boylu gözümden gitmedi.
Gözlerin ve dudakların sana kavuşmanın ziyafet evinden, gönlüme badem ve
şerbet ikram ederler.
Ey emirim, başımda beylik unvanı olarak senin yeni bitmiş ayva tüylerinin
hayali yeter.
Ayva tüylerinin harf harf yetişmesine şaşılmaz, zira Kuran levhası ayet ayet
tamama ermiştir.
Ey sevgili, Kâdirî senin mahallende ölürse, duyanlar "Yeri cennet!", desinler.
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13.
Mefā‘ílün mefā‘ílün fe‘ūlün
Hezec + – – – / + – – – / + – –
1.

benem ˘ışķ ehline ˘ālemde üstād
ne mecnūndur benüm yanumda ferhād

2.

beķā-yı ˘ömrüñ içün her seģer gül
açup eczā oķur bülbüller evrād

3.

bu fürķatden ben öldüm ėy mu˘allim
daĥı ķılmaz mısın ol servi āzād

4.

yöri ŝōfì ki bir dem ŝoģbetüñden
bu yıķıķ göñlümüz olmadı ābād

5.

yėter cevrüm dėmişsin ķādirìye
elüñden hey vefāsuz dād ü feryād

13
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PM: G. 1382.; NM: G. 791.
(Zemin şiirdir; nazire yazan şairler: ˘Amrí, Ģayretí, Aģmed Paşa, Şírí, Sehí Bey,
Sebzí, Zihní, Źātí, Ģayretí, Ahdí, Bāķí, Bāķí, Helākí, Žuhūrí, Selmān-ı Ķāēí,
Selmān-ı Ķāēí, Ģasan Çelebi, Sühāyí Bey, Riyāżí, Aģmedí-i Selef, Sürūrí, Cem
Sulšān, Nižāmí, Meˇālí, Celílí, Şem˘í, Refíķí, Refíķí, Nažmí, Muģibbí, Muģibbí,
Revāní.)
Dünyada aşk ehline üstat benim; benim yanımda ne Mecnun ne de Ferhad
(üstat) değildir.
(Sevgili), senin ömrünün devamı için her sabah gül cüzler açar, bülbüller
dualar okur.
Ey hoca, ben bu ayrılıktan öldüm; daha o servi boyluyu azat etmeyecek misin?
Ey sofu yürü git, bu yıkık gönlümüz senin sohbetinden bir an olsun mamur
olmadı/keyif almadı.
Hey vefasız, "Kâdirî'ye zulmüm yeter.", demişsin; senin elinden illallah!

16. Asır Şairi Kâdirî ve Gazelleri ● 241

14.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

bāşum üzre āteş-i ġam tābı tāc-ı zer yėter
dāġlar cismümde altunlu benek zìver yėter

2.

şāh-ı ˘ışķam minnetüm yoķdur sipihr ü encüme
dūd-ı āhum eşk-i çeşmüm ĥayme vü leşker yėter

3.

saña girde-bāliş-i zer-beft-i eflāk ü baña
ķanlu yaşumla münaķķaş seng-i ĥārālar yėter

4.

sen döşen gülşende dìbāyı çemende lāleler
külĥan-ı ġamda baña aĥkerlü ĥākister yėter

5.

n'eylerüz çarĥuñ hümā-yı mihr-i zerrìn-bālini
šıfl-ı dil dāmına murġ-ı āh-ı āteş-per yėter

6.

ĥayl-i miģnetden ĥalāŝ olmaġa el-ģaķ ķādirì
gūşe-i mey-ĥāne ģıŝn ü cām-ı mey miġfer yėter
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PM: G. 1543 Ķādirì-i müderris.
(Zemin şiirdir; nazire yazan şairler: Ķadrí, Źātí, Źātí, Sūzí, ˘Avní, Sürūrí,
Nažmí, Ĥišābí, Nehārí, Ŝabāyí, Sehí Bey, Mu˘ídí, Ża˘ífí, Ŝıfātí, Nažmí, Selmān-ı
Ķāēí, Derūní, Rāżí, Rāżí, Nāŝır, Lāmi˘í, Niķābí, Āhí, Kātib Sināní, Ferdí,
Muģibbí, Ŝıfātí.)
(Sevgili), başımın üzerinde gam ateşinin harareti altın taç (olarak) yeter;
bedenimdeki yanıklar da altın benekli kaftan (olarak) yeter.
Aşk padişahıyım, gökyüzüne ve yıldızlara minnetim yoktur; ahımın dumanı
çadır, gözümün yaşı da asker (olarak) yeter.
Sana (üzerine) feleklerin altın işlemeli yuvarlak yastığı, bana kanlı yaşımla
nakışlı mermerler yeter.
Çimenlikte laleler, gül bahçesinde sen ipek kumaşı döşen(in); bana gam
külhanında korlu kül yeter.
Feleğin altın kanatlı güneş hümasını ne yapalım? Gönül çocuğunun tuzağına
altın kanatlı ah kuşu yeter.
Kâdirî, keder askerinden kurtulmak için, doğrusu meyhane köşesi kale, şarap
kadehi de miğfer (olarak) yeter.
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15.
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużārì – – + / – + – + / + – – + / – + –
1.

mihr-i ruĥuñla ten ki yoluñda türāb olur
her źerresi kemāle ėrer āfitāb olur

2.

miģnet risālesin ki yazar yüzüme yaşum
ĥūn-ı dil ile yėr yėr aña faŝl u bāb olur

3.

seng-i belā ki sìne-i ĥūnìnüme ėrer
rengìn lebüñ ĥayāli ile la˘l-i nāb olur

4.

sūz-ı derūn şu deñlü šurur dilde kim anuñ
tìrüñ ėrüşse sìneme peykānı āb olur

5.

dil ĥānesinde olalı mihmān ĥayāl-i yār
gözüm ķabaġı šopšolu rengìn şarāb olur

6.

şeh bāyezìd ėşigine yüz sür ki ķādirì
yüzin süren ėşigine gerdūn-cenāb olur

15
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PM: G. 1766 Ķādirì Sulšān Bāyezìd Ĥān ˘aŝrında müderris idi.; NM: G. 1729.
(Zemin şiirdir; nazire yazan şairler: Revāní, Sücūdí, Mesíģí, Mesíģí, Źātí, Źātí,
Sürūrí, Aģmedí-i Selef, Şevķí-i Selef, Tāci-zāde Ca˘fer Çelebi, Āşıķ Çelebi,
Nažmí.)
Senin yanağının güneşi ile yolunda toprak olan bedenin her zerresi
yükselir/yücelir, güneş olur.
Eziyet risalesini yüzüme yazan gözyaşım, gönül kanı ile yer yer o risaleye
bölüm ve fasıl olur.
Kanlı göğsüme isabet eden bela taşı, senin renkli dudağının hayali ile saf lal
taşı/şarap olur.
İçindeki yangın gönülde öyle bir hale gelmiştir ki, senin okun göğsüme ulaşsa
onun temreni (erir), su olur.
Sevgilinin hayali gönül evinde misafir olduğundan beri, gözümün kabağı
ağzına kadar renkli şarapla doldu.
Kâdirî, eşiğine yüzünü sürenin gökyüzü kadar yüceldiği Sultan Bâyezid'in
eşiğine yüzünü sür.

16. Asır Şairi Kâdirî ve Gazelleri ● 243

16.
Fe‘ilātün (fā‘ilātün) fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün (fe‘ilān)
Remel + + – –/ + + – – / + + – – / + + –
1.

ķaçan ol sìm-beden nāz ile gėyse ķaralar
ŝanuram ebr-i siyeh yüzini māhuñ ķaralar

2.

dilberā ĥāl ü ĥašuñ uyķuda gelse gözüme
görürem ol gėce düşümde ser-ā-ser ķaralar

3.

dil-i mecrūhumı ķorķutmaķ içün ol ķaşı yā
müje oķları ile her dem ėder yayķaralar

4.

nāz ĥınnāsı ile destini rengìn ėdüben
ĥūblar ķanuma el-ģaķ ne içün el ķaralar

5.

ķādirì ˘ārıż-ı yār eyledi ılġar ĥašı
ŝanasın mıŝra hemān yüriyiş ėtdi ķaralar

16
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PM: G. 1961 Ķādirì Sulšān Bāyezìd zamānında müderris idi.; NM: G. 1427.
(Zemin şiirdir; nazire yazan şairler: Mu˘ídí, Šāli˘í, Derūní, Rūģí, Gedāyí, Yetím
˘Ali Çelebi, Nažmí, Nažmí, Mihrí Ĥāšūn.)
O gümüş bedenli güzel ne zaman naz ile karalar giyinse, kara bir bulut ayın
yüzünü karalıyor zannederim.
Ey sevgili, benin ve ayva tüylerin uyku (vakti) göz(ümün önüne) gelse, o gece
rüyamda baştan başa karalar görürüm.
O yay kaşlı güzel yaralı gönlümü korkutmak için, kirpik okları ile her zaman
yaygara çıkarır.
Doğrusu güzeller naz kınası ile ellerini renklendirip, kanıma neden ellerini
batırırlar (bilmiyorum).
Kâdirî, sevgilinin ayva tüyleri onun yanağına hücum etti; karalar giymiş
süvariler/kara birlikleri hemen Mısır'a doğru yürüyüşe başladı zannedersin.
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17.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

çeşme-i çeşmüm kenārında ĥayāl-i ķadd-i yār
bir nihāl-i tāzedür baġlanmış ešrāfında ĥār

2.

cānumı odlara yandurdı ĥayāl-i zülf-i dōst
dökdi yüzüm ŝuyunı šopraġa çeşm-i eşk-bār

3.

dil görüp çāh-ı zenaĥdānuñda ĥaššuñdan eśer
dėdi kim ol mūr ķılmış āşiyānında ķarār

4.

cān u dil sìnemde sensüz nėce ārām eylesün
yār içün āsān olur ˘ışķ ehline terk-i diyār

5.

göz yaşından ķādirì ol ĥāk-i pāyı ŝaķla kim
bir şehüñ atı ayaġından ķalupdur yādigār

17
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PM: G. 2000.; NM: G. 904.
(Ĥafí'nin tā çemen ŝaģnın cemāli ˘aksi ķıldı lāle-zār/ gül ruĥından şermsār oldı
ĥadinden lāle-zār matlalı gazeline naziredir.)
Gözlerimin çeşmesinin kenarında sevgilinin boyunun hayali, etrafını
dikenlerin sardığı taze bir fidandır.
Sevgilinin saçının hayali canımı ateşlere yaktı, yaş saçan gözüm yüzümün
suyunu toprağa döktü.
Gönül, çene çukurumda senin ayva tüylerinden bir işaret görüp, "O karınca,
yuvasında kalmış.", dedi.
Aşk ehline sevgili için memleketini terk etmek kolay gelir, can ve gönül
göğsümde sensiz nasıl dursunlar?
Kâdirî, bir sultanın atının ayağından yadigar kalan o ayak toprağını
gözyaşından sakın.

16. Asır Şairi Kâdirî ve Gazelleri ● 245

18.
Mef‘ūlü mefā‘ílün mef‘ūlü mefā‘ílün
Hezec – – + / + – – – / – – + / + – – –
1.

tā ravża-i ģüsn içre ĥaddüñ semen olmışdur
ešrāfı gül ü lāle hem yāsemen olmışdur

2.

her ķāleb-i fersūde meˇvā-yı ĥayālüñdür
rūģ-ı dil-i āşüfte sen cāna ten olmışdur

3.

sen yūsuf-ı ĥūbānuñ düşeli firāķına
ya˘ķūb-ı dile ˘ālem beytüˇl-ģazen olmışdur

4.

ĥaššuñı gider cānā n'eyler ruĥuñ üstinde
rūma ˘arabì ġālib olmaķ neden olmışdur

5.

ģüsnüñi görüp yūsuf šañ mı dėr ise aģsen
ĥulķuñ çü ģüseynìdür lušfuñ ģasen olmışdur

6.

ger gitmez ise cānā ˘ışķuñ ne ˘aceb dilden
müşkil-durur ayrulmaķ çün kim vašen olmışdur

18
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PM: G. 2313 Ķādirì Sulšān Bāyezìd zamānında idi.; NM: G. 1678.
(Şeyĥí'nin tā boyuñ ile būyuñ serv ü semen olmışdur/ uş eşk-i revānumdan çevrem
çemen olmışdur matlalı gazeline naziredir.)
Güzellik bahçesi içinde senin yanağın öyle yasemin olmuştur (ki), etrafı hep
gül, lale ve (diğer) yaseminlerle dolmuştur.
Yıpranmış her beden, senin hayalinin meskenidir; perişan gönlün ruhu sen
cana beden olmuştur.
Sen güzeller Yusuf'unun ayrılığına düştüğünden beri, dünya gönül Yakub'una
hüzünler evi olmuştur.
Ey sevgili, ayva tüylerini yanağının üzerinden kaldır, orada ne işi var? Rum
memleketine Arap neden galip olmuştur?
Hz. Yusuf senin güzelliğini görüp "Çok güzel!", dese şaşılmaz; zira yaratılışın
Hüseyin güzelliğin Hasan olmuştur.
Ey can, eğer aşkın gönülden gitmezse şaşılmaz; zira ona vatan olmuştur,
ayrılmak zordur.
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derdüñden ölür raģm ėt bu ķādirìye dėdüm
dėdi daĥı ölmez mi çoķdan kefen olmışdur
19.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

intižār ile reh-i kūyında çıķdı cānumuz
ĥānesinden āh kim çıķmaz daĥı cānānumuz

2.

dil berāt-ı ˘ışķ-ı ĥūbān idi ģayfā vāh kim
yavı ķılduķ bilmedin mażmūnını sulšānumuz

3.

gerden-i sìmìne ŝalma zülf-i ˘anber-bāruñı
pādişāhum düşmesün boynuña lušf ėt ķanumuz

4.

yėdügümüz ĥūn-ı dil içdügümüz ĥūn-ı ciger
ĥvāna ġarķ olursın ėy dil bekler iseñ yanumuz

5.

ruĥları vaŝfında bir turvanda güldür ķādirì
öpüben yüze sürerlerse n'ola dìvānumuz

7
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"Bu Kâdirî senin derdinden ölür, ona acı.", dedim; "Kefeni çoktan
hazırlanmıştır, daha ölmez mi!", dedi.
PM: G. 3272 Ķādirì müderris ķısmından idi.
(Zemin şiirdir; nazire yazan şairler: Źātí, Muģibbí, Muģibbí, Ĥayālí Bey, Ŝābirí,
Fażlí, Naŝūģí, Cināní.)
Sevgilinin mahallesinin yolunda beklemekten canımız çıktı, ah sevgilimiz daha
evinden çıkmıyor.
Gönül, güzellerin aşk beratı olan sultanımızın mazmununu bilmeden
kaybettik, eyvahlar olsun!
Amber saçan saçlarını gümüş gerdanın üzerine salma; padişahım, lutfet de
kanımız boynuna düşmesin.
Yediğimiz yürek kanı, içtiğimiz ciğer kanı; ey gönül, yanımızda beklersen
ziyafete doyarsın.
Kâdirî, divanımız sevgilinin yanaklarını anlatan turfanda bir güldür; onu öpüp
yüzlerine sürerlerse şaşılmaz.

16. Asır Şairi Kâdirî ve Gazelleri ● 247

20.
Mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün
Hezec – – + / + – + – / + – –
1.

cānā ġam-ı ˘ışķ cāne ŝıġmaz
cān ˘ışķuñla cihāne ŝıġmaz

2.

gel ķoynuma gir bahāneyi ķo
vuŝlat demine bahāne ŝıġmaz

3.

ķaşuñdan ėder müjeñ tecāvüz
bir tìr-durur kemāne ŝıġmaz

4.

˘uşşāķ ıŝırŝa barmaġını
ķandan daĥı ol dehāna ŝıġmaz

5.

yoluñda bu ķādirìye ölmek
az nesnedür ad u sāna ŝıġmaz

20

.
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4
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CN: G. 438.
(Aģmed Paşa'nın rāz-ı dehenüñ beyāna ŝıġmaz/ yoĥ yoĥ ne beyān gümāna ŝıġmaz
matlalı gazeline naziredir.)
Ey can, aşkın gamı cana sığmaz; can, aşkınla dünyaya sığmaz.
Bahaneyi bırak, gel koynuma gir, kavuşma gününe bahane yakışmaz.
Kaşının ötesine geçen kirpiğin, yaya sığmayan bir oktur.
Âşıklar parmaklarını ısırsa, o ağza kandan başka bir şey sığmaz.
Bu Kâdirî'ye senin yolunda ölmek, anlatılması onun şanına yakışmayan küçük
bir iştir.
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21.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + –
1.

ķāmetüñ vaŝfın ėdelden istimā˘
sebzde serv-i sehì eyler semā˘

2.

görmedin mecnūn seni ėy māh-rū
vaŝf-ı zülfüñ kim ki ėtse istimā˘

3.

aġlasam riģlet deminde n'ola çün
mātem olur ˘āşıķa rūz-ı vedā˘

4.

ŝaķla her elden metā˘-ı ģüsnüñi
kim düşer ellense ķıymetden metā˘

5.

ķādirì vaŝf-ı dehān-ı yārı ķo
çünki yoķdur sırr-ı ġayba ıššılā˘

21

.

1
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HHP: G. 64.
(Ahmed Paşa’nın görmedin cān terkin eyler bí-nizā˘/ vaŝf-ı ģüsnüñi kim ėtse istimā˘
matlalı gazeline naziredir.)
Bahçedeki endamlı servi, senin boyunun özelliklerini duyduğundan beri
raksediyor.
Ey ay yüzlü güzel, kim senin saçlarının özelliklerini duysa, (daha) görmeden
çılgına döner.
Ayrılık günü âşığa matem olduğu için, sefer/ölüm zamanında ağlasam
şaşılmaz.
Varlık dokunuldukça değerden düşeceğinden, güzelliğinin servetini her
elden/şeyden sakla!
Kâdirî, sevgilinin ağzının özelliklerini (anlatmayı) bırak; çünkü gözle
görülemeyen şeylerin sırları bilinmez.

16. Asır Şairi Kâdirî ve Gazelleri ● 249

22.
Mefā‘ílün mefā‘ílün fe‘ūlün
Hezec + – – – / + – – – / + – –
1.

ķomadı gül yüzüñ gülzāra revnaķ
lebüñden ķan yudar cām-ı muravvaķ

2.

iki yay aŝdı ol ŝayyād-ı ĥūn-rìz
şikāristān-ı ģüsn içre mu˘allaķ

3.

ŝaķalını ģasūduñ yolagör kim
šoñuzdan aŝŝıdur bir ķıl ķoparmaķ

4.

beni öldür gözüñ fetvā vėrürse
acımaz şer˘ ķaš˘ ėtdügi barmaķ

5.

demidür ķādirìye ķıl vefālar
yėter cevr ile cānın odlara yaķ

22

.

1

2
3
4
5

PM: G. 4049.; NM: G. 2359.; CN: G. 713.
(Hilālí'nin ŝaçuña şāne kimdür baŝa barmaķ/ ki šarrār ile güçdür başa varmaķ matlalı
gazeline naziredir.)
Gül yüzün gül bahçesine parlaklık bırakmadı, tortusuz şarap kadehi
dudağından kan yutar.
O kan dökücü avcı, güzelliğin av yerinde sallanan iki yay astı.
Haset edenin sakalını yoladur, domuzdan bir kıl koparmak kardır.
Gözün fetva verirse beni öldür, şeriatın kestiği parmak acımaz.
Kâdirî'ye vefa göstermenin zamanıdır, eziyetle canını ateşlere yaktığın yeter!
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23.
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużārì – – + / – + – + / + – – + / – + –
1.

˘arż eyleyeli mekteb-i ģüsnüñ kitāb-ı ģaķķ
gelmez cihān ŝaģāifi dil çeşmine varaķ

2.

taģrìr-i vaŝf-ı la˘lüñe ėtse ķalem şürū˘
leźźetden eyler iki zebānı iki şaķķ

3.

şimdi kitāb-ı cevr ü cefādan sebaķ dėdi
ėtme dile vefā vü teźekkür li-mā sebaķ

4.

tìr-i müjeñ ki sehm-i sa˘ādet-nişāndur
her bì-nişāna ėtme ˘ašā keyfe meˇt-tefaķ

5.

riķķatde mūy-ı zülfüñe beñzer pül-i ŝırāš
vā˘iž egerçi dėr anı ķıldan daĥı araķ

6.

bu fenn-i ˘ışķı eyledi tesĥìr ķādirì
˘arż eyleyeli mekteb-i ģüsnüñ kitāb-ı ģaķķ

23

.

1
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5

6

HK: G. 1164 Ķādirì veled-i defterdār-ı ˘Ìsā.
(Ŝa˘dí'nin ģüsnüñ güli kitābı açılmış varaķ varaķ/ cān bülbüli ŝabādan oķurdı sebaķ
sebaķ matlalı gazeline naziredir.)
Doğruluk kitabı/Kur'ân-ı Kerîm senin güzelliğinin usulünü bildirdiğinden
beri, dünyanın (bütün) sayfaları gönül gözüne bir yaprak kadar görünmez.
Senin dudağının özelliklerinin kitabını kalem yazmaya başlasa, tadından iki
dili de ikiye ayrılır.
"Şimdi ders, eziyet ve sıkıntı kitabından.", dedi; niçin gönle dostluk ve vefadan
ders yapmazsın?
Kirpiğinin
oku
saadet
nişanının
hissesidir,
(onu)
her
nişansıza/tuğrasıza/beratsıza rastgele dağıtma.
Her ne kadar vaiz onun için kıldan daha ince dese de, sırat köprüsü incelikte
senin saçının bir kılına benzer. (Şair zayıf, çelimsiz, ince anlamlarına gelen arıķ
kelimesini, kafiye gereği araķ olarak kullanmış olmalı.)
Doğruluk kitabı/Kur'ân-ı Kerîm senin güzelliğinin usulünü bildirdiğinden
beri, Kâdirî bu aşk ilmini ele geçirdi.
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24.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

hem-dem olduķça ben ol dildāra artar ģasretüm
fürķate bu derd ile ķalmadı hergiz ķudretüm

2.

nāzuñı az eyle öldürdüñ bu ben dil-ĥasteyi
ay efendüm a benüm çoķ sevdügüm a devletüm

3.

cevr eliyle iñledüp her demde cān evtārını
kime feryād ėdeyin çeng oldı ġamdan ķāmetüm

4.

dūd-ı āhum sāyesinde mülk-i ġam sulšānıyam
pādişāh ėtdi beni žıll-i hümā-yı himmetüm

5.

ķādirì ol sözde sūz olmaz ki olmaz ģasb-i ģāl
ehl-i ģāl añlar benüm derd-i derūn-ı ģāletüm

24

.

1
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4

5

PM: G. 5075 Ķādirì-i müderris.; NM: G. 2978.; CN: G. 895.
(Ašāyí'nin gözlerüm nūrı vü ˘ömrüm ģāŝılı vü devletüm/ saña ķul olmaġ yėter
dünyāda şāhum ˘izzetüm matlalı gazeline naziredir.)
Yanında olduğum halde benim o sevgiliye hasretim artar, böyle bir dert var
iken ayrılığa asla gücüm kalmadı.
Ay efendim, a benim çok sevdiğim, a saadetim; az naz yap, bu yaralı gönüllü
beni öldürdün!
Boyum gamdan (ikiye bükülüp) çeng oldu, her anda eziyet eliyle can tellerini
inletip kime feryat edeyim?
Ahımın dumanı sayesinde gam ülkesinin sultanı oldum, gayretimin hümasının
gölgesi beni padişah yaptı.
Kâdirî, yakıcılık olmayan sözde muhabbet olmaz; hal ehli olanlar benim
halimin derinliklerinin derdini anlar.
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25.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

olmasun dėrseñ saña hem-dem ġam-ı devr-i zamān
gülşen içre dāimā nūş ėt şarāb-ı erġavān

2.

zāhidā dėrsin ki girmez cennete ķan eyleyen
yā n'ėçün šutmış yüzinde çeşm-i ĥūn-rìzi mekān

3.

aŝılı ş'ol küfr-i zülfüñ ka˘be yüzinde ŝalìb
oldı müˇminler perìşān eyleyüp dün gün fiġān

4.

zülf-i kāfir-kìşüñ ėy cān şöyle žālim oldı kim
gördügince bend ėder müˇminlere vėrmez emān

5.

ėy kemān-ebrū hadeng urduķça ġamzeñ baġruma
ķādirìnüñ gözleri yaşı olur šopdolu ķan

25

.

1

2

3

4

5

NM: G. 3390.
(˘Ulví'nin šutdı çün dil murġı zülfüñüñ ĥamında āşiyān/ bu hümā-yı devlete ˘arş olsa
šañ mı āşiyān matlalı gazeline naziredir.)
Talihin gamı sana canciğer arkadaş olmasın dersen, gül bahçesi içinde
durmadan erguvan şarabı iç.
Ey sofu, kan dökenin cennete girmeyeceğini söylersin; peki (sevgilinin)
yüzünde kan dökücü gözü neden mesken tutmuş?
Saçının karası/küfrü Kâbe yüzünde put gibi asılı duruyor, müminler gece
gündüz feryat edip perişan oldular.
Ey can, dinsiz saçın öylesine zalim oldu ki, müminleri görür görmez yakalar,
onlara göz açtırmaz.
Ey keman kaşlı, öldürücü bakışın bağrıma ok attıkça, Kâdirî'nin gözyaşları
tamamen kanla dolmuştur.
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26.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

ģikmeti gör kim raķìbüñ baķmayup dermānına
ĥaste-dil içdi şarāb-ı derdi ŝıģģat cānına

2.

göreyin ķanlara ġark olsun raķìb-i kec-nihād
dilberüñ ĥançer gibi her dem daķılur yanına

3.

geçmez olmışdur metā˘-ı ġamzesi dilberlerüñ
geçeli ėy ĥvāce sen ģüsn ü behā dükkānına

4.

cān vėrür dìvāne dil hecrüñde cānā ölmege
meyl ėder elbette her ˘āķil işüñ āsānına

5.

ķādirì seyr ü sülūk ile varılmaz menzile
gidelüm kūy-ı ĥarābāta ayaķ düķķanına

26

.
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4

5

PM: G. 6319.
(Necātí Beg'in šañ mı cān vėrse kişi bir sevdügi cānānına/ şimdi mi ķıydı begüm ˘āşıķ
olanlar cānına matlalı gazeline naziredir.)
Şu hikmete bak ki hasta gönül rakibin sunduğu dermana bakmayıp kendi dert
şerbetini içti, canına değsin!
Sevgilinin yanına her an hançer gibi takılan kötü yaratılışlı rakip, göreyim
kanlara gark olsun!
Ey tüccar, sen güzellik ve kıymet dükkanına geçtiğinden beri, gönül çelenlerin
gamzelerinin sermayesi geçmez olmuştur.
Ey can, elbette aklı olan herkesin işin kolayına kaçtığı gibi, senin ayrılığında da
deli gönül ölmeye can atar.
Kâdirî, varılacak yere manevi yolculukla ulaşılmaz; (hadi) eğlence mahallesine,
şarap dükkanına gidelim.

254

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

27.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

bāġbān beñzer ķad ü ruĥsāruñı yād eyledi
vāz geldi bāġdan servini āzād eyledi

2.

ģasretüñden her gėce ķan oldı baġrı ġoncanuñ
gül diken yaŝdandı bülbül āh u feryād eyledi

3.

öldürem yarın dėmiş dil nėce feryād ėtmesün
kim yine ol ˘ahde šurmaz yarını yād eyledi

4.

ėy gözüm nūrı ıraķdan āşinālıķ gösterüp
gül gibi geldi ġamuñ bu göñlümi şād eyledi

5.

bend ėdüp zencìr-i zülfüñ ķādirìnüñ boynına
āh kim ol ġamzeyi ĥuñ-rìz cellād eyledi
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