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ÖZET

Türk edebiyatında sanat ve estetik algısının tarih içinde
hangi aşamalardan geçtiğini yakından görmemizi sağlayacak
önemli kaynaklardan biri de şiir mecmualardır. Bu çalışmada
Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde 2701 numarada
kayıtlı şiir mecmuasında yer alan Türkçe şiirlerin transkripsiyonu yapılmış ve söz konusu şiirler MESTAP’a göre tablolaştırılmıştır. Süleyman Kadı Türk tarafından Hicri 1195 (M.
1780-1781) derlenen mecmua 31 varak olup içerisinden Türkçe
ve Farsça şiirler yer almaktadır. Toplam 92 Türkçe şiirin bulunduğu mecmuada 42 şiirin şairi tespit edilmiştir. Mecmuada
şairi tespit edilemeyen 22 matla, 16 nazm, 6 ferd, 3 mesnevi, 1
kıt‘a ve kafiyeleniş biçimi “aaaa” olan 2 şiir olmak üzere toplam
50 şiir bulunmaktadır. Mecmuadaki şiirler eğer divan, mecmua,
tezkire gibi herhangi bir ilmî çalışma içinde daha önce yayınlanmış ise şiirler bu çalışmalardaki şekilleriyle karşılaştırılmış
ve farklılıklar dipnotlarla gösterilmiştir. Mecmuada Ahmed,
Andelîbî, Âşık Ömer, Âşık, Aşkî, Cevrî, Ferruhî, Fuzûlî, Gavsî,
Gelibolulu Âlî, Hâce Senâyî, Hasbî, Hâzık, İhsân, İlâhî, İshâk,
İzzet Âli Paşa, Kerîmî, Künhî, Latîfî, Mânî, Mirzâ Sâib-i
Isfahânî, Murâdî, Nâbî, Râgıbî, Rahmî, Rûhî, Sâfî, II. Selîm,
Sinânî, Şâdî, Şemsî, Şerhî, Ulvî ve Usûlî’ye ait şiirler
bulunmaktadır. Genellikle şairlerin bir veya iki şiirine yer
verildiği mecmuada şiirler mürettibin edebî ve estetik zevkine


ABSTRACT

Poetry collections are one of the important resources
which would enable us look closely the stages that art and
aesthetic sense in Turkish literature have passed. In this
study, transcription of Turkish poems were done which are
included in poetry collection with record no. 2701in
Tehran University Central Library and mentioned poems
were tabulated according to MESTAP. The poetry
collection which was compiled by Süleyman Kadı Türk in
Hicri 1195 (M. 1780-1781) is composed of 31 folio and
includes Turkish and Persian poems. There are 92 Turkish
poems in the poetry collection and the poet of 42 poems
could be detected. There are 50 poems whose poet could not
be detected, 22 matla, 16 nazm, 6 ferd, 3 mesnewi, 1 verse
and 2 poems with “aaaa” rhyme. If the poems in the poetry
collection were already published in any scientific study
such as diwan, journal, tezkire before; poems were
compared with the form they were in those studies and
differences were presented with footnotes. There are poems
of Ahmed, Andelîbî, Âşık Ömer, Âşık, Aşkî, Cevrî,
Ferruhî, Fuzûlî, Gavsî, Gelibolulu Âlî, Hâce Senâyî,
Hasbî, Hâzık, İhsân, İlâhî, İshâk, İzzet Âli Paşa, Kerîmî,
Künhî, Latîfî, Mânî, Mirzâ Sâib-i Isfahânî, Murâdî, Nâbî,
Râgıbî, Rahmî, Rûhî, Sâfî, II. Selîm, Sinânî, Şâdî, Şemsî,
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göre tasavvufî, rindâne veya hikemî gibi farklı alanlardan Şerhî, Ulvî and Usûlî in the poetry collection. One or two
seçilmiştir. Mecmuada 9 muamma ve farklı nazım şekilleriyle poems of poets were generally published in the poetry colyazılmış 8 lugaz bulunmaktadır.
lection and those were chosen from different fields such as
tasavvufi, rindane or hikemi according to the aesthetic
sense of the compositor. There are 9 muamma and 8 lugaz
written in different verse modes.
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Şiir Mecmuası, Klasik Türk Şiiri, MESTAP.
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Giriş
Bir toplumun tarih boyunca meydana getirdiği kültür ve medeniyetinin günümüze taşınması tarihî hafızanın canlı tutulmasını ve geçmiş
ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlamaktadır. Tarihî
serüven içinde anlamlı bir kimliğe sahip olmanın bir yolu da bu kültür
hazinelerinin ortaya çıkarılması ve bu miras üzerinde araştırmalar yapılması ile mümkündür. Sahip olduğu kültür mirası ile yüzleşen toplumların geçmişiyle olan bağlarının derinleştiği aynı zamanda tarihine ve
kültürüne olan aidiyetlerinin daha güçlü hale geldiği düşünüldüğünde
bu çalışmaların önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu çalışmalar içinde
yazma metinler üzerine yapılan araştırmalar da kültürel birikimi bir
bütün halinde görmemizi sağlayacak parçaların bir araya getirilmesine
yardımcı olmaktadır.
Kültür tarihimizin sayısız hazinelerinden biri de şiir mecmualarıdır.
İçinde şiirler, seçilmiş söz ve yazılar bulunan ve daha çok el yazması
şeklinde olan bu kitaplar edebiyat tarihinin eksik kalan yönlerini
tamamlayıcı bir unsur olarak düşünülmektedir. Mecmualar üzerine
yapılan araştırmalar1 da her geçen gün bu düşünceyi desteklemektedir.
Klasik Türk edebiyatı araştırmalarının daha ilk evrelerinde mecmualara dikkat çeken Tarlan (1948: III) mecmualardaki eserlerin devrin
umumî edebî zevkini verdiğini ve devrin edebî zeminini gösterdiğini
belirtir. Tarlan’a göre edebiyat tarihi, her şeyden evvel edebî mahsullerin
tarihidir. Herhangi bir asrın edebî hüviyetini layıkıyla kavramak için
yalnız birinci derecede gelen şairlerin eserlerini görmek kâfi değildir. O
devrin antolojileri demek olan mecmualara müracaat şarttır. Tarlan bu
1

Mecmualar üzerinde yapılan çalışmalar için bkz.: Mehmet Ali GIYNAŞ, “Şiir
Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası”, Selçuk Üniversitesi/
Seljuk University Edebiyat Fakültesi Dergisi/Journal of Faculty of Letters, Yıl/ Year: 2011,
Sayı/Number: 25, Sayfa/Page: 245-260.

T.Ü.Merkez Kütüphanesinde 2701 Numaralı Şiir Mecmuası ● 327

düşünceden hareketle daha klâsik Türk edebiyatı araştırmalarının
başlangıç yılları diyebileceğimiz 1950’lerde mecmuaları fasiküller halinde
yayınlamaya başlamıştır. Mecmualar üzerinde yapılan çalışmalar da hız
kesmeden günümüze kadar gelmiş, her dönemde üzerinde araştırmaların
yapıldığı bir alan olmuştur. Bugün gelinen noktada ise mecmuaların
muhtevasına dair kolay, hızlı ve hedefe yönelik ulaşmayı bir sistem haline
getiren MESTAP (Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi) ile daha
organize bir şekilde bu çalışmalar yürütülmektedir. MESTAP’a göre
oluşturulan tasnifler veri bankasında toplanarak yakın zamanda tüm
mecmuaların tasniflerinin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.2
Tarih boyunca kurulmuş Türk devletlerinin geniş bir coğrafyaya
hükmetmesi yazılı kaynaklarının da dünyanın pek çok ülkesine yayılmasını sağlamıştır. Günümüzde dünyanın önde gelen kütüphanelerinin
çoğunda Türkçe yazılmış eserlerle karşılaşmak mümkündür. Bu
coğrafyalardan biri de Büyük Selçuklu Devleti’nin merkezi olan İran
coğrafyasıdır. Bugün İran kütüphanelerinde çok sayıda Türkçe yazma
eser bulunmaktadır.3 Bu eserler de diğer kütüphanelerde bulunan yazma
eserlerimiz gibi günümüz Türk alfabesine aktarılmayı beklemektedir.
Bu çalışmada Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde 2701
numarada kayıtlı şiir mecmuasında yer alan Türkçe şiirlerin transkripsiyonu yapılmış ve söz konusu şiirler MESTAP’a göre tablolaştırılmıştır.
İçinde Türkçe ve Farsça şiirler bulunan mecmuanın neşri yapılırken
Farsça şiirler çalışmaya dâhil edilmemiştir. Mecmuadaki şiirler eğer
divan, mecmua, makale, tezkire gibi herhangi bir ilmî çalışma içinde daha
önce yayınlanmış ise şiirler bu çalışmalardaki şekilleriyle karşılaştırılmış
ve farklılıklar dipnotlarla gösterilmiştir. İlk olarak Mecmuaların
Sistematik Tasnifi Projesine (MESTAP) göre sadece tasnifini yapmayı
düşündüğümüz bu çalışma mecmuada yer alan şiirlerin birçoğunun
divanlarda bulunamaması ve bazı şiirlerin ilk defa yayınlanacak olması
2

3

Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP) Prof. Dr. Mehmet Fatih
KÖKSAL’ın öncülüğünde yürütülmektedir. “Projenin hedefi, öncelikli olarak şiir
mecmûaları, nihaî olarak da edebiyatla ilgili -cönkler de dâhil olmak üzere- bütün
mecmuaların ayrıntılı tasnif ve dökümlerinin yapılmasıdır.” (Köksal 2012b: 422).
Detaylı
bilgi
için
bkz.:
http://mecmualar.tr.gg/MESTAP-ProjesiHakk%26%23305%3Bnda.htm
Detaylı bilgi için bakınız Şadi AYDIN, İran Kütüphaneleri Türkçe Yazmalar
Kataloğu, İstanbul, 2008.
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sebebiyle mecmuanın tamamının çeviri yazısının yapılmasını zorunlu
kılmıştır. Metnin imlâsında İsmail Ünver’in (2008, 1-44), “Çevriyazıda
Yazım Birliği Üzerine Öneriler” adlı makalesindeki imlâ önerilerine
azamî ölçüde uyulmaya çalışılmış metnin çeviri yazısında ise “Türk İlmî
Transkripsiyon Kılavuzu” esas alınmıştır.
Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2701 Numarada Kayıtlı
Şiir Mecmuası
Şiir mecmuası Süleyman Kadı Türk tarafından Hicri 1195 (M. 17801781) yılında derlenmiştir.4 Eserin iç kapağında yer alan bilgiye göre
eserin ismi “Mecmûa-yı Süleymân Kâdî”dir. Avrupai kâğıt, nestalik hat,
31 varak olup “23x15” “18x14” ebadında ve kahverengi meşin cilt
kaplıdır. Mecmua harekesiz nesih yazı türüyle yazılmıştır. Cönk tarzında
düzenlenmiş olan eserin her sayfası 14 ile 26 satır arasında değişmektedir.
Bazı şiirlerin başında şiirin nazım şeklini belirten kırmızı mürekkeple
yazılmış bir başlık bulunmaktadır. İç kapakta mecmuada yer alan şairlerin hangi sayfada yer aldığına dair iki fihrist bulunmaktadır. Fihristler
“esâmî-i şuârâ-yı Farsî-zebân”5 ve “esâmî-i şuârâ-yı Türkî-zebân” şeklinde Türkçe ve Farsça yazan şairler bakımından iki bölüm halinde düzenlenmiştir. “Esâmî-i şuârâ-yı Türkî-zebân” başlığı altında ismi geçen şairler
İzzetî, Râgıbî, Ulvî, Murâdî, İlâhî, Beyânî, Aynî, Sâfî, Âlî, Âteşîn, Cevrî,
Kerîmî, Sinânî, Şerhî, Nâbî, Mânî, Gavsî, Andelîbî, Rûhî, İshâk, Aşkî,
Rahmî, Usûlî’dir. Fihristte ismi geçen Beyânî ve Âteşîn adlı şairlerin isimlerinin yanında yazan sayfa numaralarında bu şairlere ait şiirler bulunmamaktadır. Ayrıca fihristte adı olmayıp mecmuanın içinde yer alan
başka şairler de vardır. Mecmuadaki Türkçe ve Farsça şiirlerin karışık
olarak verildiği ve şairlerin sıralanmasında da alfabetik veya başka herhangi bir sıra güdülmediği görülmektedir.
4

Yazmanın iç kapağında fihristin hemen üstinde yer alan Farsça cümlede “ Mecmūayı Süleymān Ķādì, şāmil-i münteĥab-ı eşār-ı şu˘arā-yı Fārsì ve Türkì ki der sene 1195
taĥrìr u tedvìn numūde ki nām u eśer-i ez-anhā der tezkire-i niyyet ve fihrist-i anhā
tefkìk tehiyye mì-şeved” ifadesinden mecmua düzenleyicisinin adı, eserin düzenlenme tarihi ve kapsamı açıkça belirtilmiştir.
5
Mecmuada Farsça şiiri bulunan 23 şair vardır. Bu şairler şunlardır: Firdevsî, Sâib,
Fakîh, Senâî, Şemsî, İbn-i Avfî, Monlâ-yı Rûm, Sa‘dî, Sâmî, Ferişte, Şevket, Câmî,
Rükn-i Kemâl, Hüsrev, Cennetî, Ahmed Câm, Mânî, Fâhirî, Aynî, Nâsır-i Hüsrev,
İmâm Fahr-i Râzî, Helâlî ve Ehlî.
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Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ndeki 2701 numarada
kayıtlı mecmuada Türkçe şiirleri bulunan şairler ve şiir sayıları şu
şekildedir:
Şair

Nazım Şekli/Sayısı

Ahmed

Murabba (1)

Andelîbî

Gazel (1)

Âşık Ömer

Murabba (1)

Âşık

Gazel (1)

Aşkî

Muhammes (1)

Cevrî

Tesdîs (1), Tercî-i Bend (1)

Ferruhî

Gazel (1)

Fuzûlî

Gazel (1), Kıt ‘a (1)

Gavsî

Gazel (1)

Gelibolulu Âlî

Gazel (1)

Hâce Senâyî

Mütekkerrir Yirmili (1)

Hasbî

Murabba (1)

Hâzık

Ferd (1)

İhsân

Semai (1)

İlâhî

Murabba (1)

İshâk

Gazel (1)

İzzetî (İzzet Âli Paşa)

Gazel (1)

Kerîmî

Gazel (1)

Künhî

Matla (1)

Latîfî

Gazel (1)

Mânî

Gazel (1)

Mirzâ Sâib-i Isfahânî

Gazel (1)

Murâdî

Gazel (1)

Nâbî

Gazel (1), Kıt‘a (1)

Râgıbî

Gazel (1)

Rahmî

Müseddes (1)

Rûhî

Gazel (2)

Sâfî

Gazel (1), Ferd (1)
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Selîmî (II. Selîm)

Matla (1)

Sinânî

Gazel (1)

Şâdî

Gazel (1)

Şemsî

Gazel (1)

Şerhî

Gazel (3)

Ulvî

Gazel (1)

Usûlî

Mütekerrir on birli (1)

Bilinmeyen

Matla (22), nazm (16), ferd (6), mesnevi (3), kıt‘a (1), tek dörtlükten
oluşup kafiyeleniş biçimi aaaa olan
(2), toplam bilinmeyen (50)

Toplam Şiir

92

Tabloya bakıldığında mecmuanın XVI, XVII ve XVIII. yüzyıl arası
dönemi kapsadığı görülmektedir. Şairlerin genellikle bir veya iki şiirine
yer verilmiş, şiirler de mürettibin edebî ve estetik zevkine göre tasavvufî,
rindâne veya hikemî gibi farklı alanlardan seçilmiştir.
Toplam 92 şiirin yer aldığı mecmuada şairi tespit edilen 42 şiir
bulunmaktadır. Bu şiirlerin bazılarının başında “gazel-i Ferruhî, gazel-i
Şerhî” gibi şiirin kime ait olduğu açıkça belirtilmiş; mahlas olmayan veya
kime ait olduğu belirtilmeyen şiirlerden bazıları da tarafımızdan tespit
edilip ilgili künye bilgisi dipnotlarda gösterilmiştir. Mecmuada şairini
tespit edemediğimiz 22 matla, 16 nazm, 6 ferd, 3 mesnevi, 1 kıt‘a ve
kafiyeleniş biçimi “aaaa” olan 2 adet şiir olmak üzere toplam 50 şiir
bulunmaktadır. Bu şiirlerin tespitini zorlaştıran önemli faktörlerden biri
mahlas barındırmayan nazm, ferd gibi nazım şekillerinden oluşmasıdır.
Özellikle muamma ve lugazların da kime ait olduğuna dair mecmuada
herhangi bir ipucu bulunmamaktadır.
Mecmuada mürettib tarafından nazım şekli belirtilen şiirlerin isimlendirilmesinde bazı sorunlar bulunmaktadır. Nazım şekli belirtilen
şiirlerin gerçekte o nazım şekliyle yazılmadığı görülmekte ve hangi
ölçütlere göre bu isimlendirmelerin yapıldığı bazen karmaşık bir hâl
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alabilmektedir. Bu durum mecmualardaki nazım şekillerinin isimlendirilmesi meselesi üzerinde yapılacak detaylı çalışmalara olan ihtiyacı
zorunlu kılmaktadır. Bu alanda yapılacak çalışmalara veri sağlaması
bakımından mecmuda dikkat çeken bazı hususlar şu şekilde özetlenebilir:
Rubai başlığı altında verilen şiirlerin rubaiye özgü ahrem ve ahreb
kalıpları ile yazılmadığı ve konuları itibariyle de rubaiden uzak olduğu
görülmektedir. Örneğin Latîfî’ye ait olan “kitâb” redifli gazelden 1. ve 3.
beyitler alınarak bu iki beyte rubai denilmiştir. Mürettibin rubaiden
kastettiği iki beyitten oluşan veya dört dizeden oluşan şiirler olmalıdır.
Mecmuada tek beyitlik şiirler de bazen ferd bazen de müfred başlığı
altında verilmiştir. Bu adlandırmaların neye göre yapıldığı ise yine net
değildir. Nazım şekilleri hakkında bilgi veren kaynaklarda bağımsız bir
şiir olarak yazılan müfred veya ferdlerin mukaffa olmadığı belirtilmektedir. Eğer dizeler kendi arasında kafiyeli olursa buna da matla adı
verilmektedir. Mecmuada ise iki mısradan oluşan ve aralarında kafiye
bulunan beyitler müfred veya ferd başlığı altında verilmiştir. Yine aynı
şekilde herhangi bir şiirden alınan bir beyit mecmuada ferd başlığı altında
verilmiştir. Fuzûlî’ye ait olduğunu bildiğimiz “Perde-i teşkîkdür bu
zulmet-i kayd-ı hayât / Perde ref‘ oldukda hâli herkesin ma‘lūm olur”
dizeleri mecmuada isimsiz olarak ve ferd başlığı altında verilmiştir. Oysa
bu şiir Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-Süedâ (Güngör, 1987: 354) adlı eserinde
geçen bir kıt‘adan alınmış bir beyittir. Şiirden alınan bir beyite ferd
isminin verildiği bir diğer örnek Hâzık’ın “Tenbākū şem˘-veş olamaz
sûzdan halâs / Âhen hisâra girse de başı tumanludur” beyitidir. Bu beyit
Hâzık Dîvânı’nda (Güfta, 1992: 227) 55. gazelin 7. beyitidir. Mecmuada 6
dizelik bir şiir de müseddes başlığı altında verilmiştir. Buradan hareketle
mecmuadaki şiirlerin nazım şekillerinin adlandırılmasında kafiye ve
vezin durumlarından daha çok dize sayılarının esas alındığı söylenebilir.
Mecmuada bazı nazım şekillerinin isimlerinin de yanlış yazıldığı
görülmektedir. Vasıta beyitleri her bendin sonunda farklılık arz etmesi
yönüyle terkib-i bend olması gereken Cevrî’nin şiiri, mecmuada tercî-i
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bend olarak adlandırılmıştır. Bu durum mecmualarda mürettib tarafından belirtilen nazım şekillerine ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini göstermektedir.
Mecmuada mürettibden kaynaklı çeşitli hatalar bulunmakla beraber
dipnotlarda bu hatalara işaret edilmiş zaman zaman da düzeltmeler
yapılmıştır. Sözgelimi Ulvî’nin “bî-haber” redifli gazelinde “Yûsuf düşdi
çâha ammâ pîr-i Ken’ân bî-haber” dizesindeki vezin hatası “Düşdi Yûsuf
çâha ammâ pîr-i Kenân bî-haber” şeklinde kelimelerin yerlerinin değiştirilmesi suretiyle düzeltilmiş ve doğrusu yazılmıştır. Diğer taraftan
mürettip tarafından belirtilmeyen veya yanlış yazılan nazım şekillerinin
doğruları şiirlerin kafiyeleniş biçimlerine bakılarak köşeli parantez içinde
yazılmıştır. Bu tarz mürettibden kaynaklı tespit edebildiğimiz hatalar
giderilmeye çalışılmıştır.
Mecmuada farklı nazım şekilleriyle 8 lugaz bulunmaktadır. Bu
lugazlardan 3 adedinin cevabı şiirin başında verilmiştir. Bu şiirler “lugazı beyża (yumurta), lugaz-ı cârûb (süpürge) ve lugaz-ı hayme (çadır)’dir.
Mecmuada ayrıca 9 adet muamma bulunmaktadır. Muammaların hangi
isme yazıldığı “be-ism-i Hasan, be-ism-i Receb” şeklinde şiirin hemen
üstünde verilmiştir. İbrahim ve Mustafa isimleri için yazılan muammalar
tarafımızdan çözülerek dipnotta açıklamaları yapılmıştır.
SONUÇ
Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ndeki 2701 numarada
kayıtlı şiir mecmuası Süleyman Kadı Türk tarafından Hicri 1195’te (M.
1780-1781) derlenmiştir. İçerisinde Türkçe ve Farsça şiirlerin yer aldığı 31
varaklık eserde toplam 92 Türkçe şiir bulunmaktadır. Şairi tespit edilen
42 şiir Ahmed (1 murabba), Andelîbî (1 gazel), Âşık Ömer (1 murabba),
Âşık (1 gazel), Aşkî (1 muhammes), Cevrî (1 tesdîs, 1 tercî-i bend), Ferruhî
(1 gazel), Fuzûlî (1 gazel, 1 kıt‘a), Gavsî (1 gazel), Gelibolulu Âlî (1 gazel),
Hâce Senâyî (1 mütekkerrir yirmili), Hasbî (1 murabba), Hâzık (1 ferd),
İhsân (1 semai), İlâhî (1 murabba), İshâk (1 gazel), İzzet Âli Paşa (1 gazel),
Kerîmî (1 gazel), Künhî (1 matla), Latîfî (1 gazel), Mânî (1 gazel), Mirzâ
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Sâib-i Isfahânî (1 gazel), Murâdî (1 gazel), Nâbî (1 gazel, 1 kıt‘a), Râgıbî (1
gazel), Rahmî (1 müseddes), Rûhî (2 gazel), Sâfî (1 gazel, 1 ferd), II. Selîm
(1 matla), Sinânî (1 gazel), Şâdî (1 gazel), Şemsî (1 gazel), Şerhî (3 gazel),
Ulvî (1 gazel) ve Usûlî’ye (1 mütekerrir on birli) aittir.
Mecmua çalışmalarında kaynaklarda adı geçmeyen, unutulmuş şairlerin şiirlerine ve kime ait olduğu bilinmeyen şiirlere rastlamak mümkündür. Bu çalışma ile mecmuada şairini tespit edemediğimiz 22 matla,
16 nazm, 6 ferd, 3 mesnevi, 1 kıt‘a ve tek dörtlükten oluşup kafiyeleniş
biçimi “aaaa” olan 2 şiir olmak üzere 50 şiir bulunmaktadır. İzzet Ali
Paşa’nın “olmaz” redifli gazelinde 2 beyit, Mânî’nin “degin” redifli
gazelinde 2 beyit, Sâib-i Tebrîzî’nin 1 gazeli ise şairlerin yayınlanan divanlarında bulunmamaktadır. Kafiyeleniş biçimi itibariyle kıt‘aya benzeyen
ancak herhangi bir isimlendirmenin yapılmadığı Nâbî mahlaslı bir şiir de
yine şairin yayınlanan eserlerinde bulunmamaktadır.

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

˘İzzetì

Rāġıbì

1

2

Leb-i ĥaŝm-ı lecūca ˘İzzetā
mühr ur sükūtuŋla
Cedelkārāne ĥāmūşì ķadar
ģāżır-cevāb olmaz

Eyā sen ŝanma kim senden bu Seķāhüm rabbühüm ĥamrın
güftārı dehān söyler
içer ˘āşıķlar ey Rāġıb
Veyā terkìb olan ˘unŝur bu
İrer ma˘şūķuna anlar
burc-ı bì-riyā söyler
mekāndan lā-mekān söyler

Sevād-ı ĥašš-ı lafžuŋ lübb-i
ma˘nāya niķāb olmaz
Belì gerd-i yetìmì dürr-i
şehvāra ģicāb olmaz

Makta’ beyti / bendi

Gazel/5

Gazel/7

Nazım
şekli /
birimi

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

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

Vezin

Yer Nr.: Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 2701 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuası

“Güfte-i Rāġıbì”
olarak belirtilen bu
gazel Koca Râgıb
Paşa Divânı’nda
bulunmamaktadır.
Gazel Nakşî Alî
Akkirmânî
Divanı’nda 117
numaralı gazelle
ufak farklılıklar
dışında aynıdır.

Açıklamalar

TABLO: Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 2701 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının MESTAP’a
Göre Muhteva Tablosu

●

Yp.
Mahlas Matla’ beyti / bendi
nr.

334

Nazım türü

Ĥaste cāna ģālet-i mevt irdi
cānān bì-ģaber
Bir devāsuz derde düşdüm
veh ki Loķmān bì-ģaber

2

2

9

İlāhì

Çün Medìne-i münevver
ravżaya bulduŋ vuŝūl
Giydüŋ ìmān ĥil˘atini dìnimüz
buldı uŝūl
Evliyā vü enbiyā ķapuŋda
boynı baġlu ķul
Ķıl şefā˘at yā Muģammed şāhı sulšān-ı resūl

Bì-˘ār göziŋ nergis-i fettānı
begenmez
2-3 Murādì Ģikmetde lebüŋ ģażret-i
Loķmānı begenmez

˘Ulvì

Cevān u nìklik šıfluŋ
edāsından müşaĥĥaŝdur
Mirzā
Ŝāib-i Bir il ki yaĥşi olsa
Iŝfahānì ibtidāsından müşaĥĥaŝdur
müşaĥĥaŝdur
Gazel/5

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

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

Raģmeten li’l-˘ālemìnsin kim
šutar şekk ü gümān
Devletinde žāhir oldı cümleye
emn ü emān
Murabba
Ĥatm-i mürsel hem nebì
/5
peyġamber-i āĥir zamān
Ķıl şefā˘at yā Muģammed şāh-ı
sulšān-ı resūl

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

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

Gazel/5

Dervìşligüŋ vaŝfın idende bu
Murādì
Nažm-ı güher-efşān ile
Ģassānı begenmez

˘Ulviyā ġurbetde ķaldum bìkes ü tenhā olup
Gazel/5
Cümle yārān ġaflet üzre cümle
iĥvān bì-ģaber

Ġaraż bì-gāne dirler Şìa˘ ĥalķı
nār-ı esķardan
Bu Şìa˘ ĥalķınuŋ Ŝā˘ib
aġasından
müşaĥĥaŝdurmüşaĥĥaŝdur

Sultan 3. Murad
(Murâdî)
Dîvânı’nda bu
gazel
bulunmamaktadır.

Sâib-i Tebrîzî:
Mîrzâ Muhammed
Alî b. Mîrzâ
Abdirrahîm Tebrîzî
İsfahânî (ö.
1087/1676 [?]) Bu
şiir Sâib-i
Tebrîzî’nin Farsça
Divanı’nda yer alan
Türkçe gazeller
içinde
bulunmamaktadır.
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10

336

DİVAN EDEBİYATI

DERGİSİ

Seni ˘ālem ŝanemā çerĥ-i
mu˘allāda arar
Kimi esmā˘da kimi genc-i
müsemmāda arar
Kimi A˘rāf u kimi cennet-i
me˘vāda arar
Kimi daġda kimi bāġda kimi
ŝaģrāda arar
Kimi gökte kimi yerde kimi
deryāda arar
Kimi ģavrāda kimi Ādem ü
Ģavvāda arar
Kimi sìm ü zer ile gevher-i
yektāda arar
Kimi ĥurşìd-i cihān-tāb-ı
mücellāda arar
Beyt-i Maķdisde kimi Ka˘be-i
˘ulyāda arar
Kimi deyre girüben Lāt ile
˘Uzzāda arar
Kimi Ya˘kūb-ŝıfat Yūsuf-ı
zìbāda arar
Kimi Yūsuf oluban rūy-ı
Züleyĥāda arar
Kimi Mecnūn oluban ŝūret-i
Leylāda arar
Kimi Vāmıķ gibi ruĥsāre-i
˘Azrāda arar...
...
...

ARAŞTIRMALARI

Āh kim derd-i derūnum yine
buldı żararı
Yine eflākı siyāh eyledi āhum
şereri
Levģ-i dilde ķomadı yaşum
egerçi eśeri
Āh-ı serd-i seģer ile yine
buldum güzeri
Yel gibi yildüm yügürdüm
bulmadum ben bir eri
Diye ey bād-ı ŝabā söyleme
aldum ĥaberi
Ĥāŝ u ˘ām şeyĥ idinmiş bir
alay ĥayr u şeri
Ĥāce Saŋa Düldül diyü al ile satar
Śenāyì
leng ĥarı
Ne ģaķìķat bilür ister ne gök
anlar ne yeri
Baġlamaz terkisine ķāl ile
ĥayrü’l-beşeri
Her yaŋa gāh Sikender gibi
ķıldum seferi
Geh Süleymān gibi ŝaldum
yedi iķlìme çeri
Oķudum ķavl-i Ebūbekr ile
ibn-i ˘Ömeri
Kimi ibn-i Abbāsı delìl itdi
kimi ibn-i Ģaceri
Açdı şehbāz-ı dilüm her yana
bir bāl ü peri

●

Yirmili

Mütekerrir

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

Kurnaz ve Çeltik
(2009) Hâce
Senâyî’nin bu şiirini
mütekerrir yirmili
şiirlere örnek olarak
vermiştir. Şiirin
hangi Senâyî’ye ait
olduğu tam olarak
tespit edilememiştir
ancak Hâce Senâyî
divanı üzerinde
yapılan iki yüksek
lisans tezinde (Öte
2000: 82-85; Sezgin
2001: 157-161) şiire
yer verilmiştir.
2. bendin son altı
dizesi mecmuada
bulunmamaktadır.

12

Ŝāfì

Šarz-ı şi˘re Ŝāfìyā bir šarģ
ŝaldum [...] yine
Her kim oķursa bu şi˘ri [...]
olsun hemān

Eyledüm seyr niçe mu˘teberāt
u siyeri
Görmedüm gülşen-i aķvālde
hìçbir şeceri
Ki bite şāĥınuŋ üstinde
murādum śemeri
Yazmamış Ķāēi vü Keşşāf u
Cerìr-i Taberì ì
Ĥaberüm yoķ güzelüm
kimden alayum ĥaberi

-

...
...
...

Ferd

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

Şiir Cezerî Kasım
Paşa (Sâfî Dîvânı),
Bursalı Nakkaş Safî
Dîvânı ve Özlem
Ercan tarafından
hazırlanan Sâfî
Dîvânı’nda
bulunmamaktadır.
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Selìmì

-

Ŝāfì

22

22

26

Ķomasa maĥlaŝ-ı Ŝāfì gibi
ayaķda n’ola
Bārì fi’l-cümle ķarìn eylese
aķrāna beni

Kim bilür atmayalardı ķatı
yābāna beni
Šaş šoġursaydı šoġurmaķdan
ise ana beni

Gazel/5

Matla˘

-

Kendine ziynet ne deŋlü virse
dünyā zen gibi
Aŋa aŝlā meyl ķılmaz olmaya
er zen gibi

DERGİSİ

Matla˘

ARAŞTIRMALARI

Kendimi ˘add itmezem bir
dāne-i erzen gibi
Ŝavurur bād-ı ecel bu ˘ömrümi
ĥırmen gibi

DİVAN EDEBİYATI

●

338

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

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

Şiir Cezerî Kasım
Paşa (Sâfî Dîvânı),
Bursalı Nakkaş Safî
Dîvânı ve Özlem
Ercan tarafından
hazırlanan Sâfî
Dîvânı’nda
bulunmamaktadır.

Beyitin kime ait
olduğu tespit
edilememiştir.
Mecmuada şiir ferd
başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir ferd
başlığı altında verilmiş ve kime ait
olduğu belirtilmemiştir. Fatih
Köksal’ın (2017,
172), “II. Selîm’in
-.-- /-.-- /-.-- / -.Divançe’sinde Bulunmayan Şiirleri”
adlı makalesinde
şiirin II. Selim’e ait
olduğu yönünde
tespiti sözkonusudur.

˘Ālì

-

-

-

2627

27

27

32

Maĥlaŝun Ŝāfì ise ġıll ü ġışı
terk eyle
İrgüre himmet-i ˘Ālì daĥı
aķrāna seni

Sen gideli gözüm yaşı deryālar
olupdur
Nazm/2
Deryā yüzinüŋ seyrini
sulšānum unutma

Ol bāġa bil bāġbān olmış göŋül
Ŝāģibi Mevlādur anuŋ hem
Nazm/3
Muģammed vāriśi

Bir bāġum var tis˘a ˘işrìn
ķapusı
Hem śelāśìn bārū üzre yapusı

Ferd

Gazel/5

Ġurbetde beni ey meh-i
tābānum unutma
Gün gibi ara mihr-i
dıraĥşānum unutma

Ne lāzım cennet içün minnet
idüp yalvarup gezmek
Babamuz yurdudur şer˘-i şerìf
ile bizümdür ev

Bildi bir dürr idigüŋ atmadı
yābāna seni
Šoġduġun gibi ŝarup şükr
eyledi ana seni

Şiir ölçüsüzdür.

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

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

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

Mecmuada
müseddes başlığı
ile verilen şiir
ölçüsüzdür. Bu
lugazın cevabı
Kurân-ı Kerim’dir.

Şiirin kime ait
olduğu tespit
edilememiştir.
Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.

Nažìre-i ˘Ālì başlığı
ile verilen bu şiir
Tuhfe-i Nâilî’de
Sâfi (No:2264) adlı
şaire ait olarak
gösterilmiş ancak
şiir Gelibolulu
Âlî’ye aittir. Şiirin
son iki beyiti Tuhfei Nâilî’nin
tezkiresinde
bulunmamaktadır.
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Cevrì

Lašìfì

-

-

-

34

35

35

35

35

Ķanda bir dìvāne bulsam
eylerüm ˘arż-ı cünūn
Hem-demüm ehl-i kemāl olsa
kemālüm söylerüm
Bir vefālı yār ele girse
muģabbet eylesem
˘Āşıķ olmaķ isterüm ammā
cefādan ķorķarum

-

Mübtelā-yı derd ü ġam
bulsam mülāyim söylerüm
Ehl-i ģāle rāst gelsem ģasb-i
ģālüm söylerüm

Būs iderdüm la˘lini zülf-i dütādan ķorķarum
El ŝunardum gence ammā
ejdehādan ķorķarum

Düşdi dāmān-ı dile bir şerer-i
şūr-efken
˘Aşķ āhengeri zincìr-i cünūn
işler iken

Matla˘

Nazm/2

Nazm/2

Yegdürür biŋ kān-ı zerden ehli fażla bir varaķ
Gazel/2
Cāhil almaz bir pūla n’itsün ne
kārıdur kitāb

Her dem ehl-i dillerüŋ
yanında yārıdur kitāb
Mūnis-i esrārı yār-ı ġamgüsārıdur kitāb

DERGİSİ

Lušf u iģsānuŋ dem-ā-dem
zümre-i nādānadur
Ĥışm u ķahruŋ muttaŝıl Cevrìi ser-gerdānadur
Yādlardur saŋa maģrem āşinā
bì-gānedür
Tesdîs/5
Ey meh-i nā-mihribān bilsek
bu istiġnā nedür
Herkese mihr ü vefā ˘uşşāķa
nāz itmek neden
Ġayre iģsān ehl-i dilden
iģtirāz itmek neden

ARAŞTIRMALARI

Nāzuŋı taĥŝìŝ-i erbāb-ı niyāz
itmek neden
Hicr ile ˘uşşāķı pür-sūz u
güdāz itmek neden
Mihr ile a˘dāyı ŝāģib-imtiyāz
itmek neden
Lušf ile aġyārı her dem serfirāz itmek neden
Herkese mihr ü vefā ˘uşşāķa
nāz itmek neden
Ġayra iģsān ehl-i dilden
iģtirāz itmek neden

DİVAN EDEBİYATI

●
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..-- /..-- /..-- / ..-

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

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

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

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

Mecmuada şiir
müfred başlığı
altında verilmiştir.

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.

Rubâî başlığı adı
altında verilen bu
şiir Latîfî’ye ait bir
gazelden alınmadır.

-

-

-

-

-

35

35

38

38

38

39 Kerìmì

-

35

-

-

-

-

Ger dilersen devletüŋ arta ola
˘ömrüŋ dırāz
Rūz-ı cum˘a ˘ādet idüŋ tā
olasın ser-firāz
Ey Kerìmì hìle budur kim aŋa
˘Add idüp šoķuzda bir šarģ
ideler

Ey diken sìne zemìninde
muģabbet şecerin
Ķaš˘ ider anı ŝaķın erre-i sìni
severin

Temāşā-gāh-ı ˘āşıķa cemālün
gibi bāġ olmaz
Meśeldür bu ki ˘ālemde göze
hergiz yaŝaġ olmaz

Eger dervìş eger dil-rìş eger
şāh-ı cihān olsun
Saŋa ˘āşıķ geçen evvel
benümle imtiģān olsun

Yolun üzre ol ķadar āb
aķıdupdur gözlerüm
Ger teraģģum itmezisen
˘āķıbet deryā olur

Mūriś-i fakr ile ġamdur şenbe
yek-şenbe tırāş
Rūz-ı iśneyn bula ni˘met hem
ola devletlü baş

Ger ġazā isterseŋ öldür yılanı
Eger zāhidiseŋ incitme cānı

Dört müselmān ile biş kāfir
meger
İki dilber gördiler yüzi ķamer

Gazel/5

Matla˘

Meśnevì/
4

Ferd

Matla˘

Matla˘

Matla˘

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

Vezin
aksamaktadır.

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

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

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

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

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

Mecmuada şiir ferd
başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir beyt
başlığı altında
verilmiştir

İbrâhîm ismi
üzerine yazılmış bir
muammadır.

Mecmuada şiir
müfred başlığı
altında verilmiştir.

Mecmuada şiir
müfred başlığı
altında verilmiştir.

Mecmuada şiir
müfred başlığı
altında verilmiştir.
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-

-

-

-

-

-

342

41

45

46

47

47

47

ARAŞTIRMALARI

Ger gider olursa andan bir
dìvār
Yapamaya anı ehl-i rūzgār

Nāgehān gördüm giderken
bir dìvār
İçi zerdür sìm daşı üstüvār

Ĥizmete bil baġlayup bir niçe
yār
Birligi itmiş ķamusı āşiķār

Kıt˘a/3

-

Nazm/2

Meskenet yüzin urup yire
Mesnevî/
müdām
2
Pes der-i dildārdur aŋa maķām

Nedür ol kim anuŋ dört ola
˘Aceb budur ki anuŋ dördi
ģarfi
daĥı
Eger birin gidersen dördi ķala Giderse gine anda dördi ķala

Būy-ı gül šayyibdür ammā
zaģmet-i ĥār olmasa
Devr-i Mehdì yegdür ammā
ĥavf-ı Deccāl olmasa

Matla˘

Çekdügim derdi ne hem-ĥāne
ne hem-rāh bilür
˘Āşıkum ģāl-i dil-i zārımı
Allāh bilür

Gūşe-i vaģdet idi ķabrin
˘aźābı olmasa
Ĥoş temāşā-gāh idi maģşer
ģesābı olmasa

Matla˘

DERGİSİ

-

˘Ahdüm olsun virmeyem
˘ömrümde hergiz yāda cān
Yāda virmiş ˘ömrüni her kim
ki virmiş yāda cān

DİVAN EDEBİYATI

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

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

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

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

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

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

Bu lugazın cevabı
süpürgedir.

Bu lugazın cevabı
çadırdır.

Tek dörtlükten
oluşan şiirin kafiye
düzeni aaaa
şeklindedir. Bu
lugazın cevabı
yumurtadır.

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir ferd
başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir ferd
başlığı altında
verilmiştir.

-

-

Aġzı birdür dili iki cānı yoķ
Başını kesicegiz söyler kelām

Bir gümişden ķubbedür
maģbūs olupdur anda āb
Geldi zerrìn šop ile fetģ itdi
anı āfitāb

Ġaflet olma çün dilā geçdi
zamān
Ān bu ān sā˘at bu sā˘atdur
hemān

Ol nedür kim yoķdurur
cisminde cān
Ķarnı içi šopšolu yılan çıyan

-

-

-

-

47

47

47

48

Nazm/2

Matla˘

Matla˘

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

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

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

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

Biş başı var biş dili dörtdür
cānı
Müsteģaķdur menziline
varmaġı

Ol nedür kim yüzdür anuŋ
barmaġı
Sekkiz ayaġ üstünedür
durmaġı
Nazm/2

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

Gördüm bir ģarìfüŋ iki ayaġın
G.tin ķurtarmaķ içün āĥir-i kār Mesnevî/
Dutup yudmış bir ejder ŝol u
Ŝalıvirdi ayaġlarını nāçār
3
ŝaġın

-

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

47

Kıt˘a/1

47 Fużūlì

-

Perde-i teşkìkdür bu žulmet-i
ķayd-ı ģayāt
Perde ref˘ olduķda ģāli
herkesin ma˘lūm olur

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir. Bu
lugazın cevabı
kalemdir.

Mecmuada şiir ferd
başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada
Fuzûlî’ye ait olan
kıt‘a’nın sadece
ikinci beyitine yer
verilmiştir.
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Cevrì

48

49 Fużūlì

-

48

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Ruĥuŋdan nūr oķurlar şem˘
başın kesseler ģāżır
Budur bir ķul ser-encāmı ki
sulšānına ĥāindür
-

Gazel/1

Ne ejderhādurur šutmış ķarār Oyunı günde biş kez
ol
ādemìden
Nazm/2
Başından ayaġa naķş u nigār
G.tünden yir aġ[ı]zından ķuŝar
ol
ol
Ey meh-i encümen-efrūz-ı
ģarìm-i gülzār
Āteş-endāz-ı dil-i ˘āşıķ-ı bìsabr u ķarār
Şem˘-i ruĥsāruŋ ile ĥāne-i
düşmen rūşen
Žulmet-i hicrüŋ ile külbe-i
˘āşıķ şeb-i tār
Terkîb-i
Şerbet-i la˘lüŋ ile kām-ı dil
Bend/1
şìrìn
Zehr-i ālāmuŋ ile telĥ meźāķ-ı
dil-i zār
Devlet-i vaŝluŋ ile ĥāšır-ı a˘dā
ĥoş-ģāl
Mihnet-i hicrüŋ ile ˘āşıķ-ı
şeydā bìmār

DİVAN EDEBİYATI

●

344

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

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

Mecmuada şiir
terci-i bend
şeklinde yazılmış
ve şiirin sadece ilk
bendine yer
verilmiştir.

Mecmuada ferd
başlığı altında
verilen beyit
Fuzûlî’nin bir
gazelinden
alınmıştır.

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.

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

Nābì

Sinānì

Ģāźıķ

-

-

-

51

51

51

52

52

52

Gazel/5

Ey Sinānì ġamzesi tìrine cānı
ķıl revān
Bir kemān-ebrūya ķurbān
olursun ˘āķıbet

-

-

-

-

˘Ūd-veş ey dil ŝaķın sūzān
olursun ˘āķıbet
Bezm-i ġamda ney gibi nālān
olursun ˘āķıbet

Tenbākū şem˘-veş olamaz
sūzdan ĥalāŝ
Āhen ģiŝāra girse de başı
šumanludur

Ümmìd ile yüz šutup geldüm
senüŋ dergāhıŋa
˘Ayn-ı elšāf eyle bir lušf u
˘ināyet ķıl baŋa

Beg efendim bu ģaķìre eyle
gel lušf u kerem
Dā˘imā olsun naŝìrüŋ ol
ķadìm-i pür-kerem

Yārüŋ gelicek yārüŋ ey dil
saŋa yüz müjde
Çıķ cān ile ķarşula el sìnede
yüz yerde

Matla˘

Matla˘

Ferd

Ferd

Kıt˘a/3

Baģrine binā˘ eyledügi çeşme-i Hemşehrilerüŋ kesreti ol
bì-āb
ģadde irişdi
Pinti Ģamìdüŋ eyledügi
Nābìnüŋ evi şimdi ķašır
iģsānına beŋzer
ĥānına beŋzer

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

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

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

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

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

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

Mecmuada şiir ferd
başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir ferd
başlığı altında
verilmiştir.

Nâbî Divanı’nda bu
şiir
bulunmamaktadır.
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Şerģì

-

-

Şerģì

-

-

53

53

53

53

53

53

DERGİSİ

Matla˘

Kātib olmaķ dileriseŋ ˘ayn çoķ
yaz kāf ile
Hergiz ādem kātib olmaz
ķuru ķuru lāf ile

Gazel/5

Ferd

Söylesen ģaķķı ķabūl itmez
dilā ĥalķ-ı cihān
Şerģiyā gel yum dehānın ger
zebānın şimdilik

Ĥayrı gitdi şerri ķaldı bu
zamānuŋ şimdilik
Ġāyeten var izdiģāmı bu
zamānuŋ şimdilik

Matla˘

-

Gazel/5

Benüm bu ķalb-i maģzūnum
ķızıl gül tā-be-tā ĥūndur
Açılmaķ iģtimāli yoķ eger yüz
bin bahār olsa

-

Vefādan ben elüm çekdüm
cefādan çek elin sen de
Vefāsızlıķ žuhūr itdi senüŋ
sende benüm bende

Ne senden rükū˘ vü ne benden
Gelürisen öyle gel ey nìk-nām
ķıyām
Ne teklìf-i ģürmet ne ĥašš u
Selāmün ˘aleyküm ˘aleyküm
kelām
selām

Ģaķ söze bir kimse gūş itmez
daĥı ģaķdur dimez
Eyle bildüm Şerģiyā kim ģaķ
cevāb el virmedi

ARAŞTIRMALARI

Ģamdulillah bunca yıllardur
perì-peyker senüŋ
Rāh-ı ˘aşķunda baŋa bir gün
ģicāb el virmedi

DİVAN EDEBİYATI

●
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-.-- /-.-- /-.-- / -.-

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

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

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

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

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

Mecmuada şiir ferd
başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir ferd
başlığı altında
verilmiştir.

Tek dörtlükten
oluşan şiirin kafiye
düzeni aaaa
şeklindedir.

Gazel-i Şerhî adı
altında verilen
şiirde matla beyiti
bulunmamaktadır.

-

-

-

-

-

-

53

53

54

54

54

54

Matla˘

Nazm/2

Nazm/2

-

Gülsitān-ı dehr içre bir güzel
seyr eyledüm
Šab˘ gül hem nušķ gül hem
cism gül-endāmdur
Merģamet yāyın küşād it ben
ża˘ìfe ķıl kerem
Cān fedā olsun saŋa cān içre
cānum cān fedā
İltimās-ı ˘āşıķuŋ eyle bu def˘a
sen ķabūl
Sìneŋi ŝar sìneme ey mehcebìnim sen şāh

Her namāzın vaķtine cem˘ ola
bunda ĥāŝ u ˘ām
Muĥtelifdür ķıblesi meyl
eylesün ŝaġa imām

Zülf-i zincìrüŋ senüŋ dil
murġına bir dāmdur
Giceler ŝubģum benüm dā˘im
ŝabāģum şāmdur

Görmedüm bir sen gibi
maģbūb-ı nāzük hoş-edā
Seyrüŋe gelsün diler hem kim
göre ŝun˘-ı Ĥudā

Ģālet-i šıflumda sevdim ben
seni bì-iştibāh
Çün mürūr-ı sāl ile geçdi
˘ömür oldı tebāh

Ben saŋa meyl-i muģabbet
Seyr-i gülzār eyleyüp gördüm
eyledüm yüz cān ile
nigārā ben bugün
Sen şehā ben bì-nevāyı ķoyma Bülbüle gül nāz iderdi biŋ
ġam hicrān ile
beter ˘unvān ile

Nazm/2

Nazm/2

Ferd

Remzeten dilberlerin āzürde-i
şìrìn olur
Leźźetin telĥ eylemez çìn-i
cebìni bādenüŋ

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

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

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

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

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

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

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir ferd
başlığı altında
verilmiştir.
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-

54

Rūģì

Şemsì

Nābì

55

55

55

54

-

54

ARAŞTIRMALARI

Nazm/2

Ģasretünden gice gündüz zār ˘Aķl u fikr ü ŝabr u šāķat hūş
bende ķalmadı
u giryān olmışam
Ĥāzin-i derd ü belāyum beyt-i Sen perìşānı görüp ĥāšırhicrān olmışam
perìşān olmışam

Gazel/5

Gazel/5

Dimedüŋ ˘āşıķ-ı dil-ĥastelerüŋ Niçe gün geçdi bu Şemsì
ģāl nedür
ķulunı sulšānum
Bizi hicrānda ķoduŋ bilmedüŋ Bir peyām ile sevindürmedüŋ
aģvāl nedür
ihmāl nedür

Gülsitān-ı dehre geldük reng
yoķ bū ķalmamış
Sāye-endāz-ı kerem bir naĥl-i
dil-cū ķalmamış

Ceyş-i ġamdan ķande iltür
ilticā ehl-i niyāz
Ķal˘a-i himmetde Nābì burc u
bārū ķalmamış

Gazel/5

Šutar her bir cefāŋa sìnesin āh
eylemez ammā
Göŋülden giçürür hep Rūģì-i
şeydāyı bilmezsin

Baŋa dirsin ki yāri göricek
yalvarı bilmezsin
Meger sen ey dil-i bì-çāre ol
ġaddārı bilmezsin

Derdmend[ün] hem esìrindür
girer yoķ araya
Ĥāšırum sındırma āzār itme
Murabba
ben bì-çāreye
Ĥidmet-i ˘aşķunda ol ˘Āşıķ
/5
˘Ömer āvāreye
˘Aķlı yoķ dìvāneye sersem [de]
disem el virür

Nazm/2

DERGİSİ

Bir ˘aceb meh-rūy gördüm
nāmını itdüm su˘āl
İsmidür eglence ammā tab˘ı
ĥoş eglencedür

Ģāriŝ u šāma˘ olan maķŝūd
māl u gencedür
Bu zamāna ģāli žāhirdür ki
gencden gencedür

DİVAN EDEBİYATI

Ey perì-peyker saŋa ādem de
disem el virür
Ādem ammā miśli yoķ ˘ālem
de disem el virür
˘Āşık
˘Ömer Bir kerem kānı mürüvvet
ŝāģibi cānānesin
Ben saŋa bu šarz ile ģātem
[de] disem el virür

●

348

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

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

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

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

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

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

Bu gazel Bağdatlı
Rûhî’nin yayınlanan divanında
bulunmamaktadır.

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.

Mānì

-

-

Şerģì

Ġavśì

˘Āşıķ

55

55

55

56

56

56

Nazm/2

O sāģir kākülüŋ ˘uşşāķını
Niyāz itdüm o şūĥa yanuma
gelmekde nāz eyler
ŝayda kemend itmiş
Nezāketle bu deŋlü serkeşi bir Tekellüfsüz varup aġyāra
mūya bend itmiş
kendin sìne-bend itmiş

Sevmişem cān u göŋülden
görmüşem şol dilberi
Nice vaŝfın eyleyem ben ol
yüzi gül aģmeri

Gazel/5

Ģaķ Te˘ālādan niyāz eyler bu
˘Āşıķ dā˘imā
Bād-ı ŝarŝardan emìn itsün o
ķadd-i ˘ar˘arı

Şeb-i sābıķda seyr itdüm iki
maģbūb-ı a˘žāmı
İder vaŝfında anlaruŋ ˘ac[i]z
Firdevsì vü Cāmì

[...] benden selām it yārüme
[...] gel kāküli sünbül ruĥ-ı
envāruma

Ārzū-yı ĥāšırum šurmaz seni
eyler šaleb
Nazm/2
˘Aķl u fikr ü niyyetüm hep
cümle sulšānumdadur
Kendümi ey Şerģiyā
ķayırmazam ĥavfum budur
Gazel/5
Ķorķarum ˘ālem yanar bir gün
bu ˘aşķ-ı nāruma
Bu ma˘hūd mācerādan gel çek
[el] ey bì-edeb Ġavśì
Gazel/5
Saŋa bir fā˘ide yoķ ne çekersin
fikret-i ĥāmı

La˘l-i meygūnuŋ şehā
keyfiyyeti cānumdadur
Hem ĥayālüŋ bir nefes ĥālì
degül yanumdadur

Gazel/5

Berķ-i āhum gibi bir demde
irerdüm Mānì
Ne ķadar yol çoķ ise ol şeh-i
ĥūbāna degin

İrişür nālelerün günbed-i
gerdāna degin
Dökerüm gözyaşını her gice
dāmāna degin

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

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

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

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

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

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

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.

Mecmuada şiir
rubâî başlığı altında
verilmiştir.
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-

Rūģì

-

-

İģsān

56

57

57

57

57

DERGİSİ

Gazel/5

Söz dise yaraşur hele Rūģì-i
şūĥ-šab˘ kim
Vaŝf-ı cemāl-i yārda her sözi
bir kitāb olur

-

-

Dilek murāda yār olsun
Lebin virsin n’ola ķoysun
Eyle İģsān yüzi gülsün
Zülf-i reyģāndan ayrıldum

Šutsa el ile yār yüzin pençe-i
āfitāb olur
Açsa taģammül eylemez
cümle cihān ĥarāb olur

Hemān sen merdüm ol da
eyle pür-hemyān dāmānı
Birer gevher virürler saŋa
˘aşķun māye-dārānı

Destine bir nüsĥa-i miŝbāģ
alınca ol melek
Üç nuķaš dìbāceden bir
āĥirinden itdi ģek

O ġılmāndan yeg civāndan
Ebrū kemāndan ayrıldum
O bāġbāndan o rıēvāndan
Gül-i ĥāndāndan ayrıldum

Semâi

Matla˘

Matla˘

Matla˘

-

Gazel/5

Ey birāder sen tefekkürsüz
tekellüm itme zinhār
Hem sebük-bār oluban ˘ālem
içinde ĥvār u zār

Ŝubģa dek bülbül gibi ol nāle
vü efgān ider
Ol sebebden kim aŋa çoķ
[cevr] ķıldı bir güzel

ARAŞTIRMALARI

˘Aķlın aldurmış başından itdi
mecnūn bir güzel
56 ˘Andelìbì
Vālih ü ģayrān idüp fikrin
alupdur bir güzel

350

8’li hece ölçüsü

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

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

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

Vezin
aksamaktadır.

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

Hamza ismine
yazılmış bir
muammadır.

Ali ve Bekir
isimlerine yazılmış
bir muammadır.

Bu gazel aynı
varakta iki defa
yazılmış olup gazel
Bağdatlı Rûhî’nin
yayınlanan divanında bulunmamaktadır.

Mecmuada şiir ferd
başlığı altında
verilmiştir.

Gazelde şairin
mahlası dördüncü
beyitte yer
almaktadır.

Gel dirìġ itme dehānuŋ
būsesin İsģāķdan
Anı yoķdan var iden
Perverdigāruŋ ˘aşķına

Ŝun berü sākì o serv-i gül˘iźāruŋ ˘aşķına
İçelüm ol nergis-i mest-i
ĥumāruŋ ˘aşķına

57 Künhì

58

Niçe bir cevr idesin devr-i
zamāndur böyle
58 Ferruĥì
Böyle ķalmaz kime ķaldı bu
cihāndur böyle

İsģāķ

Ferruĥì söyle sözin ķadrini
cāhil ne bilür
Bu daĥı ˘ārife bir nām u
nişāndur böyle

Matla˘

-

Bü’l-˘aceb dìvānesin söz
söyledikce Künhìyā
Dür tökersin gerçi ammā ĥalš
idersin dā˘imā

Gazel/5

Gazel/7

Matla˘

-

Kāse-i zerrìni gördüm sāķìyā
meyden tehì
Dāne-i ˘aķlum başumdan gitdi
ey serv-i sehì

57

Matla˘

-

-

57

Görüp emr-i lebinden ķašre-i
mey
˘Aceb dür dökdi çeşminden
pey-ā-pey

Ferd

-

-

57

Perçem-i yāri šutup bir
būsecik yeri
Gün görür ˘ālemde şāhāne
düter šarf-ı cinān

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

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

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

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

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

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

Hasan ismine
yazılmış bir
muammadır.

Hasan ismine
yazılmış bir
muammadır.

Receb ismine
yazılmış bir
muammadır.

Ahmed ve Hasan
ismine yazılmış bir
muammadır.
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-

58

Matla˘

Muhammes/5

Raģmiyā devrān beni Mecnūnı ˘aşķa yār idüp
Ŝaldı ŝaģrā-yı belāya
menzilüm kūhsār idüp
Kim gelürse yanuma
Müseddes
ģālümden istiġfār idüp
/5
Oķurum bu mašla˘-ı derdüm
aŋa eş˘ār idüp
Šāli˘im maġbūn [u] baġrum
ĥūn [u] baĥtum ser-nigūn
Ŝabra šāķat ķalmadı ġāyet
zebūn oldum zebūn

Ŝadef kim düşse mey içre olur
dörd[i] šoķuz anuŋ
Bu bir ĥoşca mu˘ammādur
saŋa der ism-i cānānuŋ

Nev-bahār irüp yine irişdi
hengām-ı cünūn
Dāġ-ı sìnem gibi ŝaģrālar
olupdur lāle-gūn
Yārsız çeşmüm döker her
laģžada seylāb-ı ĥūn
58Raģmì
Āh eliŋden kime feryād ideyin
59
ey dehr-i dūn
Šāli˘im maġbūn [u] baġrum
ĥūn [u] baĥtum ser-nigūn
Ŝabra šāķat ķalmadı ġāyet
zebūn oldum zebūn

˘Aşķì

58

DERGİSİ

Bì-nişān olur ŝalan baģr-i
fenāya źātını
Ser virendür da˘vì-i ˘aşķuŋ
iden iśbātını
Mest-i ˘aşķ olup unud cān u
cihān leźźātını
˘Aşķiyā pāk ü mücellā ķıl
göŋül mir˘ātını
Görelüm āyìne-i devrān ne
ŝūret gösterür

ARAŞTIRMALARI

Gāh mir˘āt-ı felek rūy-ı sa˘ādet
gösterür
Ki döner jeng-i melāmetle
felāket gösterür
Bir nefesde ˘āşıķa biŋ dürlü
ģālet gösterür
İvme ey dil ŝabr ķıl ivmek
melāmet gösterür
Görelüm āyìne-i devrān ne
ģālet gösterür
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Mustafa ismine
yazılmış bir
muammadır.

-

59

5960

Şādì

Ģasbiyā dün gün dem-ā-dem
gözlerümden ķanlu yaş
Eyleyüŋ çūn u çirāyı defter-i
dilden tırāş
Dil-rübālar ˘aşķı ile olmışuz
˘ālemde fāş
Biz Selìmì-meşrebüz ammā
Süleymānìlerüz

Rūşen ķılan cihānı bugün
ģüsn-i māhıdur
Meftūn iden bu göŋlümi
çeşm-i siyāhıdur

Matla˘

Murabba
/5

Şādìye nice irişesin sa˘dì yaŋa
sen
Dil mülkini ĥarāba viren ġam
sipāhidür

Gazel/5

Ġam degül diller açup ķılsa
gözüŋ yaġmā-yı dìn
Bir ķuluŋdurur bu Aģmed
nāzı ķo ey nāzenìn
Murabba
Ŝu gibi ŝāfì içi çün bizde olmaz
/6
kibr ü kìn
Lā-ubālì pāk-meşreb biz
Süleymānìlerüz

Daş dime ķalb-i yāre olur
şikeste-ĥāšır
Nāzükdurur beġāyet Emrì dili ekābir

Mest-i bed-nām olmışuz bir
nice ˘irfānìlerüz
Bādeye cānlar virürüz biz ki
˘Osmānìlerüz
59 Aģmed
Ehl-i nānuŋ ķıymetin bilür
bedahşānìlerüz
Lā-ubālì pāk-meşreb biz
Süleymānìlerüz

Ģasbì

59

Biz şarāb-ı ˘aşķ ile sermest ü
ģayrānìlerüz
Ĥūblar şevķı bize ĥoşdur ki
˘irfānìlerüz
Ehl-i ģālüz zāhidā gerçiki
˘Osmānìlerüz
Biz Selìmì-meşrebüz ammā
Süleymānìlerüz

--. / -.-. / .--. / .--
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Uŝūlì

60

DERGİSİ

Murġ-ı cāna ˘aşķ odından
āşiyān itdüm yine
Ol cenāģı yanmışuŋ yirin
cinān itdüm yine
Bu deli göŋlümü rüsvā-yı
cihān itdüm yine
Gice gündüz hem-demim āh u
figān itdüm yine
Ŝoldurup bāġ-ı vücūdumı
ĥazān itdüm yine
Mütekerrrir
Tìġ-i ģasretle yüregüm šolu
on birli/5
ķan itdüm yine
Zūr-ı miģnetle büküp ķaddüm
kemān itdüm yine
Ayaġı šopraġına rūģum revān
itdüm yine
Ey Uŝūlì ol şehüŋ ismin beyān
itdüm yine
Gün gibi fāş eyledüm sırrum
˘ayān itdüm yine
Ben Muģammed ümmetiyem
Muŝšafādur sevdigüm

ARAŞTIRMALARI

Şükr Ģaķķa kim yine bir
mehlikādur sevdigüm
Nūrdur başdan başa şems-i
ēuģādur sevdigüm
Sāyesinde pādişāhum bir
humādur sevdigüm
Serv-ķad maģbūblarda
müntehādur sevdigüm
Yā Ģasan yāhūd Ģüseyn-i
Kerbelādur sevdigüm
Laģmüke laģmì ˘Alìyyü’lMurteżādur sevdigüm
Sūret-i raģmān ˘ale’l-arş
istivādur sevdigüm
Ķıble ģaķķı Ka˘be-i ehl-i
ŝafādur sevdigüm
Deyr-i dilde bir büt-i lu˘betnümādur sevdigüm
Hāşelillāh dostlar nūr-ı
Ĥudādur sevdigüm
Ben Muģammed ümmetiyem
Muŝšafādur sevdigüm
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Onar dizelik
bendlerden oluşan
şiirde her bendin
sonunda bir dize
aynen tekrar
etmekte ve bu
şekilde her bend 11
dize olmaktadır.
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TAHRAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ 2701 NUMARADA
KAYITLI MECMUADA YER ALAN TÜRKÇE ŞİİRLER (İNCELEMEKARŞILAŞTIRMALI METİN)
METİN
(1)

1.1
Ġazel-i ˘İzzetì
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Sevād-ı ĥašš-ı lafžuŋ lübb-i ma˘nāya niķāb olmaz
Belì gerd-i yetìmì dürr-i şehvāra ģicāb olmaz
Olur erbāb-ı šab˘uŋ her birinde başķa feyż ammā
Şu˘ā-ı encüm-i heft āsumān bir āfitāb olmaz2
Görince rūy-ı āteşnāk ile ģüsn-i gelū-sūzuŋ
˘Aceb ķanķı cigerdür3 dāġ-ı ģasretle kebāb olmaz4
Beni bir ıżšırāba itdi ilķā˘ nār-ı hicrüŋ kim
Efendim mūy-ı āteş-dìdede ol pìç-tāb olmaz5
Zer-i dünyā ne mümkin cem˘ ola ˘ālì-himemlerde
Tereşşuģ ķılsa bārān kūhsāra cāy-gìr olmaz6
Raŝad-bìn-i ģaķìķat i˘tidāl-i vaķte7 aldanma[z]
Bu çerĥüŋ ķanķı devrinde medār-ı inķılāb olmaz8
Leb-i ĥaŝm-ı lecūca ˘İzzetā mühr ur sükūtuŋla
Cedelkārāne ĥāmūşì ķadar ģāżır-cevāb olmaz

İzzet Ali Paşa D., G. 73, s. 206-207
Bu beyit a.g.e.’de yoktur.
3
cigerdür: ciger var a.g.e.
4
Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir.
5
Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir.
6
Bu beyit a.g.e.’de yoktur. Beyitin kafiyesinde gazelle uyumsuzluk vardır.
7
vaķte: ĥāle a.g.e.
8
Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir.
2

356

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

2.9
Güfte-i Rāġıbì
[Ġazel]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
1.

2.
3.
4.
5.

9

Eyā sen ŝanma kim senden bu güftārı dehān10 söyler
Veyā terkìb olan ˘unŝur bu burc-ı bì-riyā11 söyler
(2)
Nefsini ol saŋa bildürmek murādın ķušb ider13 Mevlā
Geçüp vücūd-ı ˘unŝurdan bedenden14 tercemān söyler*15
Şular ki16 bilmedi nefsin ˘arefden almadı17 dersin
Degildür ģaķķa ˘ārifler özin bilmez yalan söyler
Ģayāl-i ĥaššı baŝìret görende ĥayme-i taķdìr18
Degildür nušķdan insān derūnundan zebān19 söyler
Seķāhüm rabbühüm20 ĥamrın içer21 ˘āşıķlar ey Rāġıb
İrer ma˘şūķuna22 anlar mekāndan lā-mekān söyler
12

“Güfte-i Râgıbî” olarak belirtilen bu gazel Koca Râgıb Paşa Divânı’nda
bulunmamaktadır. Gazel Nakşî Alî Akkirmânî Dîvânı’nda 117 numaralı gazelle
ufak farklılıklar dışında aynıdır. Bu farklılıklar dipnotlarda gösterilmiştir.
10
dehān: nihān Nakşî Ali Akkirmâni D., G.117, s.178.
11
bu burc-ı bì-riyā: yaĥud laĥm-ı zebān a.g.e.
12
nefsini: seni a.g.e. (“Nefsini” kelimesi şiirin veznini bozmaktadır.)
13
ķušb ider: ķasd idüp a.g.e.
14
Geçüp vücūd-ı ˘unŝurdan bedenden: ˘Anāŝırdan giyüp bir šon yüzünden a.g.e.
15
Nakşî Ali Akkirmâni dîvânında mecmuada yer almayan bir beyit daha
bulunmaktadır:
Yaratdı cümle eşyāyı özin setr eyleyüp anda
Göründi niçe biŋ yüzden velì kendi nihān söyler a.g.e.
16
Şular ki: Olar kim a.g.e.
17
almadı: almayup a.g.e.
18
Ĥayāl-i ĥašš-ı baŝìret görende ĥayme-i taķdìr: Ĥayāl-i žıl yeter ˘ibret görünen ĥaymei tende a.g.e.
19
nušķdan inan derūnundan zebān: nušk iden ŝūret derūnuŋda devrān a.g.e.
20
“Rableri onlara tertemiz bir içki içirir.” İnsân Sûresi/21
21
içer: içen a.g.e.
22
İrer ma˘şūķuna: Olurlar bì-mekān a.g.e.
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3.
Mirzā Ŝāib-i Iŝfahānì
[Ġazel]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
1.
2.
3.
4.
5.

Cevān u nìklik šıfluŋ edāsından müşaĥĥaŝdur
Bir il ki yaĥşi olsa ibtidāsından müşaĥĥaŝdur
Dimişler kim ķadìm üstād ģayāsızda ìmān olmaz
Ìmān ehli ki var özde ģayāsından müşaĥĥaŝdur
Düzetmiş dehr evi seng-i sitemden çerh mi˘mārı
Bu ķaŝr-ı miģnet-ābādān bināsından müşaĥĥaŝdur
Bugün farķ eylemek olmaz bu dehrüŋ merd ü nāmerdin
Eger farķ eyleseŋ merdin seĥā˘sından müşaĥĥaŝdur
Ġaraż bì-gāne dirler Şìa˘ ĥalķı nār-ı esķardan
Bu Şìa˘ ĥalķınuŋ Ŝā˘ib aġasından müşaĥĥaŝdur
24

4.
Ġazel-i ˘Ulvì
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.
2.
3.

23

Ĥaste cāna ģālet-i mevt irdi cānān bì-ģaber
Bir devāsuz derde düşdüm veh ki Loķmān bì-ģaber
Cān zenāĥ-dānuŋda ķaldı ĥaste-dil ģayretdedür
Düşdi Yūsuf çāha ammā pìr-i Ken˘ān bì-ģaber25
Ŝarılup çıķdı dıraĥt-ı ˘ömrüme mār-ı ecel26
Āşiyān-ı tende yatur bülbül-i cān bì-ģaber27

Sâib-i Tebrîzî: Mîrzâ Muhammed Alî b. Mîrzâ Abdirrahîm Tebrîzî İsfahânî (ö.
1087/1676 [?]) Daha çok Farsça şiirler söyleyen Âzerî şairi. Bu şiir şairin Farsça
Dîvânı’nda yer alan 19 Türkçe gazel içinde bulunmamaktadır.
24
Derzi-zâde Ulvî D., G.259, s.470. Dîvânda 7 beyit olan bu gazel bazı farklılıklarla Ali
Nihad Tarlan’nın (1948: 21) Şiir Mecmualarında XVI ve XVII. Asır Dîvân Şiiri Fasikül
3 (Ulvî-Meâlî, Nihânî, Feyzî, Kâtibî) adlı eserinde de yer almaktadır.
25
Bu beyit dîvânda 5. beyittir.
26
Ŝarılup çıķdı dıraĥt-ı ˘ömrüme mār-ı ecel: Kebk-i ˘ömrü ķapmaġa bāl açdı şeh-bāz-ı
ecel Ali Nihad Tarlan Şiir Mecmualarında XVI ve XVII. Asır Dîvân Şiiri Fasikül
3 (Ulvî-Meâlî, Nihânî, Feyzî, Kâtibî)
27
Bu beyit dîvânda 4. beyittir.
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Gitdi göz nūrum28 ġam-ı hindūŋ29 ile aġlar daĥı
Ĥātemi30 elden çıķardı çeşm-i giryān bì-ģaber31
˘Ulviyā ġurbetde ķaldum32 bì-kes ü tenhā olup
Cümle yārān33 ġaflet üzre cümle iĥvān34 bì-ģaber35
36

5.
Ġazel-i Murādì
mef˘ūlü / mefā˘ìlü / mefā˘ìlü / fe˘ūlün
1.

2.
3.
4.
5.

Bì-˘ār göziŋ nergis-i fettānı begenmez
Ģikmetde lebüŋ ģażret-i Loķmānı begenmez

(3)
Šoġruluġ ile ķāmetine irmedi ˘ar˘ar
Ĥāl-i siyehüŋ mülk-i Süleymānı begenmez
Cellād-ı ġamuŋ çıķdı şikār itmege cānı
Gördi ġam-ı ˘aşķuŋla ża˘ìf anı begenmez
Eyyām-ı viŝālüŋ dile düşdikçe dem-ā-dem
Šuġyān-ı sirişküm göre ˘ummānı begenmez
Dervìşligüŋ vaŝfın idende bu Murādì
Nažm-ı güher-efşān ile Ģassānı begenmez
(9)
37
6.
İlāhì
[Murabba˘]

28

Gitdi göz nūrum: Dökdü göz nūrın D.
ġam-ı hindūŋ: ġam u endūh D.
30
Ĥātemi: Merdümin D.
31
Bu beyit dîvânda 6. beyittir.
32
ķaldum: ķalduķ Ali Nihad Tarlan Şiir Mecmualarında XVI ve XVII. Asır Dîvân
Şiiri Fasikül 3 (Ulvî-Meâlî, Nihânî, Feyzî, Kâtibî)
33
yārān: iĥvān D.
34
iĥvān: yārān D.
35
Bu beyit dîvânda 7. beyittir.
36
Sultan III. Murad (Murâdî) Dîvânı’nda bu gazel bulunmamaktadır.
37
Şairin dîvânına ulaşılamamıştır.
29
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fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.

2.

3.

4.

5.

Çün Medìne-i münevver ravżaya bulduŋ vuŝūl
Giydüŋ ìmān ĥil˘atini dìnimüz buldı uŝūl
Evliyā vü enbiyā ķapuŋda boynı baġlu ķul
Ķıl şefā˘at yā Muģammed şāh-ı sulšān-ı resūl
Ravża-ı nūr-ı münevverde bu geldi yāduma
Rūz-ı maģşerde meded eyle benüm feryāduma
Ata ana ķavm u ķardaş u abā ecdāduma
Ķıl şefā˘at yā Muģammed şāh-ı sulšān-ı resūl
˘Āşıķ-ı ŝādıķlaruŋ göŋlünde hem mihmānısın
Enbiyālar pìşvāsı evliyā sulšānısın
Cürm-i ˘iŝyān derdinüŋ sen şübhesiz dermānısın
Ķıl şefā˘at yā Muģammed şāh-ı sulšān-ı resūl
˘Iyd buldum bu güni buldum Ģaķı farķ eyledüm
İ˘tiķād iĥlāŝ ile hem gönlümi berk eyledüm
Cān u baş ehl ü ˘iyālüm yoluŋa terk eyledüm
Ķıl şefā˘at yā Muģammed şāh-ı sulšān-ı resūl
Raģmeten li’l-˘ālemìnsin38 kim šutar şekk ü gümān
Devletinde žāhir oldı cümleye emn ü emān
Ĥatm-i mürsel hem nebì peyġamber-i āĥir zamān
Ķıl şefā˘at yā Muģammed şāh-ı sulšān-ı resūl
(10)
39
7.
Ĥāce Śenāyì
[Mütekerrir Yirmili]

38

“(Ey Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ
Sûresi/107’den iktibâs edilmiştir.
39
Kurnaz ve Çeltik’in (2009) “Muaşşerden Uzun Musammatlar ve Bilinmeyen Nazım
Şekillerinden Yirmilik” adlı makalesinde Hâce Senâyî’nin bu şiiri mütekerrir yirmili
şiirlere örnek olarak verilmiştir. Şiirin hangi Senâyî’ye ait olduğu tam olarak tespit
edilememiştir ancak Hâce Senâyî dîvânı üzerinde yapılan iki yüksek lisans tezinde
de (Öte 2000: 82-85; Sezgin 2001: 157-161) şiire yer verilmiştir. Söz konusu tezlerde
okuma hataları sebebiyle Kurnaz ve Çeltik bu şiiri Ali Emirî’nin 1336 yılında
yayınladığı Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuasından hareketle yeniden Latin
harflerine aktarmıştır. Bizim yaptığımız karşılaştırma da bu makaledeki metne
dayanmaktadır.
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fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilün
1.

Āh kim derd-i derūnum yine buldı żararı
Yine eflākı siyāh eyledi āhum şereri
Levģ-i dilde ķomadı yaşum egerçi eśeri
Āh-ı serd-i seģer ile yine buldum güzeri
Yel gibi yildüm yügürdüm40 bulmadum ben bir eri41
Diye ey bād-ı ŝabā söyleme42 aldum ĥaberi
Ĥāŝ u ˘ām şeyĥ idinmiş bir alay ĥayr u şeri43
Saŋa Düldül diyü al ile44 satar leng ĥarı
Ne ģaķìķat bilür ister45 ne gök anlar ne yeri
Baġlamaz terkisine ķāl ile ĥayrü’l-beşeri46
Her yaŋa gāh Sikender gibi ķıldum seferi
Geh Süleymān gibi ŝaldum yedi iķlìme çeri
Oķudum ķavl-i Ebūbekr ile ibn-i ˘Ömeri47
Kimi ibn-i48 Abbāsı delìl itdi kimi ibn-i Ģaceri49
Açdı şehbāz-ı dilüm her yana bir50 bāl ü peri51
Eyledüm seyr niçe mu˘teberāt u siyeri52
Görmedüm gülşen-i aķvālde hìçbir şeceri
Ki bite şāĥınuŋ üstinde murādum śemeri
Yazmamış Ķāēi vü Keşşāf u Cerìr-i Taberì ì
Ĥaberüm yoķ güzelüm kimden alayum ĥaberi

40

Yel gibi yildüm yügürdüm: Aradum yel gibi yeldüm Kurnaz ve Çeltik (2009),
Muaşşerden Uzun Musammatlar ve Bilinmeyen Nazım Şekillerinden Yirmilik, s.
873-874.
41
Vezin aksamaktadır.
42
Söyleme: ŝoluma a.g.m.
43
ĥayr u şeri: ĥìre-seri a.g.m.
44
al ile: vallāhi a.g.m.
45
ister: ebter a.g.m.
46
ĥayrü’l-beşeri: nev˘-i beşeri a.g.m.
47
Bu dize a.g.m.’de 1. bendin 15. dizesinde iken mecmuada 13. dizede yer almaktadır.
48

Bu kelime a.g.m’de bulunmamaktadır. “İbn-i” kelimesi dizede fazlalık olup vezin
gereği çıkarılması gerekmektedir.
49
Bu dize a.g.m.’de 1. bendin 16. dizesinde iken mecmuada 14. dizede yer almaktadır.
50
yana bir: yanaya a.g.m.
51
Bu dize a.g.m. 1. bendin 13. dizesinde iken mecmuada 15. dizede yer almaktadır.
52
Bu dize a.g.m.’de 1. bendin 14. dizesinde iken mecmuada 16. dizede yer almaktadır.
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2.

Seni ˘ālem ŝanemā çerĥ-i53 mu˘allāda arar
Kimi esmā˘da kimi genc-i müsemmāda arar
Kimi A˘rāf u kimi cennet-i me˘vāda arar
Kimi daġda kimi bāġda kimi ŝaģrāda arar54
Kimi gökte kimi yerde55 kimi deryāda arar
Kimi ģavrāda kimi Ādem ü Ģavvāda arar56
Kimi57 sìm ü zer ile58 gevher-i yektāda arar
Kimi ĥurşìd-i cihān-tāb-ı mücellāda arar
Beyt-i Maķdisde kimi Ka˘be-i ˘ulyāda arar
Kimi59 deyre girüben60 Lāt ile ˘Uzzāda arar
Kimi Ya˘kūb-ŝıfat Yūsuf-ı zìbāda arar
Kimi61 Yūsuf oluban62 rūy-ı Züleyĥāda arar
Kimi Mecnūn63 oluban64 ŝūret-i Leylāda arar
Kimi Vāmıķ gibi ruĥsāre-i ˘Azrāda arar

*65
53

çerĥ-i: ˘arş-ı a.g.m.
Bu dize a.g.m.’de 2. bendin 6. dizesinde iken mecmuada 4. dizede yer almaktadır.
55
Kimi gökte kimi yerde: Kimi yerde kimi gökte a.g.m.
56
Bu dize a.g.m.’de 2. bendin 4. dizesinde iken mecmuada 6. dizede yer almaktadır.
57
Kimi: Kimisi a.g.m.
58
ile: ü a.g.m.
59
Kimi: Kimisi a.g.m.
60
girüben: girüp a.g.m.
61
Kimi: Kimisi a.g.m.
62
oluben: olup a.g.m.
63
Mecnūn: Mecnūn’nun a.g.m.
64
oluben: olur a.g.m.
65
2. bendin son altı dizesi mecmuaya alınmamış olup bu dizeler a.g.m.’de şu
şekildedir:
Kimisi bāġa girüp serv-i dil-ārāda arar
Gül ü sünbülde kimi bülbül-i şeydāda arar
Kimi levhe yazılan lafž ile ma˘nāda arar
Kimi tecnìs ile eş˘ār u mu˘ammāda arar
Yazmamış Kādi vü Keşşāf u Cerìrì Taberì
Ĥaberüm yoķ güzelüm kimden alayım ĥaberi
54
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(12)
66
8.
Ŝāfì
[Ferd]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün / fā˘ilün
Šarz-ı şi˘re Ŝāfìyā bir šarģ ŝaldum [...]67 yine
Her kim oķursa bu şi˘ri [...]68 olsun hemān

(22)
69
9.
[Matla˘-i Selìmì]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Kendimi ˘add itmezem bir dāne-i erzen gibi
Ŝavurur bād-ı ecel bu ˘ömrümi ĥırmen gibi
70

10.
[Matla˘]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Kendine ziynet ne deŋlü virse dünyā zen gibi
Aŋa aŝlā meyl ķılmaz olmaya er zen gibi

66

Şairin dîvânına ulaşılamamıştır. Şiir Cezerî Kasım Paşa (Sâfî Dîvânı), Bursalı Nakkaş
Safî Dîvânı ve Özlem Ercan tarafından hazırlanan Sâfî Dîvânı’nda bulunmamaktadır.
67
Vezin aksamaktadır.
68
Dizede kelime eksikliğinden kaynaklanan vezin hatası bulunmaktadır.
69
Subaşı’nın (1982, 127) Yavuz Sultan Selim’e ait olarak gösterdiği bu beyit, daha
sonraki araştırmalarda II. Selîm’in şiirleri arasında gösterilmiştir. (Bkz. Kesik,
Beyhan (2012). Selîmî (II. Selim) Dîvânçesi. s. 72.; Kaya, Tufan (2007). Konya Bölge
Yazmalar Kütüphanesi’ndeki 13467 Numaralı Mecmuanın Metni. Yüksek Lisans
Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. s. 290) Fatih Köksal’ın da
(2017, 172), “II. Selîm’in Dîvânçe’sinde Bulunmayan Şiirleri” adlı makalesinde şiirin
II. Selim’e ait olduğu yönünde tespiti sözkonusudur. Mecmuada şiir ferd başlığı
altında verilmiş ve kime ait olduğu belirtilmemiştir.
70
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir ferd başlığı altında
verilmiştir.

T.Ü.Merkez Kütüphanesinde 2701 Numaralı Şiir Mecmuası ● 363

(26)
71
11.
Ġazel-i Ŝāfì
fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilün
1.
2.
3.
4.
5.

Kim bilür atmayalardı ķatı yābāna beni
Šaş šoġursaydı šoġurmaķdan ise ana beni
Bilmezem Ģażret-i lā yüs˘el-˘ammā yef˘al72
Ne içün ķoydı ola hey˘et-i insāna beni
Mā˘il idüm ki yatam çāh-ı ˘ademde niçe yıl
Mālik itmekden ise Yūsuf-ı ˘irfāna beni
Yalıŋuz bu ne belādur ki ŝafā-yı šab˘um
Bā˘is-i ģıķd u ģased eyledi yārāna beni
Ķomasa maĥlaŝ-ı Ŝāfì gibi ayaķda n’ola
Bārì fi’l-cümle ķarìn eylese aķrāna beni
73

12.
Nažìre-i ˘Ālì
[Ġazel]
fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilün
1.
2.
3.

71

Bildi bir dürr idigüŋ atmadı yābāna seni
Šoġduġun gibi ŝarup şükr eyledi74 ana seni
Ķo şu75 bilmezligi kim kendüyi bildürmek içün
Ķoydı Ĥallāķ-ı cihān76 hey˘et-i77 insāna seni
Raģm-ı māder gibi zindāna giriftār olduŋ
Mālik idince Ĥudā Yūsuf-ı ˘irfāna seni

Şairin dîvânına ulaşılamamıştır. Şiir Cezerî Kasım Paşa (Sâfî Dîvânı), Bursalı Nakkaş
Safî Dîvânı ve Özlem Ercan tarafından hazırlanan Sâfî Dîvânı’nda bulunmamaktadır.
72
“Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz.” Enbiyâ Sûresi/23
73
Gelibolulu Âlî D., Gazel 1531, s. 303. Nažìre-i ˘Ālì başlığı ile verilen bu şiir Tuhfe-i
Nâilî’de Sâfi (No: 2264) adlı şaire ait olarak gösterilmiş ancak şiir Gelibolulu Âlî’ye
aittir. Şiirin son iki beyiti Tuhfe-i Nâilî tezkiresinde bulunmamaktadır.
74
şükr iyledi: ŝarmaladı a.g.e.
75
şu: bu a.g.e.
76
cihān: ezel a.g.e.
77
hey˘et-i: ŝūret-i a.g.e.
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(27)
Şeker-i nažm ile mir˘āt-ı ŝafā-yı tab˘uŋ
Aŋladıysa79 n’ola šūšì gibi yārāne seni
Maĥlaŝun Ŝāfì ise ġıll ü ġışı terk eyle
İrgüre himmet-i ˘Ālì daĥı aķrāna80 seni
78

*81
82

13.
Ferd
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
Ne lāzım cennet içün minnet idüp yalvarup gezmek
Babamuz yurdudur şer˘-i şerìf ile bizümdür ev83
84

14.
[Nažm]
mef˘ūlü / mefā˘ìlü / mefā˘ìlü / fe˘ūlün
Ġurbetde beni ey meh-i tābānum unutma
Gün gibi ara mihr-i dıraĥşānum unutma
Sen gideli gözüm yaşı deryālar olupdur
Deryā yüzinüŋ seyrini sulšānum unutma
(32)
85
15.
[Nažm]
78

Şeker-i Sükkeri a.g.e.
Aŋladıysa: Dilledürse a.g.e.
80
aķrāna: iĥsāna a.g.e.
81
Gazelin son beyti mecmuaya alınmamış olup a.g.e.’de şu şekildedir: Dìv-i nefsüŋ ki
Süleymān-ı maġlūbuŋ ola / Mührveş göndereler āŝaf-ı devrāna seni
82
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
83
Bu beyit Nâbî’nin “Kimdür bizi men eyleyecek bāġ-ı cināndan / Mevrūś-ı pederdür
girerüz ĥāne bizimdür” beyiti ile anlam ve söyleyiş hususiyetleri bakımından
yakınlık göstermektedir.
84
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
85
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada müseddes başlığı ile verilen
şiir ölçüsüzdür. Bu lugazın cevabı Kurân-ı Kerim’dir.
79
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Bir bāġum var tis˘a ˘işrìn ķapusı
Hem śelāśìn bārū üzre yapusı
Vardurur ol bāġda yüz on dört şecer
Sitte elf sitte mi˘e sittìn ü sitte ālūsı
Ol bāġa bil bāġbān olmış göŋül
Ŝāģibi Mevlādur anuŋ hem Muģammed vāriśi
(34)
86
16.
Cevrì fermāyed
[Tesdìs]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün

86

1.

Nāzuŋı taĥŝìŝ-i erbāb-ı niyāz itmek neden
Hicr ile ˘uşşāķı pür-sūz u güdāz itmek neden
Mihr ile a˘dāyı ŝāģib-imtiyāz itmek neden
Lušf ile aġyārı her dem ser-firāz itmek neden
Herkese mihr ü vefā ˘uşşāķa nāz itmek neden
Ġayra iģsān ehl-i dilden iģtirāz itmek neden
2. ˘Ālemi tutsa ˘aceb mi eşk ü āhı ˘āşıķun
Müdde˘ā-yı ˘aşķa anlardur güvāhı ˘āşıķun
Ĥizmet-i ĥāk-i derüŋdür ˘izz ü cāhı ˘āşıķun
Āsitānuŋda nedür şāhum günāhı ˘āşıķun
Herkese mihr ü vefā ˘uşşāķa nāz itmek neden
Ġayre iģsān ehl-i dilden iģtirāz itmek neden

3.

Cevr idersin baŋa resm-i dilsitānì bu mıdur
Ġayradur lušfuŋ šarìķ-i mihribānì bu mıdur
Dilberüŋ ˘uşşāķa yoķsa imtiĥānı bu mıdur
Muķteżā-yı ģālet-i ģüsn ü cevānì bu mıdur
Herkese mihr ü vefā ˘uşşāķa nāz itmek neden
Ġayre iģsān ehl-i dilden iģtirāz itmek neden

4.

Āşinālıķ itmez iken ˘āşıķ-ı serbāz ile
İĥtilāš itmek düşer mi düşmen-i nā-sāz ile
Ģālimüz bilmem n’olur sen dilber-i mümtāz ile
Ķaŝduŋ öldürmek midür ehl-i niyāzı nāz ile

Cevrî D., Tesdîs I, s. 363, 364.
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Herkese mihr ü vefā ˘uşşāķa nāz itmek neden
Ġayre iģsān ehl-i dilden iģtirāz itmek neden
5.

Lušf u iģsānuŋ dem-ā-dem zümre-i nādānadur
Ĥışm u ķahruŋ muttaŝıl Cevrì-i ser-gerdānadur
Yādlardur saŋa maģrem āşinā bì-gānedür
Ey meh-i nā-mihribān bilsek bu istiġnā nedür
Herkese mihr ü vefā ˘uşşāķa nāz itmek neden
Ġayre iģsān ehl-i dilden iģtirāz itmek neden
(35)
87
17.
[Ġazel-i Lašìfì]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Her dem ehl-i dillerüŋ yanında yārıdur kitāb
Mūnis-i esrārı yār-ı ġam-güsārıdur kitāb
Yegdürür biŋ kān-ı zerden ehl-i fażla bir varaķ
Cāhil almaz bir pūla n’itsün ne kārıdur kitāb
88

18.
[Nažm]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Mübtelā-yı derd ü ġam bulsam mülāyim söylerüm
Ehl-i ģāle rāst gelsem ģasb-i ģālüm söylerüm
Ķanda bir dìvāne bulsam eylerüm ˘arż-ı cünūn
Hem-demüm ehl-i kemāl olsa kemālüm söylerüm
89

19.
[Nažm]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün

87

Rubâî başlığı adı altında verilen bu şiir Latîfî’ye ait bir gazelden alınmadır. Gazel
Latîfî Tezkiresi’nin “Sebeb-i Telif” bölümünde (Canım, 2000: 86) yer almaktadır.
88
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
89
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
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Būs iderdüm la˘lini zülf-i dü-tādan ķorķarum
El ŝunardum gence ammā ejdehādan ķorķarum
Bir vefālı yār ele girse muģabbet eylesem
˘Āşıķ olmaķ isterüm ammā cefādan ķorķarum
90

20.
[Matla˘]
fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilün
Düşdi dāmān-ı dile bir şerer-i şūr-efken
˘Aşķ āhengeri zincìr-i cünūn işler iken
91

21.
[Matla˘]
fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilün
Ey diken sìne zemìninde muģabbet şecerin
Ķaš˘ ider anı ŝaķın erre-i sìni severin
92

22.
[Matla˘]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
Temāşā-gāh-ı ˘āşıķa cemālün gibi bāġ olmaz
Meśeldür bu ki ˘ālemde göze hergiz yaŝaġ olmaz
93

23.
[Matla˘]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
Eger dervìş eger dil-rìş eger şāh-ı cihān olsun
Saŋa ˘āşıķ geçen evvel benümle imtiģān olsun
90

Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir müfred başlığı altında
verilmiştir.
91
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir müfred başlığı altında
verilmiştir.
92
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir müfred başlığı altında
verilmiştir.
93
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir müfred başlığı altında
verilmiştir.
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(38)
94
24.
Be-ism-i İbrāģìm
Ferd
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Yolun üzre ol ķadar āb aķıdupdur gözlerüm
Ger teraģģum itmezisen ˘āķıbet deryā olur95
96

25.
[Meśnevì]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.
2.

94

Mūriś-i fakr ile ġamdur şenbe yek-şenbe tırāş
Rūz-ı iśneyn97 bula ni˘met hem98 ola devletlü baş
Rūz-ı se-şenbe ŝudā˘ vü ĥastelik ˘ārıż ola
Hem çahār-şenbe güni ni˘met ile devlet99 bula

Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
Bu muammanın çözümü şu şekildedir: Beyitte gözlerden akan “âb”’dan yani
sulardan bahsedilmektedir. “Âb” kelimesinin yazılışı “ ”ﺍﺏşeklindedir. Bu akan
gözyaşları sevgilinin yolu üzerine akmaktadır. Yol kelimesinin Farsça karşılığı “râh”
olup yazılışı “ ”ﺭﺍﻩşeklindedir. Alt dizede eğer sevgili rahmet etmezse bu
gözyaşlarının derya olacağı belirtilmektedir. “Derya” kelimesinin Arapça karşılığı
“yemm olup” yazılışı “ ”ﻳﻢşeklindedir. Bu kelimeler birleştirildiğinde ( )ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢİbrâhim
ortaya çıkmaktadır.
96
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir beyt başlığı altında
verilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Bölümü, Nu: 4296, yk. 11b’de
bulunan bu şiir Bāb-ı Tırāş adıyla kayıtlı olup karşılaştırma buradaki şiirle yapılmıştır. Şiir, yapılacak herhangi bir iş için belirli bir gün ve saate dikkat edildiğine
dair kültürümüzde var olan bir inanışa örnek olması bakımından önem taşımaktadır. Boyraz’ın (2010: 149-150) bu şiir hakkında yaptığı yorum şu şekildedir: “Yeni
bir işe başlama, bina temeli atma, nikâh kıyma, yazlığa taşınma, seyahate çıkma gibi
yapılacak her iş için bir eşref saat veya gün gözetilir olmuştur. Bunun için varlıklılar
müneccim veya falcılara, diğerleri ise onların yazdıkları metinlere başvurur hâle
gelmiştir. Osmanlı dönemine ait kimi el yazması eserlerdeki tıraş olunan, elbiselik
biçilen, kan aldırılan, kulağın çınladığı vakitlerin insanın geleceği adına nelere delalet ettiğini belirten metinlerin varlığı ve bunların azımsanamayacak bir miktarda
olması bunu açıkça göstermektedir.”
97
iśneyn: dü-şenbe a.g.e.
98
a.g.e.’de bu kelime bulunmamaktadır.
99
güni ni˘met ile devlet: gün eden devlet ü ni˘met a.g.e.
95
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3.
4.

Ĥalķ içinde ger dilersen100 bulasın sen eyü nām101
Rūz-ı penç-şenbe tırāş ol ey emìr-i ĥoş-kelām102
Ger dilersen devletüŋ arta ola ˘ömrüŋ dırāz103
Rūz-ı cum˘a ˘ādet idüŋ tā olasın ser-firāz104
105

26.
[Matla˘]
Ger ġazā isterseŋ öldür yılanı
Eger zāhidiseŋ incitme cānı
(39)
106

27.
Kerìmì
[Nažm]
107
Mebnì ˘ale’l-hikāye
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.
2.
3.
4.
100

Dört müselmān ile biş kāfir meger
İki dilber gördiler yüzi ķamer
Bir ˘Arab üç Rūmì bir Hindì bile
Bir gün iki gice ŝoģbet ķıldılar
İki meh-rū üç siyeh-rū bir melek
İki ŝaķallu daĥı iki püser
Bir ķara yüzlü raķìb iġvā˘ idüp

dilersen: diler isen a.g.e.
sen eyü nām: nìk-nām a.g.e.
102
ey emìr-i ĥoş-kelām: sana derim ey hümām a.g.e.
103
Ger dilersen devletüŋ arta ola ˘ömrüŋ dırāz: Kim ki ister devleti arta, ola ˘ömrü dırāz
a.g.e.
104
Rūz-ı cum˘a ˘ādet idüŋ tā olasın ser-firāz: Cum˘a gün ˘ādet edine tā kim ola ser-firāz
a.g.e.
105
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir ferd başlığı altında
verilmiştir. Beytin ilk dizesi “fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün”, ikinci dizesi ise
“mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / fe˘ūlün” şeklindedir.
106
Şairin dîvânına ulaşılamamıştır.
107
Mebnì ˘alel-hikāye: Herkesçe bilinen, meşhur bir hikâyeden hareketle söylenen
ancak o hikâyeyi bilenler tarafından anlaşılan.
101
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İdiserler birbirine ķaŝd-ı ser
Ey Kerìmì hìle budur kim aŋa
˘Add idüp šoķuzda bir šarģ ideler
(41)
108
28.
[Matla˘]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
˘Ahdüm olsun virmeyem ˘ömrümde hergiz yāda cān
Yāda virmiş ˘ömrüni her kim ki virmiş yāda cān
(45)
109

29.
[Matla˘]
fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilün
Çekdügim derdi ne hem-ĥāne ne hem-rāh bilür
˘Āşıkum ģāl-i dil-i zārımı Allāh bilür
(46)
110
30.
[Nažm]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Gūşe-i vaģdet idi ķabrin ˘aźābı olmasa
Ĥoş temāşā-gāh idi maģşer ģesābı olmasa
Būy-ı gül šayyibdür ammā zaģmet-i ĥār olmasa
Devr-i Mehdì yegdür ammā ĥavf-ı Deccāl olmasa

108

Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir ferd başlığı altında
verilmiştir.
109
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir ferd başlığı altında
verilmiştir.
110
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
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(47)
111
31.
112
Luġaz-ı beyża
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Nāgehān gördüm giderken bir dìvār
İçi zerdür sìm daşı üstüvār
Ger gider olursa andan bir dìvār
Yapamaya anı ehl-i rūzgār
113

32.
114
Luġaz-ı ĥayme
[Ķıš˘a]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / fe˘ūlün
Nedür ol kim anuŋ dört ola ģarfi
Eger birin gidersen dördi ķala
İkisinde gidersen ķala dördi
Ve ger üçi de gitse dördi ķala
˘Aceb budur ki anuŋ dördi daĥı
Giderse gine anda dördi ķala
115

33.
116
Luġaz-ı cārūb
[Meśnevì]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Ĥizmete bil baġlayup bir niçe yār
Birligi itmiş ķamusı āşiķār
Meskenet yüzin urup yire müdām
Pes der-i dildārdur aŋa maķām

111

Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
Bu lugazın cevabı yumurtadır.
113
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
114
Bu lugazın cevabı çadırdır.
115
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
116
Bu lugazın cevabı süpürgedir.
112
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117

34.
[Ķıš˘a-i Fużūlì]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Perde-i teşkìkdür bu žulmet-i ķayd-ı ģayāt
Perde ref˘ olduķda ģāli herkesin ma˘lūm olur
118

35.
Luġaz
[Meśnevì]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / fe˘ūlün
Gördüm bir ģarìfüŋ iki ayaġın119
Dutup yudmış bir ejder ŝol u ŝaġın
Ķoyıvirmez çü muģkem dutmış ejder
Anı yaġmaladı cebr ile bir er
G.tin ķurtarmaķ içün āĥir-i kār
Ŝalıvirdi ayaġlarını nāçār
120

36.
Luġaz
[Nažm]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Ol nedür kim yüzdür anuŋ barmaġı
Sekkiz ayaġ üstünedür durmaġı
Biş başı var biş dili dörtdür cānı
Müsteģaķdur menziline varmaġı

117

Fuzûlî, Hadikâtü’s-Suada, s, 354. Ferd başlığı altında verilen bu beyit Fuzûlî’nin
Hadikâtü’s Suada adlı eserinde yer alan bir kıt‘anın ikinci beyitidir. Şiirin ilk beyti
şu şekildedir: “Kâbil-i keşf-i rumûz-ı hikmet olmaz her kişi / Her kimün ki fi‘li
nakîz-i kavldür mezmûm olur”
118
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
119
Vezin aksamaktadır.
120
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.

T.Ü.Merkez Kütüphanesinde 2701 Numaralı Şiir Mecmuası ● 373
121

37.
Luġaz
[Matla˘]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Bir gümişden ķubbedür maģbūs olupdur anda āb
Geldi zerrìn šop ile fetģ itdi anı āfitāb
122

38.
[Matla˘]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Ġaflet olma çün dilā geçdi zamān
Ān bu ān sā˘at bu sā˘atdur hemān
(48)
123
39.
[Nažm]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Ol nedür kim yoķdurur cisminde cān
Ķarnı içi šopšolu yılan çıyan
Aġzı birdür dili iki cānı yoķ
Başını kesicegiz söyler kelām
124

40.
[Nažm]
mefā˘ilün / mefā˘ilün / fe˘ūlün
Ne ejderhādurur šutmış ķarār ol
Başından ayaġa naķş u nigār ol
Oyunı günde biş kez ādemìden
G.tünden yir aġ[ı]zından ķuŝar ol
121

Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir ferd başlığı altında
verilmiştir.
123
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir. Bu lugazın cevabı kalemdir.
124
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
122
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125

41.
Terkìb˘-i Bend-i Cevrì
fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilün
1.

Ey meh-i encümen-efrūz-ı ģarìm-i gülzār126
Āteş-endāz-ı dil-i ˘āşıķ-ı bì-sabr u ķarār
Şem˘-i ruĥsāruŋ ile ĥāne-i düşmen127 rūşen
Žulmet-i hicrüŋ ile külbe-i ˘āşıķ şeb-i tār128
Şerbet-i la˘lüŋ ile kām-ı dil129 şìrìn
Zehr-i ālāmuŋ ile telĥ meźāķ-ı dil-i zār
Devlet-i vaŝluŋ ile ĥāšır-ı a˘dā ĥoş-ģāl
Mihnet-i hicrüŋ ile ˘āşıķ-ı şeydā bìmār

*130
(49)
131
42.
[Ġazel-i Fużūlì]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
Ruĥuŋdan nūr oķurlar132 şem˘ başın kesseler ģāżır133
Budur bir ķul ser-encāmı ki sulšānına ĥāindür

125

Cevrî D. Terkîb-i bend II, s.166. Bu şiirin vasıta beyitleri her bendin sonunda
farklılık arz ettiğinden terkib-i benddir. Mecmuada tercî-i bend olarak
adlandırılmıştır.
126
encümen-efrūz-ı ĥarìm-i gülzār: encümen-efrūz ĥarìm-i aġyār Cevrî D.
127
düşmen: vehmin a.g.e.
128
˘āşıķ şeb-i tār: dil tìre vü tār a.g.e.
129
dil: erāźil a.g.e. (Mecmuada vezin aksamaktadır.)
130
Terkib-i bendin mecmuada olmayan son dört dizesi şu şekildedir:
Oldı iĥsānuŋ ile gül gibi ĥurrem her dūn
Eyledi ĥār-ı ġamuŋ ehl-i dili sìne-figār
Hìç göstermedüŋ ehl-i dile rūy-ı vefā
Sende yoķdur gibi ey ġonçe-i ter būy-ı vefā
131
Fuzûlî D., G. 67 (3. beyit), s. 42. Mecmuada ferd başlığı altında verilen beyit
Fuzûlî’nin bir gazelinden alınamıştır.
132
oķurlar: uġurlar Fuzûlî D.
133
ĥāżır: cā˘iz a.g.e.
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(51)
134
43.
[Kıt˘a-ı Nābì]
mef˘ūlü / mefā˘ìlü / mefā˘ìlü / fe˘ūlün
1.
2.
3.

Baģrine binā˘ eyledügi çeşme-i bì-āb
Pinti Ģamìdüŋ eyledügi iģsānına beŋzer
Şehr oġlanınuŋ yolda sefìhāne edāsı
Sarģoşlaruŋ ādāb ile erkānına beŋzer
Hemşehrilerüŋ kesreti ol ģadde irişdi
Nābìnüŋ evi şimdi ķašır ĥānına beŋzer
135

44.
Ġazel-i Sinānì
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.
2.
3.
4.
5.

˘Ūd-veş ey dil ŝaķın sūzān olursun ˘āķıbet
Bezm-i ġamda ney gibi nālān olursun ˘āķıbet
Evvelā firķat ġamına ey göŋül ŝabr eyle kim
Vuŝlat-ı cānān ile şādān olursun ˘āķıbet
Şimdiden böyle melāģat mülkinüŋ sultānısın
Ey şeker-leb ĥusrev-i devrān olursun ˘āķıbet
Ehl-i ˘irfān ĥizmetin ķıl eyle kesb-i ma˘rifet
Cāhil-i yār olma kim nādān olursun ˘āķıbet
Ey Sinānì ġamzesi tìrine cānı ķıl revān
Bir kemān-ebrūya ķurbān olursun ˘āķıbet
136

45.
Ferd-i Ģāźıķ
mef˘ūlü / fā˘ilātü / mefā˘ìlü / fā˘ilün
Tenbākū137 şem˘-veş olamaz sūzdan ĥalāŝ
Āhen ģiŝāra girse de başı šumanludur

134

Nâbî Dîvânı’nda bu şiir bulunmamaktadır.
Şairin dîvânına ulaşılamamıştır.
136
Hâzık D., G.55 (7. beyit), s.227.
137
Tömbeki
135
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(52)
138
46.
Ferd
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Ümmìd ile yüz šutup geldüm senüŋ dergāhıŋa
˘Ayn-ı elšāf eyle bir lušf u ˘ināyet ķıl baŋa
139

47.
[Matla˘]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Beg efendim bu ģaķìre eyle gel lušf u kerem
Dā˘imā olsun naŝìrüŋ ol ķadìm-i pür-kerem
140

48.
[Matla˘]
mef˘ūlü / mefā˘ìlün / mef˘ūlü / mefā˘ìlün
Yārüŋ gelicek yārüŋ ey dil saŋa yüz müjde
Çıķ cān ile ķarşula el sìnede yüz yerde
(53)
141
49.
142
Ġazel-i Şerģì
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.
2.
3.
138

Ģamdulillah bunca yıllardur perì-peyker senüŋ
Rāh-ı ˘aşķunda baŋa bir gün ģicāb el virmedi
Ben ģaķìķì yār mecāzì olsa el virmez baŋa
Bir ˘abesdür girme ˘aşķa intiŝāb el virmedi
Bir kitāb olur disem yārin baŋa itdükleri
Cevrini ķıldum aŋa bir bir ģisāb el virmedi

Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir ferd başlığı altında
verilmiştir.
140
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir ferd başlığı altında
verilmiştir.
141
Şairin dîvânına ulaşılamamıştır. “Gazel-i Şerhî” adı altında verilen şiirde matla
beyiti bulunmamaktadır.
142
Gazel-i Şerhî adı altında verilen şiirde matla beyiti bulunmamaktadır.
139
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4.
5.

Gün gibi āşkāre ister göŋlümüz ol dilberi
Meh yüzine dutmaya ayru niķāb el virmedi
Ģaķ söze bir kimse gūş itmez daĥı ģaķdur dimez
Eyle bildüm Şerģiyā kim ģaķ cevāb el virmedi
143

50.
fe˘ūlün / fe˘ūlün / fe˘ūlün / fe˘ūl
Gelürisen öyle gel ey nìk-nām
Ne teklìf-i ģürmet ne ĥašš u kelām
Ne senden rükū˘ vü ne benden ķıyām
Selāmün ˘aleyküm ˘aleyküm selām
144

51.
[Matla˘]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
Vefādan ben elüm çekdüm cefādan çek elin sen de
Vefāsızlıķ žuhūr itdi senüŋ sende benüm bende
145

52.
Ġazel-i Şerģì
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.
2.
3.
4.
5.

143

Ĥayrı gitdi şerri ķaldı bu zamānuŋ şimdilik
Ġāyeten var izdiģāmı bu zamānuŋ şimdilik
Kimsenün ģaķķında kimse aķçesiz söz söylemez
˘Adli yoķ bir zerre-veş sulšān u ĥanuŋ şimdilik
Kerbelā girdābına virdüŋ giribānın göŋül
Merdiseŋ ķurtar ķoma destinde cānın şimdilik
Nefsì nefsì oldı ˘ālem döndi devrān ey göŋül
Yoķ sürūrı rāģatı pìr ü civānuŋ şimdilik
Söylesen ģaķķı ķabūl itmez dilā ĥalķ-ı cihān
Şerģiyā gel yum dehānın kes zebānın şimdilik

Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir ferd başlığı altında
verilmiştir.
145
Şairin dîvânına ulaşılamamıştır.
144
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146

53.
Ferd
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
Benüm bu ķalb-i maģzūnum ķızıl gül tā-be-tā ĥūndur
Açılmaķ iģtimāli yoķ eger yüz bin bahār olsa
147

54.
[Matla˘]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Kātib olmaķ dileriseŋ ˘ayn çoķ yaz kāf ile
Hergiz ādem kātib olmaz ķuru ķuru lāf ile
148

55.
Ferd
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Remzeten dilberlerin āzürde-i şìrìn olur
Leźźetin telĥ eylemez çìn-i cebìni bādenüŋ
149

56.
[Matla˘]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Her namāzın vaķtine cem˘ ola bunda ĥāŝ u ˘ām
Muĥtelifdür ķıblesi meyl eylesün ŝaġa imām
(54)
150
57.
[Nažm]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
146

Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir ferd başlığı altında
verilmiştir.
148
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
149
Beyitin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir ferd başlığı altında
verilmiştir.
150
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
147
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Zülf-i zincìrüŋ senüŋ dil murġına bir dāmdur
Giceler ŝubģum benüm dā˘im ŝabāģum şāmdur
Gülsitān-ı dehr içre bir güzel seyr eyledüm
Šab˘ gül hem nušķ gül hem cism gül-endāmdur
151

58.
[Nažm]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Görmedüm bir sen gibi maģbūb-ı nāzük hoş-edā
Seyrüŋe gelsün diler hem kim göre ŝun˘-ı Ĥudā
Merģamet yāyın küşād it ben ża˘ìfe ķıl kerem
Cān fedā olsun saŋa cān içre cānum cān fedā
152

59.
[Nažm]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Ģālet-i šıflumda sevdim ben seni bì-iştibāh
Çün mürūr-ı sāl ile geçdi ˘ömür oldı tebāh
İltimās-ı ˘āşıķuŋ eyle bu def˘a sen ķabūl
Sìneŋi ŝar sìneme ey meh-cebìnim sen şāh
153

60.
[Nažm]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Ben saŋa meyl-i muģabbet eyledüm yüz cān ile
Sen şehā ben bì-nevāyı ķoyma ġam hicrān ile
Seyr-i gülzār eyleyüp gördüm nigārā ben bugün
Bülbüle gül nāz iderdi biŋ beter ˘unvān ile

151

Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
152
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
153
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
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61.
[Nažm]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Ģāriŝ u šāma˘ olan maķŝūd māl u gencedür
Bu zamāna ģāli žāhirdür ki gencden gencedür
Bir ˘aceb meh-rūy gördüm nāmını itdüm su˘āl
İsmidür eglence ammā tab˘ı ĥoş eglencedür
155

62.
[Nažm]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Ģasretünden gice gündüz zār u giryān olmışam
Ĥāzin-i derd ü belāyum beyt-i hicrān olmışam
˘Aķl u fikr ü ŝabr u šāķat hūş bende ķalmadı
Sen perìşānı görüp ĥāšır-perìşān olmışam
156

63.
Murabba˘āt-ı ˘Ömer
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün

2.

154

1. Ey perì-peyker157 saŋa ādem de disem158 el virür
Ādem ammā miśli yoķ ˘ālem de disem el virür
Bir kerem kānı mürüvvet ŝāģibi cānānesin
Ben saŋa bu šarz ile ģātem [de] disem el virür
Šāli˘i159 burc-ı esed bir sırr-ı160 ġarrādur özin
Ġamzeler dökmiş ĥadengin ķaŝd-ı cān eyler gözin161
Gicesin162 ķadr eylemiş Ģaķ ˘ıyd-ı ekber gündüzin163
Ey kemān-ebrū saŋa Rüstem [de] disem el virür

Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
155
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
156
Âşık Ömer D. Şiir 209, s.164.
157
perì-peyker: perì şeklin
158
disem: dersem Âşık Ömer D.
159
Šāli˘i: Kākülün
160
sırr-ı: şìr-i
161
Bu dize a.g.e.’de 3. dizede yer almaktadır.
162
Gicesin: Geceni a.g.e.
163
Bu dize a.g.e.’de 2. dizede yer almaktadır.
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3.

4.

5.

Yoluŋa cānlar fedā cānān imişsin ey civān 164
Görmedüm165 ˘ālemde hìç166 sen gibi şūĥ-ı nüktedān
Her kelāmuŋ mürde-i ŝad sāle virür baĥş-ı cān
Lafž-ı pāke167 ˘Ìsì-i Meryem de disem el virür
Kākülin müşkilini mūyın168 alan ˘anber didi
Seyr idenler ķāmet-i mevzūnuna ˘ar˘ar didi
Dür didi kimi ˘araķ mıdur kimi de169 ter didi
Çın seģer düşmiş güle şebnem de disem el virür
Derdmend[ün] hem esìrindür girer yoķ araya
Ĥāšırum sındırma āzār itme ben bì-çāreye
Ĥidmet-i ˘aşķunda ol170 ˘Āşıķ ˘Ömer āvāreye
˘Aķlı yoķ dìvāneye171 sersem [de] disem el virür
(55)
172
64.
Ġazel-i Rūģì
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün

1.
2.
3.
4.

164

Baŋa dirsin ki yāri göricek yalvarı bilmezsin
Meger sen ey dil-i bì-çāre ol ġaddārı bilmezsin
Ķuyu ķazmaķdadur dirsem raķìb ardınca baķmazsın
Daĥı ey Yūsuf-ı śānì sen ol mekkārı bilmezsin
Ķoyup ruĥsār-ı pākin būse istersin dehānından
Sen ey šıfl-ı dil-i bì-çāre yoġı varı bilmezsin
Ne mümkündür dehān-ı yār ile baĥś itmek ey šūšì
Söze ķādirsin ammā şìve-i reftārı bilmezsin

Yoluŋa cānlar fedā cānān imişsin ey civān: Ne gönüller uğrusu fettān imişsin ey
civān a.g.e.
165
Görmedüm: Bulmadım a.g.e.
166
hìç: bir a.g.e.
167
Lafž-ı pāke: Nušķ-ı pākin a.g.e.
168
Kākülin müşkilini mūyın: Kākül-i hoş-būyunun a.g.e.
169
˘araķ mıdur kimi de: araķ-rūyun kimisi a.g.e.
170
ol: ben a.g.e.
171
dìvāneye: bir vālih ü a.g.e.
172
Bu gazel Bağdatlı Rûhî’nin yayınlanan dîvânında bulunmamaktadır.
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Šutar her bir cefāŋa sìnesin āh eylemez ammā
Göŋülden giçürür hep Rūģì-i şeydāyı bilmezsin
173

65.
Ġazel-i Şemsì
fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilün
1.
2.
3.
4.
5.

Dimedüŋ ˘āşıķ-ı dil-ĥastelerüŋ174 ģāl nedür
Bizi hicrānda ķoduŋ bilmedüŋ aģvāl nedür
[Hayli]175 gün geçdi senüŋ görmeyeli gün yüziŋi
[Bir güni biŋ]176 yıl olan bu meh ü bu sāl nedür
[Yūsuf-ı āġarı]177 misk178 ile alurlarsa n’ola
[Sana ben]179 cān ile başum virürem māl nedür
Dìdeden ķanlu yaşum gibi ĥayālüŋ gitmez
Āl ile göŋlümüz alduŋ bize bu āl nedür
Niçe180 gün geçdi bu Şemsì ķulunı sulšānum
Bir peyām ile sevindürmedüŋ ihmāl nedür
181

66.
Ġazel-i Nābì
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.
2.

173

Gülsitān-ı dehre geldük reng yoķ bū ķalmamış
Sāye-endāz-ı kerem bir naĥl-i dil-cū ķalmamış
Teşnegānuŋ çāk çāk olmış leb-i ĥvāhişgeri182
Çeşmesār-ı merģametde bir içim ŝu ķalmamış

Şemsi Paşa D., G. 127, s.345.
dil-ĥastelerüŋ: dil-ĥastalara D.
175
Sayfa yırtık olduğu için okunamayan bu bölüm dîvândaki şekliyle yazılmıştır.
176
Sayfa yırtık olduğu için okunamayan bu bölüm dîvândaki şekliyle yazılmıştır.
177
Sayfa yırtık olduğu için okunamayan bu bölüm dîvândaki şekliyle yazılmıştır.
178
misk: müşk a.g.e.
179
Sayfa yırtık olduğu için okunamamıştır.
180
Niçe: ĥayli a.g.e.
181
Nâbî D., G.353, s.720.
182
Bu beyit dîvânda 3. beyitte yer almaktadır.
174
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3.
4.
5.

Eylemiş der-beste dükkānın šabìb-i rūzgār183
Ģoķķa-i pìrūze-i gerdūnda dārū ķalmamış
Ķadrin aŋlar yoķ bilür her bir dür-i184 sencìdenüŋ
Çārsū-yı ķābiliyyetde terāzū ķalmamış
Ceyş-i ġamdan ķande iltür ilticā ehl-i niyāz
Ķal˘a-i himmetde Nābì burc u bārū ķalmamış
185

67.
Ġazel-i Mānì
fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilün
1.
2.
3.
4.
5.

İrişür nālelerün günbed-i gerdāna degin
Dökerüm gözyaşını her gice dāmāna degin
Şu˘arā firķati vaŝf itmede ķāŝırlardur
Bilmemiş kimse nedür firķati bu aŋa degin
Ġarìb186 illerde ölürsem baŋa biŋ ģayf u dirìġ
İrmezisem nice_olur menzil-i cānāne degin187
Benüm ol cūy ki yollarda ķalup ĥāke girer
İremez żāyi˘ olur lücce-i ˘ummāna degin
Berķ-i āhum gibi bir demde irerdüm Mānì
Ne ķadar yol çoķ ise ol şeh-i ĥūbāna degin188
189

68.
[Nažm]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
183

Bu beyit dîvânda 2. beyitte yer almaktadır.
her bir dür-i: yoķ merdüm-i sencìdenüŋ a.g.e.
185
Bu gazel Şakayıku’n-Nu‘mâniyye Zeyli’nde ‘değin’ redifiyle yazılmış ve üç beyitine
yer verilmiştir. On Altıncı Yüzyıl Dîvân Şairi Mânî ve Şiirleri (Tunç, 2007: 35) ve 16.
Yüzyıl Şairlerinden Mânî “Dîvân ve Şehr-engîz-i Bursâ (Demirel, 2017) adlı
çalışmalarda da yine üç beyit olarak yer almaktadır. Sözkonusu çalışmalarda yer
almayan 3. ve 5. beyitler bu mecmuada tespit edilmiştir.
186
Şiirin vezni ve anlamı bakımından kelimenin “gurbet” olması muhtemeldir.
187
Bu beyit a.g.e.’de yoktur.
188
Bu beyit a.g.e.’de yoktur.
189
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
184
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O sāģir kākülüŋ ˘uşşāķını ŝayda kemend itmiş
Nezāketle bu deŋlü serkeşi bir mūya bend itmiş
Niyāz itdüm o şūĥa yanuma gelmekde nāz eyler
Tekellüfsüz varup aġyāra kendin sìne-bend itmiş
190

69.
[Nažm]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
La˘l-i meygūnuŋ şehā keyfiyyeti cānumdadur
Hem ĥayālüŋ bir nefes ĥālì degül yanumdadur
Ārzū-yı ĥāšırum šurmaz seni eyler šaleb
˘Aķl u fikr ü niyyetüm hep cümle sulšānumdadur
(56)
191
70.
Ġazel-i Şerģì
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.
2.
3.
4.
5.

190

[...]192 benden selām it yārüme
[...]193 gel kāküli sünbül ruĥ-ı envāruma
Sen irersin vaŝlına ben bunda āh u zār ile
Söyle kim raģm eylesün gözden aĥan yaşlaruma
Destin öp benden selām it ģāle raģm eylesün
Söylegil derd-i derūnum cümlesin ġam-ĥvāruma
Kime varam ey šabìbüm senden özge isteyem
Bilmezem dermānı kimden bu dil-i nāçāruma
Kendümi ey Şerģiyā ķayırmazam ĥavfum budur
Ķorķarum ˘ālem yanar bir gün bu ˘aşķ-ı nāruma

Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir rubâî başlığı altında
verilmiştir.
191
Şairin dîvânına ulaşılamamıştır.
192
Sayfa yırtık olduğu için okunamamıştır.
193
Sayfa yırtık olduğu için okunamamıştır.
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71.
Vaŝf-ı ģāl-i Ġavśì
[Ġazel]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Şeb-i sābıķda seyr itdüm iki maģbūb-ı a˘žāmı
İder vaŝfında anlaruŋ ˘ac[i]z Firdevsì vü Cāmì
Yed-i ķudret münevver ĥāme ile eylemiş menķūş
Oķunur yüzleri ŝaģfında ģüsn-i ģaššuŋ erķāmı
Ol iki māh u mihrüŋ çün furūġ u pertev-i ģüsni
Hemān-dem rūşen itdi şu˘le ile ŝaģn-ı ģammāmı
Birinüŋ ism-i mes˘ūdı Ģüseyn-i Seyyidü’ŝ-ŝafdur
Öbür maģbūb ki İbrāģìm Ĥalìlullāhdur nāmı
Kerem kānıdurur anlar degül biz bì-nevāyāya
İderler beglere şeftālūlarla lušf u in˘āmı
Degül kim anlaruŋ ķahrın bilenüzce çeker ˘uşşāķ
Muģaŝŝal mātem-i ġamda ķomışlar ĥāŝ ile ˘āmı
Bu ma˘hūd mācerādan gel çek [el] ey bì-edeb Ġavśì
Saŋa bir fā˘ide yoķ ne çekersin fikret-i ĥāmı
195

72.
Ġazel-i [˘Āşıķ]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.
2.
3.
4.
5.

194
195

Sevmişem cān u göŋülden görmüşem şol dilberi
Nice vaŝfın eyleyem ben ol yüzi gül aģmeri
Ŝaçı sünbül zülfi şehmār ķaşı yāy kiprigi oķ
Bir gice pehlūya ŝarsam ol yüzi māh enveri
Āh kim bir kez daĥı görsem mübārek yüzini
Öpse görse ben daĥı ol miśl-i yāķūt lebleri
Bir baķışda ˘aķlum aldı eyledi mecnūn beni
Anıŋiçün olmışam dìvāneveş ben ey perì
Ģaķ Te˘ālādan niyāz eyler bu ˘Āşıķ dā˘imā
Bād-ı ŝarŝardan emìn itsün o ķadd-i ˘ar˘arı

Şairin dîvânına ulaşılamamıştır.
Bu gazel Âşık Çelebî ve Âşık Ömer’in yayınlanan dîvânlarında bulunmamaktadır.
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196

73.
[Ġazel-i ˘Andelìbì]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.
2.
3.
4.
5.

˘Aķlın aldurmış başından itdi mecnūn bir güzel
Vālih ü ģayrān idüp fikrin alupdur bir güzel
Zülf tek āşufte sergerdān anı ķılmış meger
Şāmdan ŝubģa varınca hìç uyutmaz bir güzel
Baķışı āhū gibidür ĥūşdan dūr itdügi
Yoķsa virdi leblerinden āb-ı kevśer bir güzel
Şaķıyup šūšì gibi hem erġanūn tek sāz idüp
˘Andelìbi mest-i lā-ya˘ķıl ķılupdur bir güzel197
Ŝubģa dek bülbül gibi ol nāle vü efgān ider
Ol sebebden kim aŋa çoķ [cevr] ķıldı bir güzel
198

74.
[Matla˘]
199
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Ey birāder sen tefekkürsüz tekellüm itme zinhār
Hem sebük-bār oluban ˘ālem içinde ĥvār u zār
(57)
200
75.
Ġazel-i Rūģì
müf˘teilün / mefā˘ilün / müf˘teilün / mefā˘ilün
1.

196

Šutsa el ile yār yüzin pençe-i āfitāb olur
Açsa taģammül eylemez cümle cihān ĥarāb olur

Şairin dîvânına ulaşılamamıştır.
Gazelde şairin mahlasının dördüncü beyitte kullanılması dikkat çekicidir. Herhangi
bir başlığın konulmadığı gazelde Andelîbî kelimesinin altı kırmızı mürekkeple
çizilerek mahlas olduğu açıkça gösterilmiştir. Aynı zamanda mecmuanın başında
yer alan fihristte ismi geçen şairler arasında Andelîbî de vardır.
198
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Mecmuada şiir ferd başlığı altında
verilmiştir.
199
Beytin ilk dizesi “fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün”, ikinci dizesi ise
“fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün” şeklindedir.
200
Bu gazel aynı varakta iki defa yazılmış olup Bağdatlı Rûhî’nin yayınlanan
dîvânında bulunmamaktadır.
197
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2.
3.
4.
5.

Ģālimi ˘arż idem didüm yāra velì mecāli yoķ
Ŝubģ ile mest-i nāzdur şām ile mest-i ĥvāb olur
Tek bir işāret itse ol nergis-i pür-ĥumārda
Günde hezār pādişāh cur˘a-keş-i şarāb olur
Şaģne-i ģüsne virmeye ruĥŝat-ı ˘aşķ bulmaya
Yüz bulıcaķ o ġamzeler rehzen-i şeyĥ ü şāb olur
Söz dise yaraşur hele Rūģì-i şūĥ-šab˘ kim
Vaŝf-ı cemāl-i yārda her sözi bir kitāb olur
201

76.
Be-ism-i ˘Alì vü Bekir
[Matla˘]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
Hemān sen merdüm ol da eyle pür-hemyān dāmānı
Birer gevher virürler saŋa ˘aşķun māye-dārānı
202

77.
Be-ism-i Ģamza
[Matla˘]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Destine bir nüsĥa-i miŝbāģ alınca ol melek
Üç nuķaš dìbāceden bir āĥirinden itdi ģek
203

78.
İģsān
[Semâî/8’li Hece Ölçüsü]

201

1.

O ġılmāndan yeg civāndan
Ebrū kemāndan ayrıldum
O bāġbāndan o rıēvāndan
Gül-i ĥāndāndan ayrıldum

2.

Ne ķāmetdür ĥoş ŝıfatdur

Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
203
Şairin dîvânına ulaşılamamıştır.
202
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Gören mātdur ķabāģatdür
˘Adāletdür ģükūmetdür
Ķıyāmet senden ayrıldum
3.

Dost dehāndan ĥoş zebāndan
Bir insāndan yeg civāndan
Ehl-i cāndan derdmendden
Ķavì gürdāndan ayrıldum

4.

Baġrum özden yandı közden
Ĥayır bizden[dür] şer bizden
Ĥumār gözden şìrìn sözden
Çeşm-i fettāndan ayrıldum

5.

Dilek murāda yār olsun
Lebin virsin n’ola ķoysun
Eyle İģsān yüzi gülsün
Zülf-i reyģāndan ayrıldum
204

79.
Be-ism-i Aģmed ü Ģasan
[Ferd]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Perçem-i yāri šutup bir būsecik yeri205
Gün görür ˘ālemde şāhāne düter šarf-ı cinān
206

80.
Be-ism-i Receb
[Matla˘]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / fe˘ūlün
Görüp emr-i lebinden ķašre-i mey
˘Aceb dür dökdi çeşminden pey-ā-pey
207

81.
Be-ism-i Ģasan
204

Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
Vezin aksamaktadır.
206
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
207
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
205
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[Matla˘]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Kāse-i zerrìni gördüm sāķìyā meyden tehì
Dāne-i ˘aķlum başumdan gitdi ey serv-i sehì
208

82.
Be-ism-i Ģasan
[Matla˘]
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
Bü’l-˘aceb dìvānesin söz söyledikce Künhìyā
Dür tökersin gerçi ammā ĥalš idersin dā˘imā

(58)
209

83.
Ġazel-i İsģāķ
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.
2.
3.
4.
5.
6.

208

Ŝun berü210 sākì o serv-i gül-˘iźāruŋ ˘aşķına
İçelüm ol nergis-i mest-i ĥumāruŋ ˘aşķına
Sāġarı ŝalma211 elüŋden āĥir olmadın bahār
˘Ayş u nūş itmek gerek evvel bahāruŋ212 ˘aşķına
˘Ömrümüŋ peymānesin ĥūn-ı cigerle šoldurup
Bir nefesde nice içmek ol nigāruŋ ˘aşķına
Bir daĥı var mı ˘aceb var ise ˘aşķ olsun daĥı213
Bir benüm gibi perìşān rūzgāruŋ ˘aşķına
Na˘l-i naķşiyle pür itdüm sìnemüŋ meydānını
Bir semend-i nāza binmiş şehsüvāruŋ ˘aşķına
Ĥançere düşüp helāk olmaķ degül mi didügiŋ214
Mübtelā olmaķ kişi sen ġamzekāruŋ ˘aşķına

Şairin dîvânına ulaşılamamıştır.
Üsküplü İshâk Çelebî D., G.261, s.288.
210
berü: meyi Üsküplü İshâk Çelebî D.
211
ŝalma ķoma a.g.e.
212
evvel bahāruŋ: ol nev-bahāruŋ a.g.e.
213
Daĥı: hele a.g.e.
214
didügiŋ: āĥiri a.g.e.
209
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Gel dirìġ itme dehānuŋ būsesin İsģāķdan
Anı yoķdan var iden Perverdigāruŋ ˘aşķına
215

84.
Ġazel-i Ferruĥì
fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilün
1.
2.
3.
4.
5.

Niçe bir cevr idesin devr-i zamāndur böyle
Böyle ķalmaz kime ķaldı bu cihāndur böyle
Ķarşu yād idedur durma dilā her gül içün216
Bülbülüŋ işi güci āh u figāndur böyle
Zāhidā sev güzeli sevme ģaķìķat dirse
Vā˘ižüŋ sözine inanma yalandur böyle
Gizlemiş maġbūn olıcaķ kendüyi sūfì-i kūr217
Beni görüp dimemiş ˘ārif ü cāndur böyle
Ferruĥì söyle sözin ķadrini cāhil ne bilür
Bu daĥı ˘ārife bir nām u nişāndur böyle
218

85.
Muģammes-i ˘Aşķì
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün

215

1.

Gāh mir˘āt-ı felek rūy-ı sa˘ādet gösterür
Geh döner jeng-i melāmetle219 felāket gösterür
Bir nefesde ˘āşıķa biŋ dürlü ģālet gösterür
İvme ey dil ŝabr ķıl ivmek melāmet gösterür
Görelüm āyìne-i devrān ne ģālet gösterür

2.

Ĥāke ŝaldı niçe serverler seriyle efseri
Dìve aldurdı Süleymān-ı Nebì engüşteri
N’eyledi devr-i felek āyìne-i İskenderi
Sāķiyā devr eylesün bādeyle pür ķıl sāġarı
Görelüm āyìne-i devrān ne ŝūret gösterür220

Şairin dîvânına ulaşılamamıştır.
Vezin aksamaktadır.
217
Vezin aksamaktadır.
218
Aşkî D., Şiir 70, s.108-109.
219
melāmetle: nuĥūsetle
220
Bu bent a.g.e.’de 3. benddir.
216
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3.

İçme zehr-ālūddur cām-ı sipihrüŋ şerbeti
Ādem öldürmekdürür cellād-ı çarĥuŋ ādeti
Ŝan ĥayāl-i ĥvābdur mülk-i cihānuŋ devleti
İĥtiyār it gel ķanā˘at birle künc-i ˘uzleti
Görelüm āyìne-i devrān ne ŝūret gösterür221

4.

Ey gönül dünyā içün yoķ yire çekme ıżšırāb
Niçe şehlerden gerü ķalmış śerādur bu ĥarāb
˘Ārife ef˘āl-i gerdūndan yaraşmaz inķılāb
Şāhid-i maķŝūda çek ŝabr u taģammülden niķāb
Görelüm āyìne-i devrān ne ŝūret gösterür222

5.

Bì-nişān olur ŝalan baģr-i fenāya źātını
Ser virendür da˘vì-i ˘aşķuŋ iden223 iśbātını
Mest-i ˘aşķ olup unud 224cān u cihān leźźātını
˘Aşķiyā pāk ü mücellā ķıl göŋül mir˘ātını
Görelüm āyìne-i devrān ne ŝūret gösterür
225

86.
226
Be-ism-i Muŝšafa
[Matla˘]
mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
Ŝadef kim düşse mey içre olur dörd[i] šoķuz anuŋ
Bu bir ĥoşca mu˘ammādur saŋa der ism-i cānānuŋ227
221

Bu bent a.g.e.’de 4. benddir.
Bu bent a.g.e.’de 2. benddir.
223
iden: ķılan a.g.e.
224
olup unud: ol unudup a.g.e.
225
Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
226
Bu muamma aynı sayfada yer alan “Nev-bahār irüp yine irişdi hengām-ı cünūn”
diye başlayan müseddesin ikinci ve sonraki sayfada (59) devam eden üçüncü
bendinin arasında yer almaktadır.
227
Bu muammanın çözümü şu şekildedir: Mey kelimesi “mim ( ”)ﻡve “ye
(”)یharflerinden oluşmaktadır. Beyitte meyin içine sadefinin düşmesinden
bahsedilmektedir. Yani “mim ( ”)ﻡve “ye ( ”)یharflerinin arasına “sadef (”)ﺻﺪﻭ
kelimesinin harfleri getirilmelidir. Bir diğer ipucunda ise dördün tokuz (dokuz)
yapılmasıdır ki bu da “dörd ( ”)ﻭﻭﺭﻭkelimesindeki “dal ( ”)ﻭharfinin “tokuz (”)ﻁﻘﻮﻭ
222
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228

87.
Müseddes-i Raģmì
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.

Nev-bahār irüp yine irişdi hengām-ı cünūn
Dāġ-ı sìnem gibi ŝaģrālar olupdur lāle-gūn
Yārsız çeşmüm döker her laģžada229 seylāb-ı ĥūn
Āh eliŋden kime feryād ideyin ey dehr-i dūn
Šāli˘im maġbūn230 [u] baġrum ĥūn [u] baĥtum ser-nigūn
Ŝabra šāķat ķalmadı ġāyet zebūn oldum zebūn

2.

Bir seģer gülzāra ˘azm idüp niçe ŝāģib-kemāl
Ŝundılar destüme bir dìvān-ı gülzār-ı ĥayāl
Kevkeb-i iķbālümi yād idüp açdum anda fāl
Nāgehānì geldi bu mašla˘ o demde ģasb-i ģāl
Šāli˘im maġbūn [u] baġrum ĥūn [u] baĥtum ser-nigūn
Ŝabra šāķat ķalmadı ġāyet zebūn oldum zebūn
(59)

3.

Yūsufumdan ayru düşdüm nitekim Ya˘ķūbvār
Kārbān-ı derd ü ġamla eyledüm terk-i diyār
Ĥārĥār-ı ġam vücūdum eyledi zār u nizār
Germ-i miģnet sìnemi efkār idüp Eyyūbvār
Šāli˘im maġbūn [u] baġrum ĥūn [u] baĥtum ser-nigūn
Ŝabra šāķat ķalmadı ġāyet zebūn oldum zebūn

4.

Tìġ-i ģayret cāme-i cismüm idüpdür çāk çāk
Nìze-i ta˘n-ı ˘adūdan āh kim oldum helāk
Künc-i ġamda sìne pür dāġ u derūnum derdnāk
Elde bād u gözde āb u dilde nār u başda ĥāk

kelimesindeki “tı ( ”)ﻁharfiyle değiştirilmesine işaretdir. Bu şekilde “mim, sad, tı ve
ye” harflerinden ortaya çıkan isim “Mustafâ ( ”)ﻣﺼﻄﻔﯽolmaktadır.
228
Ali Nihad Tarlan Şiir Mecmualarında XVI ve XVII. Asır Dîvân Şiiri Fasikül 1 (Fevzî,
Rahmî), Müseddes 2, s.16-17.
229
Yārsız çeşmüm döker her laĥžada: Yārsız her laĥžada çeşmüm döker Ali Nihad
Tarlan Şiir Mecmualarında XVI ve XVII. Asır Dîvân Şiiri Fasikül 1 (Fevzî, Rahmî)
230
Šāli˘im maġbūn: ĥātırum maĥzūn a.g.e.
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Šāli˘im maġbūn [u] baġrum ĥūn [u] baĥtum ser-nigūn
Ŝabra šāķat ķalmadı ġāyet zebūn oldum zebūn
5.

Raģmiyā devrān beni Mecnūn-ı ˘aşķa yār idüp
Ŝaldı ŝaģrā-yı belāya menzilüm kūhsār idüp
Kim gelürse yanuma ģālümden istiġfār idüp
Oķurum bu mašla˘-ı derdüm aŋa eş˘ār idüp
Šāli˘im maġbūn [u] baġrum ĥūn [u] baĥtum ser-nigūn
Ŝabra šāķat ķalmadı ġāyet zebūn oldum zebūn
231

88.
Murabba˘-ı Ģasbì
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün

231

1.

Biz şarāb-ı ˘aşķ ile sermest ü ģayrānìlerüz
Ĥūblar şevķı bize ĥoşdur ki ˘irfānìlerüz
Ehl-i ģālüz zāhidā gerçiki ˘Osmānìlerüz
Biz Selìmì-meşrebüz ammā Süleymānìlerüz

2.

Cām-ı mey nūş eylemek cānā çü ˘ādetdür bize
Pend-i nāŝıģ diŋlemek ġāyet ģamāķatdür bize
Derd-i dāġ-ı ˘aşķ ile ġāyet sa˘ādetdür bize
Biz Selìmì-meşrebüz ammā Süleymānìlerüz

3.

Avlayup bir lebleri mül gözleri mestāneyi
Mesken idinsüŋ yiridür gūşe-i meyģāneyi
˘Aşķ-ı ĥūbān ile elden ķomazam peymāneyi
Biz Selìmì-meşrebüz ammā Süleymānìlerüz

4.

Merdüm-i mey-ĥorlar ile biz ki hem-rāz olmışuz
Derd-i dāġ-ı ˘aşķ ile ˘ālemde dem-sāz olmışuz
˘Āşıķ-ı şeydālaruz rind ü püser-bāz olmışuz
Biz Selìmì-meşrebüz ammā Süleymānìlerüz

5.

Ģasbiyā dün gün dem-ā-dem gözlerümden ķanlu yaş
Eyleyüŋ çūn u çirāyı defter-i dilden tırāş
Dil-rübālar ˘aşķı ile olmışuz ˘ālemde fāş
Biz Selìmì-meşrebüz ammā Süleymānìlerüz

Şairin dîvânına ulaşılamamıştır.
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232

89.
233
Be-ism-i Ķaya
[Matla˘]
mef˘ūlü / fā˘ilātün / mef˘ūlü / fā˘ilātün
Daş dime ķalb-i yāre olur şikeste-ĥāšır
Nāzükdurur beġāyet Emrì dil-i ekābir
234

90.
Murabba˘-ı Aģmed
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.

Mest-i bed-nām olmışuz bir nice ˘irfānìlerüz
Bādeye cānlar virürüz biz ki ˘Osmānìlerüz
Ehl-i nānuŋ ķıymetin bilür bedahşānìlerüz
Lā-ubālì pāk-meşreb biz Süleymānìlerüz

2.

˘Ayş u nūş eyyāmıdur açıldı bāġuŋ gülleri
Gel utanmaġı gider nūş eyle cām-ı aģmeri
Hìç aramuzda bizüm yoķdur tekellüf ey perì
Lā-ubālì pāk-meşreb biz Süleymānìlerüz

3.

Her birimiz cāna ķalmaz bir dilāverdür bizüm
Yanımuzda ġuŝŝa vü ġam hep berāberdür bizüm
Dem-be-dem eglencemüz maģbūb-ı sāġardur bizüm
Lā-ubālì pāk-meşreb biz Süleymānìlerüz
Bir nefes mey ŝoģbetin fevt itmezüz ihmāl idüp
Šolular nūş eylerüz dildāra ķarşu bāl idüp
Šurmazuz bir kimseye meclisde istiķbāl idüp
Lā-ubālì pāk-meşreb biz Süleymānìlerüz

4.

5.

232

Sāķìyā ŝunma ˘araķ incitme biz üftādeyi
Puĥte šutmaz çün bilürsin ˘āşıķ-ı dìvāneyi
Rūm ili abdālıyuz šoldur berü peymāneyi
Lā-ubālì pāk-meşreb biz Süleymānìlerüz

Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.
Bu muamma aynı sayfada yer alan ve “Biz şarāb-ı ˘aşķ ile sermest ü ĥayrānìlerüz”
diye başlayan murabbanın ikinci ve üçüncü bendinin arasında yer almaktadır.
234
Şairin dîvânına ulaşılamamıştır. Bu şiir Ahmed Paşa ve Dukakinzâde Ahmed Bey
Dîvânlarında bulunmamaktadır.
233
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6.

Ġam degül diller açup ķılsa gözüŋ yaġmā-yı dìn
Bir ķuluŋdurur bu Aģmed nāzı ķo ey nāzenìn
Ŝu gibi ŝāfì içi çün bizde olmaz kibr ü kìn
Lā-ubālì pāk-meşreb biz Süleymānìlerüz
235

91.
Ġazel-i Şādì
mef˘ūlü / fā˘ilātü / mefā˘ìlü / fā˘ilün
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Rūşen ķılan cihānı bugün ģüsn-i māhıdur
Meftūn iden bu göŋlümi çeşm-i siyāhıdur
Nālemden eylegil ģazer ey ġonçe-leb gülüŋ
Kim defterini yile viren bülbül āhıdur
Ebrūları ĥayāli bu ķanlu gözümde ŝan
Baģr-i muģìš içinde gezer ŝanki māhìdür
(60)
˘Aşķuŋ şehìdi olalı türbem turāb-ı āh
Her dem meleklerüŋ ŝanemā secde-gāhıdur
Bir şāh-ı dil-nüvāza göŋül bende oldı kim
Nuŝret anuŋ ķabāsı vü devlet külāhıdur
Şādìye nice irişesin sa˘dì yaŋa sen
Dil mülkini ĥarāba viren ġam sipāhidür
236

92.
Uŝūlì
fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilātün / fā˘ilün
1.

235
236

Şükr Ģaķķa kim yine bir mehlikādur sevdigüm
Nūrdur başdan başa şems-i ēuģādur sevdigüm
Sāyesinde pādişāhum bir humādur sevdigüm
Serv-ķad maģbūblarda müntehādur sevdigüm
Yā Ģasan yāhūd Ģüseyn-i Kerbelādur sevdigüm
Laģmüke laģmì ˘Alìyyü’l-Murteżādur sevdigüm
Sūret-i raģmān ˘ale’l-arş istivādur sevdigüm
Ķıble ģaķķı Ka˘be-i ehl-i ŝafādur sevdigüm
Deyr-i dilde bir büt-i lu˘bet-nümādur sevdigüm

Şairin dîvânına ulaşılamamıştır.
Usûlî D., Musammat II, s.77.
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Hāşelillāh dostlar nūr-ı Ĥudādur sevdigüm
Ben Muģammed ümmetiyem Muŝšafādur sevdigüm
2.

˘Aşķ odından dūd-ı āhum çarĥ-ı mìnāyı giçer
Çeşmimüŋ merdümleri baģrı vü deryāyı giçer
Ŝūretüm naķşı ile šab˘um heyūlāyı giçer
Bu deli göŋlüm levend oldı vü şeydāyı giçer
Başına ˘aşķuŋ hevāsı düşdi sevdāyì giçer
˘Ālem-i fikretde ˘aķlum gerçi hod-rāyì giçer
˘Aşķ bāzārında cānum ĥayli rüsvāyì giçer
Bir büte yüz urdu göŋlüm şimdi tersāyì giçer
Kimi ˘Ìsāyı bu ĥalkuŋ kimi Mūsāyı giçer
Cān virür la˘lüŋ şarābıyla Mesìģāyı giçer
Ben Muģammed ümmetiyem Muŝšafādur sevdigüm

3.

Bir gedā-yı bì-nevāyum tāc u efser237 sevmezem
Kūyuŋı šutdum vašan mülk-i Sikender sevmezem
Ayaġuŋ šopraġı besdür āb-ı kevśer sevmezem
Ĥāk-i pāyüŋ ĥoş gelür ˘aynuma ˘anber sevmezem
Bülbül-i bāġ-ı cemālem verd-i aģmer sevmezem238
Gökden inerse bugün māh-ı münevver239 sevmezem240
Āfitāb olursa da bir ġayrı dilber sevmezem241
Baŋa ol şāhum gerek daĥı güzeller sevmezem242
Öldürürlerse beni hercāyì dilber sevmezem
Ger gelirse yaŋuma ĥurşìd-i ĥāver sevmezem243
Ben Muģammed ümmetiyem Muŝšafādur sevdigüm

4.

237

Ģamdulillāh kim yine ģüsnüŋ tecellāsındayam
On sekiz biŋ ˘ālemin dā˘im temennāsındayam

u efser: sefer Usûlî D.
Bu dize a.g.e.’de 3. bendin 6. dizesidir.
239
Gökden inerse bugün māh-ı münevver: Ger gelirse kapıma hurşìd-i hāver a.g.e.
240
Bu dize a.g.e.’de 3. bendin 5. dizesidir.
241
Bu dize a.g.e.’de 3. bendin 8. dizesidir.
242
Bu dize a.g.e.’de 3. bendin 10. dizesidir.
243
Bu dize a.g.e.’de 3. bendin 7. dizesidir.
238
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Sen beni bāzār-ı dehrüŋ ŝanma ġavġāsındayam244
Āşinā-yı dürr-i pāküm ˘aşķ deryāsındayam245
Ģaķķ Te˘ālānuŋ bugün firdevs-i ā˘lāsındayam246
Sehm-i ā˘lā gözlerüm ķaš˘-ı247 mu˘allāsındayam248
Ka˘be-i maķŝūda irdüm şevķ ŝaģrāsındayam
Göŋlümüŋ buldum ŝafāsını249 tesellāsındayam
Bir güzeller şāhınuŋ dā˘im temennāsındayam
Bu cihānuŋ ne vezìrinde ne paşasındayam
Ben Muģammed ümmetiyem Muŝšafādur sevdigüm
5.

244

Murġ-ı cāna ˘aşķ odından āşiyān itdüm yine
Ol cenāģı yanmışuŋ yirin cinān itdüm yine
Bu deli göŋlümü rüsvā-yı cihān itdüm yine
Gice gündüz hem-demim āh u figān itdüm yine
Ŝoldurup bāġ-ı vücūdumı ĥazān itdüm yine250
Tìġ-i ģasretle251 yüregüm šolu ķan itdüm yine252
Zūr-ı miģnetle büküp ķaddüm kemān itdüm yine253
Ayaġı šopraġına rūģum revān itdüm yine254
Ey Uŝūlì ol şehüŋ ismin beyān itdüm yine
Gün gibi fāş eyledüm sırrum ˘ayān itdüm yine
Ben Muģammed ümmetiyem Muŝšafādur sevdigüm

Bu dize a.g.e.’de 4. bendin 6. dizesidir.
Bu dize a.g.e.’de 4. bendin 5. dizesidir.
246
Bu dize a.g.e.’de 4. bendin 3. dizesidir.
247
ķaš˘-ı: ķadĥ-ı a.g.e.
248
Bu dize a.g.e.’de 4. bendin 4. dizesidir.
249
ŝafāsını: murādını a.g.e.
250
Bu dize a.g.e.’de 5. bendin 7. dizesidir.
251
ĥasretle: miĥnetle
252
Bu dize a.g.e.’de 5. bendin 8. dizesidir.
253
Bu dize a.g.e.’de 5. bendin 5. dizesidir.
254
Bu dize a.g.e.’de 5. bendin 6. dizesidir.
245
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