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ÖZET

Şiir mecmuları, kendine özgü biçim ve içerikleri ile Türk
kültür ve tarihinin önemli birer hazinesi, klasik
edebiyatımızın ise dikkate değer birer kaynağı
konumundadır. Mecmuaların araştırılması ve incelenmesi,
yeni veriler elde edilmesinin yanı sıra mevcut literatürü
gözden geçirerek eksik noktaları tamamlamaya da imkân
sağlamaktadır. Mecmualar üzerinde yapılan akademik
çalışmalar kısa adı MESTAP olan “Mecmuaların
Sistematik Tasnifi Projesi”yle yeni bir görünüme
kavuşmuştur. Bir şiir mecmuasının incelenmesi ve muhteva
tablosunun hazırlanması şeklinde yapılan bu çalışmayla
anılan projeye katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu
amaçla Konya’daki Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesinde
13450 numarada kayıtlı bulunan şiir mecmuasının önce
tanıtımı ve muhteva incelemesi yapılmış, daha sonra
MESTAP’a göre muhteva tasnifine yer verilmiştir.
Mecmuanın tanıtımı kısmında nüsha tavsifi ile imla ve
derlenme özellikleri belirtilmiştir. İnceleme kısmında ise şair
ve şiir sayıları, nazım şekilleri ve türleri, vezinler ile
nazîreler bakımından mecmua ele alınmıştır. Söz konusu
mecmua, derleyicisinin ve derlenme tarihinin belli olması,
şair çeşitliliği bakımından hayli zengin olması ve
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Poetry mecmua are an important treasure of Turkish
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This poetry mecmua is worth to examine in terms of the
fact that the compiler and compilation date are known, also
have a very large variety of poets who lived in 15th century.
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Giriş
Klasik Türk edebiyatının muhteva kaynakları içinde diğerlerine göre
üzerinde en son durulan ve önemi son zamanlarda yapılan çalışmalarla
gittikçe daha iyi anlaşılanı, mecmualar, özellikle de şiir mecmualarıdır.
Bugüne kadar yapılan her akademik çalışma, şiir mecmualarının metin
kaynağı olma ve mevcut metinleri tamamlama yönünden son derece
önemli olduğunu ortaya koyma hususunda belli bir mesafe kat edilmesini
sağlamıştır.
Mecmuaları muhteva yönüyle tam olarak tasnif edebilmek ve
mecmualardan azami derecede istifade edebilmek için müstakil olarak
yürütülen çalışmaların belli bir formata sokularak ortak bir veri tabanına
yüklenmesi zorunlu hâle gelmiştir. Tek bir sistem üzerinden yapılacak
taramalar sayesinde metin tespitinde ve muhtevayla ilgili her türlü
çalışmada daha çok mecmuaya erişim sağlanacak ve daha çok mecmua
üzerinden kıyas yapma imkânı ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda
Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi uygulamaya konulmuştur.1
Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesinde 13450 numarada kayıtlı
bulunan şiir mecmuasının tanıtımı ve incelenmesi ile muhtevasının
MESTAP’a göre tasnif edilmesi bu çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır. Derleyecisinin ve derlenme tarihinin belli olması ve
muhtevasının zenginliği sebebiyle söz konusu mecmua, incelenmeye
değer ve edebiyat tarihimize katkı sağlayacak bir niteliktedir.
1

Kısa adı MESTAP olan, Prof. Dr. M. Fatih Köksal’ın öncülüğünde başlatılan ve çeşitli
üniversitelerden akademisyenlerin gönüllü katılımı ve desteği ile yürütülen
projenin hedefi öncelikli olarak şiir mecmualarının ve nihai olarak da edebiyatla
ilgili bütün mecmuaların ayrıntılı tasnif ve dökümlerinin yapılmasıdır (Köksal 2012:
422). Bu kapsamda Osmanlı Şiirinin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler Çalıştayı adıyla
ilki 2012’de ve ikincisi 2017’de olmak üzere iki çalıştay yapılmış olup MESTAP
çalışmalarının yürütüleceği platform olarak https://mestap.com/ genel ağ adresi
erişime açılmıştır. Teknik alt yapının tamamlanması ile ilerleyen süreçte site
üzerinden mecmualarla ilgili zengin içeriğe erişim sağlama imkânı ortaya çıkacaktır.
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Çalışmamızda ilk olarak mecmuanın nüsha, imla ve derlenme
özelliklerine yer verilmiş; daha sonra şair ve şiir sayıları, nazım şekilleri
ve türleri, vezinler ve nazîreler gibi yönlerden muhtevası incelenmiştir.
Mecmuanın MESTAP’a göre tasnifine (Tablo 6 ve 7) çalışmanın sonunda
yer verilmiştir.
MESTAP tablosuna mecmuanın metni, hatalı dahi olsa, olduğu gibi
yansıtılmaya çalışılmış, vezin ve anlamla ilgili notlar, öneriler ve
düzeltmeler dipnotta belirtilmiştir. Mecmua metninde bulunan başlıklar,
şairler ve nazım şekilleriyle ilgili tespitler ve sayfa kenarlarına yazılan
şiirler tablonun “Açıklamalar” sütununda belirtilmiştir. Makta‘ ve mahlas
beyti farklı ise her iki beyit de tabloda ilgili sütunda gösterilmiştir.2
Metnin çevriyazımında, özellikle 15. yüzyılda yaşamış şairlerin şiirlerini
yeni yazıya aktarırken -aksi şekilde yazım ve harekeleme yoksa- Eski
Anadolu Türkçesinin ses özelliklerine uyulmuştur. Vezin ve anlam
bakımından eksik olduğu düşünülerek metne tarafımızdan eklenen
kısımlar köşeli parantezle gösterilmiştir. Farsça şiirler tercüme edilmemiş,
transkripsiyonlu metinleri verilmiştir.3
MECMUANIN TANITIMI
Nüsha Tavsifi
Mecmua, Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesinde 13450 numarada,
“Dîvân (Mecmû’a)-ı Eş’âr” adıyla kayıtlıdır. 184 varaktan oluşan
mecmuanın boş olan ilk varağı numaralandırılmamıştır. Baş kısmında 1b,
2b, 3b ve 4a sayfaları; son kısmında ise 179b, 180a, 181a-b, 182a-b, 183a-b
sayfaları boştur. Bütün varak sonlarında çoban bulunmaktadır. Buna göre
aralarda eksik yaprak bulunmamaktadır. Mecmuanın her sayfası 21x15
cm ebadında olup 13 satırdan oluşmaktadır. Nestalik hatla yazılan
mecmuada yer yer bazı kelimelerin harekelendiği görülür.

Bu şekilde her iki beytin de tabloya alınması, Semra Tunç tarafından önerilmiş olup
S. Tunç-A. Sevgi ortak çalışmasında (2015) uygulanmıştır.
3 Bu şiirlerin okunmasındaki yardımlarından ötürü Dr. Gamze Gizem Avcıoğlu’na
teşekkür ederim.
2
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Mecmuada, 4b’den önceki ve 178a’dan sonraki sayfalarda bulunan
şiirler hariç, metin kısmı kırmızı çizgilerle çerçevelenmiştir. Başlık
satırları şiirlerden kırmızı çizgilerle ayrılmıştır. Başlıklar genellikle
kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Her sayfa çift sütunlu olup sütunlar da
kırmızı çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Pek çok sayfada derkenar olarak
yazılmış şiirler bulunmaktadır. Mecmuanın cildi meşin derili ve mıklepli
olup kapaklar ve mıklep kısmı ebrulu kartonla kaplıdır.
İmla Özellikleri
Mecmua genel itibarıyla okunaklı bir hatta sahiptir. Ancak çok az da
olsa bazı kelimelerdeki yazım hataları okumayı zorlaştırmaktadır.
Mısralarda unutulan kelime ve harflerin satır altına veya üstüne sonradan
eklenmesi, unutulan beyitler ile bazı kelime ve notların sayfa kenarlarına
kaydedilmesi ve kimi kelimelerin sonradan kırmızı mürekkeple
harekelenmesi mecmuanın gözden geçirildiği izlenimini doğurmaktadır.
Mecmuaya alınan şiirlerin imlasında yazıldıkları dönemin ses
özelliklerinin yansıtıldığı görülmektedir. Dikkat çeken bazı imla
özellikleri aşağıda belirtilerek örneklendirilmiştir.
Mecmua harekesiz bir hatla yazılmasına rağmen yer yer bazı
kelimelerin harekelendiği göze çarpmaktadır. Özellikle kelime hâlindeki
redifler ve farklı şekilde okunmaya müsait bazı kelimeler harekelenmiştir:
ne bilür – ( ﻧَﮫ ِﺑﻠﻮُ ر25a/11)4, güniler – ( ُﻛﻨِﻠَﺮ25b/4), öpülür – ( اُﭘُﻠُﺮ51b/13),
ŝalınur – ﺻﻠِﻨﻮُ ر
َ (52b/13); Maķdemí - ( َﻣﻘﺪَﻣِﯽ31a/3), dergeh-i – ( دَر َﻛ ِﮫ47b/1).
Mecmuada izafet kesrelerinin bazen atıf vavı -  وile bazen de ye –
یharfi ile yazıldığı görülmektedir. Bu tür yazımlar MESTAP tablosunda
izafet kesresi ile belirtilmiştir: gül-i ĥandān – ( ﻛﻞ و ﺧﻨﺪان41a/1), dil-i ġamgín
– ( دل و ﻏﻤﻜﯿﻦ49b/2), ġuŝŝa-i ˘ışķuñla – ( ﻏﺼﮫ و ﻋﺸﻘﻜﻠﮫ60b/12); kākül-i
müşgín-i dōst – ( ﻛﺎﻛﻠﯽ ﻣﺸﻜﯿﻨﯽ دوﺳﺖ17b/6), cām-ı gülfem – ( ﺟﺎﻣﯽ ﻛﻠﻔﻢ37a/6),
dil-ber-i fettān – ( دﻟﺒﺮی ﻓﺘﺎن41b/12).
Belirtme/yükleme hâli ekinin harekeyle ve esreli hemze ()ۀ
ِ ile
gösterildiği görülmektedir. Esreli hemze ile yazımlar tabloda
4

Örnek verilen kelimelerin mecmuada bulunduğu sayfa ve satır numaralarını
göstermektedir.
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gösterilmiştir: yüzi – ﯾﻮز
ِ (48a/4), derdi – ( در ِد70a/11); hasteˇi – ( ﺧﺴﺘﮥ33a/6),
endíşeˇi – ( اﻧﺪﯾﺸﮥ99a/3), bí-çāreˇi – ( ﺑﯿﭽﺎرۀ153a/3).
Bazı kelimelerin imlasının vezne bağlı olarak değişikliğe uğradığı
göze çarpmaktadır. Bu durumda tabloda sadece zihaflı kelimelerin
yazımı korunmuş, imale ve medde işaret eden yazım biçimleri ise
gösterilmemiştir: zíra – ( زﯾﺮه5a/2), ˘Adniyi – ( ﻋﺪﻧﯿﯽ17a/9); dilüñden –
( دﯾﻠﻜﺪن60b/10); sím-berüñ – ( ﺳﯿﻢ و ﺑﺮك56a/3).
Derlenme Özellikleri
Derleyicinin Kimliği ve Derlenme Tarihi: 13450 numaralı mecmua,
derleyicisi ve derlenme tarihi belli olan nadir mecmualardan biridir.
Mecmuanın sonunda temmet kaydının bulunuyor olması bu bilgilerin
elde edilmesine imkân sağlamıştır. Aslı Arapça olan söz konusu kayıt
Türkçeye şöyle çevrilebilir:
Bu divanı, Şeyh Muhammed ez-Zihnî ibn Ferrâş Alî -yoktan var eden ve her
türlü zenginliğin sahibi olan Allah onları bağışlasın ve rızıklandırsın- şeref ve izzet
sahibi Muhammed’in (SAV) hicretinin 1262 senesinde Rebî‘ü’l-âhirin 17’sinde bir
araya getirip yazmıştır. (178a)

Buna göre mecmua Ferrâş Alî oğlu Şeyh Muhammed ez-Zihnî
tarafından 14 Nisan 1846 tarihinde derlenmiştir. Künyedeki “şeyh”
kelimesi derleyicinin tarikat müntesibi bir zat olduğunu akla
getirmektedir. Babasının lakabı olan “ferrâş” kelimesi ise Osmanlı
döneminde cami, medrese, mektep vb. vakıf eserlerin temizliğiyle
ilgilenen ve bu gibi yerlerin mefruşatını serip toplamakla görevli
hizmetliler için kullanılmıştır (Yazıcı-İpşirli 1995: XII/408-09).
Divan Tertibini Andıran Hususlar: Mecmuanın baş kısmında bazı
sayfalar (1b, 2b, 3b ve 4a) boş bırakılmış olup 4b’ye kadar olan
sayfalardaki birkaç şiir ve mensur kısım (1a’daki matla‘ ve kıt‘a, 2a’daki
Farsça gazel ile 3a’daki mesnevî) sonradan yazılmış olmalıdır. 4b’ye
kadar olan şiirlerin bulunduğu sayfaların cetvelle çerçeve içine
alınmaması, 4b sayfasının üst kısmında “Yâ Fettâh” ibaresinin kayıtlı
oluşu, bu sayfadaki ilk gazelin besmele içeren bir beyitle başlaması ve
çobanların da 4b sayfasında başlaması, mecmuanın başının bu sayfa
olduğunu göstermektedir.
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4b’de mim harfi ile kafiyelenmiş üç şiirden sonra, mürettep
divanlardaki gibi, kasîde nazım şekliyle yazılmış iki tevhîd ve bir na‘t
bulunmakta; ardından “Harfü’l-Elif” başlığı yer almakta ve sonrasında da
seçilen şiirlere alfabetik sıraya göre yer verilmektedir. Kafiye harfinin
değişimi, sad kafiyesi hariç, bütün harflerde başlıkla belirtilmiştir.
Alfabetik tasnife göre mecmuanın son şiiri 174a’da bulunan Sâmî’ye ait
gazeldir. Bu gazelden sonra kafiyesi bakımından alfabetik tasnifin
dışında dokuz şiir daha yer almakta ve akabinde 178a’da temmet kaydı
ile mecmua sona ermektedir. Çobanlar da temmetten önceki sayfada
sonlanmaktadır. Temmetten sonraki sayfalarda (178b-182b) bulunan beş
şiir de bu nedenle mecmuaya sonradan eklenmiş olmalıdır.
Mecmuada kafiye harfi değişimlerinde bazen rübâ‘î ve muammâlara
yer verilmiştir. Alfabetik tasnifte kafiye değişirken rübâ‘î ile başlamak,
Nâbî Dîvânı’nı akla getirmektedir. Nitekim mecmuadaki on iki rübâ‘înin
on biri Nâbî’ye aittir. Derleyicinin söz konusu eserden etkilenerek
mecmuada da benzer bir düzenlemeye yöneldiği düşünülebilir. Kafiye
değişimlerinde yer verilen muammâların pek çoğu sayfa kenarlarına
yazılmıştır. Muhtemelen derleyici bu muammâları kafiyenin değiştiği
kısımlara sonradan eklemiştir.
13450 numaralı mecmua, bulunduğu kütüphanenin kataloğunda
“Dîvân (Mecmû‘a)-ı Eş‘âr” adıyla kayıtlıdır. Bu adlandırmada temmet
kaydında derleyicinin kullandığı “divan” ibaresi esas alınmış olmalıdır.
Derleyicinin mecmuayı “divan” olarak adlandırmasında, mecmuanın
mürettep divanlara benzer şekilde derlenmesinin yanı sıra sıklıkla bu
kelimeyle birlikte kullanılan “defter” kelimesinin kastedilmiş olabileceği
de düşünülebilir.
Nazîre ve Benzer Şiirlerin Bir Arada Verilmesi: Mecmuada
nazîreler ve nazîre kastıyla yazılmamış olsa bile vezin, kafiye/redif gibi
yönlerden benzerliği bulunan bazı şiirler peş peşe sıralanmıştır. Örneğin,
67a’da Fıtnat Hanım’ın -âr kendin gösterür kafiye/redifli gazelinden
hemen sonra bu şiire nazîre olduğu belirtilen dört gazel sıralanmıştır.
Buna benzer olarak, aralarında nazîre ilişkisi olup olmadığı belirtilmese
de 10b’de Fethî’nin -âb olsun rakîb kafiye/redifli gazelinden hemen sonra
Cezâyî ve Halîlî’nin aynı vezin, kafiye/redifteki birer gazeline yer
verilmiştir. Bu husus, derleyicinin alfabetik tasnifin yanında nazîreler ile
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vezin ve kafiye/redif yönünden benzer şiirleri bir arada verme
temayülünde olduğunu göstermektedir.
Şiirlerin Sıralamasının Divanlarla Benzerlik Göstermesi:
Mecmuadaki bazı şiirlerin sıralanışı divanlardaki ile benzerlik
göstermektedir: Örneğin, 78a-79b sayfalarında “ze- ”زkafiyesinde peş
peşe Sünbül-zâde Vehbî’nin beş gazeline yer verilmiştir. Bu gazeller
divandaki 97, 98, 100, 101 ve 107 numaralı şiirlerdir (Yenikale 2011: 42128). Yine benzer şekilde, mecmuanın 149b-150a sayfalarında sırasıyla
Gavrî, Zarîfî ve yine Gavrî’ye ait olmak üzere üç gazel bulunmaktadır. Bu
gazeller, Kansu Gavrî’nin tek nüsha olan ve aslen bir şiir mecmuası olan
divanında da bu sırada bulunmaktadır (Yavuz 2002: 98-101). Bu durum
derleyicinin şiirleri mecmuaya söz konusu divandan -daha doğrusu
mecmuadan- almış olabileceğini akla getirmektedir. Ancak, mecmua ile
yayımlanmış divan arasında metin açısından çok sayıda nüsha farkı
bulunması sebebiyle derleyicinin bu gazelleri mecmuaya alırken söz
konusu
divan
nüshasından
yararlanmış
olması
mümkün
görünmemektedir. Dolayısıyla Kansu Gavrî’nin divanının başka bir
nüshasının daha olması kuvvetle muhtemeldir.
Derleyicinin Şiirleri Mecmuaya Alırken Bazı Beyitleri Çıkarması:
Bu durum şiir mecmualarının pek çoğunda görülen ve mecmuaların
seçme metinlerden oluşmasından ileri gelen bir husustur. Derleyici,
beğenisine uygun gördüğü şiirleri mecmuasına alırken bazı beyitleri
kaydetmeyebilir. Yayımlanmış divanlara ve diğer metin neşirlerine
bakıldığında 13450 numaralı mecmuada da derleyicinin mecmuaya aldığı
şiirlerden bazı beyitleri çıkardığı görülmektedir. Genellikle 1-3 beyitlik
eksiltmeler görülmekle birlikte bazen daha fazla sayıda beyit
çıkarılmıştır. Örneğin, 25b’deki Ahmed Paşa’ya ait gazel mecmuada 5,
divanda (Tarlan 1966: 168-69) ise 12 beyittir.
Bazı Şiirlerin Nazım Şeklinin Başlıkta Verilen Bilgi ile Tutarsız
Olması: Mecmuada bazı şiirlerde nazım şekli, başlık olarak verilmiştir.
Ancak bunlardan birkaçının, başlıkta belirtilen şiir formunda olmadığı
dikkat çekmektedir. Bu tutarsızlığın başka bazı mecmualarda da
görülmesi5, bir bilgi hatası olmaktan daha çok isimlendirmenin mısra
5

Aynı durumun başka bir örneği için bk. Kaplan 2018: 331.
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sayısına göre yapılmış olduğunu düşündürmektedir. Örneğin 68b’de
Fuzûlî’nin, 72b’de Nâbî’nin ve 106b’de de Şeyhülislâm Yahyâ’nın
gazelinden/gazellerinden alınan ikişer beyit “rübâ‘î” başlığıyla
verilmiştir. 77a’da ise Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî’nin terkîb-i
bendinden alınan bir bend içinse yanlışlıkla “tercî‘-i bend” başlığı
konulmuştur.
Mükerrer Yazılan Şiirler: Mecmuada bazı şiirler, unutulduğundan
olsa gerek, iki defa yazılmıştır. Örneğin, 5a’daki Sa‘dî’nin tevhîdi 25a’da,
26a’daki Necâtî Beg’in gazelinin matla‘ı 49b’de, 30b’deki ‘Işkî’nin gazeli
39a’da, 68b’de Beyâzî’nin gazeli 84a’da, 114a’daki Farsça nazm ise
122a’da tekrar yazılmıştır.
Derkenar Şiirler: Mecmuada pek çok gazel sayfa kenarlarına
yazılmıştır. Bazı gazellerin de unutulan beyitleri sonradan derkenar
olarak ilave edilmiştir. Örneklendirmek gerekirse mecmuada Zâtî
Süleyman Efendi’ye ait 32 şiirden 30’u; aynı şekilde 22 muammânın da
11’i sayfa kenarlarına yazılmıştır.
Şair Çeşitliliği: Mecmuada, şairi tespit edilemeyen şiirler bir kenara
bırakılırsa, 152 şairin toplam 705 şiirine yer verilmiştir.6 Bu durum,
mecmuanın şair çeşitliliği bakımından hayli zengin olduğunu
göstermektedir. Nitekim mecmuada sadece bir şiirine yer verilen şair
sayısı 84, iki şiirine yer verilen şair sayısı 21, üç şiirine yer verilen şair
sayısı ise 13’tür. Bu da derleyicinin farklı şairlerin şiirlerinden derlemeler
yapmaya dikkat ettiğini göstermekle birlikte mecmuanın edebiyat
tarihimize katkı sağlayacak nitelikte olduğuna da işaret etmektedir.
Daha önce de belirtildiği üzere, mecmua alfabetik olarak tasnif
edilmiştir. Bu tasnifte derleyici her kafiye harfinden şiir almaya özen
göstermiştir. “Harfü’l-Elif” başlığı ile başlayıp “Harfü’l-Yâ” başlığı ile
biten kısım dâhilinde kafiye harflerine göre alınan şiir sayıları grafik
üzerinde şöyle gösterilebilir:7
Grafik 1: Kafiye harfine göre mecmuaya alınan şiir sayıları

6
7

“Şair ve Şiir Sayıları” başlıklı bölümde ayrıntılı bilgi verilmiştir.
“Harfü’l-Elif” başlığından önce gelen 10 şiir ve “Harfü’l-Yâ” başlığından sonra gelen
14 şiir alfabetik tasnifin dışında olduğu için bu grafiğe dâhil edilmemiş, mükerrer
yazılan şiirler ise ayrı bir şiirmiş gibi düşünülmüştür.
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13450 numaralı mecmua, biyografik kaynaklarda adı geçmeyen
meçhul şairlerin veya adı geçen ancak günümüzde divanı bulunmayan
şairlerin şiirleri ile divanı bulunan ve yayımlanan şairlerin bu yayımlarda
bulunmayan şiirlerini içerme bakımından önemli bir yere sahiptir.8 Bu
açıdan bakıldığında edebiyat tarihimize kaynaklık etme ve mevcut
kaynakları tamamlama yönüyle dikkate değer bir mecmua olduğunu
söylemek mümkündür.
Mecmua, biyografik kaynaklarda adı geçmeyen şairlerin şiirlerini
ihtiva etme bakımından oldukça zengindir. Bu nitelikteki şairlerden
bazıları şunlardır: Asîlî, Âteşî, Behrâmî, Cezâyî, Dersî, Dîde’i, Ekmel, Ferhî,
Fethî, Hafîzî, Hassân, Huldî, Hüznî, ‘Irâkî, İbni Tayfûr, İlyâs, İnkisârî, Kanber
Oğlu, Kâsım, Lezîzî, Mahmûd Oğlu, Manyas Oğlu, Ma‘rifî, Menba‘î,
Muhammed, Muhsin, Müneccim-zâde, Sa’d, Sâ’il Oğlu, Şirâzî, Tâ’ibî, Vahîd,
Yaş Bek… Mecmuada ayrıca, kaynaklarda hakkında bilgiye rastladığımız,
ancak divanı bulunmayan veya bugün için ele geçmemiş olan Hafî, Halîlî,
Nücûmî, Resmî, Sa‘dî, Şemsî gibi şairlerin de pek çok şiirine yer verilmiştir.
Mecmuada bulunan şiirlerin bir kısmı, şairlerin neşri yapılan
divanlarında bulunmamaktadır. Örneklendirecek olursak Safî’nin dört
gazeli ve bir murabba‘ı, Sâbit’in üç gazeli; Şâhî, Hakîkî ve Cinânî’nin ikişer
gazeli; Hamdî ve ‘Âşık ‘Ömer’in birer murabba‘ı; Ahmed, ‘Ulvî, Hayâlî, Fazlî,
Cevrî, Behiştî, ‘Atâyî, Ahmedî, ‘Avnî, Şeyhî ve Rîzî mahlaslı şairlerin birer
gazeli bu şairlerin yayımlanmış divanlarında tespit edilememiştir.
Şiirlerin Önemli Bir Çoğunluğunun 15. Yüzyılda Yaşamış
Şairlerden Seçilmesi: Derleyicinin mecmuaya aldığı şiirlerin pek çoğu 15.
yüzyılda yaşamış şairlere aittir. ‘Adnî, Ahmed Paşa, Ahmedî, Ahmed-i Dâ‘î,
8

Şiir mecmualarını edebiyat tarihimiz açısından değerli kılan unsurlarla ilgili ayrıntılı
açıklama için bk. Köksal 2012: 417-419.
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İvaz Paşa-zâde ‘Atâyî, Hafî, Hakîkî, Halîlî, Hamdullah Hamdî, Necâtî Bey,
Karamanlı Nizâmî, Sa‘dî, Safî, Şâhî, Şeyhî gibi bilinen 15. yüzyıl şairleri yanında
1437 yılında Ömer bin Mezîd tarafından derlenen Mecmû‘atü’n-Nezâ’ir’de
(Canpolat 1995) kayıtlı Ekmel (97b), Hassân (97a) ve Fethî (115a) gibi şairlerin
de şiirlerinin bulunuyor olması mecmuanın metin kaynaklığı bakımından
değerini artırmaktadır. Aynı şekilde, mecmuada şiiri bulunan Halvetî,
Hüseynî, Kanber Oğlu, Manyas Oğlu, Muhammed, Muhsin, Mûsâ, Nücûmî, Rûmî,
Sinân, Süleymân, Şemsî, Şirâzî ve Zeynî mahlaslı şairlerin Mecmû‘atü’nNezâ’ir’de de şiirlerinin bulunuyor olması bu şairlerin de 15. yüzyılda
yaşamış olabileceğini akla getirmektedir.
Halk Şairlerinin Şiirlerine Yer Verme: Mecmuada ‘Âşık ‘Ömer’in dört
murabba‘ına, ‘Âşık Zuhûr’un bir gazeline, ‘İzzet ve Sâ’il Oğlu mahlaslı şairlerin
hece ölçüsüyle yazılmış birer koşmasına yer verilmesi derleyicinin az sayıda
da olsa halk şiirinden de seçmeler yaparak şiir çeşitliliğini artırdığını
göstermektedir. Ayrıca, mecmuada bir gazeli bulunan Kanber Oğlu mahlaslı
şair de halk şairi olmalıdır. Çünkü, şairden bahseden tek kaynak olan Büyük
Türk Edebiyatı Tarihi’nde Vasfi Mahir, kendisinde bulunan ve 17. yüzyılda
yazılmış bir mecmuaya dayanarak Kanber Oğlu’nun 16. yüzyıl saz
şairlerinden olduğu tahmininde bulunmaktadır (2016: 275).
MECMUANIN MUHTEVASI
Şair ve Şiir Sayıları
Varak sayısı bakımından hacimli olan mecmuada toplam 749 şiir
kayıtlıdır. Bu şiirlerin 19’u Farsça, 1’i Arapça ve 729’u Türkçedir. 749 şiirin
9’unu mükerrer yazılan şiirler oluşturur. Mecmuadaki 705 şiirin 152 farklı
şaire ait olduğu tespit edilmiştir. Kalan 44 şiirin ise şairi belirlenememiştir.
Mecmuada en çok şiirine yer verilen şairler sırasıyla şöyledir: Halîlî (66
şiir), Ahmed (41 şiir), Vehbî (40 şiir), Nâbî (39 şiir), Nizâmî (39 şiir), Şeyhî (36
şiir), Zâtî (32 şiir), Sâmî (26 şiir), Fethî (24 şiir), Safî (21 şiir), Hafî (19 şiir),
‘Atâyî (18 şiir), Necâtî (16 şiir), ‘Adnî (14 şiir), Nücûmî (10 şiir).
Aşağıdaki tabloda mecmuada şiiri bulunan şairler mahlaslarına göre
alfabetik olarak sıralanmış ve bu şairlerin nazım şekillerine göre şiir sayıları

belirtilmiştir. Şairi tespit edilemeyen şiirlere ise tablonun sonunda yer
verilmiştir.
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Şairin

Nazım Şekillerine

26.

Cāmí

1 gazel

Mahlası

Göre Şiir Sayısı

27.

Cem

1 gazel, 1 terkîb-i

1.

˘Aczí

1 gazel

2.

˘Adní

13 gazel, 1 matla‘

3.

Aģmed

40

4.

Aģmed

Sıra

bend
28.

Cevrí

1 gazel

29.

Cezāyí

2 gazel

murabba‘

30.

Cināní

2 gazel

1 gazel

31.

Dersí

4 gazel

gazel,

(Ĥān)

1

32.

Dídeˇi

1 gazel

5.

Aģmedí

6 gazel

33.

Du˘āˇí

1 gazel

6.

Aģmed-i

3 gazel

34.

Ekmel

1 gazel

Dā˘í

35.

Elíf

1 gazel

7.

˘Alí

2 gazel

36.

Esír

1 gazel

8.

˘Ālí

3 tahmîs

37.

Esírí

1 gazel

9.

˘Andelíbí

1 gazel

38.

Fażlí

2 gazel

10.

Aŝílí

4 gazel

39.

Felek

1 gazel

11.

˘Āşıķ

4 murabba‘

40.

Fenāyí

1 gazel

41.

Ferĥí

1 gazel

42.

Fetģí

24 gazel

˘Ömer
12.

˘Āşıķ

1 gazel

Žuhūr

43.

Fıšnat

1 gazel

13.

˘Ašāyí

18 gazel

44.

Fużūlí

1 gazel

14.

Āteşí

6 gazel

45.

Ġavrí

2 gazel

15.

˘Āšıf

1 gazel

46.

Ģācí

1 gazel

16.

˘Avní

1 gazel

47.

Ĥafí

19 gazel

17.

˘Ayní

1 gazel

48.

Ģafíží

2 gazel

18.

Bahāˇe’d-

1 rübâ‘î

49.

Ĥākí

1 gazel

dín

50.

Ģaķíķí

5 gazel

Naķşibend

51.

Ĥālí

1 gazel

52.

Ĥalílí

58 gazel, 2 kasîde, 2

í
19.

Bahāˇí

1 gazel

murabba‘,

20.

Bāķí

3 gazel

muhammes,

1

21.

Bedrí

1 gazel

müfred,

1

22.

Behiştí

1 gazel

müstezâd, 1 tercî‘-i

23.

Behrāmí

1 gazel

bend

24.

Beķāˇí

1 gazel

53.

Ĥalvetí

1 gazel

25.

Beyāżí

2 gazel

54.

Ģamdí

2 murabba‘, 1 gazel

1
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55.

Ģarírí

1 gazel

56.

Ģasen

2 gazel

57.

Ģasretí

2 gazel

85.

Maģmūd

4 gazel

Oġlı
86.

Manyas

1 gazel

Oġlı

58.

Ģassān

3 gazel

59.

Ĥayālí

1 gazel

87.

Ma˘rifí

6 gazel, 1 murabba‘

60.

Ģayātí

2 gazel

88.

Mehdí

1 gazel

Menba˘í

1 gazel

61.

Ģayretí

1 gazel

89.

62.

Ĥuldí

1 gazel

90.

Meşrebí

1 gazel

63.

Hüdāyí

1 mesnevî

91.

Mevlānā

1 gazel

64.

Ģüseyní

1 gazel

65.

Ģüzní

1 gazel

Celāleddín
-i Rūmí
Meydāní

1 gazel

66.

˘Irāķí

5 gazel

92.

67.

˘Işķí

3 gazel

93.

Mihrí

1 gazel

94.

Muģamme

6 gazel

68.

İbni Bālí

1 gazel

69.

İbni Šayfūr

2 gazel

70.

İlyās

1 gazel

95.

Muģsin

2 gazel

Mūsā

1 gazel

d

71.

İnkisārí

1 murabba‘

96.

72.

˘İŝmetí

1 gazel

97.

Muŝšafā

1 gazel

98.

Müneccim-

2 gazel

73.

˘İzzet

1 gazel, 1 koşma

74.

Ķabūlí

1 gazel

75.

Ķāēí

1 gazel

zāde
99.

Nābí

kasîde

Burhānedd

76.

ín

100.

Nāˇilí

1 gazel

Ķanber

101.

Nebātí

4 gazel

102.

Necātí

15 gazel, 1 matla‘

6 gazel

103.

Nevāyí

1 gazel

Nev˘í

2 gazel

1 gazel

Oġlı
77.

27 gazel, 11 rübâ‘î, 1

Ķāsım

78.

Kātibí

1 murabba‘

104.

79.

Kāžım

1 gazel

105.

Ni˘met

1 gazel

Niyāzí

1 gazel

80.

Kemāl

1 gazel

106.

81.

Kemālí

4 gazel

107.

Nižāmí

39 gazel

82.

Kemāl-i

1 gazel

108.

Nücūmí

10 gazel

109.

Rāġıb

5 gazel

Ümmí
83.

Keşfí

2 gazel

110.

Raģmí

2 gazel

84.

Leźíźí

1 gazel

111.

Rāşid

1 gazel

112.

Refí˘í

1 gazel
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113.

Resmí

4 gazel

142.

Uŝūlí

1 gazel

114.

Reşíd

1 gazel

143.

˘Uşşāķí

1 gazel

115.

Rıżāyí

3 gazel

144.

Vaģíd

8 gazel

116.

Rízí

2 gazel

145.

Vālí

1 gazel

117.

Rūmí

1 gazel

146.

Vaŝfí

1 gazel

118.

Rūşení

1 mesnevî

147.

Vehbí

39 gazel, 1 kasîde

119.

Rüşdí

3 gazel

148.

Yaģyā

2 gazel

120.

Ŝabíģ

1 gazel

149.

Yaş Bek

1 gazel

121.

Śābit

3 gazel

150.

Žarífí

2 gazel, 1 murabba‘

122.

Sa˘d

3 gazel

151.

Źātí

32 gazel

123.

Sa˘dí

3 gazel, 2 kasîde, 1

152.

Zeyní

1 gazel

murabba‘

Şairi

17 matla‘, 9 müfred,

124.

Ŝafāyí

1 gazel

Tespit

7 nazm, 4 kıt‘a; 7

125.

Ŝafí

19

Edilemeye

gazel [Toplam 44

n

şiir]

gazel,

2

murabba‘
126.

Sāˇil Oġlı

1 koşma

127.

Sāmí

19 gazel, 5 terkîb-i
bend, 1 kasîde, 1
matla‘

128.

Seydí Beg

1 gazel

129.

Seyyid

1 gazel

Rıżā
130.

Ŝıdķí

1 gazel

131.

Sinān

1 gazel

132.

Siyāhí

1 gazel

133.

Ŝubģí

1 nazm

134.

Süleymān

1 gazel

135.

Şāhí

2 gazel

136.

Şefí˘í

1 gazel

137.

Şemsí

3 gazel

138.

Şeyĥí

34 gazel, 1 kasîde, 1
tercî‘-i bend

139.

Şírāzí

5 gazel, 1 müstezâd

140.

Tāˇibí

3 gazel

141.

˘Ulví

5 gazel
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Nazım Şekilleri ve Türleri
Mecmuadaki 749 şiirin nazım şekillerine göre dağılımı aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir. Buna göre mecmuada % 87’lik oranla en çok gazel
nazım şekline yer verilmiştir:
Tablo 2: Nazım şekillerine göre şiir sayıları
Sıra

Nazım Şekli

Sayısı

Sıra

Nazım Şekli

Sayısı

1

Gazel

653

9

Kıt‘a

4

2

Matla‘

20

10

Tahmîs

3

3

Murabba‘

16

11

Tercî‘-i bend

2

4

Rübâ‘î

12

12

Mesnevî

2

5

Müfred

10

13

Müstezâd

2

6

Kasîde

8

14

Muhammes

1

7

Nazm

8

15

8

Terkîb-i bend

6

Koşma
TOPLAM

2
749

Nazım türü tespit edilebilen şiir sayısı ise 36’dır. Bunların 22’si
muammâ, 5’i münâcât, 5’i na‘t, 3’ü tevhîd, 1’i ise medhiyedir.
Vezinler
Vezin konusunda rübâ‘îleri ve diğer nazım şekillerindeki şiirleri ayrı
değerlendirmek gerekmektedir. Mecmuadaki 749 şiirin 12’si rübâ‘îdir. Bu
rübâ‘îlerin 7’sinde iki farklı kalıp, 5’inde ise üç farklı kalıp kullanılmıştır.
Mecmuada hece ölçüsüyle (11’lü, 14’lü ve 15’li) yazılmış 3 şiir
bulunmaktadır. Bir şiir de Arapça bir muammâ olup vezinsizdir. Bu
şiirlerden ve rübâ‘îlerden geriye kalan 733 şiirde kullanılan kalıplar ve
bunların kullanılma sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre
mecmuada remel bahrinde 373 (% 51), hezec bahrinde 216 (% 29), muzâri‘
bahrinde 91 (% 12), müctes bahrinde 22 (% 3), recez bahrinde 14 (% 2), cedîd
bahrinde 11 (% 2), münserih bahrinde 4, serî‘ bahrinde 2 ve mütekârib
bahrinde 1 şiire yer verilmiştir. Mecmuada 19 farklı vezin kalıbıyla
yazılmış şiirlerin bulunması, derleyici tarafından vezin çeşitliliğine önem
verildiğinin de bir göstergesidir.

Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki 13450 Numaralı Mecmuanın İncelenmesi ● 821

Tablo 3: Vezin kalıpları ve kullanılma sayıları
Sıra

Bahir

Vezin

Sayısı

Sıra

Bahir

Vezin

1

Remel

2
3
4

Sayısı

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

237

11

Hezec

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

7

Remel

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

109

12

Recez

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

4

Muzâri‘

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

88

13

Münserih

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

3

Hezec

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

82

14

Serî‘

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

2
2

5

Hezec

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

77

15

Muzâri‘

--./-.--/--./-.--1

6

Hezec

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

50

16

Münserih

-..--/-..--

1

7

Remel

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

27

17

Hezec

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

1

8

Müctes

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

22

18

Recez

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

1

9

Cedîd

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

11

19

Mütekārib

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

1

10

Recez

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

9

TOPLAM

7342

Nazîreler
Mecmuada aynı vezin, kafiye ve redifteki bazı şiirler peş peşe
sıralanmıştır. Bunlardan 15’inin başlığında “nazîre” ibaresi yer
almaktadır. Başlıkta belirtilmese de geriye kalan şiirlerin bir kısmının,
mahlas beyitlerinden nazîre kastıyla yazıldıkları anlaşılmaktadır. Bir
kısmının da nazîre maksadıyla yazılmış olsun veya olmasın “benzerlik”
ilgisinden ötürü bir arada verildiği düşünülebilir.
Mecmuada “nazîre” başlığıyla belirtilen şiirler ve bunlarla bir arada
kaydedildiği için nazîre olması muhtemel şiirler aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir:

1

Bu kalıp, münserih bahrinin müstef‘ilün fa‘ûlün müstef‘ilün fa‘ûlün kalıbı şeklinde de
okunabilir.
2
Rübâ‘î dışında kalan nazım şekilleri ile yazılan şiir sayısı 733’tür. Ancak 106b’de
Şeyhülislâm Yahyâ’nın farklı iki gazelinden alınan ve “rübâ‘î” başlığı ile verilen iki
beytin vezinleri farklı olduğu için sayı bir fazla çıkmaktadır.
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Tablo 4: Mecmuadaki “nazîre” başlıklı şiirler
Zemin Tanzîr

Zemin

Nazîre- Nazîre

şiirin

edilen

şiirin

nin vr. yazan

vr. ve

şair

kafiyesi/

ve

redifi

no’su

s.no’su
4b

Nižāmí -ím

Açıklama

s. şair

4b

Tāˇibí

“Nažíre-i Tāˇibí” başlığı var.

5a

Ĥalílí

Vezin ve kafiye/redif benzerliği
var.

Nazîre

olması

muhtemeldir.
22a

Śābit

-íd

22b

Sa˘d

“Nažíre-i Sa˘d-ı Sivāsí” başlığı

32b

Nižāmí -aş añdurur

32b

Dídeˇi

“Nažíre-i Dídeˇi” başlığı var.

67a

Dersí

“Nažíre-i Dersí Aģmed Efendi

var.

el-Ķasšamoní” başlığı var.
67a

Fıšnat

-ār kendin

67a

Seyyid

“Nažíre-i Seyyid Rıżā” başlığı

Rıżā

var.

67b

Bāķí

“Nažíre-i Bāķí” başlığı var.

gösterür
67b

Cevrí

“Nažíre-i Cevrí” başlığı var.

72a

Nevāyí -āyuz

72a

Behiştí

“Nažíre-i Behiştí” başlığı var.

-

-

73b

Dersí

Sadece

-

-

-āda

-

-

nihānuz

Elîf’in

gazelinde

73b

Vaģíd

“Nažíre-i Elíf” başlığı var. Vezin

74a

Elíf

ve kafiye/redif benzerliği söz
konusudur.

Üç

Neşâtî’nin

meşhur

şiirin

de

gazeline

nazîre olması muhtemeldir.
-

-

-ū-yı

23a

Bu dört bend aynı şiirden

Muģammed

alınmış olup Bağdatlı Rûhî’ye
Sāmí

nazîredir (Kutlar 2004: 247-253).

-emdür

29b

-r

29b

77a’daki

-estüz

77a

“Tercí˘-i Bend-i Berāy-ı Nažíre-i

bendin

başlığında

Rūģí” ibaresi vardır.
90b

Ĥalílí

-ān el-vedā˘

90b

Sinān

“Nažíre-i Sinān” başlığı var.

109a

Ĥalílí

-āy göñül

109b

Aģmed “Nažíre-i

Murabba˘

Fermāyed” başlığı var.

Aģmed
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127b

Ĥalílí

-āya

128a

Fenāyí

173b

Ĥalílí

“Nažíre-i Fenāyí” başlığı var.

şimdiden
173a
178a

Şeyĥí
Kāžım

-ā ģaķı
-at/et

(Ertek Morkoç 2003: 2213-14,
2216)

174a

Cem

“Nažíre-i Cem” başlığı var.

178b

Rāşid

“Nažíre-i Rāşid” başlığı var.

gibidür

Nazîre başlığı taşımayan; ancak bir arada kaydedilmeleri, vezin ve
kafiye/redif benzerliği gibi hususlar dolayısıyla nazîre ilişkisi içinde
olması muhtemel şiirlerden bazılarına nazîre mecmualarında rastlamak
mümkündür. Birkaç şiirin ise, mahlas beyitlerinden nazîre kastıyla
yazıldığı anlaşılmaktadır:
Tablo 5: Nazîre olduğu tespit edilen bazı şiirler
Zemin Tanzîr

Zemin

Nazîre- Nazîre

şiirin

edilen

şiirin

nin vr.

yazan

vr. ve

şair

kafiyesi/

ve s.

şair

redifi

no’su

s.no’su
15a

Aģmed -ānı
dürüst3

34a

Nižāmí -āb

66a

Śābit

16a

Nižāmí (Köksal 2017: 238-39)

16a

Ĥalílí

(Köksal 2017: 241)

34a

Ĥafí

(Köksal 2017: 454-56), (Gıynaş

66b

Sa˘d

Her iki gazelde de vezin ve

üstindedür

66b

Śābit

-ā olmaķ

Açıklama

2017: 808-09)

ne

kafiye/redif

müşkildür

bulunmakta olup ayrıca makta‘

- (e)r

66b

Sa˘d

beyitlerinde
anılması

ortaklığı
Śābit’in

bu

kastıyla

şiirlerin

isminin
nazîre

yazıldığını

göstermektedir.
70b

Aģmed -eb olmaz

69b

Nižāmí (Köksal 2017: 674-75), (Gıynaş

70a

Nižāmí -āb-ı nāz4

71a

Aģmed (Gıynaş 2017: 1087, 1089)

2017: 1093-94)

3

Pervâne Bey Mecmuası’na göre Ahmed Paşa ve Halîlî’nin şiirleri Karamanlı Nizâmî’ye
nazîredir (Gıynaş 2017: 362-63).
4
Mecma‘u’n-Nezâ’ir’e göre Karamanlı Nizâmî’nin şiiri Ahmed Paşa’ya nazîredir
(Köksal 2017: 687).
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Ģassān -ān

97b

Ekmel

(Canpolat 1995: 187, 190-91)

121a

Aģmed (Ertek Morkoç 2003: 1394-95)

122a

˘Adní

(Ertek Morkoç 2003: 1354-55)

147b

Sa˘dí

(Köksal 2017: 1326-28)

148a

˘Adní

(Köksal 2017: 1326-27)

149a

Nižāmí (Köksal 2017: 1326-27)

oynamaķ
120b

Ŝafí

-ān
ıŝmarlaram

122a

Aģmed -ānesidür
dōstum

148b

Aģmed

-ārda5

Sonuç
Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesinde 13450 numarada kayıtlı
bulunan mecmua, Türkçe bir şiir mecmuası olup derleyicisi ve derlenme
tarihi bilinen nadir mecmualardandır. 184 varaklık mecmuada toplamda
749 şiire yer verilmesi dolayısıyla hacimli bir mecmua olarak kabul
edilebilir. Şairi tespit edilemeyen şiirleri bir kenara bırakırsak 152 şairin
şiirlerinin bulunuyor olması, mecmuanın şair çeşitliliği bakımından da
hayli zengin olduğunu göstermektedir.
Mecmua, derlenme özellikleri bakımından divanı andırmaktadır.
Mecmuaya alınan şiirlerin kafiye harfine göre alfabetik tasnifle
sıralanması ve her kafiye harfinden -bazılarından az sayıda da olsa- şiire
yer verilmesi derleyicinin şiirleri alırken belli bir plan dâhilinde hareket
ettiğini göstermektedir. Nitekim derkenar şiirlerin kafiye harfine göre
uygun yerlere yazılması da buna işarettir.
Mecmuadaki şiirlerin büyük çoğunluğu gazel nazım şekliyle
yazılmıştır. Derleyicinin şiir seçiminde kişisel zevk ve beğenisine göre
hareket ettiği, muhtevanın incelenmesinden anlaşılmaktadır. Seçilen
şiirlerin temasına bakıldığında da önemli bir çoğunluğunu âşıkâne
gazellerin oluşturduğu dikkat çekmektedir. Dolayısıyla mecmuayı
Mehmet Gürbüz’ün yapmış olduğu tasnife göre (2012: 112) “bir
mensubiyet ilişkisi gözetmeksizin belirli şairlerin şiirlerini bir araya getirmeyi
amaçlayan mecmualar” kategorisine dâhil etmek mümkündür. Ancak
5

Pervâne Bey Mecmuası’na göre Karamanlı Nizâmî, Sa‘dî ve Ahmed Paşa’nın şiirleri
Adnî’ye nazîredir (Gıynaş 2017: 2302-10).
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nazire ilgisi de zaman zaman derlemede etken olmuştur. Düzenli bir
nazire mecmuası derleme gayesiyle yola çıkmasa bile derleyicinin tespit
edebildiği nazire ve benzer şiirleri de zemin şiirden sonra kaydetme
gayretinde olduğu anlaşılmaktadır.
13450 numaralı mecmua, biyografik kaynaklarda adı geçmeyen
şairlerin veya adı geçse bile bugün divanı elde bulunmayan şairlerin
şiirleri ile divanı yayımlanmış şairlerin bu yayımlarda bulunmayan
şiirlerini ihtiva etme bakımından oldukça zengindir. Nitekim
mecmuadaki şiirlerin önemli bir kısmı 15. yüzyıl şairlerinden seçilmiştir.
Mecmua, metin yönünden kaynaklık etme ve mevcut kaynakları
tamamlama bakımından edebiyat tarihi araştırmalarında üzerinde
durulmaya değer bir mecmua hüviyetindedir.
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Tablo 6: Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki 13450 Numaralı Şiir Mecmuasının MESTAP’a Göre Muhteva Tablosu
Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi, 13450

Yer No.

1

Vr. ve
S. No.

Mahlas

Matla‘ Beyti / Bendi

Mahlas / Makta‘ Beyti / Bendi

Nazım ŞekliTürü / Birim
Sayısı

Vezin

1a

-

-

Matla‘/1

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

1a

-

İy göñül ŝavm-ı firāķuñ da olur encāmı
Gözet ümmíd-i viŝāli hele bayram olsun

Kıt‘a/2

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

2a

Aģmed
(Ĥān)

Ķażā-rā bir ŝaban taşı bir altun kāseyi
ķırsa
Ne artar ķıymeti taşuñ ne ķıymetden
ķalur kāse
Kesr-i basšına ķasāvet mi gerek
dünyānuñ
Síĥ-i maķŝūdı [pür] olsun ķırılan cām
olsun
Ķadem ĥam şod ez-ān ebrū-kemān āheste
āheste
Nişān-i tír-i ū şod ustu ān āheste āheste

Megū Aģmed ki der-kūy-i botān āheste gír
efġān
Neşāyed kerd feryād u fiġān āheste āheste

Gazel/7

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

3a

Hüdāyí

˘Iķāl-i ˘aķl-ı cüzˇíden ĥalāŝ ol
Efendi bāde-nūş-ı bezm-i ĥāŝ ol

Mesnevî/8

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

Ĥudāya ģamd ü minnet evvel ü āĥir
Ki oldur žāhir ü bāšında žāhir

1

Vezin gereği “evvel ü āĥir” ibaresindeki bağlama edatı “ü” çıkarılmalıdır (Ergür-Çakır 2015: 85).

Açıklamalar

Başlık: Ĥān-ı
Aģmed
Fermāyed.
Farsçadır.
Başlık:
Maģmūd
Efendi. Şiir
Aziz Mahmud
Hüdâyî’nin
Necâtü’l-Garîk
adlı
risalesinden
alınmıştır
(Ergür-Çakır
2015: 85-86).
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4b

Nižāmí

İy cemālüñ āyeti ˘unvān-ı dívān-ı ķadím
Ķaşlaruñ šuġrāsı bismi’llāhi’r-Raģmāni’rRaģím

Gazel/7

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

Başlık: Nižāmí
Fermāyed

İy sevād-ı zülf[i] ve’l-leyl [ü] yüzi bāġ-ı
Na˘ím
Şānuña dinildi senüñ kim ˘alā ĥuluķın
˘ažím
Peyk-i devletdür eger ir[er]se kūyuñdan
nesím
Cān virem şükrānesine zer ne dür
yā od ne sím
Fażluña bel baġladum yā Vāģid [ü] Ferd
[ü] Eģad
Cümlenüñ ma˘būd[ı] sensin dāˇimā
Ģayy-i ebed
Yā mažhare’l-ģayāti ve yā mažhare’l-memāt
Ente’lleźí teferrade bi’l-fażlı ve’ŝ-ŝıfāt

Miģnet ü derd-ile pür-nemdür
Nižāmínüñ gözi
Dutalı gözde maķām ol ķaşları nūn aġzı
mím
Görmedüñ çün yüzini zülfin vašan ķıl
Tāˇibí
Zíra kim irdügi yirde gice_olur ādem
muķím
Derdmendüñdür Ĥalílí ģāline ķılġıl
nažar
Şimdi kim olmış-durur derd-i firāķuñla
saķím
Sa˘dínüñ göñlinde senden özge dāˇim
nesne yoķ
Ol ģaķírüñ hem dilinde dāˇimā Ģayy-i
ebed
Erzāní ķıl Ĥalíliye dídār [u] cenneti
Nār-ı caģímden aña lušf eyle vir necāt

4b

Tāˇibí

Gazel/7

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

Başlık: Nažírei Tāˇibí

5a

Ĥalílí

Gazel/8

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

Başlık: Ĥalílí
Fermāyed

5a

Sa˘dí

KasîdeTevhîd/7

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

KasîdeTevhîd/14

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

Ĥalílí

Yā mecma˘a’l-meģāsin ü yā menba˘a’l-kerem
Levlāke keyfe yuĥlaķu şeyˇün mine’l-˘adem

Umar Ĥalílí ĥaste šapuñdan şefā˘ati
İtseñ şefā˘ati keremüñden ne ola kem

Kasîde-Na‘t/9

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

6b

Necātí

Mümkin degül ki ŝarıla bir sím-ten baña
Ölem gidem meger ki ŝaralar kefen baña

Yā Rab Necātínüñ rūģın şād eyle sen
Andan müyesser eyle ber-vech-i ģasen

Gazel/5

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

Başlık: DerTevģíd-i Bārí
Sa˘dí
Fermāyed
Başlık: Keźā
der-Tevģíd-i
Bārí-i Ta˘ālā
Başlık: DerMedģ-i
İmamü’lMürselín ve
Ĥātemü’nNebiyyín
Başlık:
Ģarfü’l-Elif

5b

Ĥalílí

6a

6b

Nižāmí

Cān u dildür sen meh-i bedrüñ mekānı
dāˇimā

Gazel/9

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

2

baña

3

Yaşuñı4 bārān ķomışlardur Nižāmí adını

2
Mecmuanın 1b, 2b, 3b ve 4a sayfaları boş bırakılmış olup 1a’daki matla‘ ve kıt‘a, 2a’daki Farsça gazel ile 3a’daki sekiz beyitlik mesnevî ve mensur kısım sonradan
yazılmış olmalıdır. Çünkü bu şiirler ve mensur kısım cetvelle çerçeve içine alınmamıştır. Ayrıca 4b sayfasının sağ üst kısmında “Yā Fettāģ” ibaresinin kayıtlı oluşu, bu
sayfadaki ilk gazelin besmele içeren bir beyitle başlaması ve çobanların da 4b sayfasında başlaması da mecmuanın başının bu sayfa olduğunu göstermektedir.
3
4

Beyit vezne uymamaktadır.
Gramer bakımından “yaşuñı” yerine Dîvân’daki “yaşuñuñ” ibaresi (İpekten 1974: 119) uygundur.
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Ol sebebden dirler iy dil-ber saña bedr-i
dücā
7a

Ĥalílí

7a

Źātí

8a

Ģamdí

8b

˘Ašāyí

9a

Ŝafí

9a

Ĥalílí

Mihr ola mı bu meh mi ˘aceb yā ruĥ-ı
zíbā
6
Aģsendür zihí tebārek ve ta˘ālā
Şitā-yı lā-yı illā nev-bahārı eyledi ifnā
Açıldı rūy-ı vaģdetden niķāb-ı dil-ber-i
ra˘nā
Eyledi zülfüñ nesími cān dimāġın pürhevā
Oldı sevdāsıyla dil ser-geşte mānend-i
ŝabā
N’eylesün sevdi göñül sen cāna oldı
mübtelā
Dil-rübāsın meh-liķāsın bí-vefāsın pürcefā
Cān boynına zülfüñ ŝalalı ģalķa-i sevdā
Ol7 bí-ser ü pā oldı ĥıred vālih [ü] şeydā
Var mı bir dem kim göñül ˘ışķuñda
şeydā olmaya
Cānuma biñ fitne vü āşūb peydā olmaya
Ol lebleri pālūdeˇi cān šūšísi gördi
Baş ortaya ķodı kim ola anda şeker-ĥā

Ģaķ dimişler tenzilü’l-esmāˇü min-fevķı’s5
semā
Āġāz idicek medģ-i dil-ārāñı Ĥalílí
Çeşmi šolu ķan olur [u] başı šolu sevdā

Gazel/18

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

Muvaşşah
gazeldir.

Gel iy Źātí mücerred ol ˘alāyıķdan olup
fāní
Bugün meydān-ı Ģaķķāníde eyle varıñı
yaġmā
Cān u dilden Ģamdiye medģ [ü] śenāñ
oldı naŝíb
Her ne dirse ġam degül disün ģasedden
ol raķíb
İtmezem senden şikāyet şükr iderem iy
ģabíb
Dil-rübāsın meh-liķāsın bí-vefāsın pürcefā
Bu bezmdedür çünki dil ü cān-ı ˘Ašāˇí
Yanmaġını bes şem˘ ķosın cūşını ŝahbā

Gazel/5

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Murabba‘/5

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

Mütekerrir
murabba‘dır.

Gazel/14

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

İy Ŝafí ŝad-āferín o šab˘-ı cān-baĥşuña
kim

Gazel/7

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

MüfredMuammâ/1

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

Šab˘-ı cān-baĥşuñ gibi bir yār8 ola ya
olmaya
-

5

“İsimler semanın üstünden indi.”

6

Vezin açısından Firkat-nâme’deki “Aģsent zihí ģüsn-i tebārek” ibaresi (Tavukçu 1993: 26) uygundur.

7

Anlam bakımından “ol” yerine Dîvân’daki “dil” ibaresi (Aslan 2016: 76) uygundur.
Anlam bakımından “yār” yerine Dîvân’daki “ya” ibaresi (Özkan 2015: 120) uygundur.

8

Başlık:
Mu˘ammā-yı
Muŝšafā. Derkenar olarak
yazılmıştır. Bu
beyit şairin
Firkat-
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nâme’sindeki
bir gazelden
(Tavukçu 1993:

9

9a

Aģmed

9b

Āteşí

9b

Aģmedí

10a

Nižāmí

10a

Źātí

10b

Yaş Bek

Āh eger bir kez yüzüñden götürür olsañ
niķāb
Tevbeler bünyādını ˘ışķuñ ķılur yine
ĥarāb
Ŝāfiyem ŝūfí degül-men ˘āşıķam mest [ü]
ĥarāb
Mušrıbam mey- āniyem çün
mendedür cām-ı şarāb
Cān yüzüñ zülfüñi ister rūz u şeb
İşideli bu sözi kim men šaleb11

Nice feryād itmesün derd-ile miskín
˘andelíb
Kimse görmez çün ģabíbine raķíbden13
ķaríb
Šoġdı vaģdet maşrıķından āfitāb
Ref˘ olındı rūy-ı keśretden niķāb
Zihí sa˘ādet [ü] devlet ki hem-dem ola
ģabíb
Velí bu şarš-ıla evvel ki ķılmaya ta˘źíb

Gazel/6

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

28) alınmıştır.9
Başlık:
Ģarfü’l-Bāˇ

Gazel/7

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

Başlık: Āteşí
Fermāyed

Gazel/9

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

Gazel/7

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

Leyle-i Ķadrüñi gözle Źātiyā
Açılur elbet saña bir ķutlu bāb

Gazel/5

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

Viŝāle irmege14 Yaş Bek ĥayāle ķāni˘
olur

Gazel/4

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

Bu cihān ĥūblarına hergiz nažar
eylemeyem
Aģmedā ķulum diyü bir kez ider-iseñ
ĥišāb
Dil-berā ˘ışķuñda görgil nuķl-i meclis
Āteşí
Gözyaşından cām-ı meydür síneyi10
biryān kebāb
8. Ol lebi yād itdügince Aģmedí
Lafžuñ aġzında olur ķand u rušab
Çün ˘Acemde_irdi kemāle sözlerüñ
Fe’t-teh ebvābe’l-ma˘āní fi’l-˘Arab12
İy Nižāmí cur˘a her dāˇim naŝíb-i ĥāk
olur
Ĥāk-i rāh ol cur˘a-i vaŝlından isterseñ
naŝíb

Söz konusu beyit, 7a’daki Halîlî’ye ait gazelde de geçmektedir.
Anlam bakımından “síneyi” yerine “sínesi” ibaresi daha uygundur.

10
11

“Men šalebe ve cedde vecede…”: “Bir şeyi gerçekten elde etmek isteyen kimse, çalışırsa elde eder…” (Yılmaz 2013: 532).

12

“Arapçada mana kapılarını açtı.”

13

Vezin açısından “raķíbden” yerine Dîvân’daki “raķíbinden” ibaresi (İpekten 1974: 122) uygundur.
Anlam bakımından “irmege” yerine “irmese” ibaresi (Yavuz 2002: 35) uygundur.

14

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Başlık: Yaş Bek
Fermāyed.
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10b

Fetģí

Göreyüm ki dāˇimā ģālüñ ĥarāb olsun
raķíb
Aġlamaķdan diñmesün çeşmüñ pür-āb
olsun raķíb
İster-iseñ ma˘rifetde olasañ ˘ālí-cenāb
Ehl-i ˘irfān işiginde yüziñi eyle türāb

10b

Niyāzí

11a

Cezāyí

Göreyüm her dem senüñ çeşmüñ pür-āb
olsun raķíb
Nūrı gitsün ĥānesi šolu türāb olsun raķíb

11a

Ĥalílí

Yārı16 benden cüdā ķıldı cüdām olsun
raķíb
Bu belā-y-ıla cihānda şāźkām olsun raķíb

11b

Şeyĥí

12a

Şeyĥí

Odlu derdiyle seģergeh ķılıcaķ āh ġaríb
Ne ciger yaķduġın[ı] kim bile Allāh
ġaríb
Çoķ-durur şehrüñde ben ķul düşmişem
17

12a

-

şehā ġaríb
Cāndan ıraķ ten gibi nice olam tenhā
ġaríb
Nām-i ān māh-rūy-i beste-niķāb
˘Aks-i ābíst der-miyān-ı şerāb

Maĥāfetinden anuñ kim mu˘ārıż ola
raķíb
Fetģí her nefrín ki ķıldı cānuña iĥlāŝ-ıla
Göreyüm ki Ģaķ ķatında der-ģicāb olsun
raķíb

Gazel/7

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

Bu Niyāzí kendiden dimez bu sözi iy
püser
Hep anı söyler šuyar iseñ15 gökden inen
dört kitāb
Yirini od eyledigüñ-çün Cezāyí
miskínüñ
Sinüñ içinde saña her dem ˘aźāb olsun
raķíb
Çün tamām itdüñ Ĥalílí ŝoģbeti dildārıla
Sāl ü māh u hefte-i ˘ömrüñ tamām olsun
raķíb
Şāhid ü şem˘ u şarāb ola vü şeh bí-Şeyĥí
Šaş daĥı aġlaya kim āh ġaríb vāh ġaríb

Gazel/11

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

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Zülfini şām-ı ġaríbān gördi Şeyĥí
šolaşup
Ķaldı yıllar dimedi bir gün ki kimsin yā
ġaríb

Gazel/7

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

-

Matla‘Muammâ/1

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

15

Vezin açısından “šuyar iseñ” yerine “šuyarsañ” ibaresi uygundur.

16

Vezin açısından “yārı” yerine Firkat-nâme’deki “yārumı” ibaresi (Tavukçu 1993: 148) uygundur.
Vezin açısından “şehā” yerinde Dîvân’daki “şāhā” ibaresi (Biltekin 2018: 72) uygundur.

17

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Başlık:
Mu˘ammā-yı
Mūsā.
Farsçadır, derkenar olarak
yazılmıştır.
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12a

Aģmed

Gözlerüñ ġamzeñ mu˘ayyen gösterür
ve’n-nāzi˘āt
Ķaşlaruñ maķhūr idüpdür leşkeri ve’l˘ādiyāt

Cān [u] dilden seni Aģmed sevdi iy
ārām-ı cān
Cān [u] cānānsın ģaķíķat ģüsnüñe cānlar
zekāt

Gazel/7

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

12b

Ĥafí

Sözi ģalāvet[i] ķandı18 nebāt[ı] eyledi
māt
Yüzi lešāfet[i] berg-i güle ķomadı śebāt

Gazel/5

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

12b

Ĥafí

Gazel/5

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

13a

Ĥafí

Fettān ķaşı kim remz-ile eyleye işāret
Ķılur dil ü cān milkini cāźū gözi ġārāt21
İy aġzı ŝadef dişleri dür lebleri yāķūt
Ne baĥtulu şunlar ki aña la˘lüñ ola ķūt

Ĥafí çü ruĥ ruĥa ķodı cemāli našģında19
Bu manŝūb-ile_ide Leclāc olu[r]sa
ĥaŝmı[nı] māt20
Ger šaġ-ı Ĥafí görse[-y-idi] bir iki šāġí
Yüregi šaşa šaġıla getürmeye šāķat
˘Ālemde Ĥafí cevr ü cefā çekmek-içün
mi

Gazel/5

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

13a

Ĥafí

Ŝal sāyesini sünbülüñüñ ĥāk[i] ˘anber it
Šamlat lebüñ zülālini her ābı Kevśer it

Yaratmış ola seni ˘aceb ol22 Ģażret-i
Lāhūt
Ger ˘āşıķ-ısañ irmege ma˘şūķa iy Ĥafí

Gazel/5

˘Işķı yolındasın23 saña sa˘y ile reh-ber it
Šutagör Źātiyā şer˘-i Ĥudāyı
Kemālātuñ tamāmıdur şerí˘at

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

13a

Źātí

Şehā dínüñ ķıyāmıdur şerí˘at
Cihānuñ hem nižāmıdur şerí˘at

13b

Nižāmí

Ķanum dökerse ġamzelerüñ iy perí-ŝıfat
Şírín lebüñden eyle mu˘ayyen aña diyet

Eflāke irdi āhı Nižāmínüñ iy ˘aceb

Terk eyle varuñı25 dōst yolında gedālıġ it
˘Ālem içinde başı açuķ pādişālıġ it

Cānā Necātí seni çaķ26 dünyā ķadar
sever

13b

Necātí

Niçün işitmez ol meh-i
menzilet

18

Gramer bakımından “ķandı” yerine “ķand u” ibaresi (Dinçer 2010: 38) daha uygundur.

19

“Našģında” kelimesinde hatalı yazım söz konusu olup doğrusu “naš˘ında”dır.
olu[r]sa, ĥaŝmı[nı]: Hafî’nin şiirleri ile ilgili tez çalışmasından (Dinçer 2010: 39) tamamlandı.

20
21
22

Kafiye gereği “ġārāt” yerine “ġāret” ibaresi uygundur.
Vezin gereği “ol” kelimesi çıkarılmalıdır.

23

Anlam bakımından “yolındasın” yerine “yolında sen” ibaresi (Dinçer 2010: 41) uygundur.

24

Gramer bakımından “ĥ orşíd-i” yerine Dîvân’daki “ĥ orşíd-” ibaresi (İpekten 1974: 123) uygundur.

25

Vezin açısından “varuñı” yerine Dîvân’daki “varı” ibaresi (Tarlan 1997: 164) uygundur.
26
Vezin açısından “seni çaķ” yerine “çaķ seni” ibaresi uygundur.

orşíd-i

24

Başlık:
Ģarfü’t-Tāˇ

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
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14a

˘Ašāyí

Gözlerüñ nergisi ķıldı ser-mest
Yüce boyuñ ķatında Šūbā pest

14a

Aģmed

Baķışuñı28 peyveste-kemān eyledüñ iy
dōst
Cevr oķına cānumı nişān eyledüñ iy dōst

14a

Źātí

Dilā gel pír-i ˘ışķı reh-nümā it
Anuñla cism ü cānı rūşenā it

14b

Aģmed

Bu ġamze degül belādur iy dōst
Bu ĥande degül cefādur iy dōst

14b

Aģmed

14b

Muŝšafā

Virüp sínemi31 ˘ışķuñ eline yaķam iy
dōst
Kim dirdi ki ben kendüzüm oda yaķam
iy dōst
Gözüm ģasret yaşıyla nemdür iy dōst

15a

Aģmed

27

Benüm sensin 32 ķalanı nemdür iy dōst
˘Āşıķuñ göñli ŝınuķdur ˘ahd [ü] peymānı
dürüst
Zāhidüñ olmaz ŝaçuñ küfrinsüz ímānı
dürüst

Dünyā bigi gel imdi yiter bí-vefālıġ it
Nitekim mestdür ˘Ašāyí bu dem
Yine mest-idi cānı vaķt-i elest

Gazel/7

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

Teng [olsa]29 lebüñ yādına šañ mı dil-i
Aģmed
Çün ġonca bigi baġrını ķan eyledüñ iy
dōst
Gel iy Źātí fenā-ender-fenā ol
Serír-i salšanatda istivā it

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Ni˘met bileyin30 belāñı Aģmed
Bālāñ-ıla mübtelādur iy dōst
Aģmed sözini yazıcaķ özüm göyünür
kim
Kāġıd tutışur odlara yanar ķalem iy dōst

Gazel/5

--./.-.-/.-

Gazel/5

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

Bu miskín Muŝšafā ŝusuz ölüpdür
Šudaġuñ şerbetinden emdür iy dōst

Gazel/5

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

5. Diñleseñ raġbetle bir gün Aģmedüñ
bir beytini
Gül bigi her yıl çıķa biñ tāze dívānı
dürüst

Gazel/6

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

Ġonca bigi cāmesin çāk ide çün
bülbülleyin
Oķuya şi˘rüm Cihān Şāhuñ ġazel-ĥ ānı
dürüst

27
28

Vezin açısından “nergisi ķıldı” yerine Dîvân’daki “itdi nergisi” ibaresi (Aslan 2016: 80) uygundur.
Anlam bakımından “baķışuñı” yerine Dîvân’daki “yā ķaşuñı” ibaresi (Tarlan 1966: 135) uygundur.

29

[olsa]: Dîvân’dan (Tarlan 1966: 135) tamamlandı.

30

Anlam bakımından “bileyin” yerine Dîvân’daki “bileli” ibaresi (Tarlan 1966: 136) uygundur.

31

Vezin açısından “sínemi” yerine Dîvân’daki “sitem-i” ibaresi (Tarlan 1966: 134) uygundur.
Anlam bakımından “sensin” yerine “sensüz” ibaresi uygundur.

32

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
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15a

Ŝafí

15b

˘Ulví

15b

Esírí

16a

Nižāmí

16a

Ĥalílí

16b

Sa˘dí

17a

˘Adní

17a

Şeyĥí

17a

33

-

Ĥūn olsa ne ġam ġamzeñ oķından ciger
iy dōst
Müşkil bu ki zülfüñde [göñül]33 cān
çeker iy dōst
Ger bir dem olam senüñ-ile hem-nefes iy
dōst
˘Ömrümde ŝafā-y-ısa ola baña bes iy
dōst
Dūş dídem yār mest [u] cumle-i aġyār mest
Cām mest u bāde mest [u] ĥāne-i ĥammār
mest
Ĥašš-ı reyģān kim šolanmış
34
gülsitānıdur dürüst
Hāledür kim devr idüpdür māh-ı tābānı
dürüst
Sünbülüñ devr ideli ĥ orşíd-i tābānı
dürüst
Ķalmadı ˘ālemde bir ˘āşıķ giríbānı dürüst
Ser-ā-ser yiryüzi cennetdür iy dōst
Yir ü gök vaŝluña furŝatdur iy dōst
Göñlümi dívāne ķıldı zülf-i pür-sevdā-yı
dōst
Cānumı odlara yaķdı şem˘-i bezm-ārā-yı
dōst
Göñül almaġa ķılduñ āl iy dōst
Ne göñül cānı daĥı al iy dōst
Melíģlerden ķaçan olmasa źillet
Gerek bir medģ kim olmaya ġāyet

Ĥāk oldı Ŝafí ķalmadı hergiz eśerinden
Ģayfā ki saña ķılmadı āhı eśer iy dōst

Gazel/7

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

Ģüsnüñ çemenin cān-ıla ˘Ulví ide meˇvā
Cān murġına ger olmaya bu ten ķafes iy
dōst

Gazel/7

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

Hem Esírí mest būd u cumle-i zerrāt mest
Kufr u ímān mest u díní meźheb u díndār
mest
Göñlini yıķma Nižāmínüñ ki yapılmaz
daĥı
Şíşe uşandı vü kimdür eyleyen anı
dürüst

Gazel/9

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

Gazel/9

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

İy Ĥalílí çeşme-i ĥūn eyle çeşmüñden
revān
Ola kim al idesin ķan-ıla dívānı dürüst
İrerse vaŝluña bir kez cihānda
Bu Sa˘díye ulu devletdür iy dōst

Gazel/7

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

Gazel/8

İntižāruñ zaĥmına irmez35 vuŝlat
merhemi
Öldüriser ˘Adniyi şevķ-ı ruĥ-ı zíbā-yı
dōst
Zülfüñ uzatdı ġam ģikāyetini

Gazel/6

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

Ķanı şeyĥinde36 ol mecāl iy dōst
-

Gazel/7

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

Matla‘Muammâ/1

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

Farsçadır, derkenar olarak
yazılmıştır.

Başlık:
Mu˘ammāˇ-i
Muģammed.
Der-kenar

[göñül]: Dîvân’dan (Özkan 2015: 127) tamamlandı.

34

Hem anlam hem de kafiye ve redif bakımından “šolanmış gülsitānıdur” ibaresi yerine Dîvân’daki “šolanmışdur gülistānı” ibaresi (İpekten 1974: 125) uygundur.
35
Vezin ve anlam bakımından “irmez” yerine Dîvân’daki “urmazsa” ibaresi (Yücel 2002: 46) uygundur.
36

Anlam bakımından “şeyĥinde” yerine -mahlas da ortaya konmuş olacağı için- Dîvân’daki “Şeyĥíde” ibaresi (Biltekin 2018: 73) daha uygundur.
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17a

-

Torā bā-her kesí lušfest u iģsān
Be-dervíşān-i ĥ od bār-ı sitem çíst

-

MüfredMuammâ/1

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

17b

Nižāmí

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

Vehbí

Müntehā ķaddinüñ üstinde Nižāmí
šoġrısı
Sidre šāvūsına beñzer ķākül-i müşgín-i
dōst
Ķafes-bendí-i ġamla ˘ıyşumuz telĥ
olmaġa Vehbí
Hemān šūší gibi şíríní-i güftārdur bāˇiś

Gazel/7

18a

Ŝaçdı kāfūr üzre ˘anber kākül-i müşgín-i
dōst
Dutdı cān milkin ser-ā-ser kākül-i
müşgín-i dōst
Ne ķahr-ı dehr ü ne çarĥ-ı sitemgirdārdur bāˇiś
Bu yeˇs [ü] ģayrete hep baĥt-ı nā-hem-

Gazel/5

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

18a

Vehbí

Gazel/6

18a

Źātí

Besdür bedíhe-gūlıġı ilzāma der-˘aķab
İtse kimüñle Vehbí-i ģāżır-cevāb baģś
˘Aceb mi ˘arż-ı ģāl itsem o şāhlar şāhına
Źātí
Benüm hep ģasb-i ģālümdür dilā

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

18b

Vehbí

Derdini söyler o şūĥa dil-i bí-çāre ˘abeś
Yoġ-iken merhem ümídi açılur yare
˘abeś

18b

Sāmí

Ĥurūş-ı ˘ışķda taģrík-i dest-i āh ˘abeś
Ġaríķ-i mużšaribe şíve-i şināh ˘abeś

18b

Nābí

İtmesün göñlümde 39 mihr [ü] āsumān
merdāne baģś

37

37
38

vāredür bāˇiś
Ĥūn-ābe-i sirişk-ile eyler şarāb baģś
Sūz-ı dilümle eylemesün mi kebāb baģś
Senüñ ˘ışķuñ-durur cānā benüm
efġānuma bāˇiś
Girü derd-i firāķuñdur olan dermānuma
bāˇiś

Gazel/6

38

dívāneme bāˇiś
Baĥtumuzdur bizi ser-geşte iden iy
Vehbí
Serzeniş itmeyelim çarĥ-ı sitemkāra
˘abeś
Şühūd-ı mihr-i ģaķíķat ise ġaraż Sāmí
Kemíne źerreye de eyleme nigāh ˘abeś
Ne su[ˇ]āl [ü] ne cevāb [u] ne delíl ister
göñül
Híç degül Nābí šaríķ-ı merdüm-i dívāne
baģś

Kafiye ve redif gereği “hem-vāredür” yerine Dîvân’daki “hem-vārdur” ibaresi (Yenikale 2011: 375) uygundur.

Anlam bakımından “dívāneme” yerine Dîvân’daki “dívānuma” ibaresi (Arslan 1994: 29) uygundur.
39
Anlam bakımından “göñlümde” yerine Dîvân’daki “ göñlümle” ibaresi (Bilkan 1997: I/478) uygundur.

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/7

olarak
yazılmıştır.
Başlık:
Mu˘ammāˇ-i
Rüstem.
Farsçadır, derkenar olarak
yazılmıştır.

Başlık:
Ģarfü’ś-Śāˇ,
17b
sayfasında.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
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Ĥiffet-i endíşedür ĥırmenle itmek dāne
baģś
Dil itse n’ola zülf-i períşāna teşebbüś
Zencíre ider itse de dívāne teşebbüś

19a

Nābí

19b

Nābí

20a

İbni Šayfūr

20a

Nev˘í

20a

Rāġıb

20a

˘Āşıķ ˘Ömer

İy nāzenín ben gedāya bir selām virdiñ
mi híç
Benüm ile ŝoģbet idüp oynayup güldüñ
mi híç
Yil gibi gelüp geçersin bu cefānuñ aŝlı ne
Var ise söyle utanma kemligüm gördiñ
mi híç

20a

˘Āşıķ ˘Ömer

İy lebi ġonca beni bir laģža şād itdiñ mi
híç

Olmaz ruĥ-ı bütāna raķamkeş ķalem
˘abeś
Çekmez beyāża kātib-i ķudret raķam
˘abeś
Yüzüñ gibi bir uçmaġ olmaya híç
Uçana andan açmaġ olmaya híç

Yār işi iy dil ķolay ammā ġam-ı aġyār
güç
Vaŝl-ı gül āsān velí ŝabr-ı cefā-yı ĥār güç
Metā˘-ı ģüsnine virmiş o kāfir öyle revāc
Alınsa daĥme-i Ķārūn olu[r]dı bāc u
ĥarāc
42

Nābí idegörseñ der-i iģsān-ı Ĥudādan
Erbāb-ı güneh perde-i ġufrāna teşebbüś
Nābí dökerse böyle güher dökse yādigār
Evrāķ-ı ĥāme dökmese naķş-ı ķadem
˘abeś

Gazel/11

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

Gazel/9

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

Yüzüñ bāġ[ı] gibi híç bir daĥı bāġ
Bu İbni Šayfūra bāġ olmaya híç

Gazel/5

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

Nev˘iyā esrār-ı ˘ışķı ŝaķlamaķ āsān degül
Mey içüp keyfiyyetini itmemek ižhār
güç
Deger mi girye vü sūz [u] güdāzına
Rāġıb
Ser-i şem˘da fürūzān olan şu zerrín

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Murabba‘/4

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Müzdevic
murabba‘dır.

Murabba‘/4

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

Başlık: Díger.
Der-kenar
olarak

40

zücāc41
Bu güzel[l]ik bāķí ķalmaz sevdügüm bir
gün gider
Ķorķaram ki gün yüzine sevdügüm
ĥašar ider
Yā ˘aceb mi āh [u] feryād eylesün ˘Āşıķ
˘Ömer
Bendeñi sen vaŝluñ-ıla ber-murād itdüñ
mi híç
43

Hecrüñ nārı iy vefāsuz ģālā cismümde
yanar
Bu baña itdigüñ işe yā kimüñ ˘aķlı irer

40

Anlam bakımından “idegörseñ” yerine Dîvân’daki “idegörsün” ibaresi (Bilkan 1997: I/480) uygundur.

41

Mısra vezne uymamaktadır.

42

Vezin açısından “nāzenín” yerine Dîvân’daki “efendim” ibaresi (Karasoy-Yavuz 2010: 137) uygundur.
43
Vezin açısından “nārı” yerine Dîvân’daki “odı” ibaresi (Karasoy-Yavuz 2010: 137) uygundur.

Başlık:
Ģarfü’l-Cím,
19b
sayfasında.
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Raģm idüp bir ān beni ġamdan āzād
itdiñ mi híç
Rūz-ı maģşerde ˘aceb kim nice_olur
ģālüñ senüñ
Mübtelāñı güldürüp anı ābād itdiñ mi
híç
Gel iy dil bezm-i vaģdetden şarāb iç
Şarāb-ı hˇoş-güvār-ı la˘l-i nāb iç

Yā nice āh itmesün bu derd-ile ˘Āşıķ
˘Ömer
44
Vaŝluñ-ıla sen bendeñi ber-murād itdiñ
mi híç

yazılmıştır.
Müzdevic
murabba‘dır.

Ĥıżır gibi yitiş āb-ı ģayāta
Gel a Źātí var imdi bir ĥ oş-āb iç

Gazel/5

20b

Źātí

20b

˘Ašāyí

Mušrıb çü sāz-ı naġmeñ-ile sūz-ı ġam
gider
Biz ˘ışķ derdmendine baġışla ibtihāc

Derdine ŝordı çāre ˘Ašāyí šabíbden
Bí-çāre ķaldı gördi degül ķābil-i ˘ilāc

Gazel/4

20b

Ĥafí

Nažmuñı nice müferriģ dimeyeler ki
Ĥafí
Oķuduġınca olur şi˘rüñi ĥ ānende feraģ

Gazel/7

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

20b

Źātí

Olmadum görmeyeli sen şehi ben bende
feraģ
Ġam-ı hicrān ķomadı źerre ķadar bende
feraģ
Bugün varlıķ ģicābından geçenler
Olardur rüˇyet-i Raģmāna ŝāliģ

Viŝāl-i ˘ıyda her kim irse Źātí
Anuñ cānı olur ķurbāna ŝāliģ

Gazel/6

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

21a

Şeyĥí

˘Işķıdur āfet-i ˘aķl u ŝaçıdur rāģat-ı rūģ

Ŝabr-ı Eyyūb-ıla Şeyĥí nice bir
ķatlanasın
Šut ki ol ģüsn-ile Yūsuf olasın ˘ömr-ile
Nūģ

Gazel/7

Sāķıyā vaķt-i ŝabāģ oldı mı46 getür cām-ı
ŝabūģ

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

Ser-i bāmında sipihrüñ çalınur nevbet-i
şeyĥ
Çarĥa güncíde degül dāˇire-i devlet-i
şeyĥ

Dünyeví vü uĥreví mālik47 olur cümle
tamām
Nābiyā yek nažar eylerse eger ģażret-i
şeyĥ

KasîdeMedhiye/9

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

21a

Nābí

44

.---/.--/.-45

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Gazelin ilk üç
beyti
mecmuaya
alınmamıştır.
Başlık:
Ģarfü’l-Ģāˇ

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Başlık:
Ģarfü’l-Ĥāˇ

Vezin açısından, bir önceki şiire de bakıldığında, “vaŝluñ-ıla sen bendeñi” yerine “bendeñi sen vaŝluñ-ıla” ibaresi uygundur.
7 beyitlik gazelin 4-7. beyitleri mecmuaya alınmış olup matla‘ı şöyledir: Reyģān ĥašuñ mürekkebine misk olalı zücāc / Dívān nişānuñ eyledi tevķí˘-i ģüsne tāc (Aslan
2016: 82).

45

46

Vezin açısından “oldı mı” yerine Dîvân’daki “oldı” ibaresi (Biltekin 2018: 75) uygundur.

47

Anlam ve vezin açısından “vü uĥreví mālik” yerine Dîvân’daki “uĥreví āmālüñ” ibaresi (Bilkan 1997: I/160) uygundur.
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48
49

21a

Źātí

Ģaķuñ evŝāfını taķrír ider şeyĥ
Göñüller ĥānesin tašhír ider şeyĥ

Velí Źātí gibi şeyĥ çoķdur ammā
Dil ü cānı ķanı tenvír ider şeyĥ

Gazel/9

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

21b

Vehbí

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

Ĥafí

Gazel/5

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

21b

Necātí

O nev-nihāli severse ˘aceb mi Vehbí-i pír
˘Aŝā degül mi ŝoñında medār-ı ķuvvet-i
şeyĥ
Ġamzeñ ne-y-içün deldi yüregini
Ĥafínüñ
Ki_ideydi giceler ķapuñda48 nāle vü
feryād
Her kişi bir mesned ile irişür bir devlete
Pādişāhum işigüñ oldı Necātiye sened

Gazel/7

21b

Müríd-i tāzesi eyler edā-yı ĥıdmet-i şeyĥ
Şürūšı üzre ŝaģíģa degül mi ĥalvet-i
şeyĥ
İltdükçe çemen ŝaģnına ķaddüñ ĥaberin
bād
Ģayretde ķalup ditrer i cān serv-ile
şimşād

Gazel/5

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

22a

˘Ašāyí

6. ˘Ādet midür ol yāra ki olmaya
muķayyed
Kim ola ˘Ašāyí gibi zülfine muķayyed

Gazel/7

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

Gazel/7

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

GazelMünâcât/5

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Nazm/3

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

Farsçadır, derkenar olarak
yazılmıştır.

Şol ķara ĥālüñ zenaĥdānuñda iy ĥ orşídĥad
Bir Ģabeşdür Mıŝr zindānında maģbūs-ı
ebed
Çihreñde ˘ıyān olalıdan nūr-ı
Muģammed
Oldı_ehl-i ŝafāya işigüñ Ka˘be vü ma˘bed

22a

Śābit

Burc-ı ģüsninde hilāl ebrūlaruñ olsa
bedíd
Nūş u ˘ıyş ile ider üftādeler ˘ıyd içre ˘íd

22a

Źātí

22a

-

İy Vāģid ü Ferd ü Eģad iy vaŝf-ı
Allāhü’ŝ-ŝamed
˘İŝyān-ı bí-pāyān ile geldüm ķapuña
ķılma red
Tā nigār-i men zi-sunbul-ber-semen por-çín
nihād
Dāġ-ı ģasret ber-dil-i ŝūret-girān-i çín nihād

Šāli˘ aña bu yolda eger reh-ber olursa
Ŝaģrāsına hicrānuñ ola kim bula ser-ģad
Ķıl taģammül rūzigārdur meyl ider ol
nev-nihāl
Śābitā ter-tāzedür nev-bādedür hem nāresíd
Derdine ķılmazsañ devā seni ķoyup
kime vara
Ya daĥı kime yalvara bu Źātí ednā
derdmend
Men ġulām-i ān ĥaš-ı müşgín ki gūyí mūrçe
Pāy-i moşg-ālūd mír-i mírek gul-i nesrín
nihād49

Vezin açısından “giceler ķapuñda” yerine “ķapuñda giceler” ibaresi uygundur.
Mısra vezne uymamaktadır.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Başlık:
Ģarfü’d-Dāl
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Sa˘d

Sāmí

Ķadr ü ˘ıyd olur şeb ü rūzum eger olsañ
bedíd
İy hilāl-ebrū šulū˘uñ ˘āşıķa nev-māh-ı ˘íd
Dil mu˘tekif-i gūşe-i ebrū-yı Muģammed
Cān silsile-der-gerden-i gísū-yı
Muģammed

Śābit-i źí-şāna Sa˘dā pey-rev ol bu ˘aŝrda
Ehl-i ˘irfān zümresinde ķalmayasın nāresíd
Sāmí nice yüz biñ ŝalavāt ola ģavāle
Ol rūģ-ı şerífe daĥı aŝģāb ile āle

Gazel/7

Ebrū-yı yāra beñzediginden hilāl-i ˘ıyd
Āfāķı rūşen eyledi nūr-ı cemāl-i ˘ıyd
Yek bānk-i kelāġ ním koncíd
Nām-i bot-i men derū bekoncíd

˘Arż itmege elin öpüp ol şūĥa Vehbiyā
Bu nažmı eyle naķş-ı ser-i dest-māl-i ˘ıyd
-

Gazel/5
Matla‘Muammâ/1

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

Terkîb-i
bend/151

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

Başlık: Nažíre-

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

Arpaemînizâde Mustafa
Sâmî’nin
Bağdatlı
Rûhî’ye nazîre
olarak yazdığı
terkîb-i
bendden
alınmıştır
(Kutlar 2004:
252-253).

23a

Vehbí

23a

-

23a

-

Ver ŝurāĥí-rā tohí kon ez-şerāb
Bes der-āver der-miyān nāmí şeved

-

MüfredMuammâ/1

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

23a

-

İźā lem yekun lí men melíģ meźelleti
Felābüdde min medģin lehu leyse ġāyetün

-

Matla‘Muammâ/1

?

i Sa˘d-ı Sivāsí50

Başlık:
Mu˘ammāˇ-i
Ķāsım.
Farsçadır, derkenar olarak
yazılmıştır.
Başlık:
Mu˘ammāˇ-i
Ŝafí. Farsçadır,
der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Başlık:
Mu˘ammāˇ-i
Muģammed.
Arapçadır,
der-kenar

Sâbit’in 22a’daki gazeline nazîredir.
Bu terkîb-i bendin tamamı 13 benddir ve her bend 8 beyitten oluşmaktadır (Kutlar 2004: 247-253). Mecmuaya burada alınan bend, 12. benddir. Tabloya ise bu bendin
sadece ilk ve son (1. ve 8.) beyitleri yazılmıştır.
51
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olarak
yazılmıştır.
23b

Vehbí

Ümídüm zevraķın çekdüm kenāra her-çi
bād-ā-bād
Temelluķ eylemem şu rūzigāra her-çi
bād-ā-bād
Būse-i la˘li gelür meclis-i ˘işretde leźíź
Nuķl olur neşˇe-i ŝahbā ile ġāyetde leźíź

24a

Vehbí

24a

Vehbí

Çıķarsa āh-ıla dilden olur elbet du˘ā
nāfiź
İder zūr-ı kemān tíri nişāna dāˇimā nāfiź

24a

Źātí

Alan cānā celālüñden teleźźüź
Bulur rūy-ı cemālüñden teleźźüź

24b

Nābí

24b

Nābí

Eger[çi] bí-şekk olur źevķ-ı [vaŝl-ı]52 yār
leźíź
Velík baña gelür andan intižār leźíź
Ĥūbān-ı sitemkār cefādan müteleźźiź
˘Uşşāķ-ı dil-figār rıżādan müteleźźiź

25a

Sa˘dí

Fażluña bel baġladum yā Vāģid [ü] Ferd
[ü] Eģad
Cümlenüñ ma˘būdı sensin dāˇimā Ģayyi ebed

25a

Aģmed

25a

Źātí

Çekmeyen hecr elemin vaŝl ŝafāsın ne
bilür
Düşmeyen derde Ģaķuñ dār-ı şifāsın ne
bilür
İçilse Kevśer-i vaģdet mey-i ĥamrāyı
n’eylerler
Ŝaçılsa cevher-i ģikmet dür-i yek-tāyı
n’eylerler

Senüñdür şimdi meydān bād-pāy-ı
ĥāmeñi Vehbí
Çıķar merdāne ŝaģn-ı iftiĥāra her-çi bādā-bād
Vehbiyā źāˇiķa-i ģāsidi telĥ itdi yine
Míve-i nažmuñ iken böyle ģaķíķatde
leźíź
Ŝalābet olsa da ĥārā gibi bir saĥt
mażmūnda
Olur bu níze-i ser-tíz-i ĥāmem Vehbiyā
nāfiź
Şehā ģüsnüñ kitābını yazarken
Olur Źātí viŝālüñden teleźźüź

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/6

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

Nihād-ı pāk olan erbāb-ı šab˘uñ iy Nābí
Gelür meźāķına eş˘ār-ı ābdār leźíź

Gazel/7

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

Rāżíyuz eger olsa da her şehrde Nābí
Bir kes ki_ola feryād-ı gedādan
müteleźźiź
Sa˘dínüñ göñlinde senden özge dāˇim
nesne yoķ
Ol ģaķírüñ hem dilinde dāˇimā Ģayy-i
ebed

Gazel/7

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

KasîdeTevhîd/7

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

Šāķ-ı ebrūsına peyveste sücūd
eylemeyen
Aģmed ol gūşe-i miģrāb du˘āsın ne bilür

Gazel/5

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

Şular kim baģr-ı vaģdetde vücūdın
maģv-ı maģż itdi
Fenā oldı olar Źātí daĥı da˘vāyı
n’eylerler

Gazel/5

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

Başlık:
Ģarfü’ź-Źāl

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Der-kenar
olarak “Tekrar
yazılmıştır.”
ibaresi var.53
Başlık:
Ģarfü’r-Rāˇ

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

52

Eger[çi], [vaŝl-ı]: Dîvân’dan (Bilkan 1997: I/499) tamamlandı.

53

Aynı şiir 5a’da da bulunmaktadır. Ayrıca 24b’de çoban olarak “çekmeyen” kelimesinin kayıtlı oluşu da şiirin sehven tekrar yazıldığını göstermektedir.
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25b

Aģmed

Síne ġamzeñ oķını cān [u] cigerden
güniler
Díde izüñ tozını nūr-ı baŝardan güniler

25b

Aģmed

Şekker lebüñ [ki]54cāna ecelden amān
virür
Şírín degül mi göñlüm aña ķarşu cān
virür
Gözüñ ki cevr ider cānā nesi var
Anuñ gibi kimüñ cānānesi var
Eyā ĥ orşíd-i meh-peyker cemālüñ
Müşterí-manžar
Ne manžar manžar-ı šāli˘ ne šāli˘ šāli˘-i
enver
Kemāl-i ģüsnle ol dil-ber dü-˘ālem içre
yek-tādur
Dişi dürr ü lebi mercān ĥadi gül-berg-i
zíbādur
Çenāruñ ķadd-i y
yāra nisbeti var
Eli yufķa velí ĥ oş himmeti var
Dil kişverine zülf-i siyāhuñ belā yiter
Yaķmaġa bu vilāyeti bir ecdehā yiter

26a

İbni Šayfūr

26a

Aģmed-i
Dā˘í

26b

Muģammed

26b

Necātí

27a

Necātí

27a

˘Uşşāķí

27b

˘Alí

27b

Süleymān

Serv-ķad gülşende ki_ol şimşād-ı şírínber dutar
Müntehā Šūbā-durur kim sidre-i hemser dutar
Ne żarar ger bu gözüm ŝūret-i cānān
gözedür
Nažar-ı pāk-ile çün ķudret-i Yezdān
gözedür
Gözlerüñden çıġrışurlar dādlar bí-dādlar
Tíġ dutmış kirpigüñ cellādlar pūlādlar

Aģmed umar ki ģamāyıl ķıla boynuña
ķolın
Gerçi sen sím-teni heykel-i zerden
güniler
Cānuñ vir Aģmed ol ŝanemüñ ĥāk-i
pāyına

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Nice mest olmasun bu İbni Šayfūr
Leb-i la˘lüñ gibi mey-ĥānesi var
Egerçi ķullaruñ bí-ģad velí kemter ķuluñ
Aģmed
Ne Aģmed Aģmed-i Dā˘í ne dā˘í dā˘í[-i]
çāker
Muģammed nā-tüvān oldı şu ĥ āb-ālūde
çeşmüñden
Ĥayālüñ ger ŝaragelse hezār ehlen ve
sehlādur
Yüzin sürer ayaġuña Necātí
Eyü varur başında devleti var
Tek yirde gökde źerre ķadar minnet
olmasun
Örtü döşek Necātiye bir būriyā yiter
Göreli ˘Uşşāķí yüzüñ muŝģafında
zülfüñi
Sūre-i Ķadr ü Berātı dilde ĥ oş ez-ber
dutar
İşigüñ bendesi olmaķ heves ider bu ˘Alí
Ki hemíşe gerçek ˘āşıķ yaban gözedür56

Gazel/7

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

Sen Süleymān bendeñi ĥ oş dut eyü ad
eylegil

Kim genc-i şāhā55 saña rāyegān virür

[ki]: Dîvân’dan (Tarlan 1966: 185) tamamlandı.
Vezin ve anlam bakımından “şāhā” yerine Dîvân’daki “şāyegānı” ibaresi (Tarlan 1966: 186) uygundur.
Mısra vezne uymamaktadır.

Gazel/7

Gazel/5

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

Gazel/4

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

Gazel/5

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Gazel/5

-.--/-.-/-.--/-.-
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58

28a

Ĥayālí

28a

Sāmí

28b

Sāmí

28b

Sāmí

29a

Sāmí

29a

29b

Bāde-i bezm-i ġamum reng-i ruĥ-ı dilĥastedür
Cām-ı şevķum nūn-ı ma˘kūs-ı ĥaš-ı
işkestedür
Lebüñ ki bāde-i cām-ı nigāhum olmışdur
Dü-díde mest-i müdām-ı nigāhum
olmışdur
˘Anķā-nažír ģażret-i Nābí efendi kim
Śānísi yoķdur ideli nev˘-i beşer žuhūr

Ölmediler bu cihāndan dādlar Şeddādlar
Dil Ĥayālí ma˘ní-i būs-ı dehān-ı yār ile
Hem-çü tār-ı mısšar-ı meşķ-ı ĥaš-ı nevrestedür

Gazel/5

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

Şikeste-zengí-i rūy-ı lašífi iy Sāmí
Nişān-ı pāy-ı ziģām-ı nigāhum olmışdur

Gazel/9

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

Ģaķ müstežıll-ı sāye-i memdūd-ı ˘ömr
ide
Tā kim cihānda eyleye şām u seģer
žuhūr

Gazel/458

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

˘Uķde-i merdümek-i çeşm o ruĥ-ı
aldadur
Nāĥun-ı dest-i nežāre girih-i ĥāldadur
Gird-i ruĥında ĥaš ki siyeh-pūş-ı
fitnedür
Meh-tāb-ı ģüsne hāle der-āġūş-ı fitnedür

Tercemāndur ķaleme pençe-i nažm-ı
Sāmí
Çevher-i tíġ-ı zebān naķş-ı kef-i lāldadur
Mümkin mi āb-ı çeşmine ġarķ olmadan
güźer
Ĥançer o ince belde ki ser-cūş-ı fitnedür

Gazel/5

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

Gazel/4

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

Sāmí

Ĥāme kim tesvíd-i lafž-ı pāk-i ma˘nídār
ider
Ķāleb-i ta˘bíre nefģ-ı rūģ-ı feyż-āśār ider

˘Āleme ġayb-ı hüviyyetden kelām idüp
žuhūr
Kim lisān-ı ģāle gelse sırr-ı Ģaķķ ižhār
ider

Gazel/5

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

Sāmí

Erbāb-ı şühūduñ suĥanı keşf-i ģikemdür
Maķbūl-i ŝanādíd-i suĥandān-ı
ümemdür

Gördükleri āśār-ı şuˇūnāt-ı İlāhí
Seyr eylediler Ģaķķı mažāhirde kemā-hí

Terkîb-i
bend/159

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

57

Sâmî’ye ait bir
müzeyyel
gazelden
alınmıştır
(Kutlar 2004:
323).

Nâ-tamam bir
gazel olup
Sâmî’ye aittir
(Kutlar 2004:
324).
Mahlası
bulunmayan
bu gazel
Sâmî’ye aittir
(Kutlar 2004:
325).
Sâmî’nin
Rûhî’ye nazîre
olarak yazdığı

Anlam bakımından “zengí-i” yerine Dîvân’daki “rengí-i” ibaresi (Kutlar 2004: 322) uygundur.
Gazelin tamamı 14 beyit olup derleyici, mahlas beytinden sonra gelen ve Nâbî övgüsüne ayrılan 4 beyti mecmuaya almıştır.

59
Sâmî’nin 23a’daki bendiyle aynı şiirden (Kutlar 2004: 247-253) alınmıştır. Mecmuaya burada alınan bend 3. benddir. Tabloya ise bu bendin ilk ve son beyitleri
yazılmıştır.
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Sāmí

30a

Şeyĥí

30a

Nebātí

30a

-

30b

˘Işķí

30b

Āteşí

Ey nūr-dih-i hestí-i eflāk-i ˘anāŝır
Feyyāż-i vucūd-i ŝuver-ārā-yı mažāhir

Ey tír-i ġamet-rā dil-i ˘uşşāķ nişāne
Ĥalķí be to meşġūl u to ġāˇib zi-miyāne

Terkîb-i

Diridür kimesne ki yār öldürür
Ne ġam aña kim gam-güsār öldürür
Cihān içinde çün sulšān ˘Alídür
Vücūdumda anuñ-çün cān ˘Alídür
Der-ín ˘ālem kesí bí-ġam ne-bāşed
Eger bāşed bení-Ādem ne-bāşed

Bu meydānda Şeyĥí şehíd ü sa˘íd
Şu ķuldur kim ol şeh-süvār öldürür
Ķomaz etegin elden bu Nebātí
Zírā kim ma˘den-i iģsān ˘Alídür
-

Gazel/6

Ta˘āla’llāh zihí ŝāni˘ senüñ gibi cemāl
eyler
Ala gözlerüñ üstine ķara ķaşlar hilāl
eyler

Başından çün ögi gitdi ķomaz ˘ışķı ˘āşıķ-ı

Gazel/5

miskín61
Ķodı başın ķomaz ˘ışķı bu ˘Işķí berkemāl eyler
Niśār-ı maķdemi cān [u] zi-sūz-ı síne-i
biryān
Gözinden Āteşi görgil sirişk-i dür-fişān
eyler

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

Gazel/7

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

Cemālüñ sırrını cānā ķara zülfüñ ˘ıyān
eyler
˘Ale’l-˘arşi’stevā 63 ģarfin leb-i la˘lüñ
beyān eyler

bend/1

60

Gazel/5
Matla‘/1

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

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

terkîb-i
bendden
alınmıştır
(Kutlar 2004:
248).
Farsça olup
Sâmî’nin
Rûhî’ye nazîre
olarak yazdığı
terkîb-i
bendden
alınmıştır
(Kutlar 2004:
252).

Farsçadır, derkenar olarak
yazılmıştır.
Başlık: ˘Işķí62

60
Bir önceki ve 23a’daki bendle aynı şiirden (Kutlar 2004: 247-253) alınmıştır. Mecmuaya burada alınan bend 11. benddir. Tabloya ise bu bendin ilk ve son beyitleri
yazılmıştır. 5-8. beyitler (4 beyit) der-kenardır. Bendin 1, 2 ve 8. beyitleri Farsçadır.
61
Mısra vezne göre fazladır.
62
Kınalızâde Tezkiresi’nde (Kutluk 1989: I/326) ve Latîfî Tezkiresi’nde (Canım 2000: 244) şairin mahlası “Ĥākí” olarak kayıtlı olup bu gazelin 2. beyti her iki tezkirede de
şairin şiirlerine örnek olarak verilmiştir.
63

“[Rahmân,] Arş’a istivâ etmiştir.” (Tâhâ 20/5).
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64
65
66

31a

Āteşí

31a

˘Ulví

31b

Maģmūd
Oġlı

Bu ne güldür kim gülistān içre
bülbülden ķaçar
˘Ārif-i nefs olıcaķ insān ġulġulden ķaçar
Ĥurrem ol cāndur ki göñlin miģnetüñ
mesken šutar
Enver ol gözdür ki dídāruñ anı rūşen
šutar
Ol Türk-i māh-çihre ki yüzinde ĥāli var
Yüz döşedüm ayaġuŋa altında ĥalı var

Mažhar-ı eşyā olur insān-ı kāmil ol
zamān
Āteşí bāšıl šaríķı terk idüp yoldan ķaçar
Söyleden kendüsidür esrār-ı ģüsnüñden
ĥaber
Töhmet idüben günāhın ŝoñra ˘Ulvíden
šutar
İç Maģmūd Oġlı bādeˇi ĥūb-rūya ķıl
nažar
Beş gün ki fāní dünyāda64 ˘ömrüŋ mecāli
var
˘Ulví ider ayaġuña baş-ıla cān fedā
Gerçek direm dime ki yalandan ĥaber
virür

32a

˘Ulví

Aġzuñ ģadíśi rāz-ı nihāndan ĥaber virür
65
Ki depretse dil lebüñ dil ü cāndan
ĥaber virür

32a

Nižāmí

32b

Nižāmí

32b

Dídeˇi

33a

Nižāmí

33b

Nižāmí

Bād-ı ŝabā zülfüñi66 depredicek cān
dökülür
Söze geldükçe lebüñ dürr-ile mercān
dökülür
Gözlerüñe fitne vü āşūb[ı] ol ķaş
añdurur
Şūĥ [u] fettān merdüm-i ser-mest[e]
ŝavaş añdurur
Bād işigüñ pāk iderken çeşmüme yaş
añdurur
Her dem āb-efşānlıġı saķķāya ferrāş
añdurur
Tebessüm-ile nigārum ki ķatl-i merdüm
ider
Bu ĥasteˇi daĥı öldür disem tebessüm
ider
Gün yüzüñ görmeyeliden ki günüm dün
gibidür

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Leb ü zülfüñ ŝıfatın yazsa Nižāmí ne
˘aceb
Nāfe-i Çín dökülür gül gibi reyģān
dökülür

Gazel/7

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

Āferín eyler Nižāmí gördügince ģüsnüñi
Ŝūret-i mevzūn nažar ehline şābāş
añdurur

Gazel/7

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

Dídeˇi mihr-i cemālüñden görür nūr-ı
İlāh
Naķş-ı dilkeş merdüm-i bínāya naķķāş
añdurur
Nižāmíye yüzüñ açsañ ĥarāb-ı bí-ĥ od
olur
Güneş šulū˘ idicek źerre kendüzin güm
ider
İy Nižāmí lebi üstindeki ĥāl ol ŝanemüñ
Ġuŝŝadan ˘āşıķı cānındaki dügün
gibidür

Gazel/6

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Vezin açısından “dünyāda” yerine “dünyede” ibaresi uygundur.
Vezin gereği “ki” ibaresi çıkarılmalıdır.
Vezin açısından “bād-ı ŝabā zülfüñi” yerine Dîvân’daki “zülfüñi bād-ı ŝabā” ibaresi (İpekten 1974: 150) uygundur.

Başlık: Nažírei Dídeˇi
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33b

Ĥafí

34a

Nižāmí

34a

Ĥafí

34b

Nižāmí

34b

Nižāmí

34b

-

35a

Nižāmí

35b

Nižāmí

Baña biñ yılca gelür gerçi saña dün
gibidür
Sünbül ŝaçı kim lāle yañaġına düşüpdür
Sevdāsı anuñ nāfe dimāġına düşüpdür
Ĥaššuñ ol pírūzedür kim la˘l-i nāb
üstindedür
Leblerüñ ol la˘l kim dürr-i ĥ oş-āb
üstindedür
Ol mehüñ ķaşı hilāli ki_āfitāb
üstindedür
˘Anberín sünbüllerinüñ píç[i] tāb
üstindedür
Şevķı yüzüñüñ źerreye düşse ķamer
eyler
Źevķı sözüñüñ zehre irişse şeker eyler

Nigārā sensüz olan dem ne demdür
Dem-i derd ü ġam [u] vaķt-i nedemdür
Duşmenet-rā hem-çu míĥ u ĥeyme míĥ āhem modām
Ser be-seng u ten be-ĥāk u rísmān bergerdeneş
Šolaşup dil zülfüñe çāh-ı zenaĥdāndan
ķaçar
Rísmān bulan kişi elbetā 67 zindāndan
ķaçar
Her nesím-i cān-fezā ol zülf-i pür-çínden
çıķar
Ser-be-ser eyler ķoķusı müşgi kim
Çínden çıķar

Ŝāf eyle Ĥafí ķalbüñi ŝal pūte-i mihre
˘Işķ āteşi çün göñül ocaġına düşüpdür
İy Nižāmí vaŝla şād olma vü hicrāna
melūl
Kāˇinātuñ ģāli çün kim inķılāb
üstindedür
˘Uķde-i zülf[i] şümārında daġıtsa ˘aķlını
Dil ˘aceb midür Ĥafí müşkil ģisāb
üstindedür

Gazel/7

Gazel/6

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

Her kişi ki ķucmaķ diler ol mūy-miyānı
Bir ķılca ķılup cānını ķaddin kemer eyler

Gazel/6

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

Nižāmí nažmuñı aġızda ĥatm it
Ki ķamu nesnenüñ ŝoñı ˘ademdür
-

Gazel/8

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

İy Nižāmí ol ŝanemden ķaçsa zāhid šañ
degül
N’eylesün ĥuffāşdur ol ĥ orşíd-i
tābāndan ķaçar

Gazel/7

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

İy Nižāmí umma yāruñ çín-i zülfinden
ĥalāŝ

Gazel/7

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

Gazel/6

Müfred/1

Kim görüp-durur şíşe68 kim çeng-i
şāhínden çıķar

67

Vezin açısından “elbetā” yerine Dîvân’daki “elbette” ibaresi (İpekten 1974: 145) uygundur.

68

Vezin ve anlam bakımından “görüp-durur şíşe” yerine Dîvân’daki “görüpdür peşşeyi” ibaresi (İpekten 1974: 128) uygundur.

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

Mahlas beyti
mecmuaya
alınmayan bu
gazel
Karamanlı
Nizâmî’ye
aittir (İpekten
1974: 152).

Farsçadır, derkenar olarak
yazılmıştır.
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35b

Nižāmí

Yüzüñe ehl-i nažar cennet-i a˘lí didiler
Ģüsnüñe pertev-i envār-ı tecellí didiler

36a

Nižāmí

36a

Fetģí

36b

Fetģí

37a

Leźíźí

Her seģergāh ki ŝabā šarf-ı gülistāndan
eser
Cān dimāġına irer nükhet-i cānāndan
eśer
Nigārā çihreñ āteşdür ĥad ü ĥālüñ
semenderler
Yüzüñ gülzārına ķarşu ĥacāletden
semen derler
La˘lüñi ŝorduķça cān sükkerden aġzın
šoldurur
Ģūruñ aġzın kim ŝorar Kevśerden aġzın
šoldurur
Meclis-i meyde bir āfet cām-ı gülfem
gezdürür
Bir elinde cāmı [vü] bir elde bādem
gezdürür

37a

Fetģí

İy Müselmānlar beni bir çeşm-i fettān
öldürür
Kim görüpdür iki kāfir bir Müselmān
öldürür

37b

Fetģí

Ol büt-i Şírāzí kim Keşmír [ü] Kābilden
gelür
Ģüsñüñün çavı Ĥašā vü Çín [ü]
Kābilden gelür

37b

Fetģí

Gözgünüñ rūşen yüzüñe 71 kim ki baķsa
yüz görür
Ŝanmaġıl cānā saña ˘āşıķ bu sözde yüz
görür

69

Anlam bakımından “ķurbet” yerine “ġurbet” ibaresi uygundur.

70

Ānestü nārā: “Ben bir ateş gördüm.” (Tâhâ 20/10).
Gramer bakımından “yüzüñe” yerine “yüzine” ibaresi uygundur.

71

İy Nižāmí göricek nažmuñı erbāb-ı
nažar
Yaraşur saña müríd olmaġa Şeyĥí didiler
Ġamzeñ oķları ķaçan irişe cānuma diyü
Bu Nižāmí gözedür anca ki cānına geçer

Gazel/6

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

Gazel/7

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

Şikeste Fetģínüñ ģālin ne bilsün zāhid ü
˘ābid
Ki rindi rind ĥ oş bilür ķalenderi
ķalenderler
Her zamān kim yād ide Fetģí leb-i
şírínüñi
Ģaķķ anuñ šūší gibi sükkerden aġzın
šoldurur

Gazel/9

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

Gazel/8

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

˘Azm-i ķurbet69 itmesün n’itsün Leźíźí
derdmend
˘Işķ-ı dil-ber ādemi hem yıldırur hem
gezdürür
Fetģí yüzüñ ģasretinden öliser yār şöyle
bil
70
˘Āķıbet gül bülbüli ānestü hicrān
öldürür
Fetģí ol gül-çihre ķarşu anca feryād itdi
kim
Bāšıl oldı her ķalāķıl kim belābilden
gelür
Yimege ģalvālaruñ aġızda dadı ķalmadı
Pes ki olar Fetģínün şírín sözinden šuz
görür

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/6

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

Gazel/7

-.--/-.-/-.--/-.-
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Fetģí

Fetģí

Dil-berā ķayġulı göñlüm şād ķılsañ
vaķtidür
Bend içinde bendeñim āzād ķılsañ
vaķtidür
Ol behcet-i sím[ín]-beden ol lāle-ruĥ gül
bu mıdur
Ol ķāmeti serv-i revān ol ŝaçı sünbül bu
mıdur

38b

Fetģí

İy ki şírín aġzumı zehr-i firāķuñ acıdur
Zehr-i ķātilden baña ķahr-ı firāķuñ
acıdur

39a

Fetģí

İy ki terlükde tenüñ ile ki āb oynayadur
Ŝanasın şíşe içinde çü gül-āb oynayadur

39a

˘Işķí

Ta˘āla’llāh zihí ŝāni˘ senüñ gibi cemāl
eyler
Ala gözlerüñ üstine ķara ķaşlar hilāl
eyler

39b

Fetģí

39b

Fetģí

40a

Ģaķíķí

Nigārumuñ ser-i zülfi o dem ki çíne
düşer
˘Abír ü müşg isi anuñ Ĥašā vü Çíne
düşer
Zihí devlet ki sen tek şāhumuz var
Şeref burcında sen tek māhumuz var
Kevśerüñ ˘aynı lebüñ cām-ı şarābından
mıdur
Sūre-i Raģmān ruĥuñ ģarf-i kitābından
mıdur

72

Vezin açısından “şehā bil” yerine “bil şehā” ibaresi uygundur.

73

Mısra vezne uymamaktadır.

74

Vezin açısından “gitdi vü” yerine “gitdi” ibaresi uygundur.
75
“Ona yönelerek ibadet edin.”

Fetģí göñli gūşesi vírān olupdur şehā

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/9

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

Gazel/9

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

Ögi gitdi vü74 başından ķomaz ˘ışķı ˘āşıķı miskín
Ķodı başın ķomaz ˘ışķı bu ˘Işķí berkemāl eyler
Lebüñden umsa nigārā bu Fetģí būse
n’ola
Zekāt-ı ĥırmeni elbette ĥūşe-çíne düşer

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Bu beŋüŋ ayına çün baĥt-ı Fetģí
Döyilmez himmet-i kūtāhumuz var
Vācib olmışdur Ģaķíķí secde ķılmaķ
vechüñe

Gazel/5

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

bil72
Sen bunı vírān-iken ābād ķılsañ vaķtidür
Fetģí ķuluña şāhum bir dem n’ola raģm
73

eyleseñ
Diseñ ki lušfuñdan şehā ol terk-i ser ķul
bu mıdur
Anca kim cān tendedür bu Fetģí ķoymaz
iy perí
Ayaġuñ topraġını elden ki başum
tācıdur
Fetģínüñ çeşm[i] yaşı baģr-ı muģíš oldı
revān
Teni üstinde anuñ hem-çü ģabāb
oynayadur

Va˘budu’llāh veche[hu] 75vechüñ
ĥišābından mıdur

Gazel/9

Bu gazel ikinci
defa
yazılmıştır. İlki
30b’dedir.
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40b

Ģaķíķí

La˘lüñ mey[i] ki çeşme-i ģayvāna ša˘n
ider
Zülfüñ ķarası küfr-ile ímāna ša˘n ider

Zülf [ü] ruĥuñ Ģaķíķíye küfr ü ímānımış yaķín
Küfr[i] ímān bilen göñül pír-i muġāna
ša˘n ider

Gazel/7

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

40b

Ĥafí

Ķadd-i nihāl serv-i ĥırāmāna ša˘n ider
La˘lüñ zülāli çeşme-i ģayvāna ša˘n ider

76

Gazel/5

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

41a

Fażlí

Gazel/5

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

41a

Şāhí

˘Işķında fiġān eyledi bülbül bigi Şāhí
Gül ģasreti-le cigeri pür ķan olacaķdur

Gazel/7

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

41b

Rıżāyí

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

Ģayātí

Ķanlu yaşından Rıżāyínüñ yazılmış her
yaña
Ķıŝŝa-i hecrüñde yüz dívān [u] defter
buldılar
Nažar-ı merģamet itmezse Ģayātíye
ģabíb
˘Aceb olmaya gedā ģālini sulšān ne bilür

Gazel/7

41b

Gazel/7

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

42a

Ĥalílí

Göñlüm šolaşdı77 zülfüñe dutġun
olacaķdur
Her kim ki sever Leylíˇi Mecnūn
olacaķdur
Ol Türk-i perí Yūsuf-ı Ken˘ān olacaķdur
Her ġamze ki_ide üstine biñ ķan
olacaķdur
Ehl-i dil kim zülf [ü] ĥālüñi mu˘anber
buldılar
Cān dimāġını nesíminden mu˘aššar
buldılar
Cān neler çekdügini hecr-ile cānān ne
bilür
Dil ne derd-ile geçer dil-ber-i fettān ne
bilür
İy felek síretlü dil-ber v’iy melek ŝūretlü
yār
Şerm ider Šūbí boyuñdan serv [ü]
şimşād [u] çenār

Tā gördi ġonca la˘lini ol gül-˘iźā[r]uñ
Cān bülbüli Ĥafí gül-i ĥandāna ša˘n ider
Ölsün ġam-ıla Fażlí cezādur dimedüm
mi
Her kim ki sever ĥūbları maġbūn
olacaķdur

Dürc-i gevherden çü derc itdüm

Gazel/8

Ĥalílüm78 nažmumı
Bir güneş šal˘atlunuñ mihrinde ķıldum
yādigār
Didüm iy dil-ber Ĥalílí eyledi ˘azm-i
sefer
Didi n’eyler bunda ol anı ķaçandan
sürdiler

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

Gazel/7

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

42b

76
77

Ĥalílí

Dil-rübālar incinüp derdā ki bundan
sürdiler
İy diríġ ayırdılar cānı bedenden sürdiler

Mısra vezne uymamaktadır.

Vezin açısından “šolaşdı” yerine Dîvân’daki “dolaşup” ibaresi (Özkat 2005: 338) uygundur.
78
Anlam bakımından “Ĥalílüm” yerine Firkat-nâme’deki “Ĥalílí” ibaresi (Tavukçu 1993: 119) uygundur.

Gazelin ilk
beyti mef˘ūlü
fā˘ilātü mefā˘ílü
fā˘ilün kalıbıyla
yazılmıştır.
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Ĥalílí

43a

Ĥalílí

43a

Ĥalílí

43b

Ĥalílí

44a

Ĥalílí

44a

˘Andelíbí

44b

Ĥalílí

45a

Ģarírí

79

Gördükde beni ol meh-i nā-mihribān
ķaçar
Tenden bu ġayret-ile vedā˘ itdi cān ķaçar
Dil-berā ˘ışķuñda ˘ālem ser-be-ser ġavġā
çeker
Ŝanma kim ˘ışķuñ belāsın ben ķuluñ
tenhā çeker
Olmadum yār-ıla çün hem-dem
elümden ne gelür
81
Gözlerüm yaş aķıdur hem dem
elümden ne gelür
İy bilen Ģaķķuñ ŝıfātın sırr-ı esmāsı
nedür
Yā bu esmādan murād olan müsemmāsı
nedür
Ol Mesíģā-dem ki şírín leblerinden cān
šamar
Görse yüzin kāfir-i Çín ķalbine ímān
šamar
Şol ˘araķ kim güldügi dem ĥadd-i
cānāndan šamar
Kevkeb-i şeh-dāne ŝan kim māh-ı
tābāndan šamar
Şehā mihr-i cemālüñden çü źerre āfitāb
oynar
Firāķuñ iģtirāķından göñül mānend-i āb
oynar
83

Seģerde gül yüzüñ şehā çü gülşende
gül-āb oynar

Senden Ĥalílí gerçi ķaçar ol cefālu yār

Gazel/5

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

İy Ĥalílí yāruñ esmāsın dilüñden
ķoymagil
Kim müsemmāya seni ĥāŝiyyet-i esmā
çeker
Dōstlar eydür i Ĥalílí nice feryād idesin
N’ideyin olımazam ebsem elümden ne
gelür

Gazel/7

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

Gazel/5

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

İy Ĥalílí çün saña Ģaķdan liķādur ārzū
Nār-ı dūzaĥdan ne ġam Firdevs-i a˘lāsı
nedür

Gazel/11

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

İy Ĥalílí ġam degül olsañ yār-içün82
teşne-leb
Leblerinden çün bilürsin çeşme-i ģayvān
šamar
˘Andelíbí dilde mihrüñden bulupdur
nažm zeyn
Gevher-i ˘ummān anuñ-çün dāˇim ol
kāndan šamar
Ĥalílí nažmın iy dil-ber ķulaķda gūşvār
it kim
Hemíşe gūş-ı şehlerde šurup dürr-i ĥ oşāb oynar
Ģarírí uşbu aģvālüñ ĥayālinde
muĥayyerdür

Gazel/5

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

Gazel/10

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Göñlüme lík şöyle gelür ki80 yalan ķaçar

79

Vezin açısından “beni” yerine Firkat-nâme’deki “benden” ibaresi (Tavukçu 1993: 139) daha uygundur.

80

Vezin açısından “ki” yerine Firkat-nâme’deki “kim” ibaresi (Tavukçu 1993: 139) uygundur.

81

Metinde “yaşın –  ”ﯾﺎﺷﻦyazılmış, sonra “nun” harfinin altı çizilerek düzeltilmiştir.

82

Vezin açısından “olsañ yār-içün” yerine “yār-içün olsañ” ibaresi uygundur.
Vezin açısından “şehā” yerine “şāhā” ibaresi uygundur.

83
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45a

Ĥalílí

45b

Ĥalílí

45b

Şeyĥí

46a

Ĥalílí

46a

Ĥalílí

46b

Ĥalílí

47a

Ĥalílí

Görüp anı ŝafāsından felekde āfitāb
oynar
Çeşm-i mestüñ iy perí her dem ki ĥ[ ]ābilen šolar
Ŝoģbet-i ehl-i nažar nāz u ˘itāb-ilen šolar

Bisāš-ı ĥašš-ı ŝašrancuñ od u ŝu yil türāb
oynar
Her nefesde ģoķķa-i yāķūt-ı la˘lüñ yād
idüp
Aġlamaķdan dāmenüm dürr-i ĥ oş-ābilen šolar

Göñül ki ˘azm idüp ol yār-ı mihribāna
gider
Vefā vü ˘işret [ü] źevķ āteşi-le yanagider
El urursam ŝaçına tāba gider
Öper-isem elin ˘itāba gider
Bi-ģamdi’llāh ki hicrān oldı āĥir
Cefā vü cevr-i cānān oldı āĥir
Yārini yarın görendür kim bugün yarın
görür
Görmeyen yārın bugün yarın ķaçan
yārın görür
İy yüzüñ şānında münzel āyet-i Allāhu
nūr 87
Leblerüñ ģaķķında vardur nükte-i māˇen
88
šahūr
Sünbülüñ kim lāle ĥaddüñden gül-i
ģamrā ķapar

Gazel/5

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

Ĥalílí ġurbete düşmişdi ĥayli müddeti85
Ki ceźbe-i dōst olup yine vašana gider86

Gazel/5

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

Naķd-i vaķtüñ ˘azízidür Şeyĥí
Şükr kim şāhid ü şarāba gider
Ĥalílí müstemendüñ derdmendüñ
Bugün derdine dermān oldı āĥir
İy Ĥalílí ol hümā-himmet faķír ol kim
müdām
Ārzū-yı cennet itmez dōst dídārın görür

Gazel/5

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

İy Ĥalílí ģadd-i i˘cāza ķaríb oldı sözüñ
İstimā˘ından n’ola ģayy ola ger men fi’l89
ķubūr

Gazel/9

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

Olsa ma˘lūmuñ Ĥalílí ˘ālemüñ ˘ilmi ne
var

Gazel/9

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

84

Söz konusu beyit şöyledir: İy Ĥalílí díde-i ma˘nā ilen dídāra baķ / ˘Āķıbet çün díde-i ŝūret türāb-ilen šolar.

85

Vezin açısından “müddeti” yerine Firkat-nâme’deki “müddet-idi” ibaresi (Tavukçu 1993: 136) uygundur.

86

Mısra vezne uymamaktadır.

87

Allāhu nūr[ü’s-semāvāti ve’l-arż]: “Allah, göklerin ve yerin nurudur…” (Nur 24/35).
[…ve enzelnā mine’s-semāˇi] māˇen šahūrā: “…gökten tertemiz su indirdik.” (Furkân 25/49).

88
89

[…Ve mā ente bimüsmi˘ın] men fi’l-ķubūr: “Sen kabirlerdekilere işittiremezsin!” (Fâtır 35/22).

Gazel/5
Gazel/7

84

Mahlas beyti
mecmuaya
alınmayan bu
gazel
Diyarbakırlı
Halîlî’ye aittir
(Ali Emîrî
1328: 285;
Ertek Morkoç
2003: 603).

854
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47a

Vaģíd

47b

Rüşdí

47b

Ĥalílí

48a

Ĥalílí

48a

Ĥalílí

48b

Ĥalílí

49a

Ĥalílí

49a

Ĥalílí

49b

Ĥafí

Ŝanuram Fir˘avn Mūsíden yed-i beyżā
ķapar
Bāb-ı neşāšı sāķí-i devrān açar ķapar
Ķufl-i murādı cām-ı dıraĥşān açar ķapar
Her dem niķābın ol meh-i tābān açar
ķapar
Rūyını šāli˘-i dil-i nālān açar ķapar
Tā benüm ķalbümde yaķduñ yār yaĥı
gül-nār nār
Nār-ı ˘ışķuñla cihānı yaķduñ iy ˘ayyār
yār

Ehl-i ˘irfānuñ vücūdı ķašrí[-i] deryā
ķapar
İtmez niśār nažm-ı dürer-bārını Vaģíd
Ŝandūķa-i ma˘ārifi yārān açar ķapar
Gevher-niśār eyleyemez Rüşdiyā gibi
Ŝandūķ-ı nažmı nādire-sencān açar
ķapar
˘Ārif-iseñ iy Ĥalílí yanma nār-ı hecr-ile
İşigüñe yüz diyü90 ol şehüñ yalvar var

Ol ki ve’l-leylüñ91 rümūzı zülfüñüñ
tābındadur
Ve’ē-ēuģānuñ92 āfitābı yüzi mehtābındadur
Ġamzeñ elinde tíġı[nı] ˘uryān šutupdurur
˘Uşşāķı seyr-idem ki yine ķan šutupdurur
Āh kim ol çeşm-i siyāhuñ ķaŝd-ı cān
itmek diler
Men ġaríb üftādenüñ baġrını ķan itmek
diler
Şehā zülf-i siyeh-pūşuñ ki cirm-i şemse
ģāˇildür
Eger kāfirdür ol bí-dín velí İslāma
māˇildür
Ol büt-i Çíní kim anuñ sünbül-i ber-çíni
var
Gülşen-i cāndur cemāli müşgden pürçíni var
Zülfüñe şāne urmaġıl boynuña çoĥ vebāl
olur

Gazel/6

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

Gazel/7

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

Nice yol bulsun Ĥalílí dil-berüñ
dídārına
Çünki cānı miģnet-i hicrānuñ
iģķābındadur

Gazel/7

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

Şi˘r-i Ĥalílínüñ nemekín olduġı bu kim
Baģr-ı suĥanda dāmen-i Selmān šutupdurur

Gazel/7

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

Ĥırķa-pūş oldı Ĥalílí yıllar oldı ġam
çeker
Ölmedin bir kez šavāf-ı āsitān itmek
diler
Ĥalílí ĥaste iy dil-ber görelden ģüsn-i
zíbāñı
Özin cem˘ idemez bir dem başından ˘aķl
zāˇildür
Ol ŝanem ˘ışķ-ı Ĥalílíden nişān isterse
ger
Eşk-i sürĥ u çihre-i zerd ü dil-i ġamgíni
var
Firķate şol ki ŝabr ider ˘ışķ yolında iy
Ĥafí

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Vezin açısından “diyü” yerine “süriyüp” ibaresi (Köksal 2017: 378) uygundur.
ve’l-leyl[i iźā secā]: “Karanlığı çöktüğü vakit geceye and olsun ki…” (Duha 93/2)
Ve’ē-ēuģā: “Kuşluk vaktine and olsun.” (Duha 93/1).

Gazel/5

Başlık: Vaģídā
Başlık: Rüşdí
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Kim niçe cān u dil düşüp ayaġa pāy-māl
olur
Būy-ı ŝaçuñla bād-ı ŝabā müşg-bār olur
Şevķ-ı ruĥuñla rūy-ı zemín lālezār olur
Çenāruñ ķadd-i y
yāra nisbeti var
Eli yufķa velí ĥ oş himmeti var

Ķıymeti ˘āķıbet anuñ ġam yimesün viŝāl
olur
Gülzār-ı ģüsni güllerin ol ģūr-çihrenüñ
Bir kez görürse cānı Ĥafínüñ hezār olur
-

49b

Ĥafí

49b

Necātí

50a

Ĥafí

Šavāf-ı ģaccuñ iy zāhid śevābı gerçi
a˘lādür
Velí göñül šavāf itmek bilesin andan
a˘lādür

El irmez vaŝluña çün kim ĥayālüñ
gitmesün gözden
Ĥafínüñ göñli bir pāre anuñ-ıla
tesellādür

Gazel/4

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

50a

Ĥafí

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

Ĥafí

Gazel/5

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

50b

Ĥafí

Gazel/8

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

51a

Ĥafí

Başuñı šōp eyle ŝal meydān-ı ˘ışķ içre
Ĥafí
Zülfi çevgān itsün ol šōp[ı] çü çevgānuñdurur
Gül yüzüñ vaŝfın Ĥafí gülşende
bülbülveş n’ola
Söylese iy ġonca-leb murġ medģ-i
elģānuñ-durur
Dāmen-i vaŝla Ĥafí dil bulmayısar destres
Dest-i firķat nitekim anuñ
giríbānındadur
6. Ĥafí bir şāha ķul oldı ki ˘ālem içre ol
māhuñ
Ayaġı šopraġı şehler başına tāc [u]
efserdür

Gazel/5

50b

Fitne_iden devr-i ķamerde ˘ayn-ı
fettānuñ-durur
Şūr-ı şer āĥir zamān içre ki_olur ānuñdurur
Ġoncaˇi dil-teng iden gül-berg-i
ĥandānuñ-durur
Serve reftār ögreden ķadd-i ĥırāmānuñdurur
Nāzil olan āyet-i ģüsn ol perí şānındadur
Kim dil-i ˘uşşāk anuñ zülf-i
períşānındadur

Gazel/7

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

Ruĥuñ lāle dişüñ lüˇlüˇ lebüñ yāķūt-ı
aģmerdür
Ĥašuñ reyģān u ĥaddüñ gül ķadüñ serv
[ü] ŝanavberdür

Demidür ˘ıyş [u] nūş itsün Na˘ím ehli
gibi ˘uşşāķ

Gazel/5
Matla‘/1

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Necâtî Bey’in
bir gazelinin
matla‘ıdır
(Tarlan 1997:
198). Mükerrer
yazılmıştır, ilki
26b’dedir.
Gazelin
tamamı 6
beyittir
(Dinçer 2010:
58).
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51a

Ĥafí

Bilsem ˘aceb bu diş mi yā dür-dānelerdurur
Kim gözde_anuñ ĥayāli-le dür-dāneler
durur
Gördüm yüzüñi idimezem iy nigār ŝabr
Zülfüñ ġamından oldı baña zehr-i mār
ŝabr

51b

Aģmed

51b

Aģmed

Āh ki_irdügine ol şūĥ-ı sitemkār öpülür
Dest-bāzí ķılur aġyār-ıla oynar öpülür

52a

Aģmed

52a

Aģmed

52b

˘Adní

Serv-i bālāñ-ıla başuma belālar niçe bir
Ĥışm-ı çeşmüñ-ile cānuma cefālar niçe
bir
Ŝubģa dek her gice aġyār-ıla ol yār
oturur
Dest-bāz[í] ķılur [u] ĥ oş güler oynar
oturur
Mihrüñ-ile āhum iy meh-rū Śüreyyādan
geçer
Eşk-i çeşmüm ķašresi mevc urur
deryādan geçer

52b

Ŝafí

Her nerede 93 ki ol serv-i dil-ārā ŝalınur
Rāstí ĥ oş ģarekāt eyler ü zíbā ŝalınur

53a

Ĥalílí

Dāne-i ĥālüñ ki ķurŝ-ı āfitāb üstindedür
Noķša-i sevdāya beñzer kim kitāb
üstindedür

53b

Ŝafí

Ne dil kim ˘ışķ-ıla şeydā degüldür
Eger cān-ısa ol peydā degüldür

Ki dil-ber ģūr aġaç Šūbā çemen cennet
ŝu Kevśerdür
Cān u cihān u cennet ü ģūrı n’ider Ĥafí
Anuñ murādı dünyede cānāneler-durur

Gazel/6

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

Raģm it dil-i şikestesine Aģmedüñ
ki_ider
Zülf [ü] ruĥuñ ĥayāli-le leyl [ü] nehār
ŝabr
Aģmed öper ķapuñı kūyuñı devr
itdükçe
Ki šavāf-ı Ģarem içre der ü dívār öpülür
Aģmedüñ arturuban derdini ol kān-ı şifā
Ehl-i derd olmayana vire devālar niçe bir

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Aģmedi gör ki ŝaçuñ fikri-le uzun
giceler
Kimseye ģālin[i] dimez hemín aġlar
oturur
Dil-berā ger ĥāk-i pāyuñ girse ˘Adní
destine
Cān u yā devrān n’olur Firdevs-i a˘lādan
geçer
İy Ŝafí ol ser-i gísū hevesidür dün [ü]
gün

Gazel/4

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

Gazel/6

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Dest-i ŝūfídeki tesbíģ-i mušarrā94 ŝalınur
Yāra bildürmiş Ĥalílí sevdügin her bednefes
Kim teraģģum eylemez dāˇim ˘itāb
üstindedür
Ŝafínüñ dil-beri kim ĥ oş-ķademdür
Ki ser anuñ yolında pā degüldür

93

Vezin açısından “nerede” yerine Dîvân’daki “ne arada” ibaresi (Özkan 2015: 148) uygundur.

94

Anlam bakımından “mušarrā” yerine Dîvân’daki “müdārā” ibaresi (Özkan 2015: 148) uygundur.

Nâ-tamam
gazeldir
(Tarlan 1966:
191).
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53b

Ŝafí

54a

Ķāsım

54a

Ķāsım

54b

Ķāsım

55a

Ģamdí

55a

Şemsí

55a

Kemāl

Geldüñ ki alasın dil ü cān eyle mi olur
Gitdüñ iki nefesde revān eyle mi olur
Šolaşma göñül key ŝaķın ol zülfe ģaźer
var
Ģall itmedesin ˘aķdin anuñ çünki nažar
var
İy dil bu gice müjde ki cānān gelecekdür
Firķatüñe ra˘nā vü derdüñe dermān
gelecekdür95
Nažar itmez baña ol dil-ber elümden ne
gelür
Beni hicrān-ıla zār eyler elümden ne
gelür
İy göñül ol ŝanemüñ ˘ışķına yanmaķ niçe
bir
Çeşm-i ĥūn-rízleri bu ķanuña96 ķanmak
niçe bir
Güneş cismüñi iy meh-rū ŝafā pehlūya
ŝarmaķdur
Güzelden umılan mihr ü vefā pehlūya
ŝarmaķdur
Ayırdı göñlümi benden bugün nāz-ıla
dil-berler
Bu cāźū fitneler bilsem ne resme siģr
işlerler

Yā Rab Ŝafíyi ĥıdmete sen lāyıķ eyle kim
Híç añmaz oldı şāh-ı cihān eyle mi olur
Ķāsım lebüñüñ vaŝfını şírín dise šañ mı
İy ĥusrev-i ĥūbān ki dehānuñda şeker
var

Gazel/7

6. Şükrāne niśār it yolına cānuñı Ķāsım
Bildüñ ki ģaķíķat saña cānān gelecekdür

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/9

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

Ģamd eyle elif bigi šurup ķaddine ķarşu
Dürüş ki ol server-i ĥūbān gelecekdür
Ķāsımā şevķumı dildāra beyān eyleriken
Yansa āhumdan oda defter elümden ne
gelür
Ģamdí gül yüzlülerüñ lebleri
97

şevķından müdām
Cigerüñ lāle bigi ķana boyanmaķ niçe
bir
Ne ĥ oş ģıfž eylemiş Şemsí
kelāmu’llāh[ı] ŝadr-ı dōst
Bunuñ gibi güzel ŝadrı sezā pehlūya
ŝarmaķdur
8. Gel iy ŝarrāf-ı ķıymet-dān Kemāl
şi˘rini gūş it [kim]
Bu nažm-ı pākízedür bil bugün ma˘níde
cevherler
Şu deñlü ol perí-zāduñ diyem vaŝfın ki
˘ālemde
Ve kātib kāġıd u ĥāme šola dívān u
defterler

95
96

Gazel/7

Mısra vezne uymamaktadır.

Anlam bakımından “ķanuña” yerine Dîvân’daki “ķanuma” ibaresi (Özyıldırım 1999: 161) uygundur.
97
Vezin açısından “şevķından” yerine Dîvân’daki “şevķında” (Özyıldırım 1999: 161) uygundur.

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

Başlık: Şemsí.
2. beyit derkenar olarak
yazılmıştır.
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Fażlí

56a

Necātí

56a

Şírāzí

56b

İlyās

56b

Şírāzí

57a

Resmí

57a

Resmí

57b

Kemālí

57b

Kemālí

58a

Nücūmí

İy ŝanem sensüz bu göñlüm ŝanma ki
ĥurrem geçer
Göñlümüñ her gūşesinden günde yüz
biñ ġam geçer
Men ĥaste içün la˘l-i leb-i gül-şekerüñ
var
Ben müflis içün zer-kemer ü sím-berüñ
var
Vaŝluña irişmege cānā neler
Cān u dilden terk ider şükrāneler
Diş midür aġzındaki dür-dāneler
Göz midür yā nergis-i mestāneler
Şūbdan100 berü ki ˘ışķ odına ciger yanar
Āhumı işiden kişi benden biter yanar
Tā kim heves-durur saña cānā hevā-yı
cevr
Besdür baña daĥı ġam-ı hecr ü cefā-yı
cevr
Nāveki ġamzelerinüñ dir-iseñ ķanda
yatur
Sínemi deldi irişdi cigere ķanda yatur
Yār urdı yüregüme yaralar
Ķılmadı líkin bu derde çāreler
İy bād-ı ŝabā ģasretüm ol ĥāna ĥaber vir
Ben ˘abd-i ża˘íf ģālini sulšāna ĥaber vir
Gerçi kim zülfüñ ĥamı sínemde sevdālar
ķılur
Cānumı cāźū gözüñ siģr-ile yaġmālar
ķılur

98

Vezin açısından “dünyāda” yerine “dünyede” ibaresi uygundur.

99

Vezin açısından “olursa” yerine “olsa” ibaresi uygundur.

100
101
102

Fażlí mesken ķılma uşbu fāní dār-ı

Gazel/5

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

Gazel/6

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

La˘lüñi añduķça Şírāzí senüñ
Gözlerinden dökülür dür-dāneler
˘Işķ-ıla İlyāsı ma˘mūr eyledüñ
Genc-ile ma˘mūr olur vírāneler
Şírāzí ger içindeki oddan ĥaber vire
Evvel dili šutışur [u] andan ĥaber yanar

Gazel/6

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

Ķan aġlayup ķalem oda yaķar varaķların
Yazduķça Resmí defterine mā-cerā-yı
cevr

Gazel/7

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

Rūz [u] şeb zülf [ü] ruĥuñ fikri-le
ŝanemā101
Resmí[-i] sūĥte-i dil102 āteş-i hicrānda
yatur
İy Kemālí bulmayalar miślüñi
Ĥalķ-ı ˘ālem her šaraf ger varalar
İrürdi kemāl ehline şi˘rini Kemālí
İlt bu sözi Sa˘dí vü Süleymāna ĥaber vir
La˘l-i meygūnuñ ŝafāsıyla Nücūmí cānıla
Lāleler gibi çemende cām-ı ŝahbālar
ķılur

Gazel/5

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

Gazel/7

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

dünyāda98
Yüz biñ yıl ˘ömrüñ olursa99 ma˘níde bir
dem geçer
Didüm ki müjeñ tírine sínem siper olsun
Taģsínler idüp didi Necātí cigerüñ var

Anlam bakımından “şūbdan” yerine “şundan” ibaresi uygundur.
Mısra vezne göre eksiktir.
Gramer ve vezin bakımından “sūĥte-i dil” yerine “sūĥte-dil” ibaresi daha uygundur.

Gazel/5
Gazel/5

Gazel/13
Gazel/7
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58b

Nücūmí

59a

Nücūmí

Serverā sencileyin ģüsn iline server mi
var
Bu lešāfetden daĥı yā dil-güşā dil-ber mi
var
Nāz-ıla gülşende ol nāzük beden
nāzüklenür
Lā-cerem her ķanda ser-nāzük olan
nāzüklenür

59a

Şemsí

Ĥūblar cevrini çekmek ĥūb olur
Ķulıyam her ķanda bir maģbūb olur
Rāfiżí rūz-i ķıyāmet ĥar buved zír-i Yahūd
Mulģid-i nārān be-dest ender girifte ān
mihār

59a

-

59b

˘Adní

Ol dil ki cevr-i yār-ıla źevķ u ŝafā sürer
Çoķ yaşasın ki devrini ĥ oş müntehā
sürer

60a

˘Adní

60a

Muģsin

Ķaçan ki gün gibi ol serv-i semen-ber104
görinür
Ŝanavber üzre çıķup ŝanasın ķamer
görinür
Gelür diyü nigārumı her dem ĥaber
gelür
Andan benüm bu göñlüme biñ dürlü fer
gelür

60b

˘Ašāyí

Zülfüñ105 ol seģģāre kim [geh] píç ider
geh ĥam dutar
Her ki dutarsa anı efsūn-ıla erķam dutar

60b

Ĥalílí

Ġuŝŝa-i ˘ışķuñla her kim kendüzin
ĥurrem šutar

Niçe yanmasun Nücūmí mihr-i ģüsnüñ
şevķına
Sencileyin bir daĥı maģbūb-ı mehmanžar mı var
Sen nigār-ıla Nücūmí nice
nāzüklenmesün
Bu meśeldür dünyāda103 nāzük seven
nāzüklenür
Ķanda bir šālib bu Şemsí nažmını
Oķur olsa ˘āķıbet mašlūb olur
Ŝad-hezārān bār la˘net ez-Ĥodā vu ez-resūl
Ber-ĥ or u ĥar-bende vu ber-bār u ber-sālār
yār

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Kıt‘a/3

˘Adní melūl olma ki aġyārı it gibi
Bir gün ķatından ol ŝanem-i meh-liķā
sürer
Yaķıldı derd-ile pervāneveş dil-i ˘Adní
Egerçi şem˘-ŝıfat žāhiren güler görinür

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Muģsin sözi ki cān u göñüle ķılur eśer
Źātında ˘ışķ olmayana bí-eśer gelür

Gazel/7

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

Teşne-dil[l]ikden ˘Ašāyí cānuñ irdi çü[n]
lebe
Dem-be-dem la˘lín lebüñ yādına cām-ı
Cem dutar
Tā Ĥalílí ĥasteˇi senden cüdā ķıldı felek
Gözde āb u başda sevdā dilde bār-ı ġam
šutar

Gazel/7

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

Gazel/9

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

103

Vezin açısından “dünyāda” yerine “dünyede” ibaresi uygundur.

104

Vezin açısından “semen-ber” yerine Dîvân’daki “sím-ber” ibaresi (Yücel 2002: 44) uygundur.
Gramer bakımından “zülfüñ” yerine Dîvân’daki “zülfin” ibaresi (Aslan 2016: 90) uygundur.

105

Gazel/7

Başlık: Beyt.
Farsçadır, derkenar olarak
yazılmıştır.
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61a

˘Ašāyí

61b

Āteşí

61b

Ķanber Oġlı

62a

˘Ašāyí

Ŝanasın şāh-ı Sikender[dür] ki cām-ı
Cem šutar
Aña kim burc-ı ģüsn üzre bugün ĥ orşíd
šāli˘dür
Muķārin ķıldıġı bini sitārem ģüsn-i
šāli˘dür
Ķara zülfüñ ĥayālinden göñül āşüftešāli˘dür
Velíkin bu ķadar vardur sevdāda ģabbe
107

ķāni˘dür
Göñül dirler sever ĥūbı öküşler var ki
māni˘dür
Nicesi sevmeyem ĥūbı ki zíbā ŝun˘-ı
ŝāni˘dür
˘Uşşāķa nažar eyle ki dívānelerüñdür
108

Sen şem˘a bunlar bir niçe
pervānelerüñdür
İy bād-ı ŝabā sen bize cānān ĥaberin vir
Bí-dillere ol dil-ber-i fettān ĥaberin vir

62a

˘Ašāyí

62a

-

Nesebden ˘ucb iden ġāyet ġabídür
Šutalum anı kim nesl-i nebídür

62b

Şeyĥí

63a

Şeyĥí

Her ˘araķ kim ŝubģ-dem ĥadd-i gül-i
ĥandān döker
Ķašresidür şu gül-ābuñ kim ruĥ-ı cānān
döker
Ķılsa güneş yüzüñe nažar kendüden
gider

106

[ķo]: Dîvân’dan (Aslan 2016: 100) tamamlandı.

107

Mısra vezne uymamaktadır.

108

Sözi nāŝıģ [ķo]106 kim itmez ˘Ašāˇíye eśer
pendüñ
˘Abeśdür sa˘yler ķılma emekler çekme
żāyi˘dür
Şarāb-ı la˘l-i rūģ-efzā bulınmaz Āteşí
şimdi
Šalebden olma ġāfil kim çü arżu’llāh
vāsi˘dür

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Vir imdi Ķanberüñ Oġlı ķanā˘at
gūşesine_arķa
İşikden işige kelbi yügürden nefs-i
šāmi˘dür
˘Işķı-y-ıla bilişdi ˘Ašāyí eved ol yār
Yād eylemez anı yine bígānelerüñdür

Gazel/6

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

Gazel/7

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

Lušf eyle ˘Ašāyíden öp ol servüñ ayaġın
Ol serv[er]e bu bí-ser ü sāmān ĥaberin
vir
Eger da˘vāsını iśbāt iderse
Anuñdur fażl kendü ecnebídür

Gazel/7

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

Nazm/3

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

Ol Sikender-āsitān u Ĥıżr-devlet
ki_adını
Şeyĥí çün aña dilinden çeşme-i ģayvān
döker

Gazel/10

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

Gazel/7

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

Şeyĥí şehrüñden gider
diñ

109

ol şehriyāra

Vezin açısından “bunlar” yerine Dîvân’daki “bular” ibaresi (Aslan 2016: 89) uygundur.
109
Vezin açısından “Şeyĥí şehrüñden gider” yerine Dîvân’daki “Şeyĥíyi şehrden süren” ibaresi (Biltekin 2018: 92) uygundur.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
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63a

63b

Şeyĥí

Şeyĥí

63b

Rāġıb

64a

Şeyĥí

64a

Muģammed

64b

Şeyĥí

64b

Ŝafí

65a

Müneccimzāde

65b

˘Irāķí

Elbette gün görinse ķamer kendüden
gider
Gerçi ŝabā ķoĥuñ uma her dem gelür
gider
Verhem bulur ŝaçuñ-ıla derhem gelür
gider
Ölme göñül firāķ-ıla ˘Ísí-nefes gelür
Yanma ciger fiġān-ıla feryād-res gelür

Ĥarābātı görenler her biri bir ģāletin
söyler
Lešāfet naķl ider rindān [u] zāhid
śıķletin söyler
Zāhide Firdevs-i a˘lā ĥ oş gelür
Bize dídār-ı hüveydā ĥ oş gelür
Ķaşuñ šāķ-ı muķavvesden hilāle çün
kemer baġlar
Ķamer ķavse virür ziynet güneş
Cevzāda zer baġlar
Sāķıyā cām-ı mürevvaķ ŝun ki sāġar
devridür
Lāle bigi al olalum çün gül-i ter devridür
Gözlerüñden mest olup her gūşede
cānlar yatur
Şöyle kim ķan içmek-ilen mest olup
anlar yatur
Dil-berā bu ģüsn çaġı pāyidār olmaz
geçer
Çarĥ geçer bí-vefādur šoġru yār olmaz
geçer
Ol müselsel zülf-i müşg[í]n ˘anbere
nāzüklenür

Göñlüm ķaçan ki aña sefer kendüden
gider
Şeyĥí ķarār ķılmaz-ımış bir dem ādemí

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Kimdür ki bu menzile 110 ĥurrem gelür
gider
Şeyĥí ķo perr-i peşşeˇi şehbāz-ı dil111

şikār
Símurġ-ı himmet olana ˘ālem meges
gelür
Períşān ĥāšırumda nükte-i ser-besteveş
ķaldı
Ne kimse ģikmetin añlar ne Rāġıb
˘illetin söyler
Dem ŝaçuñdan ursa Şeyĥí šañ degül
Ol delürmişe bu sevdā ĥ oş gelür
Dişüñ ˘aksinden olsa dür Muģammed
eşk-i reşk itme
Ŝadef ĥ orşíd ˘aksinden ki deryāda
güher baġlar
Şāhumuz Meˇmūn-ı vaķtdür şehrümüz
Dārü’s-Selām
Şeyĥiyā yoluñda ŝādıķ šur ki Ca˘fer
devridür
Şi˘rini ögren Ŝafínüñ yoĥsa her s[ū] cāy
cāy
Defter-i mecmū˘[a vü] šūmār-ı dívānlar
yatur
İtmegil yārdan şikāyet iy Müneccimzāde sen
Kim-durur kim bu cihānda derde çār
olmaz geçer
İy ˘Irāķí dōst şerģin levģ-ı cāna yazdılar

Gazel/7

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

110

Vezin açısından “kimdür ki bu menzile” yerine Dîvân’daki “devletlü ol ki ˘āleme” ibaresi (Biltekin 2018: 85) uygundur.

111

Anlam bakımından “şehbāz-ı dil-şikār” yerine Dîvân’daki “şehbāz ķıl şikār” ibaresi (Biltekin 2018: 80) uygundur.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

862

65b

66a

112
113
114

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

˘Irāķí

Cezāyí

66a

Śābit

66a

˘Ālí

66b

Sa˘d

66b

Śābit

Dil-rübādur çihresi gül-aģmere
nāzüklenür
Bende-i bí-çāreye sulšān ˘itābı ĥ oşçadur
Ala gözler ķan ider ķaŝd-ı şitābı
ĥ oşçadur
˘Işķuñ odı cigerüm[i] šaġlar gelür šaġlar
gider
Yollaruña gözlerüm113 yaşı çaġlar gelür
çaġlar gider
Ĥarídār-ı viŝāl-i dil-rübā olmaķ ne
müşkildür
Rıżā ile giriftār-ı belā olmaķ ne
müşkildür
Süzilsün çeşm-i mestüñ devlet-i bídār
görsünler
Çözilsün dügmeler mirˇāt-ı pür-envār
görsünler
Bozılsun bend-i zülfüñ bendeler dídār
görsünler
Çıķar pírāhenüñ tā-ķudret-i Settār
görsünler
Meded rūģ-ı muŝavver niçe_olurmış bār
görsünler
Cihānda dil-rübālar bí-vefā olmaķ ne
müşkildür
Vefā yirine dil-berden cefā olmaķ ne
müşkildür
Dolansun bezm içinde zāhidā cām-ı
żiyā-güster

Bu beyānuñ şemmesi her deftere
nāzüklenür
Yār elinden bu ˘Irāķí [içe] bir cām [u]
ķadeģ
Dil112 biryāndur bize ciger kebābı
ĥ oşçadur
Šañ mı feġānlar eylese Cezāyí bülbüller
gibi114
Gülzāra ki yüzi ķara z[ā]ġlar gelür
z[ā]ġlar gider
Ŝafādur sa˘y iderseñ Śābitā kūy-ı dilārāyı
Mülāķāt-ı raķíb-i bed-liķā olmaķ ne
müşkildür
˘Araķ-çínüñ çıķar ol šurra-i šarrār
görsünler
Ne var bir himmet it şeydālar o āśār
görsünler
Müneccimler ķosunlar ġayrısın mekkār
görsünler
Muģaŝŝal žulme meyl itmiş cefākār
olmaķ istermiş
Yitişsünler meded üftādeler yalvar
görsünler115
Degülken ģaddi Sa˘duñ Śābitüñ eş˘ārını
tanžír
Birez bí-hūde şi˘re mübtelā olmaķ ne
müşkildür
Bu ˘aŝr içinde Śābit ˘ışķ-ıla şöhret-şi˘ār
olduñ

Gazel/6

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Tahmîs/2

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
179a’daki
Taĥmís-i ˘Ālí
başlıklı 5
bendlik şiirden
alınmıştır.

Gazel/5

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

Sâbit’in
66a’daki
gazeline
nazîredir.

Gazel/5

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

Vezin açısından “dil” yerine “síne” ibaresi uygundur.
Vezin açısından “gözlerüm” yerine “gözüm” ibaresi uygundur.

Mısra vezne uymamaktadır.
Bu bend, şiirin makta‘ bendi değildir. Tamamı 5 bendlik tahmîsin 2, 3 ve 4. bendinin 5. mısraları ile 5. bendinin 2. ve 5. mısraları bir araya getirilerek bend gibi
yazılmıştır. İlgili şiir için bk. 179a, ˘Ālí mahlaslı şiir.
115
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66b

Sa˘d

67a

Fıšnat

67a

Dersí

67a

Seyyid Rıżā

67b

Bāķí

67b

Cevrí

68a

Ķabūlí

68b

˘İŝmetí

Ŝaķın gel dest-dırāz olma [seni]
yaķmasun āteşler
Ĥudāyı źikre iy ŝūfí gerek ķalb-i żiyāgüster
Riyādan çek elüñ zāhid seni yaķmasun
āteşler
Her göñülde tāb-ı rūy-ı yār kendin
gösterür
Ķanda varsın116 mihr-i pür-envār kendin
gösterür
Her ķaçan āyíneveş dildār kendin
gösterür
Bezm-i meyde sāġar-ı ser-şār kendin
gösterür

Alınmaz Vāmıķ [u] ˘Azrā dile Ferhād-ı
ĥāy-sükker
Cenāb-ı ģażret-i Śābit efendi şi˘rine
Sa˘dā
Nažíre-gū olanlara derūnında hüner
ister
Söyler elbet derdini Fıšnat meśeldür ehli derd
˘Işķ olınca sínede eş˘ār kendin gösterür

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Dersiyā fehm eyler erbāb-ı ĥıred derd-i
dilüñ
117
Keşf-i esrār ile ekdār kendin gösterür

Gazel/5

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

Ķolumu118 atsam boynına zülfi
kemendin gösterür
Ellerim ķoynına ķoysam síne bendin
gösterür

-

Gazel/2

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

Lāleler bezm-i çemende cām-ı ˘işret
gösterür
Devletüñde ĥusrev-i gül ˘ıyşa ruĥŝat
gösterür
Merdüm-i çeşmümde ˘aks-i yār kendin
gösterür
Bu merāyāda baña dídār kendin
gösterür
Ķaŝduñ egerçi cān u dilüñ birisinedür
İkisi de yoluña fedā birisi nedür
Rāyic olmaz her zamān naķd-i temennā
böyledür

Bí-sütūn-ı ġamda Bāķí seng-i miģnet
kesmede
Şöyle üstād oldı kim Ferhāda ŝan˘at
gösterür
˘Arż-ı iĥlāŝ idene baķ zer gibi ĥāliŝ
midür
Ur meģekke Cevriyā mi˘yār kendin
gösterür
Ķaŝdı Ķabūlí ol ķaya baķışlı dil-berüñ
Cān [u] göñülden ikisinüñ birisinedür
˘Ālemüñ bir fikre ŝāliģ kārı yoķdur
˘İŝmetí

Gazel/6

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

Başlık: Nažírei Dersí Aģmed
Efendi elĶasšamoní
Başlık: Nažírei Seyyid Rıżā.
Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Başlık: Nažírei Bāķí

Gazel/8

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

Başlık: Nažírei Cevrí

Gazel/5

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

Başlık: Ķabūlí

116

Gramer bakımından “varsın” yerine Dîvân’daki “varsañ” ibaresi (Fıtnat Hanım 1286: gazeliyāt 9) uygundur.

117

Mısra vezne göre eksiktir.
Vezin açısından “ķolumu” yerine “ķolum” ibaresi uygundur.

118

Gazel/5

Sâbit’in
gazeline (bir
önceki şiire)
nazîredir.

864

68b

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

˘Ālí

Aġlama iy ĥ āce kim ümmíd-i dünyā
böyledür
Süzülsün çeşm-i mestüñ devlet-i bídār
görsünler
Bozılsun bend-i zülfüñ bendeler dídār
görsünler
Çözilsün dügmeler mirˇāt-ı pür-envār
görsünler
Çıķar pírāhenüñ šā-ķudret-i Settār
görsünler
Meded rūģ-ı muŝavver niçe_olurmış bār
görsünler

Vaż˘-ı nā-sāz-ı cihān [yā] şöyledür yā
böyledür
Lebüñden būse almaķ mürde cān
bulmaķ ķadar vardur
Miyānuñ ķuçmaķ [o] genc-i nihān
bulmaķ ķadar vardur

Tahmîs/3

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

119

68b

Fużūlí

Āşiyān-ı murġ-ı dil zülf-i
períşānuñdadur
Ķanda olsam iy perí göñlüm senüñ
yanuñdadur

Çekme dāmen nāz idüp üftādelerden
vehm ķıl
Göklere açılmasun eller ki
dāmānuñdadur

Gazel/2

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

68b

Rūşení

Taŝavvuf terk-i ķíl ü ķāle dirler
Hemān vecd ü semā˘ u ģāle dirler

-

Mesnevî/1

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

68b

Beyāżí

Metā˘-ı rūy-ı maģbūba ˘aceb el
degmemiş ķalmış
O bir sırr-ı Ĥudādur kim sebeb el
degmemiş ķalmış

Çekeydüm hāleveş āġūşuma ol māh-ı
tābānı
Beyāżí ben dimezdüm híç o şeb el
degmemiş ķalmış

Gazel/5

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

Bu da,
66a’daki gibi,
179a’daki
Taĥmís-i ˘Ālí
başlıklı 5
bendlik şiirden
alınmış olup
mükerrer
kaydedilmiştir.
İlk bendin son
mısra‘ı ile
ikinci bend
der-kenardır.
Başlık: Rübā˘í.
Fuzûlî’nin bir
gazelinin ilk
iki beyti
(Akyüz vd.
1958: 209) bu
başlık altında
yazılmıştır.
Başlık: Beyt.
Dede Ömer
Rûşenî’ye aittir
(Cebecioğlu
2004: 630).
Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
“Şın” kafiyesi
altında yer
alması
gerekirken

119
Bu bendin sadece bu iki mısrası yazılmış, kalan 3 mısra eksik bırakılmıştır. Bu mısralardan önce 4. bendin 5. mısrası, 5. bendin 2 ve 5. beyitleri, 2. ve 3. bendlerin 5.
mısraları bir araya getirilerek bend gibi yazılmıştır.
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120
121
122

69a

Ĥalílí

Yāra girçek yār olan aġyārdan fikr
eylemez
Gül diren elbette zaĥm-ı ĥārdan fikr
eylemez

69a

Ĥalílí

69a

Źātí

Kim ki Ģaķ yolında terk-i cān-ıla baş
eylemez
Sırr-ı Ģaķdan ĥavf ider bir nükteˇi fāş
eylemez
˘Işķ ile devr ideli sā˘ātümüz
Artmadadur şevķ ile leźźātumuz

69b

Nižāmí

Gül ˘ārıżuña olsa mu˘ārıż ˘aceb olmaz
Kim yüzi açılmışda ģayā vü edeb olmaz

69b

Nižāmí

70a

Nižāmí

Olmadın gül yañaġuñ [şem˘-i]121 şebefrūz henūz
İrmedi bülbüle pervāne bigi sūz henūz
Şol deñlü içdi nergis-i mestüñ şarāb-ı
nāz

70a

Ĥalílí

70b

Aģmed

71a

Aģmed

Ki_oldı şarāb-ı nāz-ıla [mest ü]122 ĥarāb-ı
nāz
Her kim öz ģaddini bilmez šoġrı rāhın
gözlemez
Müşrik-i rāh-ı ģaķíķatdür ilāhın
gözlemez
Zülf-i siyeh olmasa yüzinde ˘aceb olmaz
Kim cennet-i Firdevs-durur anda şeb
olmaz
Çeksün müdām nergis-i mestüñ şarāb-ı
nāz

Nār-ı hicrānuñ şeb-rāví (?) yaķdurmaķ120
diler
Her kim ölürse Ĥalílí nārdan fikr
eylemez
İy Ĥalílí ĥıdmet-i ĥāŝŝān-ı dergāh eyle
kim
Şāha irmez her ki ol ta˘žím-i ferrāş
eylemez
Maģv-ı ŝıfāt eyleyeli Źātiyā
Şems-i münír oldı bizüm źātumuz

Gazel/5

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

Gazel/6

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

Gazel/6

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

Meh dimedügi saña Nižāmí bu ki cānā
Meh sencileyin yüzi güneş zülfi şeb
olmaz
Şems-i ˘ömr oldı Nižāmí ufuķ-ı mevte
ķaríb
Āh kim irmedi firķat şebine rūz henūz

Gazel/7

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

Gazel/8

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

Bir nāze[n]íne baġladı göñlin Nižāmí
kim
Derd[i] devā vü cevri vefādur ˘aźābı nāz

Gazel/7

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

İbn-i vaķt olup ķanā˘at gūşesin ķıldı
maķām
Çün Ĥalílí rūzigāruñ sāl ü māhın
gözlemez
Aġyār ķapuñ Ka˘besini beklemesün kim
Aģmed var-iken ģāfıž aña Bū Leheb
olmaz
Yazuķdur Aģmedüñ ŝıma sen göñli
şíşesin
Mestāne gözlerüñ ki olupdur ĥarāb-ı nāz

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Vezin açısından “şeb-rāví (?) yaķdurmaķ” yerine “beni çün ˘ūd yandurmaķ” ibaresi (Ergin 1949: 557) uygundur.
[şem˘-i]: Dîvân’dan (İpekten 1974: 163) tamamlandı.
[mest ü]: Dîvân’dan (İpekten 1974: 162) tamamlandı.

buraya
yazılmıştır.
Başlık: DerĶāfiye-i Zāˇ,
68b
sayfasında.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

866

71a

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Ŝafí

71b

Nāˇilí

71b

˘Aczí

71b

-

72a

Nevāyí

72a

Behiştí

72b

Nābí

Kim geldi ģüsn bezmine maĥmūr-ı ĥ ābı nāz
Her kim ol zülf-i dü-tādan ķorĥmaz
Bellü bil ol ejdehādan ķorĥmaz

Hevā-yı ˘ışķa uyup kūy-ı yāra dek
giderüz
Nesím-i ŝubģa refíķuz bahāra dek
giderüz
Reh-i vedāda girüp kūy-ı yāra dek
giderüz
Henūz gülşen-i ˘ışķuz bahāra dek
giderüz
Kişi zaģmet çeküben Mıŝra niçün ķanda
gider
Uşda la˘lüñde-durur istedügi ķanda
gider
Üftāde-i dāġ-ı ġam-ı zencír-i belāyuz
Bir zülf-i siyehkāra ķul olmaġa sezāyuz

Zāhid bize kec baķma ki dervíş-i
gedāyuz
Biz pādişāh-ı salšanat-ı milk-i fenāyuz
Bāġ-ı dehrüñ hem ĥazānın hem bahārın
görmişüz
Biz neşāšın da ġamın da rūzigārın
görmişüz

6. İy Ŝafí ŝabr eyle yāruñ cevrine
Çünki sulšāndur gedādan ķorĥmaz

Gazel/7

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

Gazel/6

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

Kesād-ı šāli˘-i ehl-i hüner var iy ˘Aczí
Senüñle baĥt alınur bir diyāra dek
giderüz

Gazel/5

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

-

Matla‘/1

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Eylerse Nevāyí n’ola eş˘ārıma taģsín
Biz silsile-i ĥān-ı Ķırım Begli Girayuz

Gazel/5

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

Eş˘ārıma reşk itse Behiştí n’ola ˘ālem
Her nušķumuz ilhām ile söyler
budalāyuz
Šōp-ı āh-ı inkisāra pāyidār olmaz yine
˘Arŝa-i cāhuñ nice çāpük-süvārın
görmişüz

Gazel/6

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

Başlık: Nevāyí
Begli Giray.
Gazel, Kırım
Hanı II.
Mengli Giray’a
aittir (Şen
2014: 80).
Başlık: Nažírei Behiştí

Gazel/2

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

Ĥí [vü] vāv [u] şín [u] ķāf u dāl ü mím
Āh kim rūz-ı cezādan ķorĥmaz
Felek girerse kef-i Nāˇilíye dāmānuñ
Senüñle maģkeme-i Kirdigāra [dek]
giderüz

Başlık: Rübā˘í.
Nâbî’nin bir
gazelinden
(Bilkan 1997:
II/696) alınan
iki beyit bu
başlık altında
yazılmıştır.
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72b

Reşíd

72b

Rāġıb

73a

Nābí

73a

Ni˘met

73b

Dersí

73b

Vaģíd

74a

Elíf

74a

Vaģíd

74b

Vaģíd

74b

Vaģíd

75a

Vaģíd

75a

Ĥuldí

Baña ŝahbā-yı ˘işret māye-i ekdārdur
sensüz
Nevā-yı ney ĥırāş-ı gūş-ı cān-ı zārdur
sensüz
Nigāhum gül-be-çeşm-i ģasret-i
dídārdur sensüz
Ŝaf-ı müjgānlarum ĥār-ı ser-i dívārdur
sensüz
Kālā-yı cihān germ-nigāh itmege
degmez
El irmedi ģayfā diyü āh itmege degmez
Yār-ı símín-bedenüm ķadr-i niyāzı
bilmez
Niçe[dür] ķā˘ide-i bende-nevāzı bilmez
Biz sır gibi mirˇāt-ı mücellāda nihānuz
Gencíne-i ˘ışķuz dil-i dānāda nihānuz
Biz reng-i gülüz ˘ārıż-ı zíbāda nihānuz
Biz bādeyüz ammā leb-i ģamrāda
nihānuz
Ŝāf-ı dil-i mirˇāt-ı mücellāda nihānuz
Biz şu˘le-i cevherde olan māda nihānuz
Biz pertev-i ĥ orşíd-i cihān-tāb-ı
münírüz
Gülzār-ı ģaķíķatdeki şeb-nem ile sírüz
Cūş eyledi hevā-yı maģabbetle eşkümüz
Ten ŝuyı gibi aķsa ˘aceb mi sirişkümüz
Ķalb-i ˘āşıķda olan nükte vü rāzı bilmez
Başķa bir fendür anı seyyid ü rāzí bilmez
O šıfl-ı nev-resüñ ģüsn-i edāsı artar
eksilmez
Ümíd-i vuŝlatı bir dem dilümden artar
eksilmez
Göñül ĥ or olsa da senden recāsı artar
eksilmez
Kesilse riştesi şem˘uñ żiyāsı artar
eksilmez

O şehlā gözlerin tíġ-ı nigāhın itse derĥāšır
Reşídüñ çeşm[i] dāġ-ı tāze ĥūn-bārdur
sensüz
Nigeh çeşmümde neşter her nefes
sínemde bir ĥançer
Muģaŝŝal Rāġıba ˘ömrüm ģayāt-āzārdur
sensüz
Nābí o perí itmeyicek nāmeñe raġbet
Ruĥsāre-i evrāķı siyāh itmege degmez

Gazel/5

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

Gazel/6

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

Gazel/5

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

Nažar-endāz-ı serā-perde-i Ni˘met
Fenn-i taģķíķ-ı reh-i ˘ışk-ı mecāzí bilmez

Gazel/5

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

Elfāž ile fehm eyleyemez ķadrümüz
˘uşşāķ
Dersí gibi biz ķalb-i dil-ārāda nihānuz
Mest eyledi ˘uşşāķı Vaģídā yine nažmuñ
Biz teşne-i ˘ışķuz mey-i ma˘nāda nihānuz

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Her cām-ı muĥayyele Elíf eyleyeli nūş
Keśretde olan sūziş-i ġavġāda nihānuz
Çiz[er]se Vaģídā seni yārān sebük-pā
Biz ĥāk-i meźelletdeyüz ammā ki
ģarírüz
Arż-ı basíši ġarķa-i seyl-āb ider Vaģíd
Cūş eylese hevā-yı maģabbetle eşkümüz
Nüsĥa-i derd-i dilüñ ģāşiyelendürse
Vaģíd
Başķa bir fendür anı seyyid ü rāzí bilmez
Vaģíd ümmíd-i rāģat eyleme evżā˘-ı
˘ālemden
Ġamı ehl-i dilüñ dünyāda hergiz artar
eksilmez
˘Aceb mi Ĥuldiyā günden güne fikrüm
bülend olsa
Nihāl-i tāzenüñ neşv [ü] nemāsı artar
eksilmez

Gazel/6

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

Gazel/5

Gazel/5
Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/8

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

Başlık: Ni˘met

Başlık: Nažírei Elíf
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75b

Vaģíd

Ĥayāl-i dil-rübāyı çeşm-i pür-nem ķan
ider virmez
Yolında cūş-ı eşkin ˘ışķ ile šūfān ider
virmez

Ĥudā olsun nigehdārı ki dest-i ˘umreye
cānān
Dil-i āşüfteˇi biñ derd-ile pinhān ider
virmez

Gazel/4

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

75b

˘Āšıf

Āġıśte feyż-i ŝabr ile ģāl-i tebāhumuz
Ģussāda tūtiyā gibidür dūd-ı āhumuz

Gazel/5

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

76a

Rāġıb

Gazel/7

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

76a

Rüşdí

Gül-i ra˘nāsı bezmüñ sāġar-ı ŝahbā yirin
šutmaz
Her āteş tāb-ı mihr-i šārem-i vālā yirin
šutmaz
Dimeñ cānāna çín-i šurra-i ˘anber-şiken
açmaz
Metā˘-ı müşgi her bir ĥ āce-i Çín ü
Ĥoten açmaz

Bu ĥaclegāh-ı šurfa-merāsimde ˘Āšıfā
Ol Yūsufuz ki ˘iŝmetümüzdür
günāhumuz
Miśāl-i ģaşv-i mıŝra˘ feyż[i] yoķdur her
tenük žarfuñ
Šutar yir geçse ŝadra Rāġıbuñ ammā
yirin šutmaz
6. Kerem ümmíd idüp nā-ehle ˘arż-ı
iģtiyāc itme
Ŝadef her ķašre[-i] bārān içün Rüşdí
dehen açmaz

Gazel/7

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

Gazel/9

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

Gazel/5

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

76b

Rüşdí

77a

Vālí

77a

Sāmí

Lušf-ı Rezzāķı bilen ķayd-ı ma˘íşet
çekmez
Bendesin perverişe ŝāģibi zaģmet
çekmez
Zülf-i müşgínine hevādāruz
Bir bölük ˘āşıķ-ı siyehkāruz
Ŝūfí gibi žann itme bizi sübģa-be-destüz
Biz dāne-şümār-ı güher-i ˘ahd-i elestüz

İderse sed nažargāhını ķaŝr-ı kāma bir
yirden
Niçe ebvābı žann itme Ĥudā-yı źü’lminen açmaz
Bu zemín-i nev-i reˇfetde mekínet-šab˘um
Rüşdiyā híç cevelān itmege zaģmet
çekmez
Gül gibi síne-çāk iken Vālí
Yine a˘dā gözine biz ĥāruz
Sāġar-be-kef-i mey-kede-i ˘ışķ-ı
Ĥudāyuz
Farķ-ı felege cur˘a-feşān šurfa-gedāyuz

Terkîb-i
bend/1123

Başlık: Vaģídā.
Mahlas beyti
yoktur /
mecmuaya
alınmamıştır.
Başlık: ˘Āšıf
Efendi

Başlık: Rüşdí

Başlık: Tercí˘-i
Bend-i Berāy-ı
Nažíre-i Rūģí.
Başlıkta tercî‘
olarak
belirtilse de
Sâmî’nin
Rûhî’ye nazîre

23a ve 29b’deki bendlerle aynı şiirden (Kutlar 2004: 247-253) alınmıştır. Mecmuaya burada alınan bend 1. benddir. Tabloya ise bu bendin ilk ve son beyitleri
yazılmıştır.
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77b

Nābí

Bāġ-ı dehrüñ hem ĥazānın hem bahārın
görmişüz
Biz neşāšın da ġamın da rūzigārın
görmişüz

Kāse-i deryūzeye tebdíl olur cām-ı
murād
Biz bu bezmüñ Nābiyā çoķ bāde-ĥ ārın
görmişüz

Gazel/7

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

77b

Nābí
Nābí

Nābí kelāma vüs˘at-i meydān virür cinās
Çün teng ola redíf mücānister istemez
Ne ķadar olsa da pā-māl-i ziģām iy Nābí
Eyleyen kūy-ı dil-ārāda iķāmet gelmez

Gazel/5

78a

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

78b

Vehbí

Şeb-rev ki ĥ āb ġālib ola pister istemez
Āteş ki ŝubģa ķalmaya ĥākister istemez
Lušf-ıla ģāsid-i bed-ĥ āha nedāmet
gelmez
Telĥ olan míveye sükkerle ģalāvet
gelmez
Būs-ı leb-i yār olmasa peymāne çekilmez
Bí-mušrıb u ney na˘ra-i mestāne çekilmez

Gazel/8

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

78b

Vehbí

Ol gül-˘iźāra itmez eśer āh u zārumuz
Çekmekde ĥār cevr ü cefāsın hezārumuz

Gazel/5

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

79a

Vehbí

Cānā ümíd-i vaŝl idi cürm-i ˘ažímümüz
Nār-ı firāķuñ oldı ˘aźāb-ı elímümüz

Gazel/7

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

79b

Vehbí

Gazel/5

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

79b

Vehbí

Gazel/5

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

80a

Vehbí

Mušrıb egerçi píşrevinde pes istemez
Ammā ne çāre meclis-i vuŝlat ses
istemez
Her zamān bedrüñ niçün noķŝānın
itmām istemez
Ġālibā ehl-i kemāli çarĥ-ı ĥ od-gām
istemez
Ķand-ı leb-i nūş-ı dehenin šatmaġa
gelmez
Şír ü şekeri birbirine ķatmaġa gelmez

Vehbí niçe çeksün seni erbāb-ı suĥan
kim
Bu vādí-i nev-šarz-ı levendāne çekilmez
Naĥl-i ümídümüz gül-i ra˘nā açar hemān
Yek-renkdür ĥazān ile Vehbí
bahārumuz
Vehbí sürūr gelse de hercāyídür gider
Šursun göñülde ġam gibi yār-ı
ķadímümüz
Vehbí gibi felekde tecemmül-be-dūş
olan
Köhne ķabāya ķāˇil olur ašlas istemez
Bezme çek ol mest-i nāzı keyfe baŝdur
Vehbiyā
Pister-i vuŝlatda ŝoñra çoķlıķ ibrām
istemez
Dāmānına yüz sürmek imiş ĥ āhiş-i
Vehbí
İy ĥār-ı müjem sen de ŝaķın baķmaġa
gelmez

Gazel/7

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

Gazel/7

olarak yazdığı
terkîb-i
bendden
alınmıştır
(Kutlar 2004:
247).
Mükerrer
yazılmıştır,
72b’de bu
gazelin ilk iki
beyti
kayıtlıdır.
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80a

Źātí

Bizi ŝanma begüm bí-gāneyüz biz
Ģaķíķat şem˘ine pervāneyüz biz

Yiter abdāl-i ˘ışķ olduķ cihānda
Ola kim Źātiyā uŝlanayuz biz

Gazel/5

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

80a

Vehbí

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

Vehbí

Gazel/5

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

80b

Vehbí

Çeküp tíġ-ı zebānuñ Vehbiyā bürhān-ı
ķāšı˘la
Amān virme lisān-ı zümre-i ģussādı yekser kes
Nažarumda yine ol çeşmi siyehmestümdür
Vehbiyā bāġ-ı cihān olsa ser-ā-pā nergis
Çekerem şimdi ĥumār-ı ġam-ı yeˇs iy
Vehbí
Beni mest itmiş-idi neşˇe-i ŝahbā-yı heves

Gazel/7

80b

˘Uluvv-i cāh-ıla pākíze-síret olamaz
herkes
Bülend eylerse de pervāzı pā-derlāşedür gerkes
Gözin açmış yine gülzārda şehlā nergis
İder ol díde-i maĥmūrı temāşā nergis

Gazel/5

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

80b

˘Ašāyí

İy lebi Kevśer yüzi gül cān çekem el
çekmeyem
Dāmenüñden kim gül [ü] āb olmaya bíĥār u ĥas

Gazel/5

81a

Vehbí

Vehbiyā şimdi bu destār-ı muķarnes ne
belā
Murġ-ı āzāde iken oldı serüm ģabs-i
ķafes

Gazel/5

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

81a

Nābí

Gazel/5

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

81a

Źātí

Nābiyā ģamd-i Ĥudā na˘t-i [nebí]125 ola
meger
O suĥan ki_olmaya mażmūn-ı mezāyāyı heves
Medģ idegör Źātiyā merd-i Ģaķı dāˇimā
Söyleme bí-hūde söz yoķ yire urma
nefes

Gazel/5

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

İremez menzile her bādiye-peymā-yı
heves
Gāhíce ĥār-ı muġaylāna baŝar pāy-ı
heves
Çün seģer vaķtinde bād-ı ŝubģ ura ˘Ísínefes
Kimde kim vardur hevā-yı ˘ışķ ura ˘ışķa
heves

Cādde-i ˘ışķda olsam n’ola şeb-gerd-i
heves
Rāh-ı ĥ ābídedür anda ne gezer bím-i
˘ases
Ģufre-i źillete laġzíde iken pāy-ı heves
Yine bāķí ser-i şūrídede sevdā-yı heves

Bülbül-i cānuñı gel eyleme ģabs-i ķafes
Fāriġ u āzādelük semtine eyle heves

124

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Başlık:
Ģarfü’s-Sín

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
İvaz Paşa Oğlu
Atâyî’ye aittir
(Aslan 2016:
105-06).

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

124
7 beyitlik gazelin mecmuaya 5 beyti alınmış olup makta‘ı şöyledir: Virme bir dem ˘ömri ġafletle ˘Ašāyí yile kim / Bāde āb-ı Ĥıżrdur bād-ı ŝabā ˘Ísí-nefes (Aslan 2016:
106).
125
[nebí]: Dîvân’dan (Bilkan 1997: II/707) tamamlandı.
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81b

Nābí

Ne ķadar eyler ise nāle dem-i
nefes

126

medd-i

Yine andan daĥı bālāter olur medd-i127
nefes
Ol meh bu fenāda ideli ser-be-heves
Ĥ āhişger[í]-i kām içün ālūde-nefes
Rāģat idügin murġ-ı zekí fehm eyler
Pervāz-ı períşāna göre künc-i ķafes

Eśerin itse de ārāyiş-i gerdūn Nābí
Kimde vardur dimege zehre degül
ģadd-i nefes

Gazel/6

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

-

Rübâ‘î/1

--./.--./.-./.- (1,
2, ve 4.
mısralar)
--./.--./.--/- (3.
mısra)
-.--/-.-/-.--/-.-

81b

Nābí

81b

Sāmí

Āsitānuñ bendesi olmaķlıġı ķıldum
heves
El benüm ayaķ senüñ iy sāķí-i ˘Ísí-nefes

-

Matla‘/1

82a

Muģammed

Göñül zülfüñde bend ü baġa düşmiş
Ķara günlü ne müşkil aġa düşmiş

Muģammed vuŝlatuñdan dūr olalı
Firāķuñdan delürmiş šaġa düşmiş

Gazel/5

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

82a

Fetģí

Ger felekde da˘ví-i ģüsn-i cemāl eyler
güneş
Ger saña yitmek diler fikr-i muģāl eyler
güneş
İy ġamze-i ġammāzuñ elinden cigerüm
ríş
Dertlü šudaġuñ merhem-imiş
ġamzelerüñ níş
Ol ŝanem kim Leylí zülfini girihgír
eylemiş

Fetģí cān [u] dille çün mihr[i] kemter

Gazel/11

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

82b

Ferĥí

82b

Aģmed

128

görmekdedür
Burc burc ile gökde intiķāl eyler güneş129
Ferĥí kim anuñ maŝlaģatı mihr [ü]
vefādur
Hem özine hem yüzinedür maŝlaģat-i
ĥ íş
Ģaķ livā-yı ˘ışķını ŝubģ-ı ezelde
Aģmedüñ

126

Anlam bakımından “nāle dem-i” yerine Dîvân’daki “nālelerüm” ibaresi (Bilkan 1997: II/707) uygundur.

127

Anlam bakımından “medd-i” yerine Dîvân’daki “ķadd-i” ibaresi (Bilkan 1997: II/707) uygundur.
Mısra vezne uymamaktadır.

128
129

Mısra vezne göre eksiktir.

Başlık: Rübā˘í

Başlık: Beyt.
Arpaemînizâde Mustafa
Sâmî’ye aittir
(Kutlar 2004:
414).
Başlık:
Ģarfü’ş-Şín,
81b
sayfasında.

Başlık: Ferĥí
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83a

Nābí

83a

Uŝūlí

83a

Zeyní

83b

Ģayretí

83b

Şemsí

84a

Sāmí

84a

Sāmí

84a

Beyāží

Raģm idüp Mecnūnına tedbír-i zencír
eylemiş
Gülsitān-ı dehre geldük reng yoķ bū
ķalmamış
Sāye-endāz-ı kerem bir naĥl-ı dil-cū
ķalmamış
Ĥāk-i rāhuñda źelíl olduġumuz ˘izzet
imiş
Anlaruñ130 ķullıġın itmek bir ulu devlet
imiş
Ģaķķ elif ķaddüñde aġzuñ nitekim mím
eylemiş
Ķāmetüñ dāl itmek-içün zülfüñi cím
eylemiş
˘Āşıķuñ baġrında šaġlar deñlü başı varımış
Kendü bir kem ķašre deryālarca yaşı varımış
Tekye-i miģnetde Mecnūnuñ šuraġı varımış
Síne tennūrında yanar bir çerāġı var-ımış

Mihr-i ģüsnüñ bigi iy meh āsumān-gír
eylemiş
Ceyş-i ġamdan ķanda itsün ilticā ehl-i
suĥan
Ķal˘a-i himmetde Nābí burc u bārū
ķalmamış
˘Āşıķ olalı göñül olmadı ġamdan ĥālí
Be Uŝūlí bu maģabbet didügüñ miģnet
imiş

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Sen ki [ġarķ] itdüñ belāya derde inkār
eyledüñ
Zeyníye bu derdi bilsem ne ˘aceb kim
eylemiş
Cān-ıla cānān arasında ģicāb olur diyü
Ģayretínüñ kendü kendüyle ŝavaşı varımış

Gazel/6

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Eyleyüp gird-i źeķandan ĥaššını dil-ber
tırāş
Eyledi elmāsdan gūyā ki bir sāġar tırāş

Şemsí-i dil-ĥasteñe nā-ģaķ yire žulm
eyleme
Şeh Süleymānuñ ŝaķın yavuz yasaġı varımış
İttiģād-ı cins ile yek-reng olursa ĥāŝıyet
Cevher ižhār idemez her sengden
gevher-tırāş

Gazel/5

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

Zülf-i siyehi gerden-i billūra ŝarılmış
Bir perdedür ol āyíne-i nūra ŝarılmış
Metā˘-ı rūy-ı maģbūba ˘aceb el
degmemiş ķalmış
O bir sırr-ı Ĥudādur kim sebeb el
degmemiş ķalmış

Sāmí uma itdükde nigāh-ı ġażab-ālūd
Ķaŝŝāb-ı ecel ķabża-i sāšūra ŝarılmış
Çekeydüm hāleveş āġūşuma ol māh-ı
tābānı
Beyāżí ben dimezdüm híç o şeb el
degmemiş ķalmış

Gazel/5

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

Anlam bakımından “anlaruñ” yerine Dîvân’daki “itlerüñ” ibaresi (İsen 1990: 149) uygundur.

Gazel/5

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Başlık: Sāmí.
Mahlası
bulunmayan
bu gazel
Sâmî’ye aittir
(Kutlar 2004:
335).

Bu gazel tekrar
yazılmıştır, ilki
68b’de derkenardır.
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84b

Sāmí

84b

Źātí

84b

Nābí

85a

Nābí

85a

Nābí

85b

Şeyĥí

˘Ālem ġaríbe nüsĥa-i ˘ibret-nümā imiş
Her noķšası netíce-i ŝad-müdde˘ā imiş
Yine ĥ āce bize destān getürmiş
Ne destān ķıŝŝa-i cānān getürmiş

Sāmí bu kār-ĥāne[-i] sím-āb-esāsda
İksíre raġbet eylememek kímiyā imiş
Viŝāl-i Ka˘be-i cānāna şāhum
Bu Źātí cānını ķurbān getürmiş

Gazel/5

Bāšın-ı āyāt-ı Ķurˇāndur Fütūģāt u Füŝūŝ
Gevher-i deryā-yı ˘irfāndur Fütūģāt u
Füŝūŝ
Gerdān ise geşt-i dile nā˘ūre-i iĥlāŝ
Olur bereket-yāfte mašmūre-i iĥlāŝ
Göñül murāduñ ise itmek imtiģān-ı
ĥulūŝ
Ĥamūşlıķ ķadar olmaz saña nişān-ı
ĥulūŝ
Firķat [ü] derd ü belādur baña naŝ
Niçe kim aġyāra vuŝlatdur ģıŝaŝ

Ŝāģibi ĥatmü’l-vilāye olduġında Nābiyā
İki şāhid iki bürhāndur Fütūģāt u Füŝūŝ

Gazel/5

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

Reh-yāb olamaz rif˘atine zelzele Nābí
Her kim ki anuñ vird[i] ola sūre-i İĥlāŝ
N’ola bulınmasa bir gūşesinde düzd-i
nifāķ
Ferāĥdur o ķadar Nābiyā cihān-ı ĥulūŝ

Gazel/6

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

Çünki raģm ide raķíbe yārdan

Gazel/7

Şeyĥiye131 cevr ü cefādur saña naŝ
-

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

Rübâ‘î/1

--./.--./.--/- (1, 2
ve 4.
mısralar)
--./.---/.-./.- (3.
mısra)
--./.--./.-./.--

85b

Nābí

Eşk-i sitem[e] díde-i rindān maĥŝūŝ
Cām-ı šaraba meclis-i ˘irfān maĥŝūŝ
Tertíb-i ģakím-i maŝlaģat-bín-iledür
Endūha göñül ĥandeye ĥūbān maĥŝūŝ

85b

Vehbí

86a

Vehbí

Sāķí yitişüp meclis-i rindāna ķadem baŝ
Cūş-ı mey-i pür-zūruñ ile leşker-i ġam
baŝ
Zer-i ĥāliŝdür aña vāsıša-i ĥalvet-i ĥāŝ
Oķuma ya˘ní o símín teni tesĥíre ĥavāŝ

86a

Vehbí

Kes raķíb-i kāfiri çengāle ur meydāna aŝ
Tíġuñı şāh-ı cihānum ˘arş-ı istiģsāna aŝ

86a

Źātí

Virdi Ĥudā ˘ışķ-ıla bu menba˘-ı güftāra
ĥulūŝ

Gazel/5

Gazel/7

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

˘Ísí gibi tecríd-ile ol rif˘ate nāˇil
Vehbí ser-i eflāke yüri pāy-ı himem baŝ

Gazel/5

Šab˘-ı Vehbí çıķarur böyle pesendíde
güher
Ġavša itdükçe yem-i fikre miśāl-i ġavvāŝ
Vehbiyā sende bu nažm-ı heft-beyt-i
dilkeşi
İftiĥār-ıla cidār-ı Ka˘be-i ˘irfāna aŝ
Her ki bugün görmez ise görmez imiş
yarın anı

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Vezin ve anlam açısından “Şeyĥiye” yerine Dîvân’daki “Şeyĥiyā” ibaresi (Biltekin 2018: 109) uygundur.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Başlık: Rübā˘í

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
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86b

Vehbí

86b

Vehbí

87a

Vehbí

87a

Nābí

87b

Nābí

Geldi yine şevķ-ıla bu maģzen-i esrāra
ĥulūŝ
Bu nāz u reviş ķāmet-i bālāsına maĥŝūŝ
Her cünbişi reftār-ı dil-ārāsına maĥŝūŝ
Ĥilķat-i insāndan taģŝíl-i ˘irfāndur ġaraż
Ŝanma ekl ü şürb-ile terfíh-i ģayvāndur
ġaraż
Díde-i pür-ĥūnı ķıl ol çeşmesār-ı cāna
˘arż
˘Aynı ile mā-cerā-yı ˘ışķı it cānāna ˘arż
Şāne nice_olur zülf-i semen-sāya mu˘ārıż
Keştí olamaz mevce-i deryāya mu˘ārıż
Yā Rabbi beni eyleme dil-ĥaste-i ķarż
Zencír-i belāda gerdenüm beste-i ķarż

Źātí bugün eyleyigör rüˇyet-i dídāra
ĥulūŝ
Vehbí bileyim dirseñ eger bende-i ĥāŝı
Oldur ki niyāzın ide Mevlāsına maĥŝūŝ
Vehbiyā ˘arż-ı hünermendí degüldür
maķŝadum
Bu suĥandan keşf-i remz-i nažm-ı
Ķurˇāndur ġaraž
Vehbiyā terfí˘-i ķadr ü şānuña rāġıb olur
Eyle bu nažm-ı bülendi ŝadr-ı ˘ālí-şāna
˘arż
Nābí felege eylemek ižhār-ı şikāyet
Olmaķ gibidür ˘ālem-i bālāya mu˘ārıż
-

Gazel/5
Gazel/5

Gazel/7

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

Gazel/7

--./.--./.-./.---./.--./.-./.- (1.
mısra)
--./.-.-/.-./.- (2, 3
ve 4.
mısralar)
.---/.--/.--

Rübâ‘î/1

132

Dest-i ˘irfāndan olmasun dūş-ı elem
Żarbet-ĥ orí-i emān-ı ser-deste-i ķarż

132

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

87b

Źātí

İderseñ eyle ĥ āce yārı taķríż
Ŝaķın kim eyleme aġyārı taķríż

Ĥarābāt ehliyüz mest-i müdāmuz
Gel itme Źātiyā hüşyār[ı] taķríż

Gazel/6

87b

Vehbí

Ŝanki taķríž yazar nüsĥa-i ruĥsārına ĥaš
Ĥāllerle ķalem-ebrūsı ider vaż˘-ı nuķaš

Gazel/5

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

88a

Vehbí

Sāķıyā cūş-ı şarāb olsun o rütbe ifrāš
Ki esās-ı ġamı seyl-āba vire mevc-i neşāš

Gazel/7

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

88a

Vehbí

Gazel/5

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

88a

Źātí

Bāġ-ı ģüsninde ne şeb-būy u ne
reyģāndur ĥaš
Ĥašš-ı reyģāní ile şerģ-i Gülistāndur ĥaš
Mažhar-ı lušf u sa˘ādetdür ŝırāš
Meźheb-i maģż-ı hidāyetdür ŝırāš

Pek çamurdur bilürem Ķumķapu meyĥāneleri
Vehbiyā gel Ġalaša semtine git itme
ġalaš
Dār-ı dünyāda müsāfir gibi šur iy Vehbí
Ŝanma kim cāy-ı iķāmet ola bu köhne
ribāš
Oķu kim derdiñe dermān ola ĥāŝıyyet ile
Vehbiyā besmele-i sūre-i Loķmāndur
ĥaš
Šālib-i dídār-ı yāra Źātiyā
Reh-ber-i Ģaķdan kināyetdür ŝırāš

Gazel/5

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

Vezin açısından “˘irfāndan” yerine Dîvân’daki “ġuremādan” ibaresi (Bilkan 1997: II/727) uygundur.

Başlık:
Ģarfü’ē-Ēād

Başlık: Rübā˘í

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Başlık:
Ģarfü’š-Šāˇ

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
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88a

Źātí

Alaylar baġlamış ŝaģn-ı varaķda
Ŝanasın bir ulu dívān ider ĥaš

Gehí erbāb-ı ˘irfān ile Źātí
Nihāní ķıŝŝa-i cānān ider ĥaš

Gazel/8

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

88b

Vehbí

Mirˇāt-ı dilde ķor mı keder sāġar-ı neşāš
Ŝafvet virür derūna o rūşenger-i neşāš

Gazel/5

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

88b

Sāmí

Gazel/6

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

89a

Nābí

Ĥāne-i ķalbe şarāb olmasa mi˘mār-ı
neşāš
Leb-i ĥamyāze olur raĥne-i dívār-ı neşāš
Terk-i ĥ āb-ı ˘āfiyetdür ˘āşıķ-ı bímāra şarš
Ġayrıdan ķaš˘-ı nažardur díde-i bídāra
şarš

Keyfüñ mi var yine nedür iy Vehbí-i
ģazín
Pür-neşˇe nažmuñ olmada şevķ-āver-i
neşāš
Oldı her beyti bu rengín ġazelüñ iy Sāmí
Tāze mízāb-ı ĥum-ı bāde-i güftār-ı neşāš

Gazel/7

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

89a

Nābí

Remmāl-i ķażā sipihre dökdükçe nuķaš
Zinhār dime ģikmete bu kec bu saķaš
Var ise sebeb çeşm-i ġalaš-bínüñdür
Yoķsa ki ne var nüsĥa-i ģikmetde ġalaš

Žahr-ı fermānda olur Nābí düm-i imżāsı
rāst
Her cihetden istiķāmet oldı defterdāra
şarš
-

Rübâ‘î/1

89a

-

Çeşmümüñ ki çeşmesinden yoġ ise māhı
n’ola
Mūsíden bir ķıl getür gelsün žuhūra bu
nemaš

-

MüfredMuammâ/1

--./.-.-/.-./.- (1.
mısra)
--./.--./.-./.- (2
ve 4.
mısralar)
--./.--./.--/- (3.
mısra)
-.--/-.-/-.--/-.-

89a

Vehbí

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

Vehbí

Nedür bu neşˇe-i nažm-ı ˘Acem cām-ı
ĥayālüñde
Mey-i Şírāz içürmiş var ise Vehbí saña
Ģāfıž
Esbāb-ı tecemmül hedef-i tír-i nažardur
Vehbí olagör ĥırķa-i peşmínede maģfūž

Gazel/5

89b

Gazel/5

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

89b

Vehbí

Ne mümkin keştí-i iķbāle olmaķ nāĥudā
ģāfıž
Reˇís olsañ da bu yemde olur ancaķ
Ĥudā ģāfıž
Esrār-ı ġam-ı la˘l-i lebüñ sínede maģfūž
Mānend-i güher kim ola gencínede
maģfūž
Dil-i āşüftemüz eyler ĥaš-āver tāzelerden
ģaž

Ne ģikmet Vehbiyā maģžūž iken hemcinsden herkes

Gazel/5

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Başlık:
Mu˘ammāˇ-i
˘Ísí. Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Başlık:
Ģarfü’ž-Žāˇ
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Olınmaz mı benefşezār içinde verd-i
terden ģaž
Li’llāh ise va˘žında eger niyyet-i vā˘iž
Kürsiyy-i semāvāta çıķar şöhret-i vā˘iž
Çeşme görinür raķíbüñ ešvārı ġalíž
Reftārı ġalíž ü ģarf [ü] güftārı ġalíž
Terkíb-i vücūdı ser-te-ser ġılžetdür
Çeşm ü leb ü gūş [u] ser ü destārı ġalíž

Niçün ehl-i ma˘ārif eylemez ŝāģibhünerden ģaž
Ŝatmazsa eger ĥalķa važífeyle naŝíģat
Nābí o zamānlar bilinür ķıymet-i vā˘iz
-

Gerekdür vā˘ižüñ içi šola ˘ilm-ile
ģikmetle
Bu Źātí gibi ednānuñ hemān bir šaşıdur
vā˘iž
Mi˘mārí-[i] endíşe ile Vehbí-i üstād
Yapmaķda nev-ícād niçe beyt-i
muŝanna˘

Gazel/7

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Başlık: Nažírei Sinān

Gazel/7

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Gazel/7

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

90a

Nābí

90a

Nābí

90a

Źātí

Şerí˘at bārgāhınuñ bilüñ ferrāşıdur vā˘iž
Serāy-ı ķalb-i zühhāduñ şehā naķķāşıdur
vā˘iž

90a

Vehbí

Ebrūları şeh-beyt-i cemāle iki mıŝra˘
Ol mašla˘ı tażmín ile ĥaš ķıldı murabba˘

90b

Ĥalílí

Eyledüm ˘azm-i sefer iy şāh-ı ĥūbān elvedā˘
Uş meni ayırdı senden çarĥ-ı devrān elvedā˘

90b

Sinān

90b

Źātí

Eyledüm ˘azm-i sefer iy cān [u] cānān elvedā˘
Eyle šut kim gitdi tenden ırıban cān elvedā˘
Gel imdi eyle iy dil lāyı żāyi˘
Ŝaķın kim eyleme illāyı żāyi˘

Gitdi şehrüñden Ĥalílí ĥaste-i133 nāmihribān
Dil-berā ez-ĥūn-ı díde zār [u] giryān elvedā˘
Gitdi şehrüñden işigüñde ķodı göñlin
Sinān
Ĥ oşça dutġıl anı iy derdüme dermān elvedā˘
Gezer Mecnūn gibi āvāre Źātí
Ŝanasın eylemiş Leylāyı żāyi˘

91a

Şeyĥí

Yazdı ĥaddüñ varaķına yine ĥaššuñ
tevķí˘

˘Işķ ucından çoķ irer Şeyĥiye taķrí˘ u
˘itāb

Anlam bakımından “ĥaste-i” yerine Firkat-nâme’deki “ĥaste iy” ibaresi (Tavukçu 1993: 88) uygundur.

Gazel/7
Rübâ‘î/1

--./.--./.-./.---./.-.-/.-./.- (1
ve 2.
mısralar)
--./.-.-/.--/- (3.
mısra)
--./.--./.-./.- (4.
mısra)
.---/.--/.---/.---

Başlık: Rübā˘í

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Başlık:
Ģarfü’l-˘Ayn
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Ki senüñ emrüñe [meh] bende ola
mihr muší˘
Gehí derbānı men˘ eyler gehí aġyār olur
māni˘
Bize bu bābda elbette bir bed-kār olur
māni˘
˘Āşıķ ki olur būse-i ruĥsār-ıla ķāni˘
Dil-ber daĥı ol veche rıżā virse ne māni˘
Ben eylemeden dā˘iye-i vaŝla şürū˘
Fi’l-ģāl bulur píş-i raķíbānda şüyū˘
Mey çıķdıġı dem ķapandı bāb-ı tevbe
Çün ˘azm-i çemende āfitāb itdi šulū˘

Yārı teşní˘-ile terk itse zihí fi’l-i şení˘
Ķażāyā-yı emel müntic degüldür bildüm
iy Vehbí
Taŝavvur eylesem tertíbini der-kār olur
māni˘
Ümmídüñi pā-beste-i yeˇs eyleme Nābí
İģsān-ı Ĥudā bir gün ider def˘-i mevāni˘
-

Gazel/5

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

Gazel/5

Meh-tāba geldi āyine-i ābdan fürūġ
Çeşm-i ģabāb-ı āba da meh-tābdan fürūġ
Kendüsinden eylemez dil-ĥaste ˘āşıķ cān
diríġ
İtmesün dārū-yı būs-ı la˘lini cānān diríġ

Nažm-ı terümde rūşení-i gevher-i suĥan
Sāmí çü şeb-çerāġ virür ābdan fürūġ
Geçdi bezm-i Bayķara Cāmí içüp
ŝahbāsını
Vehbiyā boş ķaldı cām-ı meclis-i ˘irfān
diríġ
Şol ledünníden ĥaber almaķ dilerseñ
Źātiyā
Sen de Mūsí gibi var Ĥıżr-ı zamāna šut
ķulaġ
Egerçi ģasretüñden ölse Fetģí n’ola

Gazel/9

--./.--./.-./.---./.--./.-./.- (1
ve 2.
mısralar)
--./.-.-/.--/- (3.
mısra)
--./.-.-/.-./.- (4.
mısra)
--./-.-./.-./-.-.--/-.-/-.--/-.-

134

134
135

91b

Vehbí

91b

Nābí

91b

Nābí

92a

Sāmí

92a

Vehbí

92a

Źātí

Dāsitān-ı ehl-i ˘ışķa ˘ārifāne šut ķulaġ
Rāviyān-ı ehl-i źevķa ŝādıķāne šut ķulaġ

92b

Fetģí

Cihānda eglenebilmez nigārā senden
ıraġ
N’idem ne çāre ķılam pes göŋül
vašandan ıraġ

ger135
˘Aceb olur ki dirilür seven sevenden ıraġ

[meh]: Dîvân’dan (Biltekin 2018: 110) tamamlandı.
Mısra vezne uymamaktadır, “Egerçi ģasretüñ-ile ger ölse Fetģí n’ola” şeklinde düzeltilebilir.

Rübâ‘î/1

Gazel/5

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Başlık: Rübā˘í

Başlık:
Ģarfü’l-Ġayn

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
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Aģmed

Ĥışm-ıla çeşmi ķaŝd-ı dil ü cān ider diríġ

93a

Aģmed

93a

Nābí

Küfr-ile [zülfi]136 ġāret-i ímān ider diríġ
Ol serv-i nāz nāza daĥı nāz ider diríġ
Ehl-i niyāza merģamet[in] az ider diríġ
Oldı küşāde çeşm [ü] dile revzen-i ferāġ
137

93b

Nābí

93b

Vehbí

94a

Ŝabíģ

94a

Vehbí

Aģmedden idüben ģasenātın şehā diríġ
Her nā-maģalle ģüsn-ile iģsān ider diríġ

Gazel/6

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

Düşürdi Aģmedi ķafes-i ˘ışķa lušf-ı šab˘
Bülbülleri esír-i ĥ oş-āvāz ider diríġ
Nābí feżā-yı šūl-i emelden kenāra çıķ

Gazel/5

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

138

Geldi dāmānuma rāyiģa-i gülşen-i
ferāġ
Olsa ne ķadar ehl-i dil efsürde-dimāġ
Dilden alamaz cemāle destūr-ı ferāġ
Bir çín-i cebíne biñ cefādan ŝoñra
Yoķdur kütüb-i şer˘-i maģabbetde
ferāġ139

Meydān-ı
ferāġ
-

Serír-i mıŝr-ı istiġnāda bir sulšāndur
Yūsuf
Bu ģüsn ü bu melāģatle şeh-i ĥūbāndur
Yūsuf
Neşr-i feyż eylemese cur˘a-i ŝahbā-yı
selef
Neşve-yāb-ı eśer olmazdı hiç ebnā-yı
ĥalef
Gezdükçe ˘ıydgāhda ĥūbān šaraf šaraf
˘Āşıķlar oldı seyrine ķurbān šaraf šaraf

Görüp çāh-ı zenaĥdānuñ nice üftāde
olmaz dil
Meh-i Naĥşeb degül Vehbí meh-i
Ken˘āndur Yūsuf
Böyle ser-mest-i hüner olmaz-ıdı šab˘-ı
Ŝabíģ
Neşr-i feyż eylemese cur˘a-i ŝahbā-yı
selef
Nev-tuģfeveş bu gūne pesendíde
güfteler
Vehbí hediyye gitmege şāyān šaraf šaraf

Gazel/7

ümíde girmiş-iken tevsen-i
Rübâ‘î/1

Gazel/12

Gazel/5

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

Gazel/5

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

136

[zülfi]: Dîvân’dan (Tarlan 1966: 211) tamamlandı.

137

Vezin ve anlam bakımından “dāmānuma” yerine Dîvân’daki “dimāġa” ibaresi (Bilkan 1997: II/741) uygundur.

138

Vezin açısından “meydān-ı” yerine Dîvân’da nüsha farkı olarak dipnotta verilen “rāh-ı” ibaresi (Bilkan 1997: II/742) uygundur.
Anlam bakımından “ferāġ” yerine Dîvân’daki “mesāġ” ibaresi (Bilkan 1997: II/741) uygundur.

139

--./.--./.-./.- (1
ve 4.
mısralar)
--./.-.-/.-./.- (2.
mısra)
--./.-.-/.--/- (3.
mısra)
.---/.--/.---/.---

Başlık: Rübā˘í

Başlık:
Ģarfü’l-Fāˇ

Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki 13450 Numaralı Mecmuanın İncelenmesi ● 879
94a

Bāķí

94b

Vehbí

94b

Kemāl-i
Ümmí

94b

˘Āşıķ Žuhūr

95a

Nābí

Müje ĥaylın dizer ol ġamze-i fettān ŝaf
ŝaf
Gūyiyā cenge šurur níze-güzārān ŝaf ŝaf
Bir šaraf serv-i çemen ol ķadd-i bālā bir
šaraf
Bir šaraf gül yāsemen ol rūy-ı zíbā bir
šaraf
Tevbe ķıldum yā İlāhí neccinā mimmā
neĥāf140
Gerçi ķıldum her günāhı neccinā mimmā
neĥāf

Dil-berā göçdi bucaġuñ vah saña ģayf
oldı ģayf
Ŝoldı çün ol gül yanaġuñ vah saña ģayf
oldı ģayf
Her kim ki bulur fażl [u] ma˘ārifle şeref
Eyler anı çarĥ-ı tír-endūha hedef
Eyler sitem-i erre giríbānını çāk

Ķadrüñi seng-i muŝallāda bilüp iy Bāķí
Šurup el baġlayalar ķarşuña yārān ŝaf
ŝaf
Vehbiyā her nažrası dünyā vü mā-fíhā
deger
Geçmem ol şūĥ-ı cihāndan olsa dünyā
bir šaraf
14. Bu Kemāl Ümmí ża˘í[f]üñ tevbesin
sen ķıl ķabūl
Pādişāhlar pādişāhı neccinā mimmā neĥāf
Aġlamaķdan çaġlamaķdan gözlerüm
ķıldı bí-nūr
Gözüm ü yüzüm siyāhı neccinā mimmā
neĥāf
Kūyuñı devrān ider pervāne [tek] ˘Āşıķ
Žuhūr
Söynidi ġayr şeb-çerāġuñ vah saña ģayf
oldı ģayf
-

Gazel/9

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

Gazel/5

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

Gazel/15

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

Başlık: Kemāl-i
Ümmí

Gazel/5

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Rübâ‘î/1

--./.--./.-./.- (1, 3
ve 4.
mısralar)
--./.-.-/.-./.- (2.
mısra)
-.--/-.-/-.--/-.-

Başlık: Rübā˘í

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

Başlık:
Ģarfü’l-Ķāf

Rūşen-dildür141 perver iken ķalb-i ŝadef

140
141
142

95a

Źātí

Ķılmayanlar rāh-ı Ģaķda varını cümle
telef
Bulmadılar bilmiş ol anlar bu dünyāda
şeref

95b

Vehbí

Ŝayda gitdi yanına kelb raķíbi šaķaraķ
Ķaldı üftādeler ardınca uzaķdan baķaraķ

Bilmedi híç şeksüzin Rabbini şunlar
Źātiyā
Çünki nefsinde olar bulmadı sırr-ı men
˘aref142
Vehbiyā bezme çek ol mest-i şarāb-ı nāzı
Geçürürsin söziñi bir iki sāġar çaķaraķ

“Bizi korktuğumuzdan kurtar”.
Vezin açısından “dildür” yerine Dîvân’daki “dil ü dür-” ibaresi (Bilkan 1997: II/473) ibaresi uygundur.
Men ˘arafe nefsehū fe-ķad ˘arafe Rabbehū: “Kendini bilen kuşkusuz Rabb’ini de bilir.” (Yılmaz 2013: 492).

Gazel/5

Gazel/5

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
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95b

Vehbí

95b

Nābí

96a

Nābí

96a

Ĥalílí

96a

Źātí

96b

Aģmed

96b

˘Ašāyí

97a

Ģayātí

Nuķl olsa bezm-i meyde leb-ā-leb šabaķ
šabaķ
Būs itmege arar yine cānum šudaķ šudaķ
Bir devlet içün çarĥa temennādan
uŝanduķ
Bir vuŝlat içün yāra müdārādan uŝanduķ
Bir kerre iltifātuñ ile ĥurrem olmaduķ
Bí-gāne deñlü ŝoģbetüñe maģrem
olmaduķ
Tā ki senden ayruyam işümdür iy yār
aġlamaķ
Bülbül-i şūrídeveş feryād idüp zār
aġlamaķ
Ŝūreti ķo zāhidā gel cāna baķ
Cān içinde gizlü şol cānāna baķ

Vehbí bu dürr-i nažmumı mengūş
itmege
Baģr-i ˘Aden olursa ˘aceb mi ķulaķ ķulaķ
Nābí ile ol āfetüñ aģvālüñi naķl it
Efsāne-i Mecnūn ile Leylādan uŝanduķ

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Nābí-i ĥaste-dilde giríbān mı var meger
Cevrüñle ĥāk-ĥurde-i dūş-ı ġam
olmaduķ
İy Ĥalílí dem-be-dem derd ü firāķ [u]
zār-ıla
Aġlaġıl ögrendi çün çarĥ-ı sitemkār
aġlamaķ
Muŝģaf-ı ģüsnin dilerseñ Źātiyā
Ġayra baķma ŝūret-i insāna baķ

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Bir nefes ten çü düşe sevgüli cānından
ıraķ
Ķul bigidür kim ola devletlü ĥānından
ıraķ
Ben de bí-dil yürürem bunda çü
cānāndan ıraķ
Cānum irdi lebe hecriyle pes o cāndan
ıraķ
Oldı āşüfte göñül olalı cānāndan ıraķ
Ten ķarār eyleye mi çün kim ola cāndan
ıraķ

Niçe kim Aģmed ġaríbe ŝunıla ĥ on-ı
firāķ
Loķma-i vaŝluñ raķíb itüñ dehānından
ıraķ
Āh eger ˘ömr-i ˘azízüñ geçe Ya˘ķūb gibi
İy ˘Ašāˇí ġam-ıla Yūsuf-ı Ken˘āndan ıraķ

Gazel/5

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

Gazel/7

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

5. Düşdi ġam žulmetine Ĥıżr Ģayātí[-i]
ġaríb
Ol yüzi gül lebleri çeşme-i ģayvāndan
ıraķ

Gazel/6

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

Muġ-reviş mihrüñe diler olmaya pā-māl143

i firāķ
Olmasun ĥāk-i der-i Āŝaf-ı devr
ahzāndan (?) ıraķ144
143
144

Mısra vezne göre fazladır.
Mısra vezne göre fazladır.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Gazelin 4.
beyti derkenar.
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145
146
147

97a

Ģassān

97b

Ekmel

97b

Nābí

97b

Manyas Oġlı

98a

Ģācí

98b

Ma˘rifí

98b

Ma˘rifí

98b

Ma˘rifí

Dür-cihān göñlüñ gibi göster ĥırāmān
oynamaķ
Yaraşur šāvūsa çün ķılduķça cevlān
oynamaķ
Göster iy serv-i çemen bi’llāh ĥırāmān
oynamaķ
Kim sezādur ravża-i cennetde Rıēvān
oynamaķ
Girmez ele kām nā-ümíd olmayıcaķ
Esbāb-ı ümíd nā-bedíd olmayıcaķ
Gelmez gibi nev-˘arūs-ı kām āġūşa
Ben çeşm-sefíd o mū-sefíd olmayıcaķ

Çün seve cān oynayanı ġamzesi
zaģmında yār
Pes bu ēarbe vācib oldı saña Ģassān
oynamaķ

Gazel/6

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

Per döker pervāneveş pervāsı oldur ˘arż
ide
Ruĥlaruñ şem˘ine dil Ekmel gibi cān
oynamaķ
-

Gazel/7

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

Rübâ‘î/1

Çünki yāruñ bí-vefādur bir daĥı sevmek
gerek
Ŝan˘atı dāˇim cefādur bir daĥı sevmek
gerek
Sevdügüñ çün bí-vefādur bir daĥı
sevmek gerek
İntiķām itmek ġazādur bir daĥı sevmek
gerek
Çünki yāruñ pür-cefādur bir daĥı
sevmek gerek
Ŝan˘atı sehv [ü] ĥašādur bir daĥı sevmek
gerek
Çün yāruñ özge gözedür bir daĥı
sevmek gerek146
Anı terk itmek sezādur bir daĥı sevmek
gerek

Manyas oġlı ˘ādetidür cevr ider ol
ma˘şūķa
Cümle ˘āşıķa ŝalādur bir daĥı sevmek
gerek
Yiñi yār iy Ģācí ˘āşıķ dutdı-y-ısa
sevdügüñ
N’eyleyelüm çāre nedür bir daĥı sevmek
gerek
Olmadı Ma˘rifí yāruñdan saña bir gün
çü mihr
İtdügi cevr[i] bil ider bir daĥı sevmek
gerek
Ma˘rifí miśķāle źerre mihri meyli yoķ
saña
Anı sevmek key ĥašādur bir daĥı
sevmek gerek

Gazel/7

--./.-.-/.-./.- (1, 2
ve 4.
mısralar)
--./.-.-/.--/- (3.
mısra)
-.--/-.-/-.--/-.-

Ol sitemkār-ı147 bí-vefādur bir daĥı
sevmek gerek

Ey niçe bir šalasın bu baģr-ı ġama
Ma˘rifí

145

Anlam bakımından “göñlüñ” yerine “keklik” ibaresi daha uygundur (Canpolat 1995: 187).
Mısra vezne uymamaktadır.
Vezin açısından “sitem-kār-ı” yerine “sitem-kār” ibaresi uygundur.

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Başlık: Rübā˘í

Başlık:
Ģarfü’l-Kāf
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˘Ašāyí

99a

˘Ašāyí

99b

Muģammed

99b

Şeyĥí

100a

Ŝafí

100a

Necātí

100a

Źātí

100b

Şeyĥí

Gerçi hem ˘ayn-ı belādur bir daĥı
sevmek gerek
Ellerinden kime feryād ideyüm
emredlerüñ
Şol lebi aģmer yüzi ebyaż gözi
esvedlerüñ
Biz ol gül yüzlünüñ kūyını bir bostānserā gördük
Ki ešrāfında bizüm gibi biñ destān-serā
gördük
Düşür ŝaçuñ girihleri cāna šolaşmasuñ
Šaġıldı bu yürek görenüñ ˘aķlı şaşmasuñ
Rāstí ĥo ş çeşmedür āb-ı revānı
çeşmümüñ
Seyr iderse n’ola serv-i bostānı
çeşmümüñ
Cānumı ķurbān idüben baġrumuñ ķanın
döken
Ġamze-i tírüñle ebrū-yı kemānuñdur
senüñ
Dil aldı ķaŝd-ı cān eyler begüm ķaşuñ
gözüñ ġamzeñ
Elif ķaddüm kemān eyler begüm ķaşuñ
gözüñ ġamzeñ
İy göñül yaķdı vücūdum ser-te-ser
nāruñ senüñ
Ser çeküp çıķdı semāya āh ile zāruñ
senüñ
Yine bād-ı seģerí hem-dem-i cān olsa
gerek
Çünki bu pír-i cihān tāze cüvān olsa
gerek

Endíşeˇi ķo hele dur bir daĥı sevmek
gerek
Ma˘rifet ehline sen cehd it ˘Ašāyí çāker ol

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/9

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

Gazel/4

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

Necātí ķuluñı150 yār a yürür ˘ışķuñda
āvāre
Urupdur baġruma yara begüm ķaşuñ
gözüñ ġamzeñ
Źātiyā gel ķıŝŝa-i cānānı ižhār eyleme
Dāˇimā rāh-ı ĥafāda eyle reftāruñ senüñ

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Yaz [u] ķış fikriñi ķo vaķt[i] ŝafā bil
Şeyĥí
Her bahāruñ ŝoñı elbette ĥazān olsa
gerek

Gazel/5

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

[Ķo]148 şehi olsun münāfıķ ŝūfíler
mürtedlerüñ
Hevādan men˘ ķılmaġa ˘Ašāyí[yi] heves
ķılma
Ki serd enfāsuñı vā˘iž senüñ bād-ı hevā
gördük
Miskín Muģammedüñ cevrin arturmaġa
gelür149
El götürüñ du˘ā ķılalum ˘aķlı şaşmasuñ
Ģāżır ol görme özüñ Şeyĥí budur erde
hüner
Ol hünerden dür döker her dem feşānı
çeşmümüñ
Lušf-ıla geh geh nažar ķıl bu Ŝafí dilĥasteye
İy
y şeh-i ĥūb-ı cihān kim medģĥ ānuñdur senüñ

[ķo]: Dîvân’dan (Aslan 2016: 114) tamamlandı.
Mısra vezne uymamaktadır.
Anlam bakımından “ķuluñı” yerine Dîvân’daki “ķuluñ iy” ibaresi (Tarlan 1997: 333) uygundur.

Nâ-tamam
gazeldir.
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100b

Ģüseyní

Gül yañaġuñ çevresinde ĥašš-ı müşgínüñ
gerek
Píç ü tāb ol ģalķa-i ol zülf-i pür-çínüñ
gerek
Felā taģseb ģabíbí inní ensāk
151
Fenesyü’l-muģibbi’l-maģbūbe ģāşāk

Ķıl Ģüseyní ˘āşıķ-ı şeydāya la˘lüñden
müdām
Çünki iģsān eylemezsin bārí taģsínüñ
gerek
Melūl olduġını görüp ˘Alínüñ
Olur ol seng-dil-i dil-ber feraģnāk

Gazel/5

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

100b

˘Alí

Gazel/9

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

101a

Nižāmí

Bāġ-ı cennetdür cemāl-i cān-fezāsı
Yūsufuñ
Ŝubģ-ı devletdür viŝāl-i dil-küşāsı
Yūsufuñ

Ger Nižāmí cān u dilden yād ola yād
eyleme
Olmaķ isterseñ hevāsı āşināsı Yūsufuñ

Gazel/6

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

101b

Nižāmí

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

˘Āşıķ ˘Ömer

Cevr ü cefā vü mihr-ile153 göñlin
Nižāmínün
Bí-çāre itdi ķılmadı bir çāre perçemüñ
Men[üm] ˘ömrüm āsitānı ĥıdmetüñde iy
perí
Yitişür aġlatma cānā bu ben ˘abd-i
kemteri
Bāreka’llāh ĥūb yaratmış güzeller ser-

Gazel/6

101b

Dilden ķarār-ı zülfüñi152 ŝabrı alup ķara
perçemüñ
Āşüfte ķıldı cānı siyehkāre perçemüñ
Tel tel olmış iy perí ŝırmaya beñzer
perçemüñ
Ķaşlaruñ seyfü’l-˘Acem šuġrāya beñzer
perçemüñ
Bāġ-ı ģüsnüñ gülşeni ešrāf-ı reyģānlar
gibi
Nāfe-i misk-i Ĥoten-ārāya beñzer
perçemüñ

Murabba‘/4

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

Müzdevic
murabba‘dır.
Âşık Ömer’e
aittir (KarasoyYavuz 2010:
337).

Murabba‘/4

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

Müzdevic
murabba‘dır.

102a

˘Āşıķ ˘Ömer

Söylenür dillerde cānā dāsitānı
perçemüñ
Gör nice cānı cigerden alur ķanı
perçemüñ
Şöyle bir teˇśíre ķādir siģr-i cādūlar gibi
Bend ider bir mūy-ıla çoķ pehlevānı
perçemüñ

˘askeri154
Yā semen yā ˘anber-i sārāya beñzer
perçemüñ
Gözlerüñ Hind-i cihāndur müjgānuñ
aña ķıyās
Gör nice taĥtdan ķaçar şāh-ı ˘Acem
Tímūr-ı Ķayŝ
Derdmend ˘Āşıķ ˘Ömer híç olmadı
ġamdan ĥalāŝ
Muģaŝŝal şāh-ı cihānum alur cānı155
perçemüñ

151

Mısra vezne uymamaktadır.

152

Vezin açısından “ķarār-ı zülfüñi” yerine Dîvân’daki “ķarār u” ibaresi (İpekten 1974: 180) uygundur.

153

Anlam bakımından “mihr-ile” yerine Dîvân’daki “ķahr-ıla” ibaresi (İpekten 1974: 180) uygundur.
Mısra vezne uymamaktadır.

154
155

Vezin açısından “muģaŝŝal” yerine “mā-ģaŝal”, “alur cānı” yerine “cānı alur” ibaresi uygundur.

Arapça-Türkçe
mülemma‘
gazeldir.
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102a

Ģüzní

102b

Rízí

102b

Fetģí

102b

Ŝıdķí

103a

Ĥalílí

103a

Ĥalílí

Leşker-i hicrān içün imdāda gelmiş
perçemüñ
˘Āşıķ-ı dil-ĥasteyi ber-bāda gelmiş
perçemüñ
Ŝaķla şūmdan ĥayme-i çín-i ĥaķāndur
perçemüñ
Setr ider reˇsüñ güzel ĥān-ı zebāndur
perçemüñ
Göñlümi bu cān-ıla ol cāna göndermek
gerek
Cāna lāyıķ nesneyi cānāna göndermek
gerek
Ĥayme-i şāhí gibi ķurmış otaġı
perçemüñ
Ceyş-i ˘aķla gösterür şevķın bayaġı
perçemüñ
Cānumı yandurdı cānā nār-ı hicrānuñ
senüñ
Ŝabrumı yaġmāya virdi çeşm-i fettānuñ
senüñ
Şād ol iy dil ki bugün cismüñe cāndur
gelecek
Ĥurrem ol cān ki yine cān-ı cihāndur
gelecek

103b

Aģmed

Āyíne-i cāndur ruĥ-ı zíbāsı ˘Alínüñ
Bu gözle muģāl oldı temāşāsı ˘Alínüñ

103b

Sāˇil Oġlı

104a

˘Adní

Niçeler mübtelā olmış ķaşına İbrāhímüñ
Dehān[ı] dür düzilmiş dil başına (?)
İbrāhímüñ
Fino-fes ŝırmalı pūşí başına İbrāhímüñ
Bāreka’llāh on üç on dört yaşına
İbrāhímüñ
Şād olmaķ isteyen ġam-ıla mübtelā
gerek
˘Ālemde salšanat šaleb iden gedā gerek

Sāye-i zírindeki emrāż-ı ˘ışķı Ģüzniyā
Vaŝl-ıla tebşír idüp dil şāda gelmiş
perçemüñ

Gazel/5

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

Rízí vaŝfında zebānın beste ķıldı
ĥāmenüñ
˘Ārif-i bi’llāha kenzí mihribāndur
perçemüñ
Anca kim ķıldum temennā bunda
eglenmez göñül
Bu şikeste Fethí[yi] Şírvāna göndermek
gerek
Niçe vaŝfın itmesün Ŝıdķí o ˘anberšıynetüñ
Nāfe-i dārçíne döndürdi dimāġı
perçemüñ
Çün Ĥalílíyi şehā öldürisersin žulm-ile
Bārí tíz šut çün budur āyín ü erkānuñ
senüñ

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Cān niśār eyle Ĥalílí ķadem-i ĥākine
kim

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Koşma/4

15’li
hece
ölçüsü

Gazel/7

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

Rūzeler revnaķı şem˘-i şebistāndur156
gelecek
Ĥašš-ı leb[i] tezvír [i]dügin ŝormaġa
Aģmed
Ģācib getürüpdür ķaşı šuġrāsı ˘Alínüñ
Ģūríden ŝoyı var-ımış kendisi şimdi
melek
Çāre yoķdur dervíş gibi āh idüp derdi
yürek
Niçeler cāndan geçdi niçeler oldı helāk
Sāˇil Oġlı sen de yan āteşine İbrāhímüñ
˘Adní izi tozına yüzin sürdügi bu kim
Ķanlu gözine ŝıģģat içün tūtiyā gerek

Gazelin 3.
beyti derkenardır.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Vezin açısından “şem˘-i şebistāndur” yerine Firkat-nâme’de nüsha farkı olarak dipnotta verilen “ol şu˘le-i āndur” ibaresi (Tavukçu 1993: 196) uygundur.
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104a

˘Adní

104b

Resmí

104b

Resmí

105a

Nücūmí

105a

Nücūmí

105b

Aģmed

105b

Raģmí

105b

Raģmí

Yāruñ ayaġı tozına ķıymet cihān gerek
Belki cihān ne nesne ola baş u cān gerek
Nitekim saña ˘ādetdür niyāz ehline nāz
itmek
Velí hem baña ĥūdur157 bir nāza biñ
dürlü niyāz itmek
Āh kim ˘ālemde oldum mübtelāsı
derdümüñ
Ĥāk idiserdür meni āĥir belāsı
derdümüñ
Lušfı boyuñuñ serv-i çemenden daĥı
nāzük
Rengi ruĥuñuñ berg-i semenden daĥı
nāzük
Lāleler devridür elde cām-ı ŝahbālar
gerek
Serv-ķad dil-berler-ile māˇ-i ĥaērālar
gerek
Efkār-ı ˘ışķ-ıla dil-efgāruñam senüñ
Derdmendiyem158 ki derde giriftāruñam
senüñ
Gözi nūrı geçerken çeşme-i ĥ orşíd-i
eflāküñ
Yüzi ŝuyını dökdi yirlere rūy-ı
159

˘arefnāküñ
˘Iyddür yoķ kimse dest-i dil-rübāya
degmedük
El ucıyla gerçi biz bir merģabāya
degmedük

Cūş-ıla aġladuġını ˘ayb itme ˘Adnínüñ
˘Āşıķ olanlaruñ gözi deryā-feşān gerek
Ne ģaddüñ var senüñ Resmí bisāš-ı
ķurba ķurbiyyet
Kelímine göre ĥ oşdur kişiye pā-dırāz
itmek

Gazel/7

Şerbet-i la˘lüñden em ŝun Resmí-i dilĥasteye
Ki_iy šabíb-i cān u dil oldur devāsı
derdümüñ
Mihrüñe nice yanmasun iy māh Nücūmí
˘Ālemde bugün görmedi senden daĥı
nāzük

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Ĥūb vech-ile Nücūmí ģüsnüñi ķılar
beyān
Gülşen-i ra˘nāya lā-büd medģ-i zíbālar
gerek
Yār Aģmedi görüp didi iy ˘andelíb-i
mest
Zārílıķ eyle šurma ki gülzāruñam senüñ

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Kelāmuñ160 ˘av˘avinden nāma gelmez
źerrece noķŝān
Ne ġam ša˘nından iy Raģmí bugün her
merd-i nā-pāküñ
Künc-i ġamda ĥaste-ģāl olmış-durur
Raģmí [-i] zār
Şerbet-i vaŝluñdan ammā bir devāya
degmedük

Gazel/5

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

Gazel/5

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

157

Vezin açısından “ĥūdur” yerine “ĥū” ibaresi uygundur.

158

Anlam bakımından “derdmendiyem” yerine Dîvân’daki “dermāndeyin” ibaresi (Tarlan 1966: 220) uygundur.

159

Anlam bakımından “˘arefnāküñ” yerine Dîvân’daki “˘araķnāküñ” ibaresi (Tığlı 2006: 270) uygundur.
Anlam bakımından “kelāmuñ” yerine “kilābuñ” ibaresi uygundur.

160

Gazel/5

--./-.-./.-./-..---/.--/.---/.---
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106a

Bāķí

Ĥūbda çihre ile síne gerek
İşte maģbūb böylesine gerek

106a

Siyāhí

106b

Yaģyā

Göñlümüñ ol ġonca-i güzíne gerek
Aġlamaķ bülbül-i ģazíne gerek
Gice pervānelerle bezmi germ-ā-ger idi
şem˘uñ
Seģer baķdum ne şem˘-i meclis-ārā var
ne pervāne

161

Künc-i ġamda ķo aġlasun Bāķí
Yār sevmek anuñ nesine gerek
Cānı çıķsun Siyāhínüñ ġam-ıla
˘Āşıķ [olmaķ] anuñ nesine gerek

Gazel/5

Ĥudā kerímdür elbette eylemez faĥr u

Gazel/2

Gazel/5

162

fem
Murādına irişür her kişi Ĥudā diyerek

..--/.-./....--/.-./...---/.--/.---/.--(1. beyit)
.-.-/..-/.-.-/..(2. beyit)

Başlık: Rübā˘í,
106a
sayfasında.
Beyitler
Şeyhülislam
Yahyâ’nın
farklı iki
gazelinden163
alınmış ve bu
başlık altında
yazılmıştır.

106b

Nābí

106b

Sāmí

107a

Nābí

Símden cūybārdur kemerüñ
Ehl-i ˘ışķa medārdur kemerüñ
Fitne-i devr-i ķamer āfet-i cāndur
kemerüñ
Šavķ-ı tesĥír-i dil-i māh-ruĥāndur
kemerüñ
Ey nüsĥa-i ģüsn sırr-ı cāndur suĥanuñ
Terkíb-i cevāhir-i cināndur bedenüñ
Dü-noķša-i sürĥdan dü-leb tenvíndür
Tenvíndeki nūn-ı nihāndur bedenüñ

107a

-

Bāzū-yı fikri gibi Nābínüñ
Nāˇil-i der-kenārdur kemerüñ
Šāķatin šāk ider Sāmí-i ĥam-geşte-ķadin
Píçiş-i tārı kemend-efgen-i cāndur
kemerüñ

Gazel/6

-

Rübâ‘î/1

-

MüfredMuammâ/1

Gazel/8

164

Ger dil-berümüñ adın ŝorarsañ
Bir ķuzı onı yarumca gülüñ

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

--./.-.-/.-./.- (1, 2
ve 4.
mısralar)
--./.-.-/.--/- (3.
mısra)
--./.-.-/.-

Başlık: Rübā˘í

Başlık:
Mu˘mmā-yı
Melek. Der-

161

Vezin ve anlam gereği “göñlümün” yerine “gülmek” ibaresi uygundur.

162

Anlam bakımından “faĥr u fem” yerine Dîvân’daki “maģzūn” ibaresi (Kavruk 2001: 217) uygundur. Mecmuada söz konusu kısımda yazım hatası bulunmaktadır.
İlk beyit Dîvân’daki 355 numaralı gazelin 4. beytidir (Kavruk 2001: 381), ikinci beyit 193 numaralı gazelin 4. beytidir (Kavruk 2001: 217).

163
164

Anlam bakımından “bedenüñ” yerine Dîvân’daki “dehenüñ” ibaresi (Bilkan 1997: II/1203) uygundur.

Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki 13450 Numaralı Mecmuanın İncelenmesi ● 887

165
166

107a

Şeyĥí

Serverā servi boyuñ hem-ser-i Šūbí mi
degül
Sen Sikender-ķademüñ efser-i Kisrí mi
degül

Tek ŝalā eyle şehā yoluña baş oynamaġa
Ķadem ol demde baŝan Yūsuf-ı Şeyĥí mi
degül

Gazel/6

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

107b

Şeyĥí

Perrí-ŝıfat bu165 ne yüzdür bu şekl [ü] bu
şemāyil

Ķavvāl-i meclis-i şāh Şeyĥí terennüm
ider
Kim ķopdı her šarafdan lillāhi dürr-i ķāˇil

Gazel/7

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

Yüzi ay gün la˘li meygūn rengi gülgūn
ĥaddi sebz
Yaşı cāle işi nāle rengi lāle ķaddi dāl

Gazel/5

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

-

Matla‘Muammâ/1

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

Maģmūd Oġlı ad dimesin başuñı
meydāna ŝal
Kim bu meydāndan ķaçanlar ŝāģib-i
erdem degül
Mümkin degül Nižāmíye sensüz ģayāt
kim
Cānsuz cihān içinde dirilmek olur muģāl
Yār aña feryādumı çoĥ diñlemekden
incinür
Fetģí pes bu nāle vü efġān diríġ andan
degül
Zihí Fetģínüñ ol gevher ġamından
Gözinüñ yaşını deryā ķılan dil
Ĥalílí ĥaste vü āşüfte-ģāli
Cihānda bí-ser ü bí-pā ķılan dil

Gazel/7

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

Gazel/8

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

Gazel/6

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

Gazel/7

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

Ki_olur gören kişinüñ [elbette]166 ˘aķlı
zāyil
Çün ŝataşdı çeşmüme şol šal˘at-i
ferĥunde-fāl
Kim Ģabeşden bac alur Rūmí yüzinden
zengí-ĥāl
Aş ortasına başı aşaġa dökicek bal
Taŝģ[í]f idüben çaġıruram aduñı der-ģāl

107b

?

107b

-

108a

Maģmūd
Oġlı

Cān u dilden kim ki ˘ışķuñ gencine
maģrem degül
Ehl-i ˘irfān içre anuñ ˘izzeti a˘žam degül

108a

Nižāmí

108b

Fetģí

108b

Fetģí

109a

Ĥalílí

Cānā bu nāz-ı ġonca ˘aceb n’olısar meˇāl
Dil ĥ od senün-durur dilegüñ bu-y-ısa
me al
Yār bizden cān dilerse cān diríġ andan
degül
İçmege ger ķan dilerse ķan diríġ andan
degül
Zihí her dem beni şeydā ķılan dil
Bu göñlüm rāzını peydā ķılan dil
Beni āşüfte vü şeydā ķılan dil
Baña bu ˘ışķ odın peydā ķılan dil

Vezin açısından “bu” ibaresinin çıkarılması gerekmektedir (Biltekin 2018: 121).
[elbette]: Dîvân’dan (Biltekin 2018: 121) tamamlandı.

Gazel/5

kenar olarak
yazılmıştır.
Başlık:
Ģarfü’l-Lām

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
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109a

Ĥalílí

Ĥırmen-i gülde görüp zülf-i semen-sāy
göñül
Eyledüñ her şikeni167 píçini her cāy
göñül
Sevme didüm niçe kim eslemedüñ hāy
göñül
İy göñül vāy bu göñül iy göñül iy vāy
göñül

Āh kim ˘arż-ı cemāl itmeye ˘uşşāķa ģabíb
Beñzer ol lušf-ı kerem-kānını men˘ itdi
rakíb
Ger ölürse bu firāķ-ıla Ĥalílí ġaríb
İy göñül vāy bu göñül iy göñül iy vāy
göñül

Murabba‘/5

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

Başlık: BeRub˘-ı
Murabba˘ıyāt.
Mütekerrir
murabba‘dır.

109b

Aģmed

Aģmedem kim oķınur nāmum ile nāmei ˘ışķ
Germ ider sözlerümüñ sāzını ser-nāme-i
˘ışķ
Dil elinden biçilüpdür baña bu cāme-i
˘ışķ
İy göñül vāy bu göñül iy göñül iy vāy
göñül

Murabba‘/5

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

Başlık: Nažírei Murabba˘
Aģmed
Fermāyed

110a

Ĥalílí

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

Źātí

Gazel/6

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

110b

Aģmed

Ķıl teraģģum bu Ĥalílí[-i] ciger-ĥūna
kim ol
Gül yüzüñ medģine ĥ oş bülbül-i gūyā
mı degül
Murġ-ı cānāndan ĥaber almaķ dilerseñ
Źātiyā
Gir göñül Ķāfında perr ü bāl açan
˘anķāyı bul
N’ola meyl itseñ Aģmed āhına kim
Olur bād-ıla her dem serv māˇil

Gazel/7

110a

Gül yüziñi168 göreli zülf-i semen-sāy
göñül
Ķuru sevdāya169 yiler bí-ser ü bí-pāy
göñül
Dimedüm mi ki dolaşma sen aña hāy
göñül
İy göñül vāy bu göñül iy göñül iy vāy
göñül
˘Işķuñ iy dōst göñül Šūrına Mūsā mı
degül
Leblerüñ nefĥa-i rūģ itmege ˘Ísā mı
degül
Šālibā gel lāyı isķāš eyleyüp illāyı bul
Geç bu keśret ˘āleminden vaģdet-i
kübrāyı bul

Gazel/5

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

110b

Sa˘dí

Sa˘dí bir rind ü ĥarābātídür iy zāhid
bugün
Pendüñi gūş eylemez şol bí-nevādan
vazgel

Gazel/5

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

170

Belābil gūş idüp nūş it belābil
Ki ķomadı ˘anā dilde ˘anādil
Zülfine šolaşma iy dil bu hevādan vazgel
Bend olursın tā ki ol dām-ı belādan
vazgel

167

Gramer bakımından “şikeni” yerine Firkat-nâme’deki “şiken ü” ibaresi (Tavukçu 1993: 41) uygundur.

168

Anlam bakımından “yüziñi” yerine Dîvân’daki “yüzüñde” ibaresi (Tarlan 1966: 233) uygundur.
Anlam bakımından “sevdāya” yerine Dîvân’daki “sevdāda” ibaresi (Tarlan 1966: 233) uygundur.

169
170

Anlam bakımından “belābil” yerine “helāhil” ibaresi uygundur.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
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110b

Aģmed-i
Dā˘í

111a

Ŝafí

111a

-

111b

Nābí

111b

Sāmí

111b

Cāmí

112a

171

Nābí

Mısra vezne göre fazladır.

Ķaçma ķuluñdan iy ŝanem-i bí-vefā
güzel
Var mı cihānda ĥūblıġa ya˘ní beķā güzel
Viŝālüñdür ümíd-i cān cemālüñdür
murād-ı dil
Kilíd-i dürc-i gevherdür leb-i la˘lüñ
dilüñdür dil
Ĥall ortasına başı aşaġa dökicek yil
Ol yüzi ķamer dil-ber-i ˘ayyār adını bil

Dā˘í cihānda ķalma velí görklü ŝūrete
Uçmaġa kimse girmeye ger olmaya
güzel
Ayaġın baş iden şem˘uñ gicenüñ iki
baĥşında
Bilür bir ĥūbuñ adın kim ol almışdur
Ŝafíden dil
-

Gazel/6

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

Gazel/7

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

Matla‘Muammâ/1

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

Herkesüñ vefķ-ı murādınca Ĥudā-yı
müte˘āl
Şāma ģüsn eylemiş iģsān Ģalebe māl [ü]
menāl
Kişver-i ˘ışķuñ şeh-i ŝāģib-ķırānıdur
göñül
Ceyş-i endūhuñ reˇís-i kārvānıdur göñül
Küllü mā fi’l-kevni vehmün ev ĥayāl
Ev ˘ukūsün fi’l-merāyā ev žılāl

Başķa bir ģüsni de Nābí budur ol şehrüñ
kim
Māh-rūyānı ider ˘āşıķa teklíf-i viŝāl

Gazel/5

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

Ķāf-ı istiġnā-yı ˘ışķ u evcgāh-ı himmetüñ
Sāmiyā ˘anķā-yı vālā-āşiyānıdur göñül

Gazel/10

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

Ger derūn-i síne dārí govherí

Gazel/16

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

˘Işķuñla idüp síneˇi pür-şerģa ezel
Díbāce-i ārzūya çekdüm cedvel
Zülfinde iken ilişdi dil kāküline
Ser-menzile çıķdı rísmān-bāz-ı emel

-

Rübâ‘î/1

--./.--./.-./.- (1.
mısra)
--./.-.-/.--/- (2.
mısra)
--./.-.-/.-./.- (3

Çūn ŝadef der-ķa˘r benşín gong u lāl171

Başlık:
Mu˘ammā-yı
Ĥalíl. Derkenar olarak
yazılmıştır.

Arapça-Farsça
mülemma‘
gazeldir. Derkenar olarak
yazılmıştır.
Gazel, Molla
Câmî’ye aittir
(Karataş 2017:
205-06).
Başlık: Rübā˘í
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112a

-

112a

-

112a

Aģmed

112b

Ĥalvetí

Muģtesibden al yigirm[i] ķalbini (?) ki
ķalb-i çaķ
Ķanını maķlūb dök kim ķalbine olsun
delíl
Gözlerüm ucı göreliden lebüñi dilerem
Düşmenüñi gice gündüz dem-be-dem
ĥ or u źelíl
Diler iseñ kim dōst adını bilmek Ĥalíl
Ķarġanuñ naġmesi-le simsimi taķsím

-

Kıt‘aMuammâ/1

ve 4.
mısralar)
-.--/-.-/-.--/-.-

-

Matla‘Muammâ/1

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

Başlık:
Mu˘ammā-yı
Ķāsım

Ger dilerseñ kim ķapuñ Maģmūd-ı ĥāŝ u
˘ām ola
Aģmedi ķo işigüñde kim Ayāz olsun
begüm
8. Ĥalvetí ķanın ala gözlerüñ içer ĥışmıla
Leblerüñ raģm eylese n’ola penāhumdur
benüm

Gazel/5

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

Başlık:
Ģarfü’l-Mím

Gazel/9

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

Gazel/7

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

Matla‘/1

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

Gazel/7

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

172

172

112b

Aģmedí

112b

-

113a

Şeyĥí

ķıl
Dāˇimā serv-i bülendüñ ser-firāz olsun
begüm
Destgírüñ hem Ĥudā-yı bí-niyāz olsun
begüm
Dínüm ímānum çü ķıblem rūy-ı
şāhumdur benüm
Ķaşları miģrābum alnı secdegāhumdur
benüm

Bende olduġum ķapuñda ķadr-i
cāhumdur benüm
Bu sözi ki didüm ol Ĥālıķ güvāhumdur
benüm
˘Aķl-ı evvel rāned ber ˘aķl-ı dovom
Māhí ez-ser gonde gerded ney zi-dom
Bir gün göñülden cān[um]ı dildāra íśār
eyleyem

Mısraların ikisi de vezne göre eksiktir.

Nüh felekden kim görinür göze reng-i
āsumān
Vaŝluñuñ derdi-y-ile hecrüñde āhumdur
benüm
Yüzini šopraġ idüpdür yoluña bu
Aģmedí
Ol ümíde ki_eydesin şol ĥāk-i rāhumdur
benüm
-

Bímār gözi dem-be-dem ĥaste ciger
ķanın içer

Başlık:
Mu˘ammā-yı
Meģemmed
Çelebi

Farsçadır, derkenar olarak
yazılmıştır.
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173

113a

Ģassān

[Evvel] özümden el çekem pes ˘azm-i
dídār eyleyem
Niçe bir senden ıraķ nāle vü feryād
174

173
174
175

113a

Źātí

113b

Nebātí

113b

Nebātí

114a

Ŝafí

114a

-

114b

Nižāmí

Niçe bir sensüzin cevr ide Ģassāna bu

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

175

eyleyem
Beni gel vaŝla irür kim cānumı şād
ideyüm
Ķadr-i ˘ışķı bilmez idüm bende-i pír
olmasam
Herkesi Mecnūn ŝanurdum bend-i
zencír olmasam
˘Işķ-ıla cān u göñülden mübtelāñam
dōstum
Yüz süre ķapuña geldüm bir gedāñam
dōstum
Çín-i zülfüñ miske beñzetdüm ĥašāsın
bilmedüm
Key períşān söyledüm bu yüz ķarasın
bilmedüm

hecr
Ya nice men bu ġaríb cānuma iĥdād
ideyüm
Mā-ģaŝal levś-i cehāletle ķalurdum
Źātiyā
Āb-ı tevģíd ü ma˘ārif birle tašhír
olmasam
Bir kemíne kemterem dirler Nebātí
bendeñe
Gice gündüz ķābil-i medģ ü śenāñam
dōstum
İy Nebātí beñzedüp ķaddini yāruñ
Sidreye
Müntehā didüm velí ķadd-i ˘alāsın
bilmedüm

Benem evvel hevādār-ı ˘Alíyem
Ki ol şāh-ı cihāndur ben rehiyem
Nažar kon bā men-i miskín ki men muştāķ-i
dídārem
Be-ģaķķ-i ān ruĥ-i rengín ki men muştāķ-i
dídārem
Dir-isem ģüsn-i dil-efrūzuña ˘āşıķ
degülem
Sözüm işitme ki bu da˘víde ŝādıķ
degülem

Eger adım kimesne bilmez-ise
Sözümden yād ķılsun kim Ŝafíyem
Şenídem men cemālet-rā šaleb-kerdem u
ģālet-rā
Be-ģaķķ-i ĥašš-i ĥālet-rā ki men muştāķ-i
dídārem
Leblerüñ şerbetidür derd-i Nižāmíye
devā
Šıbbı yaĥşı bilürem ŝanma ki ģāźıķ
degülem

[Evvel]: Dîvân’dan (Biltekin 2018: 123) tamamlandı.
Redif gereği “eyleyem” yerine “ideyüm” ibaresi uygundur.
Mısra vezne göre eksiktir.

Şeyĥí didügi bu-y-ımış bímāra tímār
eyleyem

Nazm/4

Gazel/5

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Bu gazelin
matla‘ı,
Ahmed
Paşa’nın bir
gazelinin
matla‘ı (Tarlan
1966: 244) ile
aynıdır.

Farsçadır, derkenar olarak
yazılmıştır.
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114b

Nižāmí

115a

Fetģí

115a

Şeyĥí

Vaķt-i güldür šaleb-i bāde-i gül-reng
idelüm
Naġme-i çeng-ile ˘ıyş itmege āheng
idelüm
Düşeli senden cüdā bi’llāh ki ĥānum
sensidüm
Görenüñ yaşı aĥar āb-ı revānum
sensidüm
El-ģamdülillāh ölmiş-iken yine cāna
irmişem176
Cān ŝoģbetinde devlet-i cānāna irmişem

176
177

115b

Ģaķíķí

115b

Ĥalílí

116a

Ĥalílí

116a

Ĥalílí

116b

Ĥalílí

Šālib-i yāram velí hem yāra müştāķ
olmışam
Vālih [ü] sergeşte-em dídāra müştāķ
olmışam
Ben ki dervíş olmışam şāh-ı cihāndan
fāriġam
Bende-i sulšān-ı ˘ışķam ín ü āndan
fāriġam
Yüri hey bí-vefā yār epsem epsem
Beni söyletme zinhār epsem epsem
Bu riķ˘aˇi kim ol şeh-i ĥūbāna yazaram
Hecr āteşine ģasret-ilen yanayazaram
Çün gülşen-i cemālüñe ķıldı nažar
gözüm
Šañ mı dökerse žulm-ile ĥūn-ı ciger
gözüm

Bezm-i ˘ışķuñda Nižāmí ger ura lāf-ı
ĥıred
Alalum ˘aķlını bir cur˘a-y-ıla deng
idelüm
Fetģíyem ki ŝaldum uş dil ķayd-ı ˘ışķuñ
baģrına
Dür dişüñ ġavvāŝıyam iy baģr-ı kānum
sensidüm

Gazel/7

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

Gazel/6

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

Şehā bu milk esāsı saña pāyidār ola
Yaşuñ zamāne ˘ömri gibi [bí-]şümār ola

Tercî‘-i

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

İy Ģaķíķí da˘ví[-i] Manŝūr eger ķılsañ
n’ola
Nāŝır-ı Manŝūra ģayrān dāra müştāķ
olmışam
Ol Ĥalílíyem ki faķr u faĥra ķıldum
iĥtiyār
Raĥt u baĥt u tāc [u] taĥt u ĥānümāndan
fāriġam
Ĥalílí ģasretüñden düşdi bímār
Bulınmaz derde tímār epsem epsem
Ķılma Ĥalílí nāle vü feryād çoķ kim uş
Bülbül ģikāyetini gülistāna yazaram
Mihmān olursa bir gice vaŝluñ Ĥalíliye
Şükrāne dāmenini döker pür-güher
gözüm

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

177

bend178/1

Gazel/5
Gazel/7

Şeyhî’ye ait bir
tercî‘-i
bendden
alınmıştır
(Biltekin 2018:
47-52).

Mısra vezne göre fazladır.
Vezin açısından “şehā” yerine “şāhā” ibaresi uygundur.

178
Bu tercî‘-i bendin tamamı 7 benddir. Mecmuaya burada alınan bend, 3. benddir. Ancak bendin son beyti Dîvân’dakinden farklıdır. Tabloya söz konusu bendin sadece
ilk ve son (1. ve 7.) beyitleri yazılmıştır.
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116b

Ĥalílí

117a

Meşrebí

179

Aķıdduķça çeşmesinden çeşmümüñ
mādām dem
Dem mi fevt olur ki göndermez dile
peyġām-ı ġam
Gelüñüz cān-ıla biz ˘ışķa ĥarídār olalum
Baķalum āyineye šālib-i dídār olalum

117a

Ŝafí

Alalı göñlümi ol zülf-i semen-sāy begüm
Yıllar oldı çekerem derd ü ġamuñ hāy
begüm
Eyleme şimdi beni illere rüsvāy begüm
Kerem it hāy begüm begcügezüm hāy
begüm

118a

Nižāmí

118a

Aģmed

118b

Kemālí

İy ŝaçı sünbül yüzi gül zülf[i] reyģānum
benüm
Yoluña olsun fedā ˘aķl u dil ü cānum
benüm
˘Işķ šasın çıñradan āh u fiġānumdur
benüm
Söylenen dillerde şimdi dāsitānumdur
benüm
Nigāruñ zülf[i] sevdāsın ki tā ben derd-i
ser ķıldum
Dilüm dívāne vü ˘aķlum cünūn u b[í]ĥaber ķıldum

Kemlik eyler kemterín kelbüñden iy
kāmil vücūd
Geldügince bu Ĥalílí ĥasteden mādām
dem

Gazel/9

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

Çün kesād oldı bugün şi˘r-i Ża˘ífí ĥāk

Gazel/5

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

Murabba‘/7

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/8

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

olup180
Meşrebí söz yirine la˘l-i güher-bār
olalum
Nice bir ġamzelerüñ baġrumı derd-ile
dele
Dilegüñ cān-ısa cānā vireyin saña dile
Raģm ķıl [sen bu] Ŝafí ĥaste vü āşüftedile
Kerem it hāy begüm begcügezüm hāy
begüm
Ķullaruñı bí-günāh öldürmek-ise
˘ādetüñ
Pes Nižāmí bendeñüñ ŝuçı ne sulšānum
benüm
Cān-ı Aģmedden yaratmış cismüñi cānāferín
Ol bu ma˘níden dimişdür saña
cānumdur benüm
7. Bugün şi˘r-ile ˘ālemde Kemālí
urmazam ben lāf
Bilür üstād olan ŝan˘atda ben niçe hüner
ķıldum
Ne ģaddüm var ki ben şāhuñ ki taķrír
eyleyem vaŝfın
Şikeste-beste gerçi [kim] ĥayāli bu ķadar
ķıldum

179
180

Vezin açısından “aķıdduķça” yerine “aķduġınca” ibaresi uygundur.
Mısra vezne uymamaktadır.

Mütekerrir
murabba‘dır.
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118b

Nücūmí

119a

Nücūmí

119a

Muģsin

119b

˘Ašāyí

120a

Şeyĥí

120a

Ģassān

120b

Muģammed

120b

Ŝafí

121a

Aģmed

121a

Müneccimzāde

Yā Rab yine ol dil-ber-i cānāneˇi görsem
Ol ġamzesi ĥūní gözi mestāneˇi görsem
Göñül virdüm saña didüm ne didüm
˘İnāyet ķıl baña didüm ne didüm
Şükr ol şeh-i şengül yüzi gül yāra
irişdüm
Ol cān-ı cihān dil-ber-i ˘ayyāra irişdüm
Bir zamān meykede küncini maķām
eyleyelüm
Mušrıbı vā˘iž u sāķiyi imām eyleyelüm
Bulmaduķ vaŝla dest-res n’idelüm
Olmaduķ yāra hem-nefes n’idelüm
Āh-ıla ururuz nefes n’idelüm
Sūz-ı derd oldı dest-res n’idelüm

Eger taķdír dāmına muvāfıķ gelse
tedbírüm
Viŝāle döne hicrānum šapuña yitse
taķrírüm
Bāda zülfüñden nesím-i būy-ı cān
ıŝmarlaram
Āh kim bir gün ben ol sevdāda cān
ıŝmarlaram
Her seģer kim bāda zülfüñden nişān
ıŝmarlaram
Öyle beñzer ki ben ol sevdāda cān
ıŝmarlaram
Ben nigār-ı şūĥ-ı zíbā şāh-ı ĥūbān
sevmişem
Bir sa˘ādet mažharı maģbūb-ı devrān
sevmişem

181

Mısra vezne göre fazladır.

182

Mısra vezne uymamaktadır.

Pervāne ruĥuñ şem˘ine vir cānı Nücūmí
İrdügini ol şem˘a bu pervāneˇi görsem
Nücūmíyi görüp ˘ışķuñla ser-mest
Zihí ˘āşıķ mübtelā didüm ne didüm181
Diken cefāsın šartar iken dün gün iy

Gazel/7
Gazel/7
Gazel/7

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

Gazel/6

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

Gazel/7

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

182

dōst
Ben Muģsini gör uş gül-i gülzāra
irişdüm
Ger ģalāl itmese ķanını ˘Ašāyí gözüñe
˘Işķdan aña dem urmaġı ģarām
eyleyelüm
Şeyĥí cān bāġına ķılur pervāz
Uşanur-ısa bu ķafes n’idelüm
8. Dem-hevāsından uralı Ģassān
Medģ-ile oldı pür-heves n’idelüm
Göñlüne vaķtihā girer ķalbin
Seyr ider baģr üzre ĥas n’idelüm
Muģammed ĥaste-dil miskín cüdā düşdi
cenābuñdan
Cebínüm levģına gör kim ne taģrír itdi
taķdírüm
Gel ˘ıyān itme Ŝafínüñ rāzını bir būse vir
Kim bu peyġāmı dehānuña nihān
ıŝmarlaram
Aģmedüñ gözine ˘arż olsa ĥayāl-i
˘ārıżuñ
Çeşmesine çeşmümüñ āb-ı revān
ıŝmarlaram
Ben Müneccim-zādeyem ki ol büt-i
cānāneˇi
Cān daĥı bilmez ˘aceb bu şöyle pinhān
sevmişem

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

Gazel/9

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Gazel/7

-.--/-.-/-.--/-.-
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121b

Ma˘rifí

121b

˘Irāķí

Uş yine bir síb-ġabġab bih-zenaĥdān
sevmişem
Lebleri mül çihresi gül çeşm-i fettān
sevmişem
İy ģabíbüm dilsitānum dōstum
183

122a

˘Adní

122a

Aģmed

122a

-

122b

Sāmí

122b

Sāmí

123a

Sāmí

Nice dām olmaya āzāde-y-iken Ma˘rifí
dil
Görüp ol mekkāreˇi bir kez negāhān
sevmişem
Bu ˘Irāķí hecr yolında yanar

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Cān cemālüñ şem˘ine pervānedür
Aģmed bugün
˘Āķıbet ˘ışķuñ odına yanasıdur dōstum

Gazel/5

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

184

İy güler yüzlü gülistānum dōstum
Cān cemālüñ şem˘inüñ pervānesidür
dōstum
Dil müselsel zülfüñüñ dívānesidür
dōstum
Dil ŝaçuñ zencírinüñ dívānesidür
dōstum
Cān cemālüñ şem˘inüñ pervānesidür
dōstum
Nažar kon bā men-i miskín ki men muştāķ-i
dídārem
Be-ģaķķ-i ān ruĥ-i rengín ki men muştāķ-i
dídārem

Bilmiş ol ģūr-ı Rıēvānum dōstum
Ger teraģģum eylemezseñ ˘Adní yüzüñ
şem˘ine
˘Āķıbet pervāne gibi yanasıdur dōstum

Şenídem men cemālet-rā šaleb-kerdem u
ģālet-rā
Be-ģaķķ-i ĥašš-i ĥālet-rā ki men muştāķ-i
dídārem

Nazm/4

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

Şí˘aveş āĥir olur ķāmeti ālāmda lām
Çıķaran vaż˘-ı teberrā ile düşnāmda nām
Ķaçan kim nükte-senc olup açar ol māh-ı
gülfem fem
Rümūz-ı ˘alleme’l-esmādan urmaz daĥı
Ādem dem
˘Aks-i ruĥsārumla rūy-i yārı pür-zíb
eyledüm
Ol Ĥašāyí-kāġıd-ı rengíni teźhíb
eyledüm

Sür yüzin zeyline erbāb-ı ķulūbı ceźb it
Sāmiyā eyleyegör ŝūret-i ikrāmda rām
Ģabābāsā felekler mużšaribdür dūd-ı
āhumdan
Firāķ-ıla idelden Sāmiyā āfāķı giryem
yem
Cān-ı şírín ģabbetü’s-sevdāy süveydā-yı
dili
Çeşm-i bímāruñ içün ma˘cūn terkíb
eyledüm

Gazel/5

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

183

Mısra vezne göre fazladır.

184

Vezin açısından “Rıēvānum” yerine “cinānum” ibaresi uygundur.

Gazel/5

Gazel/4

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

Farsçadır.
114a’daki
nazmın aynısı
olup der-kenar
olarak tekrar
yazılmıştır.

Nâ-tamam
gazeldir.
Arpaemînizâde Mustafa
Sâmî’ye aittir
(Kutlar 2004:
355).
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123a

Sāmí

Ser-nāme-i vücūda yazup nūn ve’l-ķalem
Pírūze-ģoķka-i felege ŝundı el ķalem

Bí-reng ü nām idi daĥı nüh-ŝafģa-i felek
Çekmişdi levģ-i fıšrata naķş-ı ezel ķalem

Gazel/3

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

123a

-

Yaluñuz ben miyem şehr-i ġamnāk
Vilāyet hep senüñ-çün šutdı mātem

-

MüfredMuammâ/1

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

123a

-

-

Matla‘Muammâ/1

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

123a

-

Yitişivirgil baña tā göñlümi fāriġ ķılam
Düşmenüñ ķadeģi her dem eyā ŝāģibkerem
Şi˘re šālib gice bir dil-ber ile cem˘ oldum
İdüp ižhār-ı maģabbet aña şeydālandum

Didi oġluñ olayum iy şu˘arānuñ pederi
Ĥ oş diyüp síneye çekdüm aña
babalandum

Kıt‘a/2

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

123a

-

Būse-i dādí be-men ey şūĥ çendín nāz çíst
Ger peşímān geşte bāşí bāz ber-cāyeş nehem

-

Müfred185/1

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

123b

-

MüfredMuammâ/1

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

123b

˘Ulví

Gazel/7

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

123b

Aģmed

Gazel/5

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

123b

Bahāˇe’d-dín
Naķşibendí

Sefer ehli-y-idüm ammā gelicek şehrüñe
ben
Sende bu şekli görüp rāy-ı seferden
geçdüm
Müjde iy pejmürde-dil kim rāģat-ı
cāndur gelen
Cān meşāmına hevā-yı zülf-i cān[ān]dur
gelen
Firāķ-ı yāra ŝabr olmaz gidelüm bārí
şehrüñden
Göñül çün ŝındı cebr olmaz gidelüm bārí
şehrüñden
Yā Rab çi ĥ oşest bí-dehān ĥandíden
Bí-vāsıša-i çeşm-i cihān-rā díden
Benşín sefer kon ki be-ġāyet ĥūbest

Rübâ‘î/1

--./.-.-/.--/- (1.
mısra)

Ģasretinden la˘lüñüñ ˘Ulvínüñ iy ārām-ı
cān
Yaş dökilür gözlerinden dem-be-dem
ķandur gelen
Göñül gör Aģmede ne_itdi ki sevdāña
düşüp gitdi
Mešā˘-ı ŝabrı šaġıtdı gidelüm bārí
şehrüñden
-

Nazım şekli başlıkta “kıt‘a” olarak kayıtlı olsa da mecmuaya tek beyit alındığı için “müfred” olarak belirtilmiştir.

Nâ-tamam
gazeldir.
Arpaemînizâde Mustafa
Sâmî’ye aittir
(Kutlar 2004:
355).
Başlık:
Mu˘ammā-yı
İlyās
Başlık:
Mu˘ammā-yı
˘Alí
Başlık: Ķıš˘a.
Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Başlık: Ķıš˘a.
Farsçadır, derkenar olarak
yazılmıştır.
Başlık:
Mu˘ammā-yı
Yūsuf.
Başlık:
Ģarfü’n-Nūn.

Başlık: Ĥ āce
Bahāˇe’d-dín
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Bí-minnet-i pā gird-i cihān gerdíden

124a

Aģmed

124a

Aģmedí

124a

Ģasretí

124b

Necātí

124b

Aģmed-i
Dā˘í

124b

˘Ulví

125a

Tāˇibí

Çün dehānuñ sırrını ŝordum mükerrer
ġoncadan
Didi kim yoķdur bu rāzı açmaġa bizde
dehen
Bir sözi şeker dili şírín cān severem ben
Bir šudaġı la˘l-i Bedaĥşān severem ben

Gazel/5

İy dişi lüˇlüˇ ķaşı yay ķandasın
İy yüzi ĥ orşíde hem-tā ķandasın

Bülbül-i gūyā olup medģ itse Aģmed
la˘lüñi
Ġoncalar ˘Ísí demidür diyü çāk ider
kefen
Fāş oldı anuñ ˘ışķı-y-ıla Aģmedí miskín
Yār eyle ŝanur ki[m] anı pinhān severem
ben
Ģasretínüñ ģāli pek düşvārdur
Bir peyāmuñ gelse cānā ķandasın

Gerçi sen bu lebler-ile ĥalķ-ı ˘ālem
cānısın
Ŝorduġum ˘ayb eyleme bi’llāh kimüñ
cānānısın
İy göñül ˘āşıķ-ısañ ˘āķıl [ü] hüşyār olasın
Bí-vefā yār-ıla sen olmaya kim yār olasın

Gerçi nāzükdür Necātí ĥūbları ŝayd
itmede
Diller almaķda velí sen de cihān
fettānısın
Olmasun Dā˘í gibi degmeye şāhum
diyesin

Çünki rūşendür yüzinüñ mihri her
āyíneden
Nisbet itmek bu yüze bí-vech her ayı
neden
Ārzū ķıldum zülfini yāruñ girü bí-˘aķl u
dín
Başuma gör düşdi sevdā-yı cünūnü’l˘āşıķín

Özüne186 cān viresin zülfine ber-dār
olasın
Ĥašš-ı žulm-ile bu yıl žulmetdesin ˘Ulví
daĥı
Umma Ĥıżr āb-ı ģayātın Aģmed-i
yāríneden (?)
Dil-berüñ cevr ü cefāsına it şikíb iy
187

Tāˇibí
Kim buyurmışdur Ĥudā zírā yuģibbü’ŝŝābirín188

186

Mecmuada “ ”اوزوﻧﮫşeklinde yazılmış, ancak gramer bakımından “özine -  ”اوزﻧﮫolması uygundur.

187

Mısra vezne göre fazladır.
[Va’llāhü] yuģibbü’ŝ-ŝābirín: “Allah sabredenleri sever” (Âl-i İmrân 3/146).

188

--./.--./.--/- (2, 3
ve 4.
mısralar)
-.--/-.-/-.--/-.-

Gazel/5

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

Gazel/6

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Naķşibendí.
Farsçadır.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

898
125b
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Nižāmí

Āĥir iy dil-ber cefā itmekden uŝanmaz
mısın
Müddet-i ˘ömrüñ nihāyet buldı sen
uŝanmaz mısın 189
Dil-berā ĥūblar ķamu eyler vefā illā ki
sen
Kimse ˘āşıķlara ķılmaz cefā illā ki sen191

125b

Fetģí

126a

Du˘āˇí

126a

?

İy büt-i şírin-zebān dil-ber-i serv-i revān
Bir gicecük odaya gele misin mihribān

126b

Mūsā

126b

Ĥalílí

127a

Ĥalílí

İy leb-i ġonca yüzi gül síb-źeķan mısın
nesin
Ĥašš-ı benefşe lā[le]-ĥad serv-i çemen
misin nesin
Çü düşdüm senden ayru iy güzel ĥān
İşümdür nāle vü feryād u efġān
Eger bu nev˘-ile ķalursa hicrān
Gözüm ķan aġla cān vir dil ciger yan
İy beni şeydā ķılan gül yüzlü yārum
ķandasın

192

˘Ārıżuñ göster güle gülşende
zíbālanmasun
Serve ˘arż it ķaddüñi nāz-ıla
ra˘nālanmasun

İdemez dirsin Nižāmí beni raķíb-ile
ŝayd190
Çünki āhūsın ya sen it-ile avlanmaz
mısın
İy ki senden fetģ-i bāb olmaz bu miskín
Fetģiye
Baġlamazlar ķapu ber-rūy-ı gedā illā ki
sen
Gülşen-i ģüsnüñde medģ itse Du˘āˇí-i
193
ģayrān
Lāleler nāzüklenüp güller
mušarrālanmasun
Her ŝabāģın šurasın Mevlānāya viresin
Ĥ āce selāmün aleyk her ŝabāģ her
zamān194
Mūsiye tízlik eyleyüp baķma raķíbe
ĥışm-ıla
Ķanda gözümdesin [˘aceb] gözde diken
misin nesin
Felek ayırdı benden ol cemíli
Cemílü’l-ģüsn ol ŝun˘-ı celíli
Ölürse çünki bu ġamdan Ĥalílí
Gözüm ķan aġla cān vir dil ciger yan
Tā cemālüñ merġzārından Ĥalílí düşdi

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/8

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

Gazel/6

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

Murabba‘/7

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

Gazel/7

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

šut195

189

Vezin ve anlam bakımından “buldı sen uŝanmaz mısın” yerine Dîvân’daki “bula sen ŝanmaz mısın” ibaresi (İpekten 1974: 203) uygundur.

190

Vezin açısından “Nižāmí beni raķíb ile” yerine Dîvân’daki “raķíb ile Nižāmí beni” ibaresi (İpekten 1974: 203) uygundur.

191

Mısra vezne göre eksiktir.

192

Başlık:
Murabba˘.
Mütekerrir
murabba‘dır.

Makta beytinde mahlas Du˘āˇí olarak verilmiştir. Kınalı-zâde Tezkiresi’nde de Du˘āyí maddesinde bu gazelin 1. ve 3. beyitleri onun şiirlerine örnek olarak verilmiştir
(Kutluk 1989: I/381). Ancak aynı gazel 6 beyit olarak Ahmed Paşa Dîvânı’nda da (Tarlan 1966: 286-287) bulunmaktadır.
193
194

Mısra vezne uymamaktadır.

Beyit vezne uymamaktadır.
195
Anlam bakımından “šut” yerine Firkat-nâme’deki “dūr” ibaresi (Tavukçu 1993: 111) uygundur.
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127b

Ĥalílí

127b

Ĥalílí

128a

Fenāyí

128a

Źātí

128b

Ĥalílí

128b

Ĥalílí

129a

Ŝafí

Cān u dilden sevdügüm zíbā nigārum
ķandasın
Görmişem Ģaķķuñ nişānın dōst
símāsında ben
Olmışam vālih [ü] ģayrān196 rūy-ı
zíbāsında ben
Ol ki ša˘n eyler yüzi şems-i ēuģāya
şimdiden
Āh kim raģm eylemez men mübtelāya
şimdiden
Āh kim düşdi göñül bir bí-vefāya
şimdiden
Ben vefā göster direm başlar cefāya
şimdiden
Şehā bu benligi bāzār-ı ˘ışķda senden
aldum ben
Anuñ-çün bu derūnumda aradum seni
buldum ben
İy dōst ne bí-vefā-y-ımışsın
Başdan ayaġa cefā-y-ımışsın
Lušf-ıla şol ķarşudan gül yüzlü
yārumdur gelen
Göñlümüñ şehrinde ya˘ní
şehriyārumdur gelen
İy yār aldı göñlümi ol ĥašš-ı ˘anberín
Hem aķdı ŝu gibi yüzüñe cān-ı nāzenín

Dimedüñ bir gün aña iy murġ-ı zārum
ķandasın
Ol Ĥalíliyem ki ġamgín yürürem
žāhirde lík
Şāźumānam her nefes göñlüm
temāşāsında ben
Didüm iy dil-ber Ĥalíliye iñen cevr
eyleme
Didi ögrenmek gerek cevr ü cefāya
şimdiden
Şem˘-i dil-sūzuñla āh itseñ Fenāyí šañ
degül
Çünki ķābildür ˘alā-ģüsnin ˘ašāya
şimdiden
Vücūd iķlímini bir bir teferrüc eyleyüp
āĥir
Çü sensin Źātiyā maķŝūd anuñ-çün saña
geldüm ben
197

Ķaddüñ hevāsın ider Ĥalílí
Belāda198 ˘aceb belā-y-ımışsın
Ger Ĥalílíyem bu yolda cān virem
şükrāne ben
Çün ģabíbüm dil-berüm yārum
nigārumdur gelen
Dirmiş Ŝafiyi bir gün uzaķdan ben
oķlaram

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Başlık: Nažírei Fenāyí

Gazel/6

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Gazel/5

--./.-.-/.-

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/6

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

199

129a

˘Adní

129b

Rıżāyí

Gözüm yaşına raģm it sürme derden
Ki merdüm-zādedür düşmiş nažardan
Sen şāhuñ eger gire ele ĥāk-i derinden
Bu mertebe yig ˘āşıķa nūr-ı baŝar[ın]dan

N’olaydı olaydı ol sa˘ādet aña ķarín
Yolında dil-berüñ cān virmek-içün
Eyā ˘Adní ģaźer eyle ģaźerden
˘Āşıķ mı diyeler aña dünyāda Rıżāyí
Ki_endíşe ķıla ˘ışķ yolınuñ ĥašarından

196

Vezin açısından “vālih [ü] ģayrān” yerine “ģayrān u vālih” ibaresi (Kavaklıyazı 2015: 65) uygundur.

197

Vezin açısından “ķaddüñ hevāsın” yerine Firkat-nâme’deki “ķaddüñe heves” ibaresi (Tavukçu 1993: 142) uygundur.
Vezin açısından “belāda” yerine Firkat-nâme’deki “bālāda” ibaresi (Tavukçu 1993: 142) uygundur.

198
199

Vezin açısından “olaydı ol sa˘ādet” yerine Dîvân’daki “bu sa˘ādet olaydı” ibaresi (Özkan 2015: 176) uygundur.

Gazel/8

900
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129b

Ģamdí

İy meh [ü] ĥ rşíd-i ˘ārıż mašla˘-ı
envārsın
Šāli˘ u baĥt u sa˘ādet kevkebine yārsın
Ġamze-i ġammāz-ıla ser-fitne-i ˘ayyārsın
Yārsın ˘ayyārsın dildārsın mekkārsın

130a

Cināní

130a

?

130b

Şāhí

Yoķ sitārem ki olam ol meh-i tābāna
yaķın
Oldı cān benden ıraķ olmadı cānāna
yaķın
˘Ārıż est ín yā ķamer yā lāle-i ĥamrāst ín
Yā şu˘ā˘-i şems yā āyíne-i dil-rubāst ín
Yarıldı yürek yār-ı dil-āzārı sevelden
Ķan oldı ciger dil-ber-i ˘ayyār[ı] sevelden

Dil-berā bir serv-ķad símín-beden
dildārsın
Bir gül-endām [u] semen-símā şekergüftārsın
Ģamdí dervíş-ile birüz diyüben bí-zārsın
Yārsın ˘ayyārsın dildārsın mekkārsın
Ruĥuñ altında Cināní didi zülfüñi görüp
Nice küfr-ile ne ĥ oş oldı vü ímāna yaķın

Murabba‘/6

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

Gazel/7

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

Šūší-i şekker-zebān yā ķumrí-i bāġ-ı cinān
Bulbul-i bí-ĥānumān yā cāmí-i şeydāst ín
6. Ĥ oş-reng-i lešāfet virür eş˘ārına Şāhí
Nāzüklik idüp ol leb-i ruĥsārı sevelden

Gazel/9

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

Gazel/7

Başlık: BeRub˘-ı
Murabba˘ıyyāt.
Mütekerrir
murabba‘dır.

Gazel
Farsçadır.

Bülbül gül-i hercāyí içün ad idüp eydür
Ķan oldı yürek şāhid-i bāzārı sevelden

200
201
202

130b

Necātí

Diler-iseñ ki dil-i ĥaste yarasın göresin
Ölicek sínemi ĥançerle yarasın göresin

131a

Keşfí

Ol mehüñ sen ki dilā ķaşları yāsın
göresin
Tíz virüp cān oķına üstüñe Yāsín göresin

131a

Ma˘rifí

İy dil ķaçan kim ol meh ĥūblar ˘alāsın
göresin
Ebruyāsına cānuñ ķurbān viresin

131b

İnkisārí

göresin201
Söyle iy dil ol perí zülf-i siyāh
oynatmasun
Çeşm-i āhūsın süzüp aġyār gāh
oynatmasun

Ger Necātí ķuluña ķahr u200 düşnām
idesin
Şevķ-ıla şām [u] seģer ģamd ü śenāsın
göresin
Keşfiyā şimdi ġamın çekdügüñe ġuŝŝa
yime
Bir gün ola ki anuñ lušf [u] ˘ašāsın
göresin
Pāyına yüz sür bu rūy-ı Ma˘rifíden iy
ŝabā
Çünki ol māhuñ šapusına varasın
göresin

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/9

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

Bu güzellik bāķí ķalmaz sevdigüm bir
gün gider
Ŝoldurup bād-ı felek gül ruĥlaruñ ĥazān
ider202

Murabba‘/4

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

Vezin açısından “ķahr u” yerine Dîvân’daki “ķahr ile” ibaresi (Tarlan 1997: 388) uygundur.
Beyit vezne uymamaktadır.
Mısra vezne uymamaktadır.

Müzdevic
murabba‘dır.
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203
204
205

131b

˘Ašāyí

132a

Şírāzí

132a

Rūmí

132b

Kemālí

133a

Aģmedí

133a

Mehdí

133b

Mihrí

Raķŝa girmesün o ĥūb kim niçe yüz biñ
ķan olur
Bezm-i a˘dā içre bize kim semāh
oynatmasun
Ĥašš[ı] devridür bugün misk ol
Ĥotenden gelmesün
Dişleri devrānı-dur[ur] dürr ˘Adenden
gelmesün
Gül yüzi ķatında anuñ lāle
nāzüklenmesün
Bāġ içinde ˘ārıż ol ala nāzüklenmesün203

Bu ˘Ašāyíden dimişler yāra çoķ yañlış
ĥaber
Kim ne dir-ise disün cehd-ile senden
gelmesün
Ķo maģabbet tevbesinde ayrı sen
Şírāziyi
Ķaluban artsın bir iki gün ķala

Şehā ġamzeñ ĥadenginden ciger ķan
olmasun n’olsun
Ķaşuñuñ yāsına cānum ya ķurbān
olmasun n’olsun
İy yüzi ĥ orşíd-i tābān ķandasın
V’iy yañaġı ģūr u Rıēvān ķandasın
İy yüzi tāze gülistān ķandasın
Gözi nergis zülf[i] reyģān ķandasın

nāzüklenmesün
Eyā sen Yūsuf-ı Mıŝrí ayaġuñ tozı
Rūmínüñ
Gözine çekmege kuģl-i Ŝıfāhān olmasun
n’olsun
Gel Kemālí derdine ķılġıl devā
İy viŝāli derde dermān ķandasın
7. N’ola bir kez uġrayup diseñ ki hey
Aģmedí zār u períşān ķandasın

Gözlerüñden hey baña mekr-ile
ġavġādur gelen
Ŝaçlaruñdan dem-be-dem başuma
sevdādur gelen
Ben umardum ki baña yār-ı vefādār
olasın
Kim bilürdi seni kim böyle cefākār olasın

İnkisārí ˘āşıķuñ nārı seni sūzān ider
Cevr-ile šāķ-ı semāyı dūd-ı āh
oynatmasun
Gazel/5

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

Gazel/6

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

Gazel/5

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

Gazel/11

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

204

Niçe müddetdür gülistāndan ıraķ
Bārí iy murġ-ı ĥ oş-elģān ķandasın
Zülf [ü] ruĥsāruñ-durur maķŝūdı
Mehdínüñ hemān
Şol cihetden kim baña dāˇim temennādur
gelen
Şimdi bir ģāldeyüz kim ilenen
205

düşmānına
Dir Siyāhí gibi sen de rū-siyehkār olasın

Mısra vezne göre eksiktir.
Mısra vezne göre fazladır.
Vezin açısından “düşmānına” yerine Dîvân’daki “düşmenine” ibaresi (Arslan 2007: 277) uygundur.

Gazel/8

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Başlık: Kemālí
Başlık:
Aģmedí

Mahlas
“Siyāhí”
olarak
geçmekte;
ancak gazel
Mihrî Hatun’a
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aittir (Arslan
2007: 277).

206

133b

Aŝílí

134a

Şeyĥí

134a

Ŝafí

134a

Ģasretí

134b

-

134b

-

134b

Yitişdi cān lebe bí-zār oldı cān benden
Dil oldı ĥūn degül āgāh dilsitān benden
Ne ĥaber virdi ŝabā zülf-i períşānuñiçün
Ki benefşe ķara yaŝlu görinür anuñ-içün

Ķatı raķíb yüzinden Aŝílí münfa˘ilem
Ki çoķ incinür ol ĥāk-i āsitān benden
Dürr [ü] cevher ŝaçılur nāzük ü ter söz
yazılur
Şeyĥí inşā idicek şol leb [ü] dendānuñiçün
Cevr-i hicrāndan ˘aceb mi iy Ŝafí bulsañ
ĥalāŝ
Çün günehkār ümmetinüñ Muŝšafāsıdur
gelen
Tābum ķomadı Ģasretiyā miģnet-i
hicrān
Tā ayrılalı bu dil-i pür-derd vašandan
-

Gazel/5

Şem˘[i] mūmsuz eger elüñe_alasın
Ol dem ol maģbūbuñ adın bilesin

-

134b

-

134b

˘Adní

Müjde iy cān kim sözi rencüñ şifāsıdur
gelen
Şād ol iy dil kim özi derdüñ devāsıdur
gelen
Ayrıldı yine bu dil-i pür-derd vašandan
Ŝan cān-ı ˘azízüm benüm ayrıldı
bedenden
Sārbānuñ arķasından yükini alġıl yaķın
Diler-iseñ kim bilesin adını iy pāk-dín

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Matla‘Muammâ/1

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

-

Matla‘Muammâ/1

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

Bilmek dilerseñ adını dildārumuñ iy yār
sen
Al yūnus[ı] at balıġı āĥirne ķo dört kāme
sen

-

Matla‘Muammâ/1

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

Didüm aduñı ķılġıl baña ˘ıyān206
Eli yiñin gösterür ol nev-cüvān
Bundan ižh[ā]r ile didüm aduñı
Kalb-i ba˘ż it māliki dir bí-gümān
Gözüm yaşına raģm it sürme derden
Ki merdüm-zādedür düşmiş nažardan

-

NazmMuammâ/2

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

Başlık:
Mu˘ammā-yı
Kemāl

-

Matla‘/1

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

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Adnî’ye ait bir
gazelin
matla‘ıdır

Mısra vezne uymamaktadır.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Başlık:
Mu˘ammā-yı
Cemāl
Başlık:
Mu˘ammā-yı
Müˇíd
Başlık:
Mu˘ammā-yı
Yūsuf
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134b

?

135a

Nižāmí

135a

Şeyĥí

135a

Źātí

135b

Aģmedí

135b

Āteşí

136a

Vaŝfí

136a

Nābí

136a

Źātí

˘Aceb mi ġurbete düşsem çü ķıldum
zülfüñi arzū
Düşüñüñ yādına her dem gözümden
dökilür lüˇlū
Nigārā aldı ĥaššuñdan benefşe reng ü
sünbül bū
Ki bāġı ĥurrem eyler o dimāġı ĥ oş-dem
ider bu
Nigārā ĥaddiñüñ lušfı ķomadı gülde
reng [ü] bū
Apardı gözlerüñ siģri gözinden nergisüñ
uyĥu
Zāhidā illāyı añla cān u dilden lāyı ķo
Yoķ yire lāf u güźāf itme ķurı da˘vāyı ķo

Yaşından dídemüñ šañ mı eger çevreñ
yaşarursa
Ki ĥaērāsuz degül-durur nihāl-i Šūbí-i
mínū
Leb [ü] dendānuñuñ vaŝfın Nižāmí
nažm itdükçe
Niçe ĥ oş neśr ider görseñ cihāna la˘l-ile
lüˇlū
Eline cām alup Şeyĥí seni medģ itse
gülşende
Ŝurāģí źikr ider ķul ķul çaġırur fāĥte kū
kū
Šālib-i dídār-ı Ģaķk iseñ ģaķíķat Źātiyā
Fāriġ u āzāde ol dünyā ile ˘uķbāyı ķo

Gazel/5

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

Gazel/6

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

Gazel/7

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

Gazel/6

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

Ne ġamzeñ oĥı kim atsañ nişāna irer iy
meh-rū
Yavuz göz görmesün sini eyā Türk-i
kemān-ebrū

7. Bugün çün Aģmedí sinüñ hevāña
āşinā oldı
Cihān düşmān olur-ısa aña iy dōst ne
ķayġu

Gazel/8

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

Apardı ˘aķlumı nā-geh seģer ol merdümi cādū
Çeker zencír-i zülf ilen be-her dem her
zamān her sū
Didüm zülfüñden ister bu göñül bū
Didi ĥışm-ıla ģālüñ bil nedür bu
Olmaķ müyesser olmadı dil-berle rū-berū
Yollarda ķaldı āyíneveş çeşm-i ārzū
Šālibā gel defter-i merdān oķu
˘Āşıķ iseñ ķıŝŝa-i cānān oķu

Cemí˘-i ˘aķlum u fikrüm ķamusı tārumār
oldı
Çü ģüsnüñ leşkeri ŝaf ŝaf yüridi
göñlüme ķarşu
Ĥayāl-i serv-i bālāsı ķılup cām-ı
lebānından
Gözinden Āteşí görgil şarāb-ı şevķ aĥar
cū cū
Esír olalı sen āhūya Vaŝfí
Ŝorar irdügine kim ķanı āhū
Bed-ter degül mi ca˘ca˘a-i āsiyābdan
Nābí o bezm ki_olmaya nev-bütle güftgū
Ģüsn-i dildāra nažar ķıl Źātiyā
Muŝģaf-ı dídārını ģayrān oķu

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Gazel/7

Gazel/5

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

(Yücel 2002:
51).
Başlık:
Ģarfü’l-Vāv

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
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136b

˘İzzet

136b

-

136b

-

136b

Vehbí

Dídem yaşı birbirini ķovalar
Bilmem ki deryā-yı ˘ummān mıdur bu
Yanaķların al al olmış açılmış
Mücellā-yı gül-i ĥandān mıdur bu
Mey ortasına başı aşaġa dökicek ŝu
Maģbūbum adını diyeler saña zi-her-sū

˘İzzet güzeller[üñ] medģini eyler
Senden ġayrısını sever de n’eyler
Ķašar ķašar olmış gerdānda beñler
˘Abeśe çekilen kervān mıdur bu
-

Koşma/3

11’li
hece
ölçüsü

Matla‘Muammâ/1

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

Bilmek dilerseñ adını dildārumuñ sen iy
ulu
Ķarışduricek göresin baršaġa yarum
zerdelü
Ŝaçuñ ve’l-leyli rūyuñ ve’ē-ēuģādur yā
Resūla’llāh
Cemālüñ mihr-i burc-ı ıŝšıfādur yā
Resūla’llāh

-

Matla‘Muammâ/1

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

13. Meded bu kemterín-i ümmetüñ
Vehbí-i ˘āŝínüñ
Şefā˘atdür suˇāli bir gedādur yā
Resūla’llāh

KasîdeNa‘t/15

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

Başlık:
Ķāfiyetü’l-Hāˇ

Gazel-Na‘t/5

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

Gazel
Arpaemînizâde Mustafa
Sâmî’ye aittir
(Kutlar 2004:
363).

Olsa bir kerre vezān bād-ı kerem iy Nābí
Ķomaz āyíne-i dilde keder in-şāˇ-Allāh
Görelden Aģmedüñ ģālin dilegüm
Ģaķdan oldur kim
Diyār-ı yārı terk itmekde nā-çār olmasun
kimse
Bülbül mi söyleyen bu šūší-i şekkerĥ[ ]ār
Yāĥ od Ĥalílí dā˘í çāker mi bāreka’llāh

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Aģmedi redd eyleyüp sürme ķapuñdan
yaşlayın

Gazel/5

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

137b

Sāmí

Cemālin ārzū eyler nigāhum yā
Resūla’llāh
Çıķar her şeb anuñ-çün ˘arşa āhum yā
Resūla’llāh

137b

Nābí

137b

Aģmed

138a

Ĥalílí

138b

Aģmed

Ķalmadı rāh-ı šalebde ĥašar in-şāˇ-Allāh
İderüz kūy-ı murāda sefer in-şāˇ-Allāh
Kemend-i zülfine yāruñ giriftār olmasun
kimse
Benüm şūríde baĥtumdan siyehkār
olmasun kimse
Serv ola mı bu ķad yā ˘ar˘ar mı
bāreka’llāh
Şehd ola mı bu leb yā şekker mi
bāreka’llāh
Baġrumı gel dāġ-ı ġamdan lāleveş ĥūn
eyleme

Ŝalāt-ıla selāmum ravża-i cennetmiśālüñde
Vezān olmaķda hem-rāh-ı ŝabādur yā
Resūla’llāh
Der-i ser-tāc-ı iķbālüm ġubār-ı
āsitānuñdur
˘Ubūdiyyetdür ancaķ ˘izz ü cāhum yā
Resūla’llāh

Gazel/5

Başlık:
Mu˘ammā-yı
Mūsā
Başlık:
Mu˘ammā-yı
Šurmış
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138b

Aģmed

138b

Necātí

139a

Aģmedí

139a

Tāˇibí

139b

Nebātí

139b

Ŝafí

140a

Nižāmí

140a

207
208
209

Esír

Za˘ferānın yüzümüñ yaşumla gül-gūn
eyleme
Yine yan şem˘ gibi ŝubģa dek iy cān bu
gice
Ki šola şevķuñ-ıla ŝoģbet-i cānān bu gice
Getürmiş ĥāl-i miskínüñ hümāyūn
zülf[i] yanına
Ne ĥ oş şeh-bāz olur gör kim beg iltür
āşiyānına
Göñül bir kişiye virseñ kişinüñ ģālini
bilse
Yāĥ od bir derdine anuñ esirgeyüp devā
ķılsa
Eylemişsin ˘azm-i rāh iy māh-ı tābān
eyleme
Odlara yaķup beni işümi efġān eyleme

˘Ārıżuñ ˘arż olsa düşer gül güle
Ĥıdmet itmege düşer hem ķul ķula
Ol yārdan ŝabā baña çün bū getürmeye
Bu ĥ oş ki būy-ı nāfe-i āhū getürmeye
Ĥašš-ı müşgín kim yazılmış levģ-i
s[í]mín üstine
Sünbül-i terdür dökilmiş berg-i nesrín
üstine
Yüzidür nükte iden ģüsn-ile şems ü
ķamere
Aġzıdur ša˘ne uran ša˘m-ıla şehd ü
şekere

Sāˇili maģrūm idüp eytāmı maġbūn
eyleme
Aģmedā saña Kemāl oldı ˘ašā-yı ezelí
Ki nedím oldı senüñ bezmüñe Ģassān
bu gice
Yüzüñe gülse birķaç gün Necātí ŝaķın
aldanma
Ki gerçekler bu dünyānuñ inanmadı
yalanına
Rıżā vir Aģmedí derde ki ˘ışķuñ şaršı
oldur kim
Şikāyet itmeye ˘āşıķ eger ma˘şūķ oda
ŝalsa
6. Cevr-ile öldürmegil bu Tāˇibí dilĥasteˇi
Şāh-ı ˘ādilsin ģabíbüm yoķ yire ķan
eyleme
˘Aķl u cān zülfinde mübhemdür ķatı ża˘f
[u] nizār
İy ŝabā zencír-i zülfin ķatı lerzān eyleme
İy Nebātí mā-ģażar cān olmaġuñ
Yüz sürüp ayaġına ˘öźrin dile
Bir şi˘r-ŝūrete getürüpsin Ŝafí ki sen
Bu nev˘a kimse ma˘ní-i níkū getürmeye
Yıllar oldı kim firāķuñdan Nižāmí
ĥastedür
Gelmedüñ uyaruban207 bir gice bālín
üstine
Yıllar oldı ki Esír olduġum esír-i

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Gazel/7
Gazel/7

Gazel/5

kemerüñ208
Raģm iderseñ n’ola bu bendeveş
bendelere209

Anlam bakımından “gelmedüñ uyaruban” yerine Dîvân’daki “şem˘ uyarup gelmedüñ” ibaresi (İpekten 1974: 217) uygundur.
Mısra vezne göre fazladır.
Mısra vezne uymamaktadır.

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

4 ve 5. beyitler
der-kenardır.
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140b

Nižāmí

140b

Nižāmí

141a

Nižāmí

141b

Fetģí

141b

Fetģí

142a
142a

Ķāēí
Burhāneddín
Ģaķíķí

142b

?

142b

Ģafíží

Yiridür olsa laķab cām-ı mürevvaķ
lebüñe
Yaraşur āb-ı mu˘allaķ dir-isem
ġabġabuña
Ka˘be-i ģüsn [ü] melāģat dimeyen sen
ŝaneme
Maģrem olmadı ģarím-i ģarem-i
muģtereme
Berg-i reyģāndur ŝaçuñ gelmiş gül-i ter
üstine
Māh-ı tābāndur yüzüñ inmiş ŝanavber
üstine

Gel iy ay yüzli dil-ber kim olımaz çün
hilāl ince
Yüzüñ bedrinden ayrudur tenüm ķaşuñ
hilālince
Ger teşne göñül istese āb uşda lebüñde
Ya ĥaste ciger ŝorsa cülāb uşda lebüñde
Eger bu ĥūblara mātem gelürse
Yaşumdan ˘ömrine ķatam gelürse
Šālib-i yāram ezelden yāra müştāķam
yine
Cennetüñ kūyında ol dildāra müştāķam
yine
İy şeh-süvār-ı devlet-i cān-ı ferāġ-ıla
Yüz süre gülşenüm ķademüñe ŝurāġ-ıla
İy māh ruĥlaruñ maña nev-rūz bāġ-ıla
Ger n’ola söyleseñ maña şírín šušaġ-ıla

İy Nižāmí lebi-çün cān vir o şírín
dehenüñ
Lebüñe ol dem irer kim irişe cān lebüñe

Gazel/8

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

İre mi210 vaŝla Nižāmí didüm āsān ire mi
Didi cān virmedin irmez kişi bāġ-ı İreme

Gazel/8

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

8. İy Nižāmí ģālüñ[i] yāķūt çeşmüñ
muķlesi
Dem-be-dem la˘lín müźāb-ıla yazar zer
üstine
..
Ĥūblıķ resmi šaríķ-i dil-rübāluķ şívesi
Bir ķabādur kim biçilmiş ķadd-i dil-ber
üstine
Ne derde uġraduñ Fetģí anuñ ˘ışķından

Gazel/9

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

kim bile211
Boyuñdur çün hilāl egri tenüñdür çün
ĥilāl ince
Fetģínüñ aķar aġzı ŝuyı aġzına ķarşu
Ol teşne ola āb-ı lu˘āb uşda lebüñde
Ķāēí Burhān-ı dín yollar gözedür
Başumı yolına ŝatam gelürse
İy Ģaķíķí da˘ví[-i] Manŝūr eger ķılsañ
n’ola
Nāŝır-ı Manŝūra ģayrān dāra müştāķam
yine
İź lāģa nūru vechike eş-şemsü uf[ķı]ke (?)
Hāźe’llezí de˘ā leke bi’l-medģi şāġıla (?)
Devletdür ol Ģafížiyā bir dem kelām ide
Sen ĥusrev-i zamāne-i212 şírín dudaġ-ıla

210

Anlam bakımından “ire mi” yerine Dîvân’daki “İrem-i” ibaresi (İpekten 1974: 224) uygundur.

211

Mısra vezne uymamaktadır.
Anlam bakımından “zamāne-i” yerine “zamāne vü” ibaresi uygundur.

212

Gazel/5
Gazel/5

Gazel/5
Gazel/5

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

Mülemma‘
gazeldir.
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142b

Ģafíží

143a

Bahāˇí

143a

Beķāˇí

143a

Žarífí

143b

Maģmūd
Oġlı

143b

Ĥalílí

144a

Ĥalílí

Gülzār içinde bülbül [ü] servi budaġ-ıla
Gördüm nevāda ĥūb anı servi budagı-la
Cānā revā mıdur beni ķoyduñ bu çaġ-ıla
Ref˘ eyleye mi firķatüñ aġlamaġ-ıla213
˘Işķuñ ķomadı cānuma kār eylemeyince
Rüsvā-yı cihān āĥir-i kār eylemeyince
Ġamzeñ ķomadı baġrumı ķan
eylemeyince
Zülfüñ daĥı hem ġāret-i ímān

Yüzüñ görürse şevķ-ıla yana Ģafíží uş
Mūsí tegi ˘aŝā-y-ıla hem daş u šaġ-ıla
Döymez firāķa ĥıdmetüñe ˘āķıbet gelür
Baş-ıla bu Bahāˇí degül kim ayaġ-ıla

Gazel/5

Sen bilemedüñ ķadr-i viŝāline Beķāˇí
Bu firķat odı cānuña kār eylemeyince
Bildük ki yaķín sevdi Žarífí seni cāndan
Ölmedük aña şekk [ü] gümān
eylemeyince

Gazel/5

Gazel/5

Gazel/5

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

214

144a

Ĥalílí

144b

Ĥalílí

144b

Ĥalílí

eylemeyince
Āh āh ol yār elinden āh āh
Raģmı yoķ dildār elinden āh āh
Ey şāh-ı cihān žulm[i] ˘ıyān itme iñende
Aġyāra uyup baġrumı ķan itme iñende
Çün ˘ıyān oldı rumūz-ı ˘alleme’l-esmā bize
Rūşen oldı nükte-i sırr-ı şeb-i isrā bize

İy lebi ġonca niçe cevr idesin cānumuza
Daĥı ķanmaz mı ˘aceb ĥūní gözüñ
ķanumuza
Cānā beni ŝalduñ çü bu ġurbet
nemedine
Maģv oldı vücūdum daĥı ˘ışķuñ
nemedine
Cānā bu ĥastenüñ nažar it her gün āhına
Baĥma teraģģum eyle anuñ her
günāhına

213

Mısra vezne göre eksiktir.

214

Mısra vezne göre fazladır.

215

Mısra vezne uymamaktadır.

216

215

İy Maģmūd Oġlı bülbül gibi
Dāˇim ol gülzār elinden āh āh
Raģm eyle Ĥalílí cigeri ĥūna ģabíbüm
Ser-geşte vü rüsvā-yı cihān itme iñende
İy Ĥalílí ġāfil olma ol hümāyūn-

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/9

216

şerreyüz
Kim ķılur her dem tecellí Ķāfdan ˘anķā
bize
Reh-i ˘ışķuñda Ĥalílí ne belā çekdügini
Nažar itseñ bilevüz217 defter ü
dívānumuza
Dívāne olupdur ġam-ı ˘ışķuñla Ĥalílí
Bilmez ki nedür kūh [ne] ŝaģrā ne
medíne
Oldı Ĥalílí ˘ışķuña yek-reng ü yek-cihet
Baķmaz bu ˘ālemüñ daĥı sürĥ [u]
siyāhına

Anlam bakımından “şerreyüz” yerine “perreyüz” ibaresi uygundur.
217
Gramer ve anlam bakımından “bilevüz” yerine Firkat-nâme’deki “bilesin” ibaresi (Tavukçu 1993: 184) uygundur.

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/7

--./-.-./.-./-.-
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145a

Ĥalílí

145a

Ĥalílí

145b

Aģmed

Müselmānlar giriftāram bugün bir nāMüselmāna
Ki bend-i zülf-i zünnārı belādur ehl-i
ímāna

145b

˘Adní

146a

˘Adní

146a

˘Adní

146b

Ĥafí

146b

Ĥafí

146b

Cem

Baña bir ˘ilm keşf oldı senüñ ģüsnüñ
kitābında
Ki yüz biñ ˘aķl ˘ācizdür anuñ bir faŝl [u]
bābında
Zülfüñ niçe ˘āķılleri dívāne ķılup āh
220
Şimdi baña šolaşdı tevekkeltü ˘ale’llāh
İtdügümce ruĥlaruñ şevķıyla āh
Odlara yanar felekde mihr ü māh
Öldürem dirdi gözüñ ben ķulın
öldürmedi ya
Ķorķaram men˘ ide bir kimsene öldürme
diye
˘Aceb ben ne günāh itdüm ya bilsem
n’eyledüm yāre
Ki sínem tíġ-ı derd-ile deler baġrum dil-i
pāre
Rāst[í] cān[ı] terk iderdüm la˘l-i cānān
olmasa

218

Her kim bu fāní dünyānuñ aldanmadı
leźźātına
Dārü’l-beķāda şāh olup bindi sa˘ādet
atına
Yār çün ˘arż-ı cemāl eyleye bāzāra gele
Ķamu şehr ehli fiġān eyleye vü zāra gele

Çün šālib-i dídārdur Ģaķdan Ĥalílí
dem-be-dem
Ne dūzaĥından ĥavf ider ne meyl ider
cennātına

Gazel/7

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

Ölse derd-ile Ĥalílí yüzi şevķından anuñ
Çıķmaya cānı hemān şöyle nefes vara
gele
Ruĥ u zülfüñ görüp Aģmed šutışmış yiri
nūr olsun
219
Ki bir pervāne olmışdur gün ol şem˘-i
şebistāna
Aceb mi vaŝluña irmek ĥayālin it[di-]se
˘Adní
Ki sulšānlıġa irişür gedā yalancı
ĥ ābında
˘Adní yoluña cān u serin virdügi bu kim
221
El-˘abdü ve mā yemlikühu kāne li-mevlāh
˘Adní[yi] yād itdüñ iy ģūr-ı behişt
Seni sevdügüm mi olmışdur günāh
Yigid-iken ki sever-idi güzelleri Ĥafí
N’ola pirledi-y-ise meźhebi degşürmedi
ya

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/6

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

Delerse síneñi delsün yararsa yüregüñ
yarsun
Dilerse baġruñı yarsun Ĥafí ol yaranuñ
yara

Gazel/5

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

Gazel/6

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

Gül yüzüñ vaŝf[ı] hezār [olursa]
bülbül Cem yiter

218

Vezin açısından “dünyānuñ” yerine “dünyenüñ” ibaresi (Kavaklıyazı 2015: 72) uygundur.

219

Anlam bakımından “gün” yerine Dîvân’daki “gör” (Tarlan 1966: 294) ibaresi uygundur.

220

Tevekkeltü ˘ale’llāh: “…Allah’a dayandım.” (Hûd 11/56).
“Köle ve varlığı sahibinindir.” (Yılmaz 2013: 11-12).

221
222

[olursa]: Dîvân’dan (Ersoylu 2013: 200) tamamlandı.

222

Gazel/5
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147a

223

˘Işķí

147a

Ķāsım

147b

Sa˘dí

147b

˘Ayní

148a

Ĥālí

148a

˘Avní

148a

˘Adní

Şöyle ben cānum virürdüm aña ger cān
olmasa
Cān[ı] n’eylerdi dil-i bí-çāre cānān
olmasa
Bülbüle ˘ālem ķafeŝdür ger gülistān
olmasa

˘Andelíb ol gülşen-i cāna ġazel-ĥ ān
olmasa
6. ˘Işķí cānān-ıla dil şol deñlü ülfet šuydı
kim
Kāşkí [cümle] cihān derd olsa dermān
olmasa

Dil mi dirler aña kim ˘ışķuñla nālān
olmasa
Cān mı dirler aña kim yoluñda ķurbān
olmasa
˘Andelíb-i dil niçe ķalmasun āh u zārda
Yılda bir gül açılur ol da miyān-ı ĥārda

Ol ķadar oldı ġamuñdan ˘ışķ-ıla oldı
nizār
Kim anı bilmezdi kimse āh u efġān
olmasa
Uyumazsa Ķāsıma dil-ber vefā ķılam
dimiş
Ŝabr iderdüm bu sözi dutup peşímān
olmasa
Dişleri nažmında şi˘rüñ bir cevāhir
düzdi kim
Gūşvār olsa yaraşur Sa˘dí gūş-ı yārda
Söze geldükçe meges gibi üşer ez-heršaraf
Şekker-i la˘line ķarşu ˘Ayní var aġyārda

Dün ŝataşdum şol şeh-i ĥūbāna ben
bāzārda
Görmedi bāzār anuñ-ıla merdi
bāzārda223
Beñzerem dirse ne ġam ĥaddüñe gül
gülzārda
Ki_o ģisābı rāst gelmez degme gez
bāzārda
Tā bilür [kim] ĥašš-ı müşgín ol ruĥ-ı
dildārda
Ķaldı ol ġamdan benefşe ĥırķa-i
jengārda
Gördügümce ˘anberín zülfi[n] ruĥ-ı
dildārda

Mısra vezne uymamaktadır.

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Ĥāliyā ġam yime iñen çünki ĥālí olmadı
Ol şehüñ ĥāli [ĥayāli] díde-i ĥūn-bārda

Gazel/5

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

Ģüsni medģini bu ˘Avníden ŝatun
almaġ-içün
Gül gelüp símín šabaķla zer šutar
bāzārda
˘Adniyā dildār gūşına muvāfıķdur
hemān
Uşbu dür kim var-durur bu nažm-ı
gevher-bārda

Gazel/5

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

Gazel/7

-.--/-.-/-.--/-.-
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224

Yār-ı müşg-efşān yatupdur ŝanuram
gülzārda
Cān u ser terk itmişüzdür gerçi rāh-ı
yārda
Düşmişüz ayaķlara líkin der ü dívārdā225

148b

Aģmed

149a

Nižāmí

Tā ki ģüsnüñden ĥaber virdi ŝabā
gülzārda
Ķaldı derd ü ġuŝŝada bülbül gibi gül
zārda

149a

Necātí

Yār işigin beñzedürken ehl-i diller
Ka˘beye
Başlamamış-ıdı İbrāhím-i Āźer Ka˘beye

149a

Necātí

149b

Ġavrí

150a

Žarífí

Bu cefādan ki ķadeģ aġzuñ öper döne
döne
Nār-ı ġayretde kebāb oldı ciger döne
döne
Ġam-ıla ķaddini ĥam dutdı kemer döne
döne
Ki ķuca diyü miyānuñı kem er döne
döne
Saña yüz tutdı şehā fetģ u žafer döne
döne
Ki virür şemse ruĥuñ nūr-ıla fer döne
döne
Leblerüñden ŝorıcaķ şehd ü şeker ķana
ķana
Mezra˘-ı dilde ŝafā toĥmın eker ķana
ķana

150a

Ġavrí

Zāhidā kūyını terk itdügi budur
Aģmedüñ
˘Āşıķ-ı ŝādıķ hemān ķalmaķ gerek
dídārda

Gazel/7

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

İy Nižāmí umma sen226 ol ġamze-i
ġammāzdan
Çün vefā olmaz bilürsin merdüm-i
mekkārda
Yıķmaķ ister dil-berā düşmān Necātí
göñlini
Ķoyma kim ķaŝd itmeye göz göre kāfer
Ka˘beye
Girye vü zārí[-y-i]le oldı Necātí çü dolāb
Gülsitān-ı ser-i kūyuñı ŝular döne döne

Gazel/6

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

Gazel/6

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

Gazel/5

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

Ġavrínüñ ĥurrem [ü] ĥandān olalı cān u
dili
Göñline lāyıĥ olur gör ki neler döne
döne
İy Žarífí çü dolāb oldı gözüñ çeşmeleri

Gazel/13

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

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Her yañaya227 gözleri çoķ āb döker döne
döne
Ġavrínüñ umduġı bu ģasret-ile cān u
dili
Kim ala la˘l-i lebüñden būseler ķana
ķana

224

Anlam bakımından “yār-ı” yerine Dîvân’daki “mār-ı” ibaresi (Yücel 2002: 36) uygundur.

225

Anlam bakımından “der ü dívārda” yerine Dîvân’daki “der-i dildārda” ibaresi (Tarlan 1966: 308) uygundur.

226

Anlam bakımında “sen” yerine Dîvân’daki “raģm” ibaresi (İpekten 1974: 221) daha uygundur.
Vezin açısından “yañaya” yerine “yaña” ibaresi (Yavuz 2002: 100) uygundur.

227
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228
229

150b

Necātí

150b

Behrāmí

151a

Nücūmí

151a

Nücūmí

151b

Ĥākí

151b

Aŝílí

152a

Aŝílí

Ĥaddüñ ŝanemā şol ĥaš-ı reyģān
arasında
Gül yapraġıdur ŝanasın228 ŝafģa-i Ķurˇān
arasında
Boyuñ gibi serv irmedi bostān arasında
Būyuñ gibi gül bāġ u gülistān arasında

Göñlümi zülfüñ ĥamı ŝalmış-durur
sevdālara
Başumı ˘ışķuñ mı uġratdı yā bu
ġavġālara
Anda kim ķıldı nažar ol gözleri
mestāneye
Cām-ı sevd[ā]lar içürdüm bu dil-i
dívāneye
Edeb ider bu göñül šapuña cāndur
dimege
˘Aķl utanur boyuña serv-i revāndur
dimege
Zülfüñ eger müşkil düzer yüz ģalķa her
ķıl üstine
Cān-bāz olup āsān gider göñlüm nažar
ķıl üstine
Her laģža [šurur] [p]iste-i233 şūruñ şeker
üzre
Ĥ oş cilve ķılur šurra-i şāmuñ seģer üzre

Vezin gereği “ŝanasın” ibaresi çıkarılmalıdır (Tarlan 1997: 440).
Vezin gereği “İbrāhím” yerine “Birāhím” ibaresi uygundur.

230

Mısra vezne uymamaktadır.

231

Mısra vezne göre eksiktir.

232

Mısra vezne uymamaktadır.
Mecmuada “ ”ﺳﺴﺘﮥşeklinde yazılmıştır.

233

Kūyuñda seģer ġulġulin arturdı Necātí
Beñzer bu gice yatdı gülistān arasında

Gazel/5

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

Gazel/6

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Ķanı bir ehl ki Ĥākí ŝorduķda aña
Ĥażretüñden ŝanemā şefķat ímāndur
dimege

Gazel/7

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

Şi˘r[i] Aŝílinüñ bugün şu˘arāya irerse ne
šañ232
Kim nažm-ı gevher-bār-ıla incü düzer ķıl
üstine
Ĥūn-āb-ı dil-i çihre yā çeşminden Aŝílí
Niçe aķıda la˘l-i Bedaĥşānı zer üzre

Gazel/7

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

Gazel/5

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

229

Behrāmí İbrāhím gibi cān atdı
hevādan
Girdi cevā (?) dūzaĥı nār-ı reyģān
arasında230
Ben Nücūmí görmedüm bir sencileyin
māh-rū
Çoķ maģabbet kılmışam gerçi meleksímālara
Mihr-i ģüsnüñden münevver ķıl
Nücūmí göñlini
Āfitābuñ pertevi düşse n’ola vírāneye
231
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152a

Aŝílí

Göñül esírdür ol şūĥ-ı bí-vefā yāra
Nār-ı ˘ışķa uġradı vü düşdi ne ˘aceb
kāra234
Götür niķābı yüzüñ nūrın āşikār eyle
Zevāle ŝal güneşi māh[ı] şermsār eyle
Yiryüzi zeyn oldı yine niçe dürlü rengile
˘Iyş it iy dil bu çemende bir daĥı gülreng-ile
Aģvālümi ˘arż eyleyeyin bād-ı ŝabāya
Şāyed vara i˘lām ide ol māh-liķāya

152a

˘Adní

152b

Refí˘í

152b

˘Ašāyí

153a

˘Ašāyí

153a

Şeyĥí

153a

Şeyĥí

153b

Şeyĥí

Sāķiyā šoldur ķadeģ şol meh-liķānuñ
˘ışķına
Zehr-ise nūş idelüm ol bí-vefānuñ ˘ışķına

153b

Şírāzí

Sāķiyā šoldur ķadeģ ol meh-liķānuñ
˘ışķına
Zehr-ise nūş idelüm ol bí-vefānuñ ˘ışķına

154a

Şeyĥí

154a

Şeyĥí

Geçsün fiġān u nāle vü derd ü enín-ile
Şol ˘ömr kim sürilmeye sen nāzenín-ile
Ķarşu šutar ˘arūs-ı ķamer günden āyine
Ya˘ní ki beñzeye düzenüp yüzüñ ayına

Başladı ġamzeñ ĥadengi cevre bünyād
itmege
Cān u dilden žulm-ile bí-çāreˇi yād
itmege
Didüm bu cān mıdur ya beden didi ik’si
de
Didüm bu gül midür ya semen didi ik’si
de
Olmayıcaķ vefāsı güzelden ne fāˇide
Aġlamaġ-ıla gide göz elden ne fāˇide

Mısra vezne uymamaktadır.

Ümídkeşdi göñülden Aŝílí-i dervíş
Kim o firíftedür çeşm-i mest-i ĥūn-ĥ āra

Gazel/5

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

Biri de ˘Adní gibi gül yüzüñi şerģ ide
Gerekse bülbüli bāġuñda ŝad hezār eyle
Bu Refí˘í derdmendüñ adını dívāne yaz
Ol ŝıfātuñ ģaķķı-çün kim oķınur āhengile

Gazel/5

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

Ķapuñda ˘Ašāyí n’ola bulmazsa teķarrüb
Bu mertebe degmez ŝanemā degme
gedāya
Ger ˘Ašāyí ˘āşıķuñ terk-i ser-ise manŝıbı
Ben daĥı cān terk idem bu yolda bir ad
itmege

Gazel/6

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

Gazel/5

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

Didüm irişse bir gice Şeyĥí viŝālüñe
Şükrāne cān gerek mi ya ten didi ik’si de

Gazel/5

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

Şeyĥí bu defteri oda yaķ var sükūt ķıl

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Uŝanmaduñ mı şi˘r ü ġazelden ne fāˇide
Niçe bir ġam leşkeriyle cān evin vírān
ide
Sen daĥı Şeyĥí[yi] şād it Muŝšafānuñ
˘ışķına
Bu Muģammed dínidür Şírāzí seyf-i
ķāšı˘ ol
Ol Ebū Cehl[üñ] raķíbi Muŝšafānuñ
˘ışķına
Şeyĥí viŝāl-i yār muķadder sa˘ādedür
Ŝanma ki mükteseb ola dünyā vü dín-ile
Ŝūfí ķaķıdı Şeyĥiye ˘ışķ añduġı-y-içün
İşitmezem sözin ķo çaġırsun ķolayına

Gazel/7

Gazel/7
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235

154b

Yaģyā

Her ķašre-i eşküm ki aķar ķan arasında
Lüˇlüˇ gibidür sübģa-i mercān arasında

154b

Nev˘í

155a

Menba˘í

155a

Şefí˘í

155a

˘İzzet

155b

?

Baķma nā-dān olana ĥusrev-i devrān-ısa
da
Nažar it ehl-i dile ĥāk-ile yeksān-ısa da
Ķanı bir šālib-i Ģaķķ ehl-i fenā şeklinde
Ŝūret uġrusı çoġaldı fuķarā şeklinde
Ben ŝanurdum ki ķocalduķça bu göñlüm
yiñile
Yine gör şimdi ki bir mehveşi sevdi
yiñile
Şehā ģüsnüñ berātı ģükm ider Írāna
mírāna
Bürūc-ı şevketüñ tercíģ olur şāhāna
māhāna
Alup destüñe zer şāne şehā kāküllerüñ
tille
Açup yil-pāzeˇi šāvūsveş nār-ı ruĥuñ
yille

155b

Vaģíd

156a

Rāġıb

156a

Dersí

156b

Dersí

156b

-

Açayum síneye dāġı gül-i ĥurremcesine
Ŝaçayum eşk-i firāvānumı şebnemcesine
Reftār idene vādí[-i] ˘ışķ içre yolınca
Destinde reh-i rāst ˘aŝādur yorılınca
Girdi firāş-ı vuŝlatına biñ belā-y-ıla
Rüsvā-yı ˘ālem oldı göñül ibtilā-y-ıla
Girsem firāşa bir şeh-i nāzük-edā-y-ıla
Źevķ eylesem o şūĥ-ı żamír-āşinā-y-ıla
Eger müstaġraķ olmaķ ister iseñ
ķulzüm-i cūda
Ve-ger irmek dilerseñ cānib-i
mevcūddan cūda

Mısra vezne uymamaktadır.

Yaģyā beni [mi] buldı hemān kāfir-i zülfi
Bend eyleyecek bunca Müselmān
arasında
Ĥāne-i ķalbini yap lušfuñ-ıla Nev˘ínüñ
Maģzen-i sırr-ı Ĥudādur eger vírān-ısa
da
Menba˘í milk-i fenāda ķatı nādir bulınur
Şimdi bir mürşid-i kāmil budalā şeklinde
İy Şefí˘í yaķalı dāġ-ı dilüm āteş-i ˘ışķ
Cümleten cāmesi cismüñ oda yandı yiñile

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Giríbānı girerse destüñe ol āfetüñ ˘İzzet
Zülāl-i la˘lini nūş it ŝarıl gerdāna
merdāna

Gazel/5

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

Eger şā˘ir olup nev-güftesi maķbūl olam
dirseñ
Egilüp mecmū˘a-i ˘aynından iy cānā

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/6

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

ġazel bille235
İçelüm ĥūn-ı dili laĥt-i ciger ile Vaģíd
Biz de bir ˘ālem-i āb eyleyelüm
Cemcesine
Vaŝf-ı ˘Alí Paşa ile teng ola da Rāġıb
Tebdíl iderem ķāfiyem encām bulınca
Ģall idemez bu ˘uķdeˇi kimse ĥayāl ile
Reˇfet Efendi ola meger Dersiyā-y-ıla
Nā-refte bu zemínde meger hem-˘inān
faķaš
˘Āšıf Efendi-zāde ola Dersiyā-y-ıla
Seģerde gün gibi baş aç tażarru˘ eyle
Ma˘būda
Du˘ā-yı ŝubģ anaĥtardur kilíd-i bāb-ı
maķŝūda

Gazel/5

Gazel/7
Gazel/9

Nazm/2

.---/.--/.---/.---
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156b

-

157a

Ŝubģí

157a

Źātí

157a

Şeyĥí

157b

˘Ašāyí

157b

˘Ašāyí

157b

Şeyĥí

158a

Ŝafí

158b

Ŝafí

158b

Sāmí

İtdi ŝabrum çāk tā dāmānuma
Gel kerem ķıl külbe-i aģzānuma
Raģm itdi gelüb[en] nāle vü

Ĥāšıra bir nesne gelmez [iy] begüm
Bir niyāzum var benüm sulšānuma
Dökdi bārān-ı eşküm ser-i kūyına ol

efġānumuza236
Ki ķadem baŝdı bugün külbe-i
aģzānumuza
Ŝafā bulmaz kişi ŝāf olmayınca
Hem anda ģüsn-i evŝāf olmayınca

şūĥ237
Ģāŝıl[ı] neşv ü nemā virdi
gülistānumuza
Cehāletle ķalur maġbūn u maģrūm
Ĥudādan Źātí elšāf olmayınca

Vaķtidür bülbül gülistān bezmine ĥ oşĥ ān ola
Kim gül açup her nefes cān u göñül
ĥandān ola
Var-ısa lušf-ı ķāmete ġāyet hemín ola
Yāĥ od olursa ģüsne nihāyet hemín ola
Šurra-i miskíni çün bu vech-ile bí-cān
ola
İy niçe āşüfte miskín her gice bí-cān ola
Hezār dil gözedür dil-ber-ise ancaķ ola
Maģal ķomaz felege server-ise ancaķ ola
Özüñ mehā şeh-i ník-baĥt-ı aĥter-ise
ancaķ ola238
Yüzüñ şehā meh-i ĥ oş-manžar-ısa
ancaķ ola
Cān ravżasında serv-i revāndur
Muģammedí
Dil kişverinde āfet-i cāndur Muģammedí
Yā Rab be-nūr-ı pāk-cebín-i Muģammedí
Yā Rab be-çār-yār-ı güzín-i Muģammedí

236

Mısra vezne göre eksiktir.

237

Mısra vezne uymamaktadır.

238

Mısra vezne göre fazladır.
Mısra vezne uymamaktadır.

239
240

Nazm/2
Nazm/2

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

Gazel/5

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

Ģüsn-i rengin sebzenüñ bir ķašre ŝuya
ŝaymaya
Lušfunuñ bir şemmesi ger Şeyĥiye iģsān
ola
Keşf it bugün ˘Ašāˇí-i dervíşe ĥaddüñi
Kim uġradı raķíbe riyāżat hemín ola
Meh-cebínüñ mihri şevķıyla ˘Ašāyinüñ
dili
Zülfüñ ucı gibi bi’llāh nice ser-gerdān
ola
Şehā bu Şeyĥí ķuluñuñ var-ısa biñ cānı
Fedā-durur yoluña çāker-ise ancaķ ola

Gazel/9

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

Gazel/5

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

Ŝafí lebüñ ŝıfatın nāzük [ü] ter-dür dir239
Suĥanda šūší[-i] şekker-ĥ or-ise ancaķ
ola

Gazel/6

Allāh ıraķ itmesün andan Ŝafí[yi] kim
Tendeki cān u regdeki ķandur
Muģammedí
8. Eyle ķabūl Sāmí-i zāruñ niyāzını

Gazel/7

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

Terkîb-i bend-

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

Gazel/7

Gazel/7

Münâcât/1240

Tamamı 8 bend olan terkîb-i bendin son bendi mecmuaya alınmıştır, tabloya ise bu bendin ilk beyti ile 8. ve 9. beyitleri yazılmıştır.

Başlık: Ŝubģí

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.
Başlık:
Ģarfü’l-Lām
ve’l-Elif

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

Başlık:
Ģarfü’l-Yā,
158a’da.
III. Ahmed için
yazılan terkîb-i
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Ki_oldur kemíne ˘abd-i ģazín-i
Muģammedí

159a

Aģmed

Yine bu cevr [ü] cefālar bize cānā neyiki
Bu ķadar ĥışm [u] belālar dil ü cāna
neyiki
Ķanı ol dem ki severdüm ben seni
cānum gibi
İster-idüm cān virüp derdüñi dermānum
gibi

159a

Aģmed

159a

Źātí

Yine devlet hümāsı sāye ŝaldı
Göñül murġuñ gül-i ra˘nāya ŝaldı

159b

Necātí

159b

Keşfí

159b

Necātí

160a

Şeyĥí

Dil-berā sevdā-yı zülfüñ eyledi rüsvā
meni
Gözlerüm yaşı çeker zencíre ser-tā-pā
meni
Dil raķíb-ile görüp sen ŝanemi āh didi
Burc-ı ˘Aķrebde yine seyr ider ol māh
didi
Yaķdı ˘ışķuñ meni ġam odına nā-gāh
Memi
Yanayum yaķılayum çāre nedür āh
Memi
Cān baģrı šaşup güher getürdi
Dil gülşeni şāĥ-ı ter getürdi

160a

Ģasen

Ne ˘aceb derde ŝataşdum baña dermān
ola mı
Bu benüm ŝarb işümi bilmezem āsān ola
mı

Sulšān-ı ĥādimü’l-Ģaremeyni mužaffer it
Her ķanda varsa ĥasmını maĥźūl-i ebter
it
Ser-i kūyuñda fiġān-ıla gören Aģmedi
dir
Yürür āvāre olup yine bu şeydā neyiki

bendden
alınmıştır
(Kutlar 2004:
254-58).

Gazel/5

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

Dimedüm bir gün alayum Aģmedüñ
göñlin ele
Kim düşüpdür ayaġa zülf-i períşānum
gibi
İçürdi Źātíye ˘ışķı meyinden
O meftūnı ˘aceb sevdāya ŝaldı

Gazel/5

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

Gazel/6

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

Biñ dil ü biñ cān virürsin iy Necātí
zülfine
Ķorķaram bir gün belāya ata bu sevdā
meni
Çeşm-i Keşfíyi Necātiye cemāl eyle
didüm
Ġāfil olma görinürem saña nā-gāh didi
N’ideyüm n’eyleyeyüm cān vireyüm
çāre nedür
Çün Necātí ġamı yaķdı oda nā-gāh
Memi

Gazel/6

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/8

--./.-.-/.-

Gazel/5

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

241

242

Şeyĥí zār-ı cān-ı bü’l-faķíri
Şeh bezmine mā-ģażar getürdi
İşiginde dün [ü] gün nāle ķılur zār
Ģasen
Āh anuñ šapusına irmege imkān ola mı

241

Anlam bakımından “dimedüm” yerine Dîvân’daki “dimedüñ” ibaresi (Tarlan 1966: 321) uygundur.

242

Vezin açısından “zār-ı” yerine Dîvân’daki “ser ü” ibaresi (Biltekin 2018: 152) uygundur.

Der-kenar
olarak
yazılmıştır.

916
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160b

Muģammed

160b

Āteşí

161a

Ģaķíķí

Gel iy maģbūb-ı rūģāní güzeller şāh-ı
sulšānı
Ki sensin Yūsuf-ı ŝāní benem Ya˘ķūb-ı
Ken˘āní
Pervāne ki şem˘a vāŝıl oldı
Cüz yanmaġ aña bu ģāŝıl oldı
Bir nažar eyle iy begüm ben kuluña çigi
çigi
Derd-i ˘ašā vü lušfdur vaķt-i seĥā çigi
çigi
Ŝabā ben mürde cisme cān getürdi
Meger kim müjde-i cānān getürdi
Ġamzeñ içelden şarābın fitnenüñ ķanum
gibi
Aldı benden rāģat u ˘aķl u dil [ü] cānum
gibi
İy peyk-i mübārek-ķadem iy bād-ı
bahārí
Ki_oldı ĥacil enfāsuñ-ıla müşg-i Tātārí
Dil-ber ki dil yolına revān oldı cān daĥı
Yolında terk olalı cihāndur cihān daĥı

161a

Ŝafí

161b

Felek

161b

Rıżāyí

162a

Nižāmí

162a

Nižāmí

Şol serv-i gül-˘iźār ki çaġındadur daĥı
Cān cilvegāhı šal˘ati bāġındadur daĥı

162b

Nižāmí

Şermsār itdi ŝaçuñ nāfe-i müşg-i Ĥoteni
Nitekim gözlerümüñ yaşı ˘aķíķ-i Yemeni

163a

Nižāmí

163a

Ŝafí

Olalı ĥulķ-ıla sen ģüsn ilinüñ pādişāhı244
Virdi yaġmāya göñül mülkini ˘ışķuñ
sipehi
Šal˘atüñ pertevi kim cāna düşer gāh gehí

Muģammmed ad-ıla sulšān benem
keyĥusrev-i devrān
Şücā˘-ı ŝaf-der-i meydān müsellem milk-i
sübģāní
Tā uġradı Āteşí şarāba
Mey-ĥāne içinde ˘āmil oldı
˘Āşıķcuġazuñ iy perí[-i] meh-rū tek

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Gazel/8

243

Ģaķíķídür
Tañrı içün vefā çoġ it ķılma cefā çigi çigi
Ŝafíyem kim sözüm öñinde ˘Ulví
Revān diz çökdi vü ímān getürdi
Bunca göz-ile Felek iy fitne-i devr-i
ķamer
Devr içinde görmedi sen şāh-ı devrānum
gibi
Ger ĥāk ola bu derd ü firāķ-ıla Rıżāyí
Meyl eyleye senden yaña her źerre
ġubārı
İtme Nižāmí yüzi güneşdür diyü beyān
Ol ĥ od ˘ıyāndur aña ne ģācet beyān
daĥı
Ġamdan ĥayāle döndi vücūdı
Nižāmínüñ
Lüˇlū dişüñ hevāsı dimāġındadur daĥı
Nažmı dāmına şeker ŝaçdı Nižāmí dāne
Ki meger ŝayd ide sen šūší-i şekkersuĥanı
Yandı žulmetle Nižāmí ķuluñ iy ĥusrevi ģüsn
Bir ŝor āĥir ki nedür işbu ġaríbüñ günehi

Gazel/5

İy Ŝafí mevsim-i gül geçdi vü ˘ıyş
eylemedüñ

Mısra vezne uymamaktadır.
Vezin açısından “pādişāhı” yerine Dîvân’daki “pādişehi” ibaresi (İpekten 1974: 240) uygundur.

Gazel/6

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

Gazel/9

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

Gazel/7

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

Gazel/8

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

Gazel/9

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

Gazel/6

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

Gazel/7

..--/..-/..--/..-
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163b

245
246

Nižāmí

163b

Nižāmí

164a

Fetģí

164a

Aģmed

164b

Fetģí

164b

İbni Bālí

165a

Fetģí

165a

Ŝafāyí

165b

Maģmūd
Oġlı

Yüzüñüñ āyínede hem görinür mihr ü
mehi
İy dil görürseñ ol boyı serv-i revānuñı
Ŝu gibi revān eyle ayaġına245 revānuñı
Dil-ber götürdi çünki yüzinden niķābını
Çarĥuñ getürdi çarĥa meh ü āfitābını
Ķoyupdur Türk-i ser-mestüñ bugün šarfı külāh egri
Zihí ser-ĥ oş ki ķoymışdur külāh bir
farķ-ı māh egri
Bugün bir serv-ķad gördüm urınmış bir
külāh egri
Eliyle oynayup zülfin düzer gāh šoġrı
gāh egri
Baña yāruñ ˘itābı bes degül mi
˘İtāb-ıla ĥišābı bes degül mi
Şehā ˘ışķuñ şarābı bes degül mi
Baña baġrum kebābı bes degül mi
Ŝanemā dişlesem ol la˘l-i nebāt eksile mi
Ya ŝorarsam lebüñi āb-ı ģayāt eksile mi

˘Ārif ol irdi bahār oturma ˘āmíler gibi
Olma nevmíź cūşa gel bu demde nāmíler
gibi
Men bilürem ki ĥūbdur yāruñ nesi
nesi246
Evvel düşende [kim] nemek üsdüne
sínesi

Cevr[i] devrüñ saña bu resme zihí ģayf
zihí
İtmez Nižāmí ol yüz[i] gülgūna híç eśer
Šut kim ˘inān-ı çarĥa irürdüñ fiġānuñı
Kūyuñda geçdi hecr-ile ˘ömri
Nižāmínüñ
Cennet içinde çekdi cehennem ˘aźābını
Şikeste Fetģinüñ nažmı boyuñ tek
šoġrıdur cānā
Egerçi geldi bu demde sözi geh šoġrı gāh
egri
Ķadeģ šut lālevār Aģmed ki bu dem
şevķ-ı bezmüñle
Düzer nāzük ķabāsın gül geyer ġonca
külāh egri
Bí-çāre Fetģínüñ çeşmine tūtyā
Ayaġınuñ türābı bes degül mi
Güzeller sevmek-içün İbni Bālí
Şu şehr-i ˘Ayntābı bes degül mi
Öldürürseñ n’ola [ger] Fetģí-i dil-ĥasteyi
[sen]
Ol senüñ servi boyuñdan ģarekāt eksile
mi
İy Ŝafāyí çār-yārı sev Muģammed
˘ışķına
Meźhebi yitürmegil zinhār imāmíler gibi
Didüm ki Maģmūd Oġlını aŝ zülfüñe
şehā
Didi ki aŝmazam seni andan aŝılası

Vezin açısından “revān eyle ayaġına” yerine Dîvân’daki “ayaġına revān it” ibaresi (İpekten 1974: 232) uygundur.
Mısra vezne uymamaktadır.

Gazel/9

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

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/7

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

Gazel/7
Gazel/5

Gazel/7

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

Gazel/5

--./-.-./.-./-.-
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Seydí Beg

166a

Ĥalílí

166a

Ĥalílí

166b

Ĥalílí

166b

Aģmed

167a

Aģmed

167a

Aģmed

167b

Aģmed

167b

Ĥalílí

167b

Ŝafí

Ķala mı yazmaġa ģasret yire yondum
ben247 ķalemi
Ya bu şöyle248 firāķ-ıla şöyle perūşān
ķala mı
Dilde ne müşkil-imiş sevgülü cān
ayrulıġı
Tende key ģasret-imiş rūģ-ı revān
ayrulıġı
Ger saña şerģ eyleyem ĥāŝiyyet-i
esmāmuzı
Bilesin sırr-ı ˘urūcı leyletü’l-isrāmuzı
Çü eşküm müjde-i cānān getürdi
Ŝanasın mürde cisme cān getürdi
Yaraladuñ yüregümi yār hey
Yār-ıla yār öyle mi_ider var hey
Dōstum bí-günāh yaķma beni
Olmasun her gün āh yaķma beni
˘Ahd[e] vefā eylemedüñ eyle mi
Terk-i cefā eylemedüñ eyle mi
Diríġā yār benden yüz çevirdi
Fiġān kim cān be[de]nden yüz çevirdi
Yüri iy ķavli yalan dil-ber-i ˘ayyār yüri
Baña yārum dime ıraķ yüri hey yār yüri
Ķıldı āşüftesi bu zülf-i semen-sāy beni
İtdi derd ü ġam-ıla bí-ser ü bí-pāy beni
Neye šolaşdum-ısa eyledi rüsvāy beni
Beni öldürmelüdür ay meni vāy meni

Ķala mı Seydí Begüñ ĥıdmet işigüñde
muķím
Ya bu firāķ-ıla şöyle249 perūşān ķala mı

Gazel/6

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

İy Ĥalílí yüri bu firķatde hemín
aġlayıgör
Saña ˘ışķın da naŝíb oldı hemān ayrulıġı

Gazel/5

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

İy Ĥalílí ķābe ķavseynüñ beyānın eyle
kim
Bulasın Ģaķdan maķām-ı ķurba ev
ednāmuzı
Ŝabā gibi Ĥalílí ˘andelíbe
Nesím-i ġonca-i ĥandān getürdi
Zārlıġından ģaźer ķıl Aģmedüñ
Olma iñen daĥı dil-āzār hey
Her gün āh itse sūz-ıla Aģmed
Ģüsnüñüñdür günāh yaķma beni
Aģmedi sen öldürürin dirdüñ uş
˘Ahde vefā eylemedüñ eyle mi
Ĥayāli gitmez Aģmed kirpügümden
Ne gül var kim dikenden yüz çevirdi
Ger Ĥalílíye ģabíb ile ŝafā eylemege
Olmasa çāre sefer eyleye nā-çār yüri
Ŝafiyā šaña görüp çeşmine āhū dimişem
Beni öldürse gerek derd-ile āh o
dimişem
Terk idüp mescidi mey-ĥāneye yā hū
dimişem
Beni öldürmelüdür ay meni vāy meni

Gazel/9

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

Gazel/5

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

250

Mısra vezne göre fazladır, “ben” ibaresi çıkarılmalıdır.

248

Vezin açısından “şöyle” yerine “şevķ-ıla” ibaresi uygundur.
249
Vezin açısından “firāķ-ıla şöyle” yerine “şevķ-ıla firāķ-ıla” ibaresi uygundur.
250

Vezin gereği “bu” ibaresi çıkarılmalıdır (Tavukçu 1993: 112).

Gazel/9
Gazel/7
Gazel/5
Gazel/6
Gazel/5
Murabba‘/6

Başlık: BeRub˘-ı
Murabba˘ıyāt.
Mütekerrir
murabba‘dır.
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168a

Ķāsım

168b

Ķāsım

168b

Sa˘dí

169a

Ma˘rifí

169b

Cināní

Gel ayırmaġıl beni ŝabr u ķarārumdan
Memi
Sen gidüp eşküm gibi dāˇim
kenārumdan Memi
Yār oldı yine yārumuz aġyār-ıla şimdi
Hem-demlik ider şol n’idelüm ĥār-ıla
şimdi
Eylemez bülbül-i dil ˘ıyş u neşāš u šarabı
Görmeyelden berü sen ġonca-dehen
beste-lebi
Ka˘be ķapuñda ķoma müdde˘í Bū
Le[he]bi
İy boyı serv-i sehí lāle-ĥad Aģmed
Çelebi
Dil-berā servi boyuñı müntehādur
didiler
Ĥāk-i pāyuñ çeşm-i a˘māya cilādur
didiler
Yar-ı lebüñ ĥasteye dārü’ş-şifādur
didiler
İy boyı serv-i sehí lāle-ĥad Aģmed
Çelebi
Yüri iy ġamzeleri ķaŝd-ı dil ü cān idici
Çeşm-i bí-dín-ile ġāret-i ímān idici251

251

169b

Şírāzí

Ma˘şūķ baña senüñ olam didi diledi
Bu şarš-ıla ki göze gülem didi diledi

170a

Ģasen

170a

Nücūmí

170b

Žarífí

Dil-berā ister dilek bu bende senden bir
daĥı
Şol dilek kim vaŝluñı ayırma benden bir
daĥı
Gözüñden nergis-i mestān utandı
Ŝaçuñdan sünbül ü reyģān utandı
Añmaduñ bir gün eyā serv-i dil-ārāy
meni

Mısra vezne uymamaktadır.

Çín-i zülfüñ şevķına cān virse Ķāsım
bilürem
Būy-ı ˘anber çıķarur her dem
mezārumdan Memi
Gözden bıraķup Ķāsımı ol server-i
ĥūbān
Varup ŝalınur her yaña aġyār-ıla şimdi
Āh kim Sa˘diyi firķatde ķoduñ ģasret-ile
Sen sefer ˘azmin idüp ķaldı göñül
miģnet-ile
N’idelüm ķanda-y-ısañ yüri begüm
devlet-ile
İy boyı serv-i sehí lāle-ĥad Aģmed
Çelebi
Saña direm iy ŝanem ol Ģaķķ-ı eģad
ģaķķı-çün
Ķıl nažar Ma˘rifiye Aģmed Muģammed
ģaķķı-çün
Ol saña ķālūda urulan şeríf ad ģaķķı-çün
İy boyı serv-i sehí lāle-ĥad Aģmed
Çelebi

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Murabba‘/4

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

Mütekerrir
murabba‘dır.

Murabba‘/5

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

Mütekerrir
murabba‘dır.

Nālesin[i] işidüp didi Cinānínüñ dōst
Šurma āh it ki baña ĥ oş gelür efġān
idici
Şírāzí sen ol kimse gibi ŝanma kim iy
dōst
Baş ķodı işiginde gelem didi diledi
Ģüsnüñüñ vaŝfını aģsen kim müˇeyyed
söyledi
Gelmeye bu vech-ile sözler Ģasenden
bir daĥı
Nücūmí gül yüzüñe medģ oķurken
Seģerde murġ-ı ĥ oş-elģān utandı
Zülfüñün cān u göñül baġlı vü
efgendesidür

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/6

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

Gazel/7

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

Murabba‘/4

Mütekkerrir
murabba‘dır.
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Öldürür ģasret-ile nice ŝanu rāy meni
Eyledi cāźū gözüñ ˘āleme rüsvāy meni
Seven ölsün mi begüm ģasret-ile vāy
meni
170b

?

171a

Ma˘rifí

171a

Şeyĥí

171b

Şeyĥí

171b

Şeyĥí

172a

Meydāní

172a

Şeyĥí

172b

˘Irāķí

172b

˘Irāķí

173a

Şeyĥí

İy göñlüm alan dil-ber gel gel göresüm
geldi
İy māh-ı níkū-manžar gel gel göresüm
geldi
İy ruĥı māh-ı enver gel gel göresüm
geldi
İy lebi la˘l-i aģmer gel gel göresüm geldi
Gül yüzi vaŝfı bülbüle düşdi
Bāġ arasında ġulġule düşdi
Ķandasın iy ˘ışķ eri añla ser-encāmuñı
˘Ömri yile virmedin ĥ oş geçür
eyyāmuñı
Düşeli göñlüme sen cān u cihānuñ
hevesi
Ķalmadı tende ķarār itmege cānuñ
hevesi
Şol iki dil-berümüñ gövdede cāndur
birisi
Biri cān-ısa ne var cān-ı cihāndur birisi
Eydüñ şehā ki ĥıdmete geldi kemínesi
Redd itmesün çü pür-kerem ol daĥı253
ĥazínesi
Lušf itse bugün bendesine şāh n’olaydı
Bāşed [ki] yine lušf ide Allāh n’olaydı
İy şeríf-i nev-bahārum gel beri
˘Andelíbüm gül-˘iźārum gel beri
Yā Rab muģib göñüldeki mihr ü vefā
ģaķı

˘Ālemüñ mihr-i ruĥuñ şem˘-ile
tābendesidür
Ķıl teraģģum ki Žarífí işigüñ bendesidür
Seven ölsün mi begüm ģasret-ile vāy
meni
Sen cān-ı hümāyísin hem nūr-ı
Ĥudāyí[sin]
Sen fażl-ı ˘ašāyísin gel gel göresüm geldi

Gazel/5

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

İy zenaĥı Bābil-çāh v’iy çihresi bedr-i
māh
Ma˘rifí eydür iy şāh gel gel göresüm
geldi
Lebleri cāmın söyledi Şeyĥí
Şíşe ŝafādan ķulķule düşdi
Dün ŝaçınuñ küfrine dínüñi terk it
bugün
Yūsuf-ı Şeyĥí iseñ bilelüm İslāmuñı
Şeyĥí derd-ile hevāsın göreli sen
ŝanemüñ
Girmez oldı gözine ˘ıyş u ŝafānuñ hevesi

Gazel/7

14’lü
hece
ölçüsü

Gazel/6

-..--/-..--

Gazel/7

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

Gazel/5

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

Bu senüñ dürr [ü] cevāhir sözüñ iy
Meydāní
Biri yāķūt u252 la˘l genc-i nihāndur birisi
Ģayret deñizi ˘ālemi ġarķ itdi Şeyĥiyā
Ķanı necāt bulmaġa ģikmet sefínesi

Gazel/5

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

Gazel/7

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

İsterdi bugün yārını Ģaķdan bu ˘Irāķí
Bāşed ki gele dil-ber-i dil-ĥ āh n’olaydı
˘İlm-i edvār-ı ˘Irāķí bā-nevā
Çeng-i mül gel sebzezārum gel beri
14. Āvāre ĥāšırı gibi bí-çāre Şeyĥínüñ
Derd ü ġam u belālar-ıla mübtelā ģaķı

Gazel/6

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

252

Vezin açısından atıf vavı yerine “biri” ibaresi uygundur.

253

Vezin açısından “ol daĥı” yerine Dîvân’daki “oldı” ibaresi (Biltekin 2018: 155) uygundur.

Gazel/7
KasîdeMünâcât/15
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Ŝubģ [u] ŝabā demindeki ŝıdķ u ŝafā ģaķı

173b

Ĥalílí

Yā Rab cenāb-ı ˘izzetüñe āşinā ģaķı

Cem

Deryā-yı dü fende yüzen āşinā ģaķı
Yā Rab seģerde ŝıdķ-ıla olan du˘ā ģaķı
Ol demde arada geçilen mā-cerā ģaķı

254

174a

174a

255
256

Sāmí

174b

Ĥalílí

174b

Mevlānā
Celāleddín-i
Rūmí
Ĥalílí

175a

254

256

Muttaŝıldur menzil-i taģķíķe rāh-ı
Mevleví
Meş˘al-efrū[z]-ı Hüdādur sūz-ı āh-ı
Mevleví
İy güneş-šal˘at ķamer-behcet ģabíb-i gül˘iźār
V’iy perí-peyker melek-manžar ŝanavber
boylu yār
Serverā sen şol ruĥı gülşen ki devr-i
rūzigār
Seni bu devr içre Yūsufdan ķomışdur
yādigār
Āb-ı Kevśerdür šušaġuñ şerbetinden
şermsār
Nāzenín-i ģażret-i Ģaķ ŝadr-i bedr-i kāˇināt
Nūr-i çeşm-i enbiyā çeşm-i çerāġ-i mā tuˇi
Mest eyledi ser-mest gözüñ bülbül-i cānı
Ey dil-ber-i zíbā
Kim gül yüzüñe ķarşu ķılur āh u fiġānı
Çün bülbül-i şeydā

Raģm eyle ben ża˘ífe bu ġamdan necāt
vir
Ĥ od-rāylıķ-durur ķalanı sen Ĥudā ģaķı
Āşüfte-dil Ĥalíliye virgil murādını
Ol ģażretüñe lāyıķ olacaķ du˘ā ģaķı

GazelMünâcât/11

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

Bu bend-i ġamda ķoma Ceme sen necāt
vir
Ĥ od-rāylıķ-durur ķalanı sen Ĥudā ģaķı
Bí-def ü nāy u rebāb olmaķ iledür
Sāmiyā
Ģücresinde zühd-i ĥuşk ile günāh-ı
Mevleví
Tā ki ŝalmışdur cüdā senden beni devr-i
felek
Nālem işitdi felekde beni zār aġlar melek
˘Ārıżuñda iy güneş-šal˘atveş ol müşgín
benek
Öldürür olan Ĥalílínüñ gözinde
merdümek
Kim görüp şem˘-i cemālüñi yanar
pervānevār

Terkîb-i bendMünâcât/1255

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

Gazel/7

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

Muhammes/4

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

Başlık: Şi˘r-i
Muĥammes
der-Medģ-i
Maģbūb

Şems-i Tebrízí ki dāred na˘t-i peyġam-ber ziber
Muŝšafā vu muctebā an seyyid-i a˘lā tuˇi
˘Aķlın utuzursa ˘aceb olmaya be-küllí
Dil-ĥaste Ĥalílí
Şol dem ki ķıla ĥūní gözüñ ġamz-ı
nihāní

Gazel-Na‘t/4

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

Müstezâd/6

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

Farsçadır, derkenar olarak
yazılmıştır.
Başlık: Ġazel-i
Müstezād

Başlık: Nažírei Cem

Anlam bakımından “dü fende” yerine Firkat-nâme’deki “ma˘rifetde” ibaresi (Tavukçu 1993: 114) uygundur.
Terkîb-i bendin tamamı 7 bend olup (Ersoylu 2013: 35-40) mecmuaya son bendi alınmıştır; tabloya ise bu bendin 1. ve 8. beyitleri yazılmıştır.

Mecmuadaki şiirlerin alfabetik olarak sıralandığı göz önüne alındığında bu şiir mecmuanın son şiiri olmalıdır. Ancak, temmet kaydı 178a’nın sonunda bulunmakta,
çobanlar da 177b’de bitmektedir. Aradaki şiirler alfabetik tasnifin dışında kalmakta ise de mecmuanın temmet kaydı ile sona erdiği görülmektedir. Temmetten sonraki
şiirler sonradan yazılmış olmalıdır.
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175a

176b

177a
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Ĥalílí

Şírāzí

Kātibí

İy manžar-ı kāˇināta mažhar
V’iy memleket-i cemāle server
Ķutlu ķadem ü ĥuceste-šāli˘
˘Ísí-nefes ü firişte-peyker
Nušķuñdan irer ģayāta mürde
Şermende lebüñden āb-ı Kevśer
˘Işķuñ melā˘ini257 iy ķamerveş
Dil levģine olalı muģarrer
Hicrān gicesinde bülbül-i zār
Bu naġme-y-ile terennüm eyler
Kim vech-i ģabíb-i dil-sitāndur
Ser-māye-i ˘ömr-i cāvidāndur
Ŝayd itdi beni şíve-y-ile nāz ider-iken
Bir ĥūb-ı Ĥašāyí
Baġlandı göñül zülfine pervāz ider-iken
Çün murġ-ı hevāyí

Her ķaçan kim ele ĥançer ala mestāne
gözüñ
Ala ˘Ośmānı vü ķaŝd ide Ķaramana
gözüñ
Ķaŝdı bu kim beni ķatl ide gire ķana
gözüñ
Āh eger díne ķaşuñ ķaŝd ide ímāna
gözüñ

Cān itmege yaġmā
Cān ķılca ķalursa derd ü ġamdan
Kesmezem ümídümi sen ŝanemden
Niçün ki nažíri gelmemişdür
Mevcūd olalı cihān ˘ademden
Ol māh-liķādan umaram kim
˘Afv eyleye258 günāhumı keremden
Olursa Ĥalílí vaŝla vāŝıl
Rūmí oluban geçe ˘Acemden
Taŝvír olınalı naķş-ı ˘ālem
Taģrír olınan budur ķalemden
Kim vech-i ģabíb-i dil-sitāndur
Ser-māye-i ˘ömr-i cāvidāndur
6. Şírāzinüñ iy mušrıb eger şi˘rin
oķursañ
Oķuma muĥālif
Ol yirdeki ˘uşşāķ öle şehnāz ider-iken
Ķıl rāst [u] nevāyı
Ney gibi iñildüme bu ķānūn-ı felekde
Ger gūş ide Zühre
Der-ģāl işide çengini āġāz ider-iken
İşitse bu vāyı
Nār-ı ˘ışķuñda virem şem˘a gibi cān-ıla
baş
Rāz-ı ˘ışķuñı senüñ eylemeyem kimseye
fāş
Öldürür Kātibiyi şol ķıyāmet göz-ile
ķaş259
Āh eger díne ķaşuñ ķaŝd ide ímāna
gözüñ

257

Vezin ve anlam bakımından “melā˘in” yerine Firkat-nâme’deki “leme˘atı” ibaresi (Tavukçu 1993: 98) uygundur.

258

Vezin açısından “eyleye” yerine Firkat-nâme’deki “ide” ibaresi (Tavukçu 1993: 100) uygundur.
Mısra vezne uymamaktadır.

259

Tercî‘-i
bend/5

--./.-.-/.-

Müstezâd/7

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

Murabba‘/5

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

Başlık: Tercí˘-i
Ġarrā

Mütekerrir
murabba‘dır.
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177b

Ŝafí

177b

Bedrí

Bāġına cānuñ fer viren şol serv-i ĥ oşbālā-y-ımış
İy dil hevāsın ķıl šaleb kim mašlab-ı a˘lāy-ımış
Çün seģer vaķtinde çeşmüm oldı ol
meh-rūya dūş
Ol sebebden dilde bulınmaz ķarār u
başda hūş

Sāmí

Benem o ġavša-ĥ or-ı ķulzüm-i
günehkārí
Ki mevc-i yeˇs olur ancaķ baña kenāre-i
sūd

178b

Kāžım

178b

Rāşid

179a

˘Ālí

İntižār ˘āşıķ-ı nā-kāma ki firķat gibidür
Merd-i meˇyūsa tesellíde şemātet gibidür
Parasuz źevķ-i cihān ˘āşıķa miģnet
gibidür
Sím [ü] zer olmayıcaķ ˘aķl belāhet
gibidür
Süzilsün ç
eşm-i mestüñ devlet-i bídār görsünler
Çözilsün dügmeler mirˇāt-ı pür-envār
görsünler
Bozılsun bend-i zülfüñ bendeler dídār
görsünler
Çıķar pírāhenüñ ol ķudret-i Settār
görsünler
Meded rūģ-ı muŝavver niçe_olurmış bār
görsünler

178a

261

260

Vezin açısından “dünyāda” yerine “dünyede” ibaresi uygundur.

261

Şiirden sonra sayfanın sonunda temmet kaydı yer almaktadır.

262

Yüzine ķarşu ol mehüñ nūş eyle cām-ı
mey Ŝafí
Ki_āyíne-i gítí-nümā cām-ı mey-i ģamrāy-ımış
Eylemez terk-i mey ü maģbūb Bedrí

Gazel/7

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

Gazel/7

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

Kasîde262
Na‘t/5

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

Kāžımā šoġrı söze böyle iderseñ iķdām
Saña dāˇim Ķarašaġ cāy-ı iķāmet gibidür
Görse eş˘ārını ģayretde ķalurdı Ŝāˇib
Rātib263 ol nādire-gū ģāŝılı Şevket
gibidür

Gazel/9

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

O meh-rū nice ˘Ālí gibi ġaddār olmaķ
istermiş
Muģaŝŝal cürme meyl itmiş cefākār
olmaķ istermiş
Ķırup ˘āşıķların cellād-ı ĥūn-ĥ ār olmaķ
istermiş
Kerem semtinden el çekmiş sitemkār
olmaķ istermiş
Yitişsünler meded üftādeler yalvar
görsünler

Tahmîs/5

260

dünyāda
Kim aña eyle virüpdür pendi pír-i meyfürūş
Niyāz-ı ˘ışķ-ı dil-i ˘āşıķāndan efzūn
Revān-pāk-i Resūle ola selām ü dürūd

80 beyitlik kasîdenin son 5 beyti mecmuaya alınmıştır.
263
Anlam ve şiirin başlığı dikkate alındığında “Rātib” yerine “Rāşid” ibaresinin gelmesi uygundur.

Gazel/10

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

Arpaemînizâde Mustafa
Sâmî’ye ait bir
kasîdeden
alınmıştır
(Kutlar 2004:
29).
Başlık: Kāžım
Başlık: Nažírei Rāşid

Başlık:
Taĥmís-i ˘Ālí

●
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182b

Rízí

Sebaķ-ı ma˘ní-i esrāríde kāndur Zaralı
Ŝadef-i gevher-i tende zihí cāndur Zaralı

182b

-

Ŝanma raģmından ŝunar destin dil-i
mecrūģ[um]a
Ol kemān-ebrū cigerde tíġ-ı müjgāna irer

264

264

Mecmuanın 179b, 180a-b, 181a-b ve 182a sayfaları boştur.

265

Mısra vezne uymamaktadır.

Bezm-i ŝāfına kemāl ehl[i] irişsün Rízí
Mürde-šab˘-ı šālibe pür-cāvidāndur
Zaralı265
-

Gazel/5

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

Müfred/1

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

