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ÖZET

Şiir mecmuaları, edebiyat tarihimize pek çok yönden katkı
sağlayabilen önemli kaynaklardır. Şairler veya şiir severler
tarafından derlenen içinde farklı tür ve şekillerde manzumeler
bulunan mecmualar, pek bilinmeyen şairlerin manzumelerini,
meşhur
şairlerin
divanlarına
girememiş
şiirlerini
barındırmaları ve yanında yayımlanmış şiirlerin farklı veya
eksik kısımlarını da tespit etmede kaynaklık etmeleri gibi
yönleriyle önem arz eder. Mecmualarda şiir ve benzeri metinler
yanında -özellikle derkenarlarda- içtimaî hayat hakkında ya da
din, tıp, musikî, astronomi gibi alanlara ait de bilgiler
bulunmaktadır. Çalışmamızda, başta zikrettiğimiz sebeplerden
ötürü edebi birikime katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir şiir
mecmuası ele alınmıştır. Mecmua Kahire (Mısır) Millî
Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü 212 numarada
kayıtlıdır. 147 varaklık yazmanın sonunda müstensih veya
mürettip olduğunu düşündüğümüz “ʿAli es-seyyid” adı ve H
934/1527-1528 tarih kaydı vardır. Mecmua başındaki müstakil
bir beyit ile sonda mürettibe ait olduğu düşünülen bir müfred
dışında gazel derlemesi olarak tertip edilmiştir. Buna göre
mecmua derleyenin şahsî zevkine göre düzenlenmiş gazel
mecmuasıdır. Bu çalışmada söz konusu mecmuanın tanıtımı
yapılmış, muhtevası Mecmuaların Sistematik Tasnifi projesi’ne



ABSTRACT

Mecmuas serve as important sources contributing to
our literature on various fronts. Opening the doors to the
unforeseen, each mecmua has the potential of providing
more than what is initially anticipated. Poetry mecmuas
are among the mecmuas that can be often found on the
shelves of libraries. They consist of poems of different types
and forms collected by the poets themselves or poetry
lovers. These poems might be the unknown works of
famous poets or might belong to rather unknown poets.
Moreover, they constitute quite valuable resources for the
history of our literature by providing a comparison to
detect different versions or missing pieces of a variety of
poems. These new insights render a better assessment
about the nature of these literary works. Aside from poems
and similar texts, especially in their derkenar, mecmuas
accommodate more information regarding the social life of
the time or the subjects such as religion, medicine, music
and astronomy. With this motivation, in this work we
consider a poetry mecmua that, in our opinion, would
significantly contribute to our literary collection. This
mecmua, registered in The Egyptian National Library and
Archives in Cario under number 212, includes “Ali es-

Makalenin Geliş Tarihi: 12.08.2020 /Kabul Tarihi: 01.10.2020.

Bu makale, “Kahire Milli Kütüphanesindeki 212 Numaralı Şiir Mecmuası (İncelemeMetin)” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Doktora, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
(m.hande.unal@gmail.com), Orcid Id: 0000-0002-7493-1305.
1

This article is compiled from the thesis “Poetry Journal No. 212 Of The Egyptian
National Library andArchives in Cario” (Examination-text)(Kahire Milli Kütüphanesi
212 Numaralı Mecmuası) submitted to the Institute of Social Sciences in Selcuk
University in 2017.

620

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(MESTAP)2 uygun olan bir tablo ile birlikte araştırmacıların
istifadesine sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Mecmua, Cem Şairleri, gazel, matla, makta.

seyyid” who is thought to be either the writer or the
compiler. We also present a table following the guidelines
of the Project of Systematical Categorization of Journals
(Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi MESTAP) 3.
KEYWORDS

Mecmua, Cem poets, gazel, matla, makta.

Giriş
Mecmua; edebiyatseverler tarafından derlenen eserleri ifade eden ve
adını Arapça “cem’” kökünden, mecmû’ kelimesinin müennesinden
terimleşerek alan bir tür olsa da bu terim onun için çok sığ ve yavandır
(Kurnaz, 2007). Çünkü bu tür; bizlere mürettibinin seçtiği şiir ve
şairlerden, ele aldığı veya yaşadığı döneme kadar pek çok alanda bilgi
veren, içine girmeden enginliğini tahmin edemeyeceğimiz eserleri sunar.
Divan edebiyatında var olan pek çok nazım şeklini ve türünü barındıran
mecmualar içerisinde en yaygın olanı şiir mecmualarıdır.
Yazma eser kütüphanelerinde en fazla rastlayabileceğimiz
eserlerden olan şiir mecmuaları, divanı yayımlanmamış ya da
tanınmayan şairlerin şiirlerini sunmalarıyla önemli bir yere sahipse de
tanınmış şairlerin divanlarına girememiş şiirleri ya da yayımlanmış
şiirlerin farklı versiyonlarını sunmalarıyla da önem arz eder (Aydemir,
2010). Mecmualar; sanatsal muhtevalarının yanında döneminin nazım
şekillerini, örneği görülmeyen kafiye ve redif tiplerini, farklı bend
yapılarını, kullanılmayan aruz kalıplarını ve yeni türleri bizlere sunması
açısından ve hatta bilinmeyen ya da yöresel söyleyişe dâhil atasözü,
deyim, söyleyiş ve gramer yapılarını sunarak dil ve edebiyat çevrelerine
hizmet etmektedirler.
Derkenârlarındaki -yahut eserlerin baş ve sonuna eklenmiş notlarıeklemeler esas mutevaları kadar önemli olabilen mecmualar da vardır.
2

MESTAP; Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal önderliğinde başlatılan ve bu alanda çalışan
diğer araştırmacıların katkılarıyla gelişmeye devam eden bir projedir. Konuyla ilgili
çalışmaların paylaşıldığı veri tabanı için bk: https://mecmualar.tr.gg/MESTAPProjesi-Hakk%26%23305%3Bnda.htm
3
MESTAP is a project which has been started by Prof Dr Mehmet Fatih Köksal and
developed with the contributions of other researchers in the field. For the database
please refer to the webpage https://mecmualar.tr.gg/MESTAP-ProjesiHakk%26%23305%3Bnda.htm.
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Şiir açıklamaları, duâlar, tılsım-reml gibi gizli ilimler, tıp-astronomimatematik gibi pozitif bilimler, ilaç veya yemek tarifleri, tarihî-kültüreldînî bilgiler bahsi geçen eklemelerdir. Bu sayede mecmualar, dönemin
ilim seviyesi, sosyal işleyişi ya da inançları hakkında çalışacak farklı bilim
dallarına da kaynaklık edebilmektedirler. Bu bağlamda mecmuaların
nasıl incelenmesi gerektiği yönünde yapılan çalışmaların yanı sıra
(Kurnaz ve Aydemir, 2013 ; Aydemir, 2007), edebiyatla ilgili mecmuaların
hepsinin ayrıntılı tasnif ve dökümlerinin yapılması ve tek bir platformda
toplanarak araştırmacıların istifadesine sunulmasını hedefleyen (Köksal,
2012:422) Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)
başlatılmıştır.
Kahire (Mısır) Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü 212
numarada kayıtlı olan ve müstensih ya da mürettibe ait olduğunu
düşündüğümüz “ʿAli es-seyyid” kaydını barındıran, H 934/1527-1528
tarihli 147 varaklık gazel mecmuası -yazmanın başındaki müstakil bir
beyit ve mürettibe ait olduğu düşünülen sondaki bir müfred hariç- şekil
ve muhteva yönüyle incelenerek söz konusu projeye uygun
tablolaştırılmıştır. Şiirlerin şairlere göre dağılımı (Tablo 1) ve şiirlerin
şekil-muhteva açısından incelenmesi (Tablo2) çalışmanın sonunda
araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.
MESTAP tablosuna mecmuanın matla ve makta beyitleri -metni
4
hatalı dahi olsa- aynen aktarılmış tür ve vezin bilgileri kaydedilmiştir.
Vezin ve anlam bakımından eksik olduğunu düşünerek metne
tarafımızdan yapılan eklemeler, yahut varak eksikliği gibi nedenlerden
dolayı yaptığımız düzeltmeler köşeli parantez içinde ve dipnotlarla
verilmiştir.
Mecmuanın Tanıtımı
Kahire (Mısır) Milli kütüphanesi (Dāru’l-Kütübi’l-Mısrıyye) 212
5
numarada kaydedilmiş olan şiir mecmuası –tek sütun olan 44. varak
4

Matla ve makta beyitlerinin tabloya eklenmesinde S.Tunç-A.Sevgi (2015) ortak
çalışmasındaki kullanım esas alınmıştır.
5
Kütüphane kaydı şöyledir:
مجﻤﻮعة بهﺎ مختﺎﺭات من اشعﺎﺭ لﺴلطﺎن سلیم واآلمیر جم و جعفر و اسحﺎق و مﺴیحى و غیر هم
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hariç olmak sûretiyle- her sayfası iki sütun ve 13 satırlık 147 varaktan
müteşekkildir. Ferağ kaydı bulunmayan yazmanın başında kütüphane
yetkilileri tarafından Arapça olarak kaydedilmiş eser bilgilerine göre;
Sultan Selîm, Emir Cem, Caʿfer İsģāḳ ve sair şiirlerden seçmeleri içeren
bir mecmuadır. H 934 tarihinin ve 11*19 ölçülerinde 143 sayfanın
6
bulunduğunun kaydedildiği bölümde bilgi eksiklikleri de mevcuttur.
Yazmanın sonunda da yine kütüphaneye alınışı esnasında eklenen
Arapça ve İngilizce ibareler bulunmaktadır ayrıca bunlara ek olarak son
sayfada yazmanın genelindeki hattan farklı ve işlek bir yazı biçimiyle
7
kaydedilmiş bir beyit bulunmaktadır.
15. asır ile 16. asrın ilk yarısı arasındaki dönem şairlerinin ele alındığı
yazmanın en sonunda bulunan;
Şād ol iy ferḫunde aḫter ḫūblarla sāl ü māh
Nitekim nevrūz-ile ʿālem yüzi ḥandān ola

beyti ve altındaki “ʿAli es-seyyid” (
) kaydının mürettibe
veya müstensihe ait olması muhtemeldir. Ayrıca mecmuanın sonunda
kanaatimizce tertip tarihine işaret eden “sene 934/1527 ” kaydı
ام يعلم جﺎمعهﺎ
اولهﺎ
تﺎ معﻨبر كﺎكلك خﻮﺭشیده صلﻤشدﺭ كﻤﻨد
 في, بخط علي,  ه۴۳۹  تﻤت كتﺎبتهﺎ سﻨة, بقلم نﺴخ, بأواهﺎ حلیﻪ, مجدولة بلذ هب الﻤداد األسﻮد, نﺴﻨﻪ مخطﻮطة في مجلد...
.  سم۴۴ × ۴۴  في,  سطرا۴۳  مﺴطرتهﺎ,۴۳۹
 ادب تركي طلعت۲۴۲
Arapça olarak kaydedilen tablonun transkribesi şöyledir:
Raḳamü’l‘Unvānu’l-maḫṭūṭa: Mecmū’atü’n-bihā muḥtārāt
mikrofilm:
min-eşʿār es-Sulṭān Selîm ve’l-Emîr Cem ve Caʿfer
İsḥaḳ ve ġayruhum
El-müʾellif
El-eczā /El-mücelledāt:
Er-raḳam ve’l-fen
Evvelehu: Tā muʿanber kākülüñ ḫurşḭde ṣalmışdur
Edeb-i
Türk-i kemend
Talʿat
Tāriḫu’n-nasḫ: 934 H
İsmu’n-nāsiḫ : ʿĀlḭ
212
ʿAdedü’l-evrāḳ 143
El-maḳas: 11*19
Mulāḥaẓāt
6

Kayıtta “bölüm ve ciltler” başlıkları yazılmış fakat başlıklara bilgi kaydedilmemiştir.
Dişüñ lülü-i cān-perver ruḫuñ baḥr-i melāḥatdür
İki zülfüñ neheng ol baḥre ḳaşuñ mevc-i āfetdür
7
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bulunmaktadır. Müstensih ya da mürettip olduğunu düşündüğümüz
“Ali es-Seyyid” hakkında başka bir bilgi bulunamamıştır. Fakat yazmanın
imlâsından hareketle mecmuayı derleyen kişinin eğitimli bir kimse
olduğunu söylemek mümkündür.
Nesih hatla açık renk kağıda koyu renk mürekkep ile yazılmış
mecmuada, sonradan olduğunu düşündüğümüz birkaç mürekkep
dağılması ve varak eksikliği bulunmaktadır. Derkenâr yoktur ve eksik
varakların akabindeki şiirler hariç her şiirde şair adı veya “velehu eyzan,
eyzan lehu” şeklinde başlıklar mevcuttur. Her varağın sonunda çoban da
bulunan bu mecmua, düzenli tertip edilmiştir.
Mecmuada yalnızca gazel nazım şeklinde şiirler -kapakta yazılan
işlek hatlı müstakil bir beyit ve müstensih ya da mürettibe ait olduğunu
düşündüğümüz sondaki müfred hariç olmak suretiyle- yer bulmuştur.
Toplam 556 gazel vardır. Sonradan numaralandırılmış 147 varaktan
müteşekkil yazmadaki gazeller çoğunlukla 5-7 beyittir yahut gazellerin 57 beyiti seçilmiştir. Şairlerin hepsinin şiirleri kendi içlerinde redif ve
kafiyelerine göre alfabetik sırayla verilmektedir.
Yazmanın barındırdığı on şair sırasıyla Selîmî (1520), Cem Sultan
(1495), Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi (1515), Üsküplü İshak (1538), Mesîhî
(1512), Revânî (1523-24), Sâdî-i Sirozî (1482?), Kemâl-i Zerd (1489),
8
Edirneli Şevkî (? ) ve Helâkî’dir (1575). Mecmuadaki şiirlerin şair ve gazel
sayılarına göre dağılımı da tablo hālinde verilmiştir (Tablo 1).
Mecmuanın Değerlendirilmesi ve Muhteva Tablosu
Çalışmamıza konu olan Kahire (Mısır) Millî Kütüphanesi 212
numarada kayıtlı mecmua, mutevası ve şeklî özellikleri ile edebiyat
tarihimize ışık tutabilecek nitelikte olmasıyla incelenmeye değer bir
mecmuadır.
Mürettibin isteğe, ihtiyaca yahut bir amaca bağlı olarak değil kendi
edebi zevkini tatmin için hazırladığını düşündüğümüz mecmuada yer
alan şairlerin en başında sırasıyla 15. asır şehzadelerinden II. Selim ve
Cem Sultan gelmektedir. Akabinde Cem Sultan’ın yakınında olup “Cem
8

1516-1538 yılları arasında yaşamış olduğu düşünülmektedir. (Tılfarlıoğlu, 2016:225).
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şairleri” olarak adlandırılan şair topluluğundan olan Kemal-i Zerd (Sarıca
Kemal) ve Sa’dî-i Sirôzî (Cem Sa’dîsi) önem arz etmektedir. Bu şairlere
ek olarak Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi, Üsküplü İshâk, Mesîhî, Revânî, Edirneli
Şevkî ve Helâkî bulunmaktadır.
Zikredilen bu şairlerden Sa’dî-i Sirôzî ve Kemal-i Zerd’in müstakil
bir divanı bulunmayıp şiirlerinin pek çoğu için çalışmamızda ele
aldığımız mecmua -şairlerin tezkirelerde bulunan şiir örnekleri veya
farklı mecmualarda bulunan şiirleri istisna tutulduğunda- şimdilik tek
kaynak niteliğindedir. Divan sahibi diğer şairlerin de divanlarında
bulunmayan şiirler ve divanlarında yer alan şiirlerin farklı ve uzun
verisyonları eserde mevcuttur.
Büyük oranda klasik Türk şiiri zevkini yansıtan mecmua, gazelleri
barındırmakta ve dönemin imlâ özelliklerini taşımaktadır. Metnin imlāsı
hakkında dönemine göre benzerlik ya da farklılık sayılabilecek önemli
noktalar şu şekildedir.
Üzerinde çalıştığımız mecmua, harekeli olarak istinsah edilmesi
ile dönemin imlâsı ve fonetiği konusunda dil çalışmalarına da katkı
sağlayabilecek niteliktedir. Dönem söyleyişlerine örnek olarak 79 b’deki
“irgüriser” ve yine aynı varaktaki

“eyleyevüz”

kelimeleri ya da 2a’daki
“ḳılur” fiil çekimi örnek verilebilir.
Metnimiz yazıldığı yüzyılın yapım eklerinde kullanılan yardımcı seslerin
düzlük-yuvarlaklık ve darlık-genişliklerini de 4a’da
“ḳurtılamaz” kelimesinde olduğu gibi dar göstermektedir. Bunun
yanında döneminde çoğu eserde “ey” şeklinde olan nidā ibaresi metnin
tümünde “iy” olarak kullanılmış ve bu hareke ile gösterilmiştir. 2a’daki
“iy dōst” bunlardan biridir.
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Metin içerisinde kullanılan nazal n, bazen 78 a’daki

“buyurmazsañ” örneğindeki gibi üç nokta ile bazen de 78a’daki
“gözüñ” kelimesindeki gibi noktasız gösterilmiştir.
Mecmuanın titiz ve yanlışsız denilebilecek imlâsından yola
çıkarak müstensihin eğitimli olduğu kanaatine varılmaktadır. Bu kanaat
yalnızca metnin yazılışı ya da harekelenişi ile oluşmamıştır. Veznin
gerektirdiği ulama, zihaf, med ve imâlelerin gösterilmesi de bu tezi
destekler niteliktedir. Buna örnek; 94b’deki “ʿìsā ve Mūsā” okunabilecek
kelimeleri “ʿìsì ve Mūsì” diye harekelendirmesi şüphesiz zihafı mazur
göstermek istemesindendir. Ya da vezin gereği birleşik yazılmış ve ünlü
düşmesine maruz kalmış kelimeleri “vasl” işaretiyle belirtmesi esere
ayrıca netlik kazandırmıştır. Metin içerisinde yapılan imāleler de hareke
ile belirtilmiştir. Bu durumun kullanıldığı yerlerden biri 81a’daki
“getürmemiş” kelimesidir. 101b varağındaki “Hicr āteşine
düşüp dün gün yanar sensüz” mısraındaki “yanar” kelimesi de med
yapılan Türkçe kelimelerden biridir. Bunun yanında müstensih birleşik
kelimelerdeki meddi de, sesin türemesi gerektiğini gösteren bir hareke ile
belirtmiştir. Örnek olarak 94b sayfasındaki “Sengisār it ṭoḥmı çün kim
gelmedi Baġdāddan” mısraındaki
“sengisār” kelimesi
kaydedilebilir.
Bunlara ek olarak mecmua mahallî şairleri barındırması ile
müstensih de mahallî söyleyişleri koruması ile dönem söyleyişleri ve
cümle yapılarına ilişkin katkılar sağlamaktadırlar. Sadece Kemal-i Zerd’in
şiirlerindeki “beni” ve “seni” kelimelerinin “bini” ve “sini” diye
harekelendirilmesi, müstensihin-şairin yörelesel söyleyişindeki bu
farklılıkları gözettiğini göstermektedir. 86a’daki
ve 93b’deki
ifadesi Kemal-i Zerd’in şiirlerindeki bu kullanımlardan ikisidir.
Çalışmada mecmuanın tüm özelliklerinin araştırmacılar tarafından
görülebilmesi ve en açık şekilde anlaşılabilmesini hedeflenmiştir. Bu
sebeple metnin aslı aynen muhafaza edilerek aktarılmıştır. Eksik

626

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

varaklardaki şiirlere başka kaynaklarda rastlanılmamışsa ve tespiti
mümkün değilse bu kısımlar boş bırakılıp dipnot ile açıklanmış, yapılan
düzeltme ve eklemeler ise köşeli parantez içerisinde metne eklenerek
dipnotlarla da belirtilmiştir.
Metnin tüm muhtevası ise yukarıda bahsi geçen şekilde Mecmuaların
Sistematik Tasnifi Proesi’ne (MESTAP) uygun olarak tablo halinde verildi.
(Tablo 2) Ayrıca muhteva tablosuna ek olarak metnin kafiye tablosu da
oluşturuldu.
Sonuç
Çalışmamıza konu olan Kahire Millî Kütüphanesi 212 numaralı
yazmayı edebiyat çevrelerince kabul gören mecmua sınıflandırmaları
kapsamında derleyenin şahsî zevkine göre düzenlenmiş gazel mecmuası olarak
adlandırabiliriz (Kılıç, 2012 :75-96; Gürbüz, 2012: 97-113). Yazmanın
sonundaki “‘Ali es-Seyyid” kaydının mürettip veya müstensihe ait olması
muhtemeldir. 556 gazel ve iki müfred ile yazmanın kapağına farklı, işlek
bir hatla yazılmış bir beyit dışında 556 gazel bulunmaktadır. H 934/15271528 tarihinde istinsah edilen mecmua Selîmî (1520), Cem Sultan (1495),
Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi (1515), Üsküplü İshak (1538), Mesîhî (1512),
Revânî (1523-24), Sâdî-i Sirozî (1482?), Kemâl-i Zerd (1489), Edirneli Şevkî
9
(? ) ve Helâkî’nin (1575) şiirlerinden oluşmaktadır. Mecmua,
yayımlanmış şiirlerin farklılıklarının tespitine katkı sağlamaktadır.
Çalışmamızda bu farklılıklar dipnot ile belirtilmiş mana veya vezin olarak
daha uygun olan şekeline dipnotta işaret edilmiştir. Divanı tertip
edilmemiş ve daha önce pek az şiiri mecmua ve tezkirelerde yayımlanmış
Sa’dî-i Sirôzî’nin (Cem Sa’dî’si) 30, Kemal-i Zerd’in (Saruca Kemal) 56
yayımlanmamış gazelini barındırması yönüyle edebiyat tarihine katkı
sağlayabilecek niteliktedir. Divanı yayımlanmış şairlerin gazellerinden 12
tanesinin matla ve maktaları ise yalnızca incelediğimiz mecmuada
bulunmuş, basılı diğer mecmua ve tezkirelerde tespit edilememiştir.
Basılı divan, tezkire ya da mecmualarda olup çalışmamıza konu olan
mecmuada bulunmayan makta ve matla sayısı da üçtür. Ayrıca yazma
harekeli olarak tertip edilmesi dolayısıyla devrin fonetiği konusunda dil
9

1516-1538 yılları arasında yaşamış olduğu düşünülmektedir. (Tılfarlıoğlu, 2016:225).
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çalışmalarına katkı sağlayabilecek niteliktedir. Kütüphanelerdeki çok
sayıda şiir mecmuası gün ışığına çıkarıldıkça Türk diline, kültürüne,
şiirine, edebiyatına dair değerlendirmeler de o oranda netleşecektir.
TABLO 1:
Şairler
Selîmî
Cem Sultan
Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi
Üsküplü İshâk
Mesîhî
Revânî
Sâdî-i Sirozî
Kemāl-i Zerd
Edirneli Şevkî
Helâkî

Gazel Sayıları
3
16
30
55
69
129
37
74
90
57

628
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Nu.
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Mahlas

Matla’ beyti

Mahlas /Makta’ Beyti

Şekil/
Birim

1b

Selìmì

Tā muʿanber kākülüñ ḫūrşìde ṣalmışdur kemend
Baġlamışdur boynumı zencìr-i zülfüñ bend bend1

Ey Selìmì ḫaṭṭı sevdāsından anuñ baş çeken
Pārelensün ṭìġ-ı miḥnetle ḳalem teg bend bend

Gazel/5

1b

Selìmì

Gözlerümden aḳdı deryālar gibi yaşum benüm
Düşler çoḳ nesne gördi oñmaduḳ başum benüm

Ey felek ṭoḳuc ṭolu cām içmeyince bu Selìm
Devr içinde bilmedüm hergiz ayaḳdaşum
benüm

Gazel/5

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

2a

Selìmì

Edirne ḫoş müşerrefdür yine raʿnā güzellerle
Ki her birisi meşhūr oldı biñ dürlü ġazellerle

Selìmì şiʿr didügi gehì Türkì gehì Tāzì
Murādı ol ġazāli avlamaġ-imiş ġazellerle

Gazel/5

2a

Cem
Sultan

Oldı yüzüñüñ burḳaʿı ol zülf-i semen-sā
Sübḥāne ḳadìr-inceʿale’l-leyle libāsā

Cem ḳuluña raḥm eyler iseñ vaḳti-durur kim2
Vasluñı ḳılur her nefes iy dōst temennā

Gazel/5

2b

Cem
Sultan

Saña ne ġam ki benüm bigi durur cümle saña
Ġam bañadur ki senüñ gibi degül kimse baña

Rişte-i cān-ı Cemi bükdügi bu maḥabbet eli3
Nāzdan tā dike ol ḳaddi ḫırāmāna ḳabā

Gazel/5

2b

Cem
Sultan

Leblerüñden içüben ġamzelerüñ cām-ı ṣafā
Çekdiler ṣaḥn-ı Ģaremde baña ḥancer ṣanemā4

Cem o zülf-i siyehüñ yolına cān terk ideli
Yüzi aḳlıġına şāhid kefen olurṣa n’ola

Gazel/5

3a

Cem
Sultan

[Zülfüñ kemendi ḳaṣdı çü dāʾim şikāredür
Ṣayd olacaġı cānum aña āşikāredür]

Lüʿlǖ dişüñ añup dökeli çeşm-i Cem güher
Gelmez ʿAdenden iy ṣanem işbu diyāra dür

1

Vezin

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

Gazel/5

Latîfî,“Tâ mu'anber kâkülün hurşîde salmışdur kemend” mısraıyla başlayan gazelin aslında Yavuz Sultan Selîm’e değil, Sürûrî’ye ait olduğunu
belirtmiştir. (Köksal, 2013)
2
5a kuluña: bendeñe Dîvân’da şeklinde geçmektedir (Ersoylu, 1989: 44).
3 Vezin gereği “bükdügi bu maḥabbet eli” ibaresi yerine Divan’daki “bükdi maḥabbet eli kim” ifadesi daha uygundur (Ersoylu, 1989: 46).
4
Dîvân’da “Dün içüp serḫoş olup ġamzelerüñ cām-ı ṣafā” şeklindedir (Ersoylu, 1989: 47).
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3a

Cem
Sultan

Ḳılmaduñ ḳolum miyānuña kemer
Ḳılca nefʿuñ görmedüm iy sìm-ber

Cem dehānuñ yādına iy piste-leb5
Bir diyāra vardı kim gelmez ḫaber

Gazel/5

3a

Cem
Sultan

Didüm cānumı gamzeñ añadüşmez
Didi bu sehm-i devlet añadüşmez

Ḳoḫulayan Cemüñ ḳabri giyāhın
Ne bì-dil ola kim sevdāña düşmez

Gazel/5

3b

Cem
Sultan

Cefā-yı zülf-i müşgìni gibi müşkil belā olmaz
Hevā-yı ḳadd-i bālāsı gibi baña belā olmaz6

Ḳaşı miḥrābını iy Cem göricek secde eyle kim7
Ki bir vaḳtini fevt itseñ aña hergiz ḳażā olmaz

Gazel/5

3b

Cem
Sultan

Her laḥẓa çeşmüñüñ ṣanemā ḳaṣdı cān-imiş
Raḥm eylemedi baña nice bì-amān imiş

Cem sìneñi siper ḳıl o tìr –i ḫadenge kim
Sehm-i saʿādete çü bilürsin nişān imiş

Gazel/7

4a

Cem
Sultan

Rişte-i ʿömrüm dükendi gerçi nāzuñdan senüñ
Ḳılca eylük görmedüm zülf-i dırāzuñdan senüñ

Hey ne ʿāşıḳsın sen iy Cem kim ḳamu ḫūbān-ı
şehr
Ḳurtılamaz dìde-i maʿşūḳ bāzuñdan senüñ

Gazel/7

4b

Cem
Sultan

Kìse-i ʿömri tehì eylemedin dest-i ecel
Sāḳiyā kāse-i zer ṣun ki gide ṭūl-i emel 8

Didüm iy cān Cemi gel itlerüñüñ hem-demi ḳıl
Gül gibi ḳıldı tebessüm didi vallāhi maḥal

Gazel/5

4b

Cem
Sultan

Çün olmadum ḥarem-i kūy-ı dilbere maḥrem
Gözüm bıñarı aḳıtsa ʿaceb degül zemzem

Ḳo cām-ı Cem hevesini saña yiter iy Cem
Sifāl-i mey-gede cām u gedā-yı mey-gede Cem

Gazel/6

5a

Cem
Sultan

Aç zülfüñi hicrüm gicesi tā seḥer olsun 9
Çöz zülfüñi dil gül-şen-i pür-müşg-i ter olsun

Sür ḫancerüñi meşhedi ṭaşına Cemüñ kim
Çāk eylemege sìnesini kār-ger olsun

Gazel/7

5a

Cem
Sultan

Bir ḫūb yine göñlümi sevdāya düşürdi
Mestāne gözi cānumı ġavġāya düşürdi

Mānend-i kemān oldı ḳadi tìr-i cefādan
Çün Cem dil ü cān ol ḳadi bālāya düşürdi

Gazel/5

5

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

Dîvân’da piste-leb yerine “piste-fem” ibaresi geçmektedir (Ersoylu, 1989: 103).
Divan’da “bâñâ” yerine “bâlâ” ifadesi geçmektedir ama mana gereği “baña” daha uygundur (Ersoylu, 1989: 111).
7
Mana gereği Dîvân’daki “Kaşı miḥrābını gördükçe var iy Cem sücūd eyle” şeklindeki ifade daha uygundur (Ersoylu, 1989: 111).
8
Mecmua’daki“kāse-i zer” yerine Dîvān’da “kāse-i mey” ifadesi vardır. (Ersoylu, 1989: 152).
9
Mana gereği “zülfüñi” yerine Dîvân’daki “yüzüñi” ibaresi daha uygundur (Ersoylu, 1989: 179).
6

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

..--/..--/..--/...-.-/..--/.-.-/..--./.--./.--./.---./.--./.--./.--
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5b

İsḥāḳ

Dil-rübālar çoḳ velì hergiz naẓìr olmaz saña
Hey ne dirsin pādişahum kim esìr olmaz saña

Gör nice bì-miŝl ü bì-hem-tāya virmiş göñlüni
Āferìn İsḥāḳ va’llāhi naẓìr olmaz saña

Gazel/5

5b

İsḥāḳ

Göñlüm ki anda bir güzelüñ tāze dāġı var
Bir köhne ḫānedür yeñilenmiş ocaġı var

İsḥāḳ mihr ü māh-ile maʿmūre-i cihān
Bir tekyedür öñinde bir iki çerāġı var

Gazel/5

6a

İsḥāḳ

Meyli bu göñlümüñ yine bir serv-i nāzadur
Müjgānı zaḫmı sìnede gül gibi tāzedür

İsḥāḳ yine bir güzele bir ġazel dimiş
Ġāyet güzelse sen ṣanem-i dil-nüvāzadur

Gazel/7

6a

İsḥāḳ

İrdi bahār mevsimi açıldı lāleler
Bezm-i çemende devr ider oldı piyāleler

Ḥüsnüñ bahārı niʿmetinüñ şükri bu mıdur
Bìgāneye nevāleler İsḥāḳa nāleler

Gazel/7

6b

İsḥāḳ

Dil olalı yār işigi ṭaşına berāber
Yoldaş idinüpdür anı başına berāber

Ḳaçmazdı kenāra utanup lücce-i deryā
İsḥāḳuñ olaydı gözi yaşına berāber

Gazel/5

6b

İsḥāḳ

Söz deminde ḫande-i laʿlüñ ki bir gül-destedür
Gūyiyā bir al nāzük rişte-yile bestedür

İrmek isterseñ viṣāle gel sen İsḥāḳ ivme kim
ʿIşḳ yolında sülūkı ʿārifüñ āhestedür

Gazel/5

7a

İsḥāḳ

Dir imiş cümle murād ölmeyicek ḥāṣıl olur
Dōstum bu nice sözdür buña kim ḳāyil olur

Yüri var çoḳ sözi nice ötersin bülbül
Şiʿr-i İsḥāḳa naẓìre dimecük müşkil olur

Gazel/5

7a

İsḥāḳ

Bu ben fütādeˇi sāyem görür ki tenhādur
Ne yire ʿazm ider olsam yanumca hem-pādur

Ḳapuya gelmedi diyü işigi itlerinüñ
Bizümle işleri İsḥāḳ ceng ü ġavġādur

Gazel/4

7b

İsḥāḳ

Günden güne ol ġonca-dehen ḫūb olacaḳdur
Devrān gibi pür-fitne vü āşūb olacaḳdur

Bir yer var imiş dilberi ʿāşıḳ--küş olurmış
İsḥāḳ yüri gidelüm Üsküb olacaḳdur

Gazel/5

7b

İsḥāḳ

Mecnūn-ı ġam maḥabbet-i ʿışḳuñ neden bilür
Bu bir belā durur bunı şāhum çeken bilür

İsḥāḳ Ģaḳ bilür ki cemāl-i nigārsuz
Göñlüm behişti gūşe-i Beytü’l-ḥazen bilür

Gazel/7

8a

İsḥāḳ

Ġamzeñ begüm oḳ atmada ehl-i hüner geçer
Naʿl-i hilāli şìşe-i mihri deler geçer

İsḥāḳ ġam sipāhına maġlūbdur yine
Sen pādişāhı var-ise ġālib sever geçer

Gazel/5

8a

İsḥāḳ

Güzel ki ḥüsn-ile Yūsuf gibi müsellemdür
Diyār-ı mıṣr-ı melāḥatde şimdi Rüstemdür

Sürūr-ı vaṣluña irmezse ġam degül İsḥāḳ
Yeter bu deñlü feraḥ kim ġamuñla hemdemdür

Gazel/

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

Kahire Millî Kütüphanesindeki 212 Numaralı Şiir Mecmuası ● 631

8b

İsḥāḳ

Yine at ṣaldı Vefā Meydānına bir şehsüvār
Şìr-diller ḳalmadı āhū gözi ḳıldı şikār

Çünki İsḥāḳ’uñ ṣafā-yı ḫāṭırı var tañ degül
Ṣūret-i ḥüsnüñ dile naḳş eylese āyìne-vār

Gazel/7

8b

İsḥāḳ

Ṣūfì seyr itmez döner rūy-ı dilārādan ḳaçar
Gör ne eblehdür nenüñ gibi temāşādan ḳaçar

Ol gözi āhūya n’itdüm n’eyledüm İsḥāḳ kim
Bir dem ārām eyleyemez görse bu şeydādan

Gazel/4

9a

İsḥāḳ

Āyìne her kimi ki göre ḫod-nümā olur
Çoḳ yüz görem güzel açılur bì-ḥayā olur

Ol bir fülāna virmegil İsḥāḳ göñlüñi
Bu Rūm ilinde niçe Memi Muṣṭafā olur

Gazel/3

9a

İsḥāḳ

Yine iki Mesìḥā-dem biri birine hem-demdür
Biri rūḫ-ı muṣavverdür birisi cān-ı ʿālemdür

Bir gün meydān-ı ḥüsn içre ol iki şeh-süvār
İsḥāḳ
Sözüñden eyle fehm itdüm ʿAlemşāh ile
Rüstemdür

Gazel/7

9a

İsḥāḳ

Cigerde cevr oḳı peykānı yarası vardur
Bu derdüñ ölmeden özge ne çāresi vardur

Ṭolaşma zülfine İsḥāḳ key ṣaḳın ṭonadur 10
Yanında ḫaṭṭı gibi yüzi ḳarası vardur

Gazel/5

9b

İsḥāḳ

Derd-i ʿışḳa mübtelā bir ʿāşıḳ-ı şeydā mı var
Ḥüsninüñ ḳadrin bilür bir dilber-i raʿnā mı var

Gülşen-i hüsnüñ temāşā eyleyüp medḥ itmege
Bir daḫı İsḥāḳ gibi bülbül-i şeydā mı var

Gazel/5

9b

İsḥāḳ

Benüm göñlüm alan dilber be-ġāyet ḫūb zìbādur
Ḫuṣūṣā çeşm ü ebrūsı iñen bì-miŝl ü hemtādur

Benüm ḫān-ı viṣālidür ümìd idindügüm İsḥāḳ
Ġam-ı hicrāna ḳalursa ne minnet elde
ḥalvādur

Gazel/5

Gülşenüñ behcet-ṣafāsı gül midür bülbül midür11
Bezm-i gül ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür

Degme bir nādān ne bilsün var yüri İsḥāḳa ṣor
Luṭf-ı ṭabʿuñ muḳteżāsı gül midür bülbül
midür

Gazel/7

Zādumuz ġuṣṣa vü ġam derd ü belā rāḥilemüz
Çekilüp Kaʿbe-i kūyuña gider ḳāfilemüz

Yerde gökde yirümüz ḳalmadı öldük İsḥāḳ
Ol cefā-pìşeye yirden göge dekdür gilemüz

Gazel/5

10

İsḥāḳ

10a

10
11

İsḥāḳ

Dîvân’da “ṭonadur:” yerine “zḭrā” ibaresi vardır (Çavuşoğlu, Tanyeri, 1990: 157).
Dîvân’da “behcet-ṣafāsı” yerine “behcet-fezāsı” ibaresi vardır (Çavuşoğlu, Tanyeri, 1990: 157).

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

.-.-/-.--/.-.-/..-.--/-.--/-.--/-..---/.---/.---/.--.--/-.--/-.--/-.-
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10b

İsḥāḳ

ʿÌd-i ḥüsnin gördi bir dildāra düşdi göñlümüz
Bayram olaldan ʿaceb āvāre düşdi göñlümüz

Sen daḫı dil derdine İsḥāḳ dermān umma kim
Çünki şol bir gözleri mekkāra düşdi göñlümüz

Gazel/5

10b

İsḥāḳ

Niçe bir cevr ü cefā vü niçe bir şìve vü nāz
Seni çoḳ çoḳ sevene bunda ne var bu daḫı az

[Yār-ile ʿayş idegör mevsìm-i güldür İsḥāḳ
İtmedin bülbül-i cān ten ḳafesinden pervāz] 12

Gazel/4

11a

İsḥāḳ

Bir zamān sen āfitāb-idi bizüm hem-sāyemüz
Devletüñde ʿarş-ı aʿlādan yüceydi pāyemüz

Zìneti dilberlerüñ İsḥāḳ zülf ü ḫāl ise
Bend-i ġam dāġ-ı muṣìbetdür bizüm
pìrāyemüz

Gazel/5

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

11a

İsḥāḳ

Yine bir gerçek yalıñ yüzlü ḳıyāmet nev-tırāş
At ṣalup aḳıncı-veş göñlüm evin itdi tırāş 13

Āh derdā vü dirìġā ḥasretā İsḥāḳ kim
Sırr-ı ʿışḳı gözlerüm yaşı cihāna itdi fāş

Gazel/7

11b

İsḥāḳ

Sāḳì-i bezm-i ṣafā bādeyi ṣāf eyledi ṣāf
Gör bu luṭfı daḫı bi’llāhi gel eyle inṣāf

İʿtiẕār eyleyü ayaġuña düşdi İsḥāḳ
Müteḥammil olımaz bār-ı ġamuñ çekmege Ḳāf

Gazel/7

11b

İsḥāḳ

Leẕẕet-i cevrüñi idrāk idemezmiş ʿuşşāḳ
Gitdi dünyāda begüm ḳalmadı bir ehl-i meẕāḳ

İşigi itleri pā-būsı degül mi pāyeñ
Ḳadr u rifʿatle başuñ göge irerse İsḥāḳ

Gazel/5

12a

İsḥāḳ

Güneş yüzüñ göreli ẕerrece ḳarārum yoḳ
Dem-ā-dem aġladuġum bu ki iḫtiyārum yoḳ

Kemāl-i maʿrifet ehli bilür beni İsḥāḳ
Egerçi şiʿr ile ʿālemde iştihārum yoḳ

Gazel/7

12a

İsḥāḳ

Yolında ölmege kişi ġāyet güzel gerek
ʿÖmr-i ʿazìz gibi o da bì-bedel gerek 14

Bu şimdiki güzelleri İsḥāḳ ḳucmaġa
Yā sìm ü zer ya nuḳl-i şeker yā ġazel gerek

Gazel/5

12b

İsḥāḳ

Tìr-i müjeñle deldüñ dilde cerāḥat itdüñ
Göñlümdekini bildüñ keşf-i kerāmet itdüñ

İsḥāḳ o bì-vefāyı terk itmek olmaya mı
Dünyā maḥabbetinden ṭut kim ferāġat itdün

Gazel/5

12b
13a

İsḥāḳ

Ḫoş kemend-endāzdur zülf-i girih-gìrüñ senüñ
Şìr-diller ḳalmadı k’olmaya naḫcìrüñ senüñ

Niçe bir ʿöẕr ü ḳuṣūr İsḥāḳ her dem niçe bir
Luṭf-ı şehden çoġ ola mı ʿöẕr-i taḳṣìrüñ senüñ

Gazel/7

12

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

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

Mecmuadaki varak eksikliğinden dolayı matla’ dḭvāndaki beş beyitlik gazelden alındı (Çavuşoğlu, Tanyeri, 1990: 179)
Dîvân’da “ŝalup” yerine “sürüp” ifadesi vardır (Çavuşoğlu, Tanyeri, 1990: 190).ṣalup: sürüp D
14
Dîvân’da “Gitdükde cān yerine bedel bḭ-bedel gerek” şeklindedir ama mana gereği mecmua daha uygundur (Çavuşoğlu, Tanyeri, 1990: 190).
13
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13a

İsḥāḳ

Zülfi zencìri esìri dil-i dìvāne gerek
Eskidi ḳıṣṣa-i Mecnūn yeñi efsāne gerek

Yanar od gibi ol İsḥāḳ yüri ʿışḳında
Çün bilürsin ki bu yolda kişi pervāne gerek

Gazel/5

13a

İsḥāḳ

Leşker-i ġam görinür ḳopdı gelür gerd-i melāl
Ḳomaya gibi ḫaṭuñ gözümüz açmaġa mecāl

Devlet-i faḳr ile ġāyet de ġanìdür İsḥāḳ
Sìm-i eşk-ile gözi kìseleri māl-ā-māl

Gazel/7

13b

İsḥāḳ

Ḥusrevā aldanma sen efsāne-i Ferhād’a gel
Ṣanʿat ögrenmek dilerseñ ḳo anı üstāda gel

Ẕerrece ḳalmadı ol gün yüzlü vaṣlından ümìd
Aġla iy İsḥāḳ-ı bì-dil derd-ile feryāda gel

Gazel/7

14a

İsḥāḳ

Āh kim yine esìr-i bend-i hicrāndur göñül
Sevdi bir ḳul oġlını ḳul oldı sulṭāndur göñül

Gerçi kim vüsʿatde artuḳdur feżā-yı ʿarşdan
Lìk benden ṣorsalar İsḥāḳ zindāndur göñül

Gazel/7

14a

İsḥāḳ

Ol bì-vefā ki cevr ü cefādan berì degül
N’içün görinmez ādeme çünkim perì degül

İsḥāḳ ölince cān u göñülle ḳul olduġı
Cān mülki şāhıdur bu cihān begleri degül

Gazel/7

14b

İsḥāḳ

Būseye yoḳ dimedüñ iy lebi ġonca var ol
Yüri iy serv-i sehì çoḳ yaşa ber-ḫordār ol

Hem-nişìn ol seg-i kūyıyla ḥabìbüñ İsḥāḳ
Sözüm esle yüri maḳbūl-i der-i dildār ol

Gazel/7

15a

İsḥāḳ

Cān ḳaṣdın itmedin ḫaṭuñ irişmedin ecel
Öpsem lebüñ ne var-idi bir kez behey güzel

Düşdi şarāba yār elin öpmek ümìdine
Ḳaldı ayaḳda virmedi İsḥāḳa devlet el

Gazel/5

15a

İsḥāḳ

Aġlarsa gözlerüm n’ola hecrüñde ṣubḥ u şām
Sen māhı görmeyelden iki heftedür tamām

Ḥaḳḳā budur ger ölesin İsḥāḳ -ı derd-i mend 15
Gelmez namāzuña senüñ ol yār ve’s-selām

Gazel/5

15a

İsḥāḳ

Añmayam servi ger ol ḳāmet-i dil-cūyı görem
Baḳmayam sünbüle bu zülf-i semen-būyı görem

Secde-i şükr idem İsḥāḳ yüzüm yire sürem
Ger naṣìb ide Ḫudā ol ḫam-ı ebrūyı görem

Gazel/7

15b

İsḥāḳ

Āh kim ʿālemde eksildükçe ṣabr u ṭāḳatüm
Ṭurmadın günden güne artar kemāl-i ḥayretüm

Ṣūret-i zìbāsına İsḥāḳ sürsem yüzümi
Aḥsen-i taḳvìm ola maʿnì yüzinde ṣūretüm

Gazel/7

16a

İsḥāḳ

Ger gedā isem ne var ġam mülkinüñ sulṭānıyam
Sen kemān-ebrū nigāruñ ḳulıyam ḳurbānıyam

Ṣabr didigüñ nedür İsḥāḳ bilmezsin gibi
Kim nenüñ gibi kişinüñ zār-ı sergerdānıyam

Gazel/5

15

Mana gereği Dîvân’daki “Ḥaḳḳā budur ki ger öle İshāḳ-ı derd-i mend”şekli uygundur (Çavuşoğlu, Tanyeri, 1990: 224).
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16a

İsḥāḳ

Sevmişem bir dilber-i raʿnāyı kimdür dimezem
Ḳıble ḥaḳḳı ol ḳaşı kec-rāyı kimdür dimezem 16

Dōstlar ḥācet degül İsḥāḳa ibrām eylemek
Ārzū-yı ḫātır-ı şeydāyı kimdür dimezem

Gazel/7

16b

İsḥāḳ

Dest-i ġamla ten girìbānın çeküp çāk eyledüm
Meclis-i dildārda cān naḳdini ḫāk eyledüm

Ben ol İsḥāḳam ki eşküm encümiyle dün gice
Zìnet idüp işigüñ mānend-i eflāk eyledüm

Gazel/5

16b

İsḥāḳ

ʿĀşıḳ oldum yine ben bir büt-i tersā gördüm
Leb-i cān-baḫşı demin muʿciz-i ʿÌsā gördüm

Yine pāmāl-i ġam-ı ʿışḳ-ı fülānsın İsḥāḳ
Ḥamdü li’l-lāh ki seni vālih ü şeydā gördüm

Gazel/7

17a

İsḥāḳ

Nigārı sırruma maḥrem ṣanurdum
Gül ile bülbüli hem-dem ṣanurdum

Cüdālık n’idügin bilmezdüm İsḥāḳ
Ölüm gibi anı bir dem ṣanurdum

Gazel/7

17a

İsḥāḳ

Derūn-ı dildeki derd-i nigāra söyleyelüm
Ya göz göre düşelüm ölelüm mi n’eyleyelüm

Ķapuñdan ayru zelìl oldı derd-i mend-i İsģāķ
˘Azìz bāşuñ-içün gel begüm esirgeyelüm

Gazel/5

17b

İsḥāḳ

Hecri güninde ben ki ölem intiẓārdan
Baña ne aṣṣı vaʿde-i vaṣl-ı nigārdan

Ben bildügüm budur hele İsḥāḳ ṣabrı ḳo
Var ġayret eyle geç yüri nāmūs u ʿārdan

Gazel/5

17b

İsḥāḳ

Ġamdan öldüm iy meh-i nā-mihribānum
ḳandasın
Göklere boyandı feryād u figānum ḳandasın

Şevḳden İsḥāḳ ölürdi luṭf ile bir kez diseñ
İy benüm şeydā vü zār-ı nā-tüvānum ḳandasın

Gice gündüz etegine degüp aġyār etegin
Çekdi bizden yine ol şūḫ-ı sitemkār etegin

Çünki İsḥāḳ ġamından bulımazsın maḫlaṣ
Ḳoma elden yüri ebyāt-ile eşʿār etegin

Ṣayılursa ʿömrden iy dil şeb-i hicrān baña
Bil ki virmiş Ḥaḳ taʿālā ʿömr-i bì-pāyān baña

Caʿferā gülşende ḳızmış naʿldür her berg-i gül
Yārdan ayru şikence virmege devrān bañā

18a

18b

16

İsḥāḳ

Caʿfer

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

Gazel/5

17

..--/..--/..--/..Gazel/7

Gazel/5

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

Dîvân’da “kec-rāyı” yerine “kej rāyı” şeklindedir (Çavuşoğlu, Tanyeri, 1990: 230).
Mecmuādaki “zār-ı nā-tüvānum” yerine, mana gereği Dḭvān’daki “zār u nā-tüvānum” ifadesi daha uygun görünmektedir (Çavuşoğlu, Tanyeri,
1990: 247).
17
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18b

Caʿfer

Görür ki mihr ü vefā eylemez o māh baña
Bir āh ider dem-i serad-ile ṣubḥgāh baña

Günāhı yoḳ dimegil Caʿferì gel öldür kim
Degül durur seni çoḳ sevmek az günāh baña

Gazel/6

19a

Caʿfer

Sebze ḫat kim sāye ṣalmış zülf-i müşg-efşān aña
Ḫıżrdur k’olmış müyesser ʿömr-i bì-pāyān aña

Ḥasret-i laʿlüñle gördi Caʿferüñ cān virdügin
Ḳaralar geymişdür aġlar çeşme-i ḥayvān aña

Gazel/7

19a

Caʿfer

Çün göneldüñ sefere luṭf-ı Ḫudā yāruñ ola 18
Baḫt hem-rāh u duʿā ḳāfile-sālāruñ ola

Dōstum olmaya kim gözden ıraġ olmaġla
Unıdup Caʿferi ġayrı kişiler yārüñ ola

Gazel/5

19b

Caʿfer

Dest-bāzì iderek laʿl-i güher-efşānın öp
Furṣat el virmiş-iken bir dem ol ādem cānın öp

Sāḳì-yi bezm olsa dilber isteme nuḳl-i lisāñ
Geh dilin em Caʿferā geh piste-i ḫandānın öp

Gazel/5

19b

Caʿfer

Ḳapuñdur ḳıble-i erbāb-ı ḥacāt
İşigüñ menbāʿ-ı ehl-i saʿādet

Lebüñ vaṣf eylese Caʿfer gören dir
Zihì şìrìn maʿānì ter ibārāt

Gazel/5

20a

Caʿfer

Ḫūblıḳda māh iderken şems-i tābān-ile baḥś
Cānı yoḳdur kim ide ḥüsn içre cānān-ile baḥś

Mülzem olup ḫacletinden Caʿferā baş itdi pìç
Çün benefşe ḳıldı bu zülf-i perìşān-ile baḥś

Gazel/7

20a

Caʿfer

Sāḳì açıldı gül göñül olmaġ-içün ferāḥ
Alġıl elüñe lāle gibi laʿlgūn ḳadeḥ

Laʿlüñ meger müferriḥ-i yāḳūtdur k’anı
Alduḳça Caʿfer aġzına göñli olur ferāḥ

Gazel/5

20b

Caʿfer

ʿĀrıżuñ üstine kim düşmiş bu kākül şāḫ şāḫ
Yāsemìne sāye ṣalmış ṣanki sünbül şāḫ şāḫ

Gördügi serv-i dil-ārāya oḳur Caʿfer ġazel
Ṣanki bülbüldür ider gül-bāng ü ġulġul şāḫ
şāḫ

Gazel/5

Caʿfer

Od üzre ḥalḳa ḥalḳa olanları ṣanma dūd
Gördi ḳapuñda berḳı yılanlar ḳuşandı ol

Caʿfer hevā-yı bāġı çıḳar dilden anda çün
Bülbül yirine çünki zaġanlar ider sürūd

Gazel/5

21a

Caʿfer

Şìrìn zebānı söyleyicek nükteler leẕìẕ
Beñzer şuña ki ber vire bir şāḫ-ı ter leẕìz

Caʿfer ki ṣubḥ-ı vaṣla ire şevḳden ölür
Vaḳt-i seḥerde uyḳu olur dōstlar leẕìẕ

Gazel/5

21a

Caʿfer

Lebüñe öykünelden ġonca-i ter
Ṣabā ḫışm eyleyüp aġzını yırtar

Mezārında bite güllerle lāle
Ölürse ruḫlaruñ şevḳı-yla Caʿfer

Gazel/5

Mecmuādaki “çün göneldüñ” yerine Dḭvān’da “çü göneldüñ” ifadesi vardır. (Çavuşoğlu, Tanyeri, 1990: 200).
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21b

Caʿfer

Ehl-i diller yüzüñe cennet-i aʿlā didiler
Sāye-i ḳaddüñe hem-sāye-i Ṭūbì didiler

Sūz-ile sözde çü gösterdi kerāmet Caʿfer
Anuñ erbāb-ı kemāl adını Şeyḫì didiler

Gazel/7

21b

Caʿfer

Ḳorḳaram ol serv-i gül-ruḫ vaʿdeye ide ḫilāf
Yā ġıyāŝe’l-müŝtaġìśìn neccinā mimmā neḫāf

Caʿferā aġzı ser-i mū deñlü ancaḳ var iken
Gelse ḳìl ü ḳāle bir müşkil-güşādur mū-şikāf

Gazel/7

22a

Caʿfer

Ḳadd-i bālāmı belālarla kemān itdi firāḳ
Miḥnet oḳlarına ben ḫāki nişān itdi firāḳ

Caʿfere Ferhād u Mecnūn çekdügi miḥnetleri
Hep lisān-ı ḥāl ile bir bir beyān itdi firāḳ

Gazel/7

22a

Caʿfer

Ḳadd-i dil-cūy-ile k’ol serv-i revān olsa gerek
Ṣu gibi cānlar ayaġına revān olsa gerek

Ḫaste Caʿfer ġam u derd-ile ölüp ḫākì anuñ
Ḫoş ziyāret-geh-i ʿuşşāḳ-ı zamān olsa gerek

Gazel/5

22b

Caʿfer

Serve māʾil olıcaḳ ḳaddüñe ḥācet mi delìl 19
Yoḳ ḫilāf aña ki el-cinsi ile’l-cinsi yemìl

Āḫirü’l-emr ser-i zülfüñi sevdā idinüp
Getüre Caʿfer ele bulur-ise ʿömr-i ṭavìl

Gazel/5

22b

Caʿfer

Öykündügi-içün lebüñe ey nigār laʿl
Her laḥẓa sürḫ-rūdur olup şermsār laʿl

Ṭaʿnı raḳìbinüñ ṣıdı göñlini Caʿferüñ
Lā-büd ṭoḳınsa seng bulur inkisār laʿl

Gazel/5

23a

Caʿfer

Sevmişem bir dilber-i fettānı kimdür bilmezem
Ḥasretinden cān virürsem anı kimdür bilmezem

Ger ḳulaġumca ḳılalar Caʿferā her pāreyi
Ol ḳulaġı küpelü fettānı kimdür bilmezem

Gazel/7

23a

Caʿfer

Ṣubḥumı şām itdi dün bir meh-likāya uġradum
Ne ʿaceb ḥāl oldı baña ne belāya uġradum

Bir bunuñ gibi sitemkāra ṣataşmadum daḫı
Gerçi Caʿfer niçe niçe bì-vefāya uġradum

Gazel/5

23b

Caʿfer

Bir serv ki yoḳ miśli gülistānlar içinde
Yir itdi elif gibi varup cānlar içinde 20

Caʿfer gibi bir ṭūṭì-yi ter-gūy u şeker-ḫā
Bulınmayısar murġ-ı ḫoş-elḥānlar içinde

Gazel/5

23b

Caʿfer

Seni her kim ki görse bāġ içinde
Ṣanur ḥūrì gezer uçmaġ içinde

Dil-i Caʿfer ḳara zülfinde yārüñ
Ṭutılmış ḳuş gibidür aġ içinde

Gazel/5

24a

Caʿfer

Ḳadr-ile Leyle-i Miʿrāca ber-ā-ber bu gice
Ki tecellìler-ile dìde münevver bu gice

ʿAyş u ʿışret demidür ṣavt-ı ḥazìn-ile sürūd
Eylese rūd ʿaceb olmaya Caʿfer bu gice

Gazel/7

19
20

Mecmuādaki “olıcaḳ” yerine Dḭvān’da “idügi” ifadesi vardır. (Erünsal 1983: 316).
Mecmuādaki “varup” yerine Dḭvān’da “girüp” ifadesi vardır. (Erünsal 1983: 378).
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24a

Caʿfer

Düşdi dil murġı bir duzaġa daḫı
Oldı pervāne bir çerāġa daḫı

Caʿferüñ göñlin al ele luṭf it
Ṣalmazülfüñ gibi ayaġa daḫı

Gazel/5

24b

Caʿfer

Bir büt-i ʿayyār-imişsin böyle bilmezdüm seni
Hey nice mekkār-imişsin böyle bilmezdüm seni

Caʿfere ṭurreñ eli-yle yine geçdüñ niçe bend
Baş açuḳ ṭarrār-imişsin böyle bilmezdüm seni

Gazel/7

24b

Caʿfer

Gülşen-i cānı ḫarāb eyledi yār ayrulıġı
Ḳoya mı ḥüsn ü behā bāġa bahār ayrulıġı

Caʿferā ṭursa ʿaceb olmaya kūyında raḳìb
Çün gülistāna naṣìb olmadı ḫār ayrulıġı

Gazel/5

25a

Caʿfer

Gülşende ṣalınurdı dün ol gül budacuġı
Ġonçe gibi elinde pür olmış ḳabacuġı

Caʿfer ḳuluñ ölür bu firāḳ-ile çoḳ yaşa
Sen iy güzellerüñ begi vü pādişācuġı

Gazel/7

25b

Caʿfer

Ḳanı ol dem kim elümde ṭolu cāmum var idi
Rūşen itmiş bezmi bir māh-ı tamāmum var idi

Bunca yıllıḳ bendesiydüm dimedi bir gün
añup
N’oldı şunda Caʿfer adlu bir ġulāmum var idi

Gazel/7

Benüm-çün kim ki dir daḫı bu sevdādan
uṣanmaz mı
Güzel ḳaşın gözin yārüñ göricek ol utanmaz mı

Nigāruñ ḥüsni devrinde yaşum ḳan aḳduġın
Caʿfer
Taʿaccüb itme ırmaḳlar bahār olsa bulanmaz
mı

Gazel/5

25b

Caʿfer

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

26a

Caʿfer

Devlet müsāʿid oldı gözüm gördi Aḥmedì
Buldum saʿādet-i ebedì baḫt-ı sermedì

Caʿfer hevā-yı ḫaddüñ-ile ḫāk olup durur
Ṭañ mı olursa mehbiṭ-i envār meşhedi

Gazel/5

26a

Mesìḥì

Tìrinüñ zaḫmı nigārā rāḥat-ı cāndur baña
Ḍarb-ı şemşìrüñ ṣanasın āb-ı ḥayvāndur baña

İy Mesìḥì zülfi sevdāsına ṭolaşduġuma
Bāddan aldum ḫaber sünbül perìşāndur baña

Gazel/

26b

Mesìḥì

Gül ʿārıżuñ üstinde o zülfeyn-i semen-sā
Ṣan ḳurdı duzāġ avlamaġa bülbül-i şeydā

Bir laḥẓa işigüñde eger olsa mücāvir
Eflāke reşk ide Mesìḥìye Mesìḥā

Gazel/

26b

Mesìḥì

İrişmedin bu gün yarın iy şāb peyk-i şeyb
Ortaya ḳo bilüñi dehānuñı ḳılma ġayb

Ṭañ mı Mesìḥì nergis uyuḳlasa her seher
Ki_uyutmaz anı erteye dek nāle-i kuʿayb

Gazel/5

.---/.---/.---/.--
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Ol ġonca kim yüzine ṭutar al ile niḳāb
Bülbüllerinden utanup eyler meger ḥicāb

Sürse yüzin Mesìḥì yüzüñe ʿaceb degül
Teẕhìb olıcaḳ daḫı merġūb olur kitāb 21 22

--./-.-./.--./-.Gazel/7

27a

Mesìḥì

Cānā beni ḳatl idicek it būseñi himmet
Ḫoşdur kişide zìrā seḫāvetle şecāʿat

Ṭolaşur idi zülfüñe geh gāh Mesìḥì
Bir daḫı ṭolaşma diyü ḫaṭṭuñ ḳodı ḥuccet

Gazel/

27b

Mesìḥì

Maḥbūb-durur dehre viren revnāk ü zìnet
Bütlerle bulur niteki deyrüñ içi ṣūret

Öldürdi varup tìġ-ile bìmār Mesìḥì 23
Ḫoş itdi eyü vardı n’ola ḳolına ḳuvvet 24

Gazel/6

27b

Mesìḥì

Dehenüñ fikri-y-ile Ḥaḳ bilür ol ṣafḥa-i ʿāc
ʿAḳlumuzda ḳomadı ẕerre ḳadar istiḫrāc

Öldi ʿışḳuñda Mesìḥì bulımaz daḫı necāt
Gerçi ṭaşra bıraġur mürdeˇ baḥr-i mevvāc

Gazel/5

28a

Mesìḥì

Şebgūn ṣaçuñı eyleme iy meh niḳāb-ı ṣubḥ
Ṭoġsun bu ḳara günlüye ol āfitāb-ı ṣubḥ

Yüzüñe ḳarşu ölmeg-içün cān virür Mesìḥ
Ol derdmende ĥoş gelür iy māh ḫ āb-ı ṣubḥ 25

Gazel/5

28a

Mesìḥì

Ol hilāl-ebrū nigāruñ ki_adına dirler Saʿıyd
Yaraşur ʿıyd-i viṣāline eger dirlerse ʿıyd 26

Müddeʿì her dem Mesìḥìye ḳılur cebr ü ʿinād
Aña ḳahr it yā müẕillü küllü cebbārin ʿanìd

Gazel/6

28b

Mesìḥì

Ger ben ölicek ḳabrümi seyr ide ol şimşād-ḳad
Serv-i revānlar bitüre üstümdeki ḫāk-i laḥad

Çirk-i riyādan tā mey-i ṣāfì-yile yundı Mesìḥ
Bıraḳdı anuñ göñline iḫlāṣ Allāhu’s-ṣamed

Gazel/5

28b

Mesìḥì

Ne ḳuldan kim olasın şāh ḫoşnūd
Olur ol kişiden Allāh ḫoşnūd

Cebìn ü ḫaddine cān vir Mesìḥì
Ki senden ola mihr ü māh ḫoşnūd

Gazel/4

29a

Mesìḥì

Naḳd-i ḳalbin oynayup dil odı ser-gerdān-ı zār

İy Mesìḥì fikretüñ bāzına yüz biñ āferìn

Gazel/7

21

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

Mecmua’daki “merġūb” yerine Dîvân’da “maḥbūb” ifadesi vardır (Mengi, 1995: 120).
Gazel’in maktaı Dîvân’da “Yā Rab ne ḳara baḫtı var işbu Mesìģìnüñ / Ki_āb-ı ḥayāta el uzadursa olur serāb” şeklindedir (Mengi, 1995: 120).
23
Mana gereği Mecmua’daki “varup” yerine Dîvân’daki “urup” ifadesi daha uygundur (Mengi, 1995: 125).
24
Mana gereği Mecmua’daki “vardı” yerine Dîvân’daki “vurdı” ifadesi daha uygundur (Mengi, 1995: 125).
25
Mecmua’daki “māh” yerine Dîvân’da “dōst” ifadesi vardır ama “māh”mana olarak daha uygundur (Mengi, 1995: 133).
26
Mecmua’daki “ʿḭd-i viṣāline” yerine Dîvân’da “rūz-ı viṣāline” ifadesi vardır (Mengi, 1995: 139).
22
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Oynayaldan berü şāhā sen ḳamer-ruḫla ḳumār

Kim ḳılur her laḥẓa murġ-ı maʿni-i ḫāṣı şikār

29b

Mesìḥì

Her kimse kim senüñ gibi bir şìveger ḳucar
Ḳolları var ola ki ʿaceb sìm-ber ḳucar

Maḥbūb-ı dōstdur diyü ḳaçma Mesìḥìden
K’ol ḫūba nesne eylemez illā öper ḳuçar

Gazel/5

29b

Mesìḥì

Dem ki bir yaña revān ol ḳad-ı dil-cūlar aḳar
Gözümüzden göresin seyl oluban cūlar aḳar

Sensüz içdükçe Mesìḥì şu ḳadar ḳan aġlar
Ki gözinden yine hep içdügi ṭolular aḳar

Gazel/5

29b

Mesìḥì

Müjeñ kim sìneden ìmān uġurlar
İki göz arasından cān uġurlar

Mesìḥì muḫteriʿdür pìşesinde
Degüldür ṣanʿat-ı dìvān uġurlar

Gazel/5

30a

Mesìḥì

Dil-ḫānesine ḫāl ü ḫaṭuñ kim ḳonaḳ-durur 27
Ḳorḳum bu bir iki uġrıya göñlüm yataḳ-durur 28

Ölse Mesìḥì kimse ḳara giymesün k’anun
İki cihānda yüzi kefen gibi aḳ durur

Gazel/7

30b

Mesìḥì

Yaş dökdügüm ḥarāret-i nār-ı firāḳadur
Acıduġum bu zehr-i ġam-ı iştiyāḳadur

Keskin kişi degül midür andan Mesìḥì 29
Tìg-i fenā-y-ile işi ḳaṭʿ-ı ʿalāḳadur

Gazel/5

30b

Mesìḥì

Ne ṭopraḳ üzre ki miḥrāb o naʿl ü ol süm ider
Muḫibbi secde-i şükr içre kendüyi güm ider

Mesìḥì ger leb-i meygūnuñ-içün ölürse
Muġān türāb-ı mezārın şarāb içün ḫum ider

31a

Mesìḥì

Ḳo bugün ḥüsnine yār itsün ġurūr
İrte ḫaṭṭı iricek yüzine ur30

Cān virürseñ ḳadd-i yār-içün Mesìḥ
Kaḍ ḥaşarnā maʿhu fi yevmi’n-nüşūr31

27

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

Gazel/8

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

Mecmua’daki “kim” dḭvānda yok. Vezin gereği Divan’daki şekli doğrudur (Mengi, 1995: 161)
Mecmuadaki “bir” dḭvānda yok. Vezin gereği Divan’daki şekli doğrudur (Mengi, 1995: 161)
29
Mana gereği Mecmua’daki “andan” yerine Dîvân’daki “ilden” ifadesi daha uygundur (Mengi, 1995: 162).
30
Mana gereği Mecmua’daki “iricek” yerine Dîvân’daki “gelicek” ifadesi daha uygundur (Mengi, 1995: 143).
31
Dḭvān’daki yedi beyitlik gazelin maktaı “Şöyle ġāfildür Mesìḥì derdmend / Kim anı uyarmaya āvāz-ı ṣūr” şeklindedir (Mengi, 1995: 170).
28

640

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

31a

Mesìḥì

İrişeni ki ḫancer-ile yār yaralar 32
Ḥakkā ki tìġ-i reşk-ile baġrumı yaralar 33

Ḫalḳ āsitānuñ iti dimişler Mesìḥìye
Ola ki ögerek anı göge çıḳaralar

Gazel/5

31b

Mesìḥì

Cemālüñüñ ṣaçuñdan ḥāʾili var
Ki ṣan İncìldür kim bāṭılı var

ʿAcūz-ı çarḫ gerd-i ḥādiŝeyle 34
Zene beñzer ki başında keli var35

Gazel/5

31b

Mesìḥì

Düşnām-ı telḫ-i laʿlüñi cānum şeker ṣanur
Bed-nām-ı ʿışḳ olmaġı göñlüm hüner ṣanur

Her kim ki mısṭar üzre Mesìḥì sözin göre
Ebrìşìm üzre dizilü dürr ü güher ṣanur

Gazel/5

31b

Mesìḥì

Virdügi-çün sünbül-i dil-dārdan yeller eŝer
Gül gibi göñlüm açılur her ḳaçan yeller eŝer

İy Mesìḥì gül degüldür gül-sitānda görinen
Tìr-i āh-ı bülbüle gülşen ṭutınmışdur siper

32a

Mesìḥì

Her oḳ ki benden artuġa ol yār-ı cān atar
İncindüginden aña kirişin kemān atar

Ṣınsa Mesìḥì cām-ı vaḳāruñ ʿaceb mi kim
Seng-i melāmeti aña ol yār-ı cān atar

Gazel/5

32a

Mesìḥì

Anuñ kim ṭāliʿ-i pìrūzı yoḳdur
Nevāsuzdur k’anuñ nev-rūzı yoḳdur

Mesìḥìye ola mı vaṣl rūzì
Çü firḳat gicesinüñ rūzı yoḳdur

Gazel/5

32b

Mesìḥì

Sāḳì lebüñ çü hem-dem-i cām-ı şarāb olur
ʿAks-i ruḫuñla sāġar-ı mey āfitāb olur 36

Gülzār-ı kūyuñ içre Mesìḥì iderken āh
Bülbül ṣaḳınsun uġramasun kim kebāb olur

Gazel/6

32b

Mesìḥì

Dil gözüm yaşı-ıla hem-demdür
Bu aña vü o buña maḥremdür

Sözi cān-baḫşdur Mesìḥìnüñ
Ṣanasın kim Mesìḥ-i Meryemdür

Gazel/7

33a

Mesìḥì

Bezmümüz yine müşerref eyledi cānāneler
Göklere çıḳsa yeridür naʿre-i mestāneler

Dil-rübālar geldiler çıḳsun Mesìḥì cān u dil
Ṣohbet-i ḫāṣ içre çün lāyıḳ degül bìgāneler

Gazel/5

32

Gazel/5

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

Divân’da “Her kimi tḭġ-i hecri-ile yār yaralar” şeklindedir. (Mengi, 1995: 154).
Mecmua’daki “ģaḳḳā” yerine Dîvân’da “ģayfā ki” ifadesi vardır (Mengi, 1995: 154).
34
Mecmua’daki “çarģ” yerine Dîvân’da “dehr” ifadesi vardır (Mengi, 1995: 170).
35
Dîvân’da yer alan “Mesìģì yoḳ muʿazzez ehli dehrüñ / Velḭ ṣūretde birḳaç cāhili var” şeklindeki mahlas beyit Mecmua’da yoktur (Mengi, 1995:
170).
36
Mecmua’daki “sāġar-ı mey” yerine Dîvân’da “cām-ı şarāb” ifadesi vardır (Mengi, 1995: 141).
33
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33a

Mesìḥì

Ben çekmeyem diyü ʿalem-i āh-ı cān- güdāz
Baña egildi minnet ider çarḫ-ı ser-ferāz

Şād oldı dil Mesìḥì irüp caʿd-ı zülfine
K’olur feraḥ çü çenberine ire cānbāz

Gazel/5

33b

Mesìḥì

ʿAyb itmeṣūfì meygede oldıysa yirimüz
İrşādı bize böylece eyledi pìrimüz 37

Zülfin getürse yüzine incinmeye iy Mesìḥ
Benden ḥicāb eyler o bedr-i münìrimüz 38

Gazel/5

33b

Mesìḥì

Bend-i zülfüñle şehā biz boynı baġlu çākerüz
Ḳullaruñ içinde bu ʿunvān-ile ser-defterüz

Bu ulu niʿmet degül midür Mesìḥì bize kim
Faḳrumuzla bunca ebkār-ı maʿnì beslerüz

Gazel/5

34a

Mesìḥì

Çemende bülbüli zār itmege seḥer nergis
Ḳıya baḳışlar-ile eyledi naẓar nergis

Mesìḥì şefḳati yoḳ çün bu dehr-i bì-mihrüñ
Yürekde dāġını kime ʿıyān ider nergis

Gazel/7

34a

Mesìḥì

Leylā maḥallesinde irişen ider yaṣaġ
Mecnūna mesken olsa ʿaceb mi ṭaş-ile ṭaġ

Cism-i Mesìḥì her gice fānūs-veş yanar
Kim mihr-i şemʿi andan uyarur seḥer çerāġ

Gazel/5

34b

Mesìḥì

Yazılmadın ṣaḥāʾif-i gülşen varaḳ varaḳ
Bülbüller anı eẕber oḳurdı sebaḳ sebaḳ

Iraḳ yaḳın Mesìḥì duʿācuñ-iken anı
Öldürmege yaḳında ḳaçarsın ıraḳ ıraḳ

Gazel/7

35a

Mesìḥì

Gülşeni dehr-i ṣabā gibi ser-ā-ser gezdük
Biz vefā būyını gülzār-ı vefāda sezdük 39

İy Mesìḥì bizi öldürmeye ʿār ideli yār
Ḥaḳ bilür dünyeden uṣanduġ u cāndan
bezdük

Gazel/5

Sinek üşürdi ḥevāya zebānuñ
Fuḳāʿa ḳoydı cüllābı dehānuñ

Yüri var ihtiyāruñla Mesìḥì
Yine issine teslìm eyle cānuñ

35a

Mesìḥì

37

Mecmua’daki “eyledi” yerine Dîvân’da “ḳılmıştı” ifadesi vardır (Mengi, 1995: 182).
Mecmua’daki “benden” yerine Dîvân’da “bizden” ifadesi vardır (Mengi, 1995: 182).
39
Mecmua’daki “vefāda” yerine Dîvân’da “fenāda” ifadesi vardır (Mengi, 1995: 204).
40
Mecmua’daki “işbu” yerine Dîvân’da “demde” ifadesi vardır (Mengi, 1995: 205).
38

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

.---/.---/.-Gazel/7

Ki āḫir işbu küştì-gìr-i eflāk40
Ayaġını alur eñ pehlivānuñ

--./-.-./.--./-.-
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35b

Mesìḥì

Göñlüm yine uş bendesi oldı iki şāhuñ
Kim beni gören dir ki iki oldı günāhuñ

Ḳabrüñe kim ikilig-ile gelse Mesìḥì
Fi’l-ḥāl iki böle anı tìġ-i giyāhuñ

Gazel/5

35b

Mesìḥì

Çün ḳaşuñ miḥrābuna ḳıblem namāz eyler göñül
Laʿlüñi yād idüp oḳur sūre-i Kevśer göñül

İy Mesìḥì ḳomadı ṣu gibi hercāyìlıġın
Ḳanda kim bir serv-ḳad görse aña ḳarşu göñül

Gazel/5

36a

Mesìḥì

Gördükçe yüzüñi n’ola artarsa ḥayretüm
Çün-kim saña bu yüzden olupdur maḥabbetüm

Ḫarc itmedin bu naẓmı ölürsem Mesìḥì
Cevherle ṭopṭolu ola ṣandūḳ-ı türbetüm

Gazel/5

36a

Mesìḥì

Ḥalāvet kim leb-i dilberde buldum
Daḫı ne şehd ü ne şekkerde buldum

Tecelliyāt-ı vicdāndan Mesìḥì
Ne kim buldumsa hep sāġarda buldum

Gazel/7

36b

Mesìḥì

Āh idem ger şevk-ile ol çehre-i meh-ṭābdān
Çarḫda fi’l-ḥāl eriye mihr-ile meh-tābdān

Āsumāndan āsitānuñı Mesìḥì yeg görür
Gör bu ḳutsuz nice ṭuymış ḳapuyı her bābdan

Gazel/5

36b

Mesìḥì

Öldüm üş ṭaʿn-ı ʿadū-ıla ġam-ı eflākden
Hey ḳıyāmet sen beni gel bārì götür ḫākden

Bes-durur şiʿr-i Mesìḥì diyü tìġ-i āfitāb
ʿIḳd-ı Pervìni ḳazır her subḥdem eflākden

Gazel/5

37a

Mesìḥì

Niçün bizden ḳaçar ol çeşm-i pür-ḫūn
Çü meʾnūs olur āhū-y-ıla Mecnūn

Mesìḥìden şehā ayrılma zinhār
Ki yürimez Sikender bì-Felāṭūn

Gazel/7

37a

Mesìḥì

El açar şāḫ-ı şecer şìve-i seyrānuñ-içün
Medḥ oḳur fāḫteler serv-i ḫırāmānuñ-içün

Çāh-ı ḳabre ḳoyayın dir bu Mesìḥìyi felek
Neyiki böyle ḳuyı ḳazduġıdur anuñ-içün

Gazel/5

37b

Mesìḥì

Beni dolāb idüpdür çarḫ-ı gerdūn
Dökerse kūze-i çeşmüm n’ola ḫūn

Naẓar itdükçe mirʾāta Mesìḥì
Görinür aña iki bedre altun

Gazel/7

37b

Mesìḥì

Oḳuñ dilerdi ki irüp dile geçe cāndan
Düşüp ayaġına peykān didi ki geç andan

Mesìḥì pìr-i dili ġarḳ ider gözüñ yaşı üş
Egerçi irmedi Nūḥa ziyān ṭūfāndan

Gazel/8

38a

Mesìḥì

Ruḫına irdügince zülf-i pür-çìn
Ṣanuram kim birikür Rūm-ile Çìn

Duʿā itdükçe mevtine Mesìḥì
Çaġırur sìnesinden cānı “āmìn”

Gazel/9

38a

Mesìḥì

Rūy-ı dildāra naẓar eyle ki devletdür bu
Kime yüz ṭutar-ise ulu saʿādetdür bu

Zaḫm urmaġa Mesìḥìye gelürken tìrüñ
Cānı ḳarşu çıḳuban didi ne zaḥmetdür bu

Gazel/7

38b

Mesìḥì

Gözüm yaşın döker ol zülf-i dil-cū

Mesìḥì teşne-dilden ṭutma tìġuñ

Gazel/7

--./.--./.--./.--.--/-.--/-.--/-.--./-.-./.--./-..---/.---/.--.--/-.--/-.--/-.-.--/-.--/-.--/-..---/.---/.-..--/..--/..--/...---/.---/.-.-.-/..--/.-.-/...---/.---/.-..--/..--/..--/...---/.---/.--
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Aḳıdur ebr-i nìsān ṣanki lüʾlüʾ

Degül çoḳ ol ġarìbe bir içim ṣu

39a

Mesìḥì

Başladuġı vaḳtin İbrāhìm-i Āzer Kaʿbeye
Kārnāme yār işigin ḳıldı beñzer Kaʿbeye

Gözi yaşı-yile varur her dem Mesìḥì kūyuña
Kendü ḥālinde yüzi ṣuyıyla gider Kaʿbe’ye

Gazel/7

39a

Mesìḥì

Ger gönderürse tìrini ʿuşşāḳ alayına
Ḳurbān olayın ol ṣanemüñ ḳaşı yayına

Ḳılmaz Mesìḥì işbu cihān bayına naẓar
Virdi ṭalāḳ faḳrı ḳabūl itdi pāyına

Gazel/5

39b

Mesìḥì

Gözlerüñ kim ġamzeden ḫancer ṭaḳınmış yanına
Ḳına girer girmez-ise ben faḳìrüñ ḳanına

Pādişāh-ı mülk-i maʿnādur Mesìḥì çākerüñ
Ger inanmazsañ naẓar eyle anuñ dìvānına

Gazel/7

39b

Mesìḥì

Ögrendi göñül cevrüñ-ile ẕevḳ u ṣafāya 41
Yoḳdur hevesi ẕerre ḳadar mihr ü vefāya

ʿİrfān namāzını selef gerçi ki ḳılmış
Çoḳ şükür Mesìḥì de hele irdi duʿāya

Gazel/7

40a

Mesìḥì

Dönüp cismüm ġamuñdan tār-ı mūya
Gider bād-ile her dem cüst ü cūya

Gözi yaşına baḳ gör uġraduñ mı
Mesìḥì gibi bir yüzi ṣuluya

Gazel/5

40a

Mesìḥì

Meh çün öykündi o yüzi ḳamere
Urdılar gövdesine ḳara bere

Ṭayanur ṣadr-ı Mesìḥìye müjeñ
Yaṣdanur ṣanki dil-āver sipere

Gazel/7

40a

Mesìḥì

Eglence kim olurdı dil-i nā-tüvānuma
Oturmasaydı ġuṣṣa vü ġam iki yanuma

Ol gül-ʿiẕār gördi Mesìḥì sözin didi
Aḥsent ṭabʿ-ı bülbül-i ḳuds-āşiyānuma

Gazel/6

41a

Mesìḥì

Cemʿ olur her gice encüm māh-ı tābān üstine
Ṣan üşer pervāneler şemʿ-i şebistān üstine

Ḳapuña vardı fiġān-ile Mesìḥì gūyiyā
Nāleye yapışdı çıḳdı çarḫ-ı gerdān üstine

Gazel/5

41a

Mesìḥì

Dehānuñ işbu çeşm-i ḫurde-bìne
Ne yüzden görinür yā Rabbi yine

Mesìḥìde ġaraż yoḳ iy gül-i ter
Hemān bülbül gibi ḳalmış diline

Gazel/6

41b

Mesìḥì

Leblerüñ kim nice ḫusrevleri Ferhād itdi
ʿIşḳ içinde beni Ferhāddan üstād itdi

İy ki söz ḳalmadı kim dinmedi dirsin gel gör
Bu yeñi ṭarzı Mesìḥì nice bünyād itdi

Gazel/5

41b

Mesìḥì

Ögersen ög şarāb-ı dil-güşāyı

Mesìḥì ġam ḥiṣārın alsa ṭañ mı

Gazel/7

41

Mecmua’daki “cevrüñ-ile ẕevḳ u ṣefāya” yerine Dîvân’da “ derdüñ-ile cevr ü cefāya” ifadesi vardır (Mengi, 1995: 252).
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Ki bir ṭutar ḳamu yoḫsul u bayı

Kim anuñ ṭopıdur başı hevāyì

42a

Mesìḥì

Zülf-i müşgìnüñ-içün bu cigerüm ḫūn oldı
Leb-i meygūnuñ-içün gözyaşı gülgūn oldı

Ḍarb-ı tìġuñ bir idi cism-i Mesìḥìde velì
Zaḫm-ı tìġuñ irişelden bir-iken on oldı 42

Gazel/7

42a

Mesìḥì

Fenāya virdi ʿāşıḳlar cihānı
Bulımazlar dehān-ile miyānı

Mesìḥā tek sen aġzuñ-ile cān vir
Ṣayılsun yoḳ ḥesābına ḳo cānı

Gazel/5

42b

Mesìḥì

Aç ḳoduġı-çün ḳarşu o maḥbūb cihānı
Birkaç kişi üşüp boġa yazduḳ ramażānı

Cām-ı leb-i dildār-ile bir laḥẓa Mesìḥì
Gel ʿayş idelüm geçdi ṭutalum ramażānı

Gazel/5

42b

Mesìḥì

Anuñ kim kendüye rām oldı yārı
Ebed terk itmesün ol ol diyārı

Mesìḥì şol yüki yükletdi ʿışḳuñ
Ki çarḫuñ çekmeye idi ḳaṭārı

Gazel/5

43a

Mesìḥì

İy ruḫuñ üzre ḫaṭuñ üstād-ı siḥr-i sāmirì
Vey zenaḫdānuñda ḫālüñ çāh-ı Bābil sāḥiri

Hem ṭoḳınur ḳalbine hem bir dem eglenmez
geçer
Tìrüñe ḳalsa Mesìḥìnüñ ʿaceb mi ḫāṭırı 43

Gazel/6

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

43a

Mesìḥì

Ṣanma ki ṣabā toz ḳoparup cengler itdi
Kim āb-ı revān gibi o da yolın arıtdı

Ẕilletde görüp seni Mesìḥì acıdı baḥr
Beñzer ki bu lüʾlüʾ sözünüñ naẓmın işitdi

Gazel/7

43b

Mesìḥì

Peykān-ile ʿāşıḳları ucdan uca ḳırdı
İy ḳaşı kemān tìrüñ oñat göñlüme girdi

Zenbìl-i felekde yoġ-iken tūşe-i ʿālem
İy dōst Mesìḥì ġam ile ġuṣṣañı yirdi

Gazel/5

43b

Mesìḥì

Güci çoġ eyler ḳaşuñ kemānı
Çekdi nice kez miskìnler anı

Ṭabʿ-ı Mesìḥì baḥr-i dürerdür
Bir dildür anda gūyā zebānı

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

Gazel/7
Şiʿrüm beyāż u nev-ḫaṭ güzeldür
Zülf ü ʿiẕārı lafẓ u maʿānì
42

Mecmua’daki “tḭġuñ” yerine Dîvân’da “ġamzeñ” ifadesi vardır. (Mengi, 1995: 281).
Dḭvân’da makta’ olarak “Bu ne baḫşişdür Mesḭḥḭ kim ʿatā itdükçe ay / Yırtılur raʿd anuñ ardınca çıġırı çıġırı” beyti vardır(Mengi, 1995: 281) ama
bu beyit Mecma’u’n-Nezā’i’rde (Köksal, 2012) bulunmamaktadır.
43
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44a

Mesìḥì

ʿĀşıḳuñ nāvek-i āh-ı seḥeri
Siper-i çarḫdan eyler güẕeri

İy Mesìḥì varaḳ-ı eşʿāruñ
Yaraşur kim ola gül-berg-i ṭarì

44a

Revānì

Sebze ḫaṭ kim hem-dem olmışdur leb-i cānān aña

Müşg diyü ḫāk-i pāyın çün ṣatar gülşende bād

44

45

Ḫıżrdur k’olmış müyesser çeşme-i ḥayvān aña

Yaraşur gülden Revānì keffe-i mìzān aña 46

Çatma ḳaftān key virür zìnet benüm cānum saña
Yaraşur ḳaplan derisi taḳye arslanum saña

Ṣalınup gögüs gerersin çün Revānìyi görüp
Ol sebebden ben didüm serv-i ḫırāmānum
saña

Gazel/

44b

Revānì

Gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.Gazel/5
-.--/-.--/-.--/-.-

44b

Revānì

Yalvarup kime ḳul olsam ol emìr olmaz baña
Ḳangı şeyḫe ben mürìd olsam o pìr olmaz baña

İrdi naẓmum gerçi Selmāna Revānì āh kim
Terbiyetler eyleyüp kimse žāhir olmaz baña

Gazel/5

45a

Revānì

Zehri şitānuñ eylemedin cismüñüz ḫarāb
Elden ḳomañ şarābı ki tiryākdür şarāb

Ṣarsa Revānì her gice pehlūsına seni
Sermādan aña gelmez-idi hìç ıżṭırāb

Gazel/5

45a

Revānì

Eyledi serv ü çenārı ḳāmet-i bālāsı pest
Rāst sözdür bu ki dirler dest ber-bālā-yı dest

Çün Revānì her güzel bir pāresin mirʾāt ider
Ḫāṭıruñ ḫoş ṭut eger dil şìşesi olsa şikest

Gazel/5

45b

Revānì

Ṣararupdur yine beñzi baña beñzer nārenc
ʿĀşıḳuñdur meger iy şūḫ-ı sitemger nārenc

N’ola bu şiʿr-ile zeyn olsa Revānì meclis
Ṣoģbete çünki virür zìnet ü zìver nārenc

Gazel/5

45b

Revānì

Ṭaḳdı cān boynına kāküllerüñ iy dōst kemend
Geçdi bir fitne-yile göñlüme zülfüñ niçe bend

Şād olur şiʿr-i Revānì-y-ile çün rūḥ-ı Kemāl
Faḫr eylerse n’ola naẓmıyla anuñ mülk-i
Ḫocend47

44

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

Gazel/5

Mecmua’daki “leb-i cānān” yerine Dîvân’da “ruḫ-ı cānān” ifadesi vardır (Avşar, 2007: 9).
Dîvânda “Ḫāk-i pāyı cevherini her ne dem ḳılsam ʿayār” olarak geçmektedir (Avşar, 2007: 9).
46
Mecmua’daki “yaraşur gülden” yerine Dîvân’da “gözlerüm olur”ifadesi vardır (Avşar, 2007: 9).
47
Vezin ve mana gereği Dîvân’daki “Faĥr idinse n’ola naẓmıyla anuñ ehl-i Ḫocend” şekli daha uygundur (Avşar, 2007: 39).
45

..--/..--/..-
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46a

Revānì

Şol ʿāşıḳuñ ki yāri boynına ṣala sāʿid
İḳbāl bunda dāyim devlet aña müsāʿid

Meclisde ṣunsalar mey zehr-ise daḫı nūş itdi
Ṣūfìlenüp Revānì olma ṣaḳın muʿānid

Gazel/5

46a

Revānì

Sev göñül şol ṭıflı kūçekdür domırcaḳ çaġıdur
Daḫı ol açılmaduḳ bir tāze gül yapraġıdur

Başına and içseler her-dem ʿāceb mi ḫūblar
Çün Revānì bendeñ iy dil-ber ayaḳ ṭopraġıdur

Gazel/7

46b

Revānì

Kūyuñ içre gözlerüm yaşı ne ḫoş yeksān aḳar
Bu ne gülşendür kim anda iki şādırvān aḳar

Cān baġışlar ẕikr-i laʿlüñle Revānì sözleri
Ḫāmesinüñ lülesinden çeşme-i ḥayvān aḳar

Gazel/5

46b

Revānì

Ṣarrāf-ı dìdede o püser çoḳ güher sezer
Yüzüme güldügi bu ki ol bende zer sezer

Ben bülbülini görse yüzin gül gibi dürer
Beñzer Revānì sevdügüm ol ʿişve-ger sezer

Gazel/5

47a

Revānì

Bir māhdur yüzüñ ki ḫaṭuñ aña hāledür
Bāġ-ı ruḫuñda sünbül-i ter bu külāledür

Āḫir Revānì göñlüm evin ḳaşıdur yıḳan
Bir ṭāk-ı ḥüsndür kim aña ol ḥavāledür

Gazel/5

47a

Revānì

Ḳaldı işden māh-ı rūze ireli peymāneler
Ṣuyı ṣoġulmış degirmen gibidir mey-ḫāneler

Nāfe-i zülfin Revānì ṭaġıdur her dilberüñ
ʿĀşıḳa barmaḳ ḥisābın gösterürler şāneler

Gazel/5

47a

Revānì

Zülfi dāʾim ḫaṭṭı yanında dile kìn eyler
Ṭolaşur āḫir ol aña beni miskìn eyler 48

Ḫaṭ-ı dildāra Revānì nice taḥsìn dimeyem
Ḫaṭ-ı dil-keş göricek her kişi taḥsìn eyler

Gazel/5

47b

Revānì

Yāre ʿarż itdi yaşum sìmini çeşm-i eşk-bār
Baña göz yaşı gerekmez didi luṭfından nigār

Baḥr-i ġamdan ʿāşıḳı keştì-i cām eyler ḫalāṣ
Āhı terk eyle Revānì böyle ḳalmaz rūzigār

Gazel/5

47b

Revānì

Gerçi ʿarūṣ-ı ḥüsnüñe zülfüñ niḳāb olur
Ḳorḳum budur ki arada dāʾim hicāb olur

Diler Revānì kūyuña irişse vaṣluñı
Diler ki Kaʿbe içre duʿā müstecāb olur 49

Gazel/5

48a

Revānì

Ḫūblar būselerin gerçi revān eylediler
Yine bir būseye biñ minnet-i cān eylediler

Senüñ aduña Revānì ne ġazel kim yazdı
İsm-i aʿẓām gibi hep vird-i zebān eylediler

Gazel/5

48a

Revānì

ʿĀşıḳuñ çünkim güzel maḳbūlidür
Ölmez ol kim ġamzesi maḳtūlidür

Pādişāhum benden olalı senüñ
Dir Revānìyi gören beg ḳulıdur

Gazel/5

48
49

Dîvān’da “Ṭolaşur ol aña āḫir beni miskḭn eyler” şeklinde geçmektedir (Avşar, 2007: 65).
Mana gereği Mecmua’daki “diler ki” yerine Dîvân’daki “bilür ki” ifadesi daha uygundur (Avşar, 2007: 65).
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48b

Revānì

Devr-i ruḫında māha görüñ siz ne bend olur
Çün āfitāb burcına zülfi kemend olur

Cān naḳdini Revānì virür derd-i ʿışḳa dil
Varını yoḳ dimez nice ḫoş derdmend olur

Gazel/5

48b

Revānì

Gerçi her lāle-ruḫuñ ṣaçları sünbüller olur
Bizüm il dilberinüñ beñleri ḳulḳullar olur

Ḳanlu yaşımla Revānì çemen-i kūyında
Gāh güller açılur gāh ḳaranfüller olur 50

Gazel/5

49a

Revānì

Ḳanġı ʿāşıḳ kim senüñ zülfüñe göñlin baġlar
Ḳaralar geymiş bulutlar anuñ-içün aġlar

Ṭaġlar gibi cefāsın çekdügüm-çün aġların
Hey benüm çekdüġümi çekmez Revānì ṭaġlar

Gazel/5

49a

Revānì

Yüzüñe āfitābuñ nisbeti var
Saña yirden göge dek minneti var

Güneş yüzlülere içdi ṭoluyı
Revānìnüñ yine germiyyeti var

Gazel/5

49b

Revānì

Leylì taṣvìrin n’idersin ʿāşıḳ-ı maḫzūnı gör
Bu cihān mecmūʿasında sūret-i Mecnūnı gör

Gülbüñ-i şiʿri Revānìnüñ n’ola olsa bülend
Şol ruḫ-ı zìbā-y-ile ol ḳāmet-i mevzūnı gör

Gazel/5

49b

Revānì

Bāġa varduḳça kim ol serv-i gül-endām açılur
Nereye ḳılsa naẓar hep gül ü bādām açılur

Bülbül-i gülşen-i ḳuds olsa göñül murġı ne var
Bāġ-ı ṭabʿumda Revānì gül-i ilhām açılur

Gazel/5

50a

Revānì

Şol bì-nevā ki bir güzelüñ mübtelāsıdur
ʿAyb itme zāhidā anı göñül belāsıdur

Cānā Revānì ölse lebüñ-çün ʿaceb de gül
Zìrā sipāhìnüñ yidügi ḳan bahāsıdur

Gazel/6

50a

Revānì

Dilberler içre niteki cānān göñüllüdür
Güller içinde gonce-i ḫandān göñüllüdür

Pìr oldı gerçi daḫı güzel sevmesin ḳomaz
Miskìn Revānì n’eylesün oġlan göñüllüdür

Gazel/5

50b

Revānì

Çemen ki şimdi gül ü bülbülüñ yataġı-durur
Temām ʿışretüñ eyyāmı ʿıyş çaġıdurur

Revānì buldı yine bir kemān-ebrūyı
Sipāhìnüñ işi dāʾim sefer yaraġı-durur

Gazel/5

50b

Revānì

Lebüñ-içün baña neler dirler
Bal ṭutan barmaġın yalar dirler

Nāme-i şiʿrine Revānìnüñ
Leb-i vaṣfıyla ney-şeker dirler

Gazel/5

50b

Revānì

Cibrìl-i cān ki sidre boyın müntehā bilür
Cennet gibi işigin anuñ pür-ṣafā bilür

Sen sìm-ten nigār-ile olalı āşinā
Dirler Revānì müflis-içün kìmyā bilür

Gazel/6

50

Dîvân’da “Tāze güller açılur ḫūb karanfüller olur” şeklinde geçmektedir (Avşar, 2007: 87).
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Yüzi cennet lebi Kevśer nigārum serv-ḳāmetdür
Güzeller arasında ol ḳıyāmetdür ḳıyāmetdür

N’ola nāzüklenüp dilber lebinden būse
virmezse
Revānì nāzük olanuñ işi dāʾim nezāketdür

Gazel/5

51a

Revānì

Būsenüñ adını añmaḳ dilbere ibrāmdur
Ġabġaba el ṣunma evvel ḫaylice iḳdāmdur

Ṣoḥbet-i ḫāṣa Revānì maḥrem olmaz mı didüm
Didi andan ḳaçmazuz ammā iñen bed-nāmdur

Gazel/5

51b

Revānì

Yā Rab ne derd olur ki_işidilmez niyāzumuz
Ġayrılar-ile ṣalınur ol serv-i nāzumuz

Nāz itme göñlüm almada iy cevri çoḳ güzel 51
Güldi didi Revānì geçer saña nāzumuz

Gazel/5

51b

Revānì

Biliñüñ fikri-y-ile ḥāṣılı şaşdı bilümüz
Lebüñüñ būselerin añmaġa varmaz dilimüz

Ne bilür mesʾele-i ʿışḳı Revānì ḳāḍì
Müftìler daḫı bizüm ḥall idemez müşkilümüz

Gazel/

52a

Revānì

Ṣūfì ṣanur ki mey-gedede biz gedālaruz
Mey devletinde beglik ider pādişālaruz

Didüm ki şimdi cān-ile kimdür seni seven
Didi Revānìyi bilürüz āşinālaruz

Gazel/5

52a

Revānì

Ẕerrece mihr ü vefāyı baña dildār eylemez
Hey baña yār itdügin çarḫ-ı sitemkār eylemez

Söylesün dirseñ Revānìyi ḳadeḥ ṣun sāḳiyā
Ṭūṭì çün āyìnesüz ʿālemde güftār eylemez

Gazel/7

52b

Revānì

İki ʿālemde hemān ḫaṭṭıdur ancaḳ ġamumuz
Devlet-i ʿışḳ-ile vardur hele bir ʿālemümüz

Ol perì hìç Revānì bize ādem dimedi
Nice kim vardı ayaġı tozına ādemümüz

Gazel/

52b

Revānì

Bulmaz iken şarāba fetvāyı ehl-i meclis
Ḥikmet nedür ki içer müftì ile müderris

Yārüñ ḫayāli gitmez gözden Revānì hergiz
Baʿżı perì ʿaceb mi insāna olsa mūnis

Gazel/5

53a

Revānì

Şol ki bir meh-rū işiginde yüzin ḫāk eylemiş
Gün gibi rifʿatde olsun yirin eflāk eylemiş52

Sìnesi dāġın Revānì lāle-veş ʿarż itmege
Germ olup gül meclisinde yaḳasın çāk eylemiş

Gazel/5

53a

Revānì

Gör gör ol serv-i ḳabā-pūşı ne raʿnā olmış
Tāze ġoncaydı açılmış gül-i ḫamrā olmış

Yine bir lāle ruḫı sevdi Revānì yeñile
Yine bir tāze güle bülbül-i gūyā olmış

51
52
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Gazel/5

Mana gereği Mecmua’daki “çok güzel” yerine Dîvân’daki “çoḳ didüm” ifadesi daha uygun görünmektedir (Avşar, 2007: 145)
Mecmua’daki “rifʿatde” yerine Dîvân’da “ʿizzetd” ifadesi vardır (Avşar, 2007: 168)
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53b

Revānì

Lāle-veş alma ele sāġarı yār olmayıcaḳ
Ḳılma ṣoḥbet hevesin tāze bahār olmayıcaḳ

Yār göñlümde Revānì ḳomadı ṣabr u ḳarār
ʿĀşıḳ olan nice_ider ṣabr u ḳarār olmayıcaḳ

Gazel/5

53b

Revānì

Bir bì-vefāyı sevdi göñül kim cefāsı çoḳ
Baḳmaz yüzine ʿāşıḳınuñ mübtelāsı çoḳ

Aġlar Revānì gördügi maḥbūba ḥālini
Şol serv-ḳad güzeller-ile mācerāsı çoḳ

Gazel/5

54a

Revānì

Ḳāmetüñ ʿarʿarıdur zìneti ṣaḥn-ı çemenüñ
Ḫaṭ-ı sebzüñ durur ārāyişi berg-i semenüñ

Ḫoş ṣafā-yile Revānì seni ḳucardı eger
İy semen-ten aradan çıḳsa-yidi pìrehenüñ

Gazel/5

54a

Revānì

ʿĀşıḳa seyr itmege bir ḳāmet-i bālā gerek
Ṣūfiyā dervìş olanuñ himmeti aʿlā gerek

Sìm ü zer ister Revānì şimdiki maḥbūblar
Ḫāṭır-ı ʿāşıḳ gerekmez anlara dünyā gerek

Gazel/5

54b

Revānì

İy yüzi gül lebi mül gülşene varmış ḫaberüñ
Bu bahāneyle ṣabā göñlin açar ġoncalaruñ 53

Bir naẓar ṣalma-yile ḳıldı Revānìyi esìr
Cān u dilden ḳulıyuz ḥāṣılı ṣāḥib naẓaruñ

Gazel/5

54b

Revānì

ʿIşret çemenlerinde olsam ʿaceb mi bülbül
Bir elde sāġarı mül bir elde deste-i gül

İç gül gibi şarābı mest ol oḳı ġazeller
Gören disün Revānì olmış ḥarìf-i bülbül

Gazel/5

55a

Revānì

Gördi teşbìh oldıġın ol ṭalʿat-ı zìbāya gül
Ḫoş ṣafālar sürdi şimdi geldi ṣan dünyāya gül

Ḳāmetüñ vaṣfında ẕikr itdi Revānì ḫaṭṭuñı
Virdi zìnet dōstum bu naḫl-i bezm-ārāya gül54

Gazel/7

55a

Revānì

Yine meyḫānede bir ḫūb temāşā gördüm
Ṣabr yaġmacısı bir dilber-i tersā gördüm

Ḳanı ṣūfìlenüben içmedügüñ bādeyi sen
Ḥamdüli’l-lāh ki Revānì seni şeydā gördüm

Gazel/5

55b

Revānì

Günümüz ṭoġdı mey-ile idelüm ʿıyş-ı müdām
Dehen-i sāḳì-durur maġrib ü maşrıḳdur cām

Kimse dimezdi aña ḫusrev-i iklìm-i suḫān
Bu Revānì ḳuluñ olmasa eger mìr-kelām

Gazel/5

55b

Revānì

Serve ser-keşlik iden serv-i bülendümdür benüm
Ben anuñ kemter ḳuluyın ol efendümdür benüm

İy ṭabìb-i cān u dil ben ḫastañı yād itmedüñ
Dimedüñ bir gün Revānì derdmendümdür
benüm

Gazel/5

53

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

Bu beyit Mecmuā’da matla’, Dîvān’da ikinci beyit olarak bulunmaktadır. Dîvân’daki matla” Yār gül ṣoḥbetini itdi senüñ yoḳ ḫaberüñ / İy göñül
lāle gibi odlara yansun cigerüñ” beytidür (Avşar, 2007: 219)
54
Mecmua’nın maktaı olan bu beyit Dîvân’da bulunmamaktadır. Dîvân’ın maktaı Mecmua’da bulunmayan “Ehl-i maʿnḭdür Revānḭ kim ḳomaz
mey ṣoḥbtin / Ṣūretā hem beñzemiş cām-ı ferāḥ-efzāya gül” beyitidir (Avşar, 2007: 235).
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İy ṣabā gül-geşt idüp ʿazm-i gülistān eyledüm
Bülbüli gülşen içinde ben ġazel-ḥ

Ol güzel beñzer Revānì ya perìdür ya melek
Görmedüm miślini anuñ bunca seyrān
eyledüm

Gazel/5

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

56a

Revānì

Firāḳ-ı yār-ile ben ḫaste derdnāk oldum
Baña meded idüñüz yoḫsa ben helāk oldum

Revānì baña ne çāre viṣālden ġayrı
Firāḳ-ı yār-ile ben ḫaste derd-nāk oldum

Gazel/5

56a

Revānì

Sen hilāl-ebrū-yiçün olmış-durur ḳaddüm kemān
Al toz ursa yaraşur aña çeşm-i ḫūn-feşān

Göñlidür saña Revānì derdmendüñ tuḫfesi
Ḫūbdur dilberlere āyìne olsa armaġan

Gazel/5

56b

Revānì

Derdümi anladılar sìne-i sūzānumdan
Bildiler mestligüm çāk-i girìbānumdan55

Mülk-i naẓm içre Revānì ide Ḫusrev taḥsìn
Her ġazel kim oḳına defter ü dìvānumdan

Gazel/5

56b

Revānì

Eşk-i çeşmüm bilinür naẓm-ı güher-bārumdan
Añlanur baḫt-ı siyāhum ḫaṭ-ı eşʿārumdan

Aġzumuñ dadını uçurdı Revānì ẕillet
Ḥalk şermende iken leẕẕet-i güftārumdan

Gazel/5

57a

Revānì

ʿIyd-ı vaṣluña irişsem ġam yimezdüm cān içün
Bu meśel meşhūrdur erkek ḳoyun kurbān içün

Dōstlar görsün Revānìnüñ bu ġarrā naẓmını
Bir yeñi üslūb peydā eylemiş yārān içün

Gazel/5

57a

Revānì

Şol serv gibi ḳāmet-i dil-cūya ne dirsin
Şol güller-ile sünbül-i ḫoş-būya ne dirsin

Zāhid dir-imiş tevbelüyem cām-ı şarāba
Bi’l-lāhì Revānì ya şu bed-ḫūya ne dirsin

Gazel/5

57b

Revānì

Çok keremler görmişem sāḳì mey-i gülfāmdan
Dāyimā yüzüm ḳızar cām-ı sürūr-encāmdan

Sāġar-ı pür-mey Revānì açdı ġamgìn göñlümi
Rūşenālıḳ ḫāneye dāʾim irişür cāmdan

Gazel/5

57b

Revānì

Ḳaçan sāḳì mey-i nābı ṣunarsa cām-ı ʿişretden 56
Ṣanasın şems-i bezm-ārā ṭoġar burc-ı saʿādetden

Göñül cān virdügi budur Revānì bezm-i
dildāra
Bilür kim ḥazz olur ġāyet ẓarìfān-ile ṣoḥbetden

55

Gazel/5

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

Mecmuâ’daki “ mestligüm” kelimesi yerine Dîvân’da “mest idügüm” ifadesi vardır ve vezin gereği Mecmua’daki ifade daha uygun
görünmektedir (Avşar 2007: 262).
56
Mana gereği Mecmua’daki “mey-i nābı ṣunarsa” yerine Dîvân’daki “ mey-i gülgūn görinse”ifadesi daha uygundur (Avşar 2007: 274).
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58a

Revānì

Zāhidā el çekmişem zühd-i nifāḳ-āmìzden
Pür-ṣafādur ḫāṭırum cām-ı nişāṭ-engìzden

Ad çıḳarurdı Revānì şiʿri gibi leblerüñ
Ṣanʿat ögrensin gelüp üstād-ı şekker-rìzden

Gazel/5

58a

Revānì

Gözümüñ ḳaçmaduñ çü yaşından
Avladuñ sen bıñarı başından

Pend ṭutmaz Revānì çün göñlüm
Söyle ḫūbuñ göziyle ḳaşından

Gazel/5

58b

Revānì

Abdāluñ olupdur felek iy ḫusrev-i ḫūbān
Kim boynına meftūl ṭaḳıpdur meh-i tābān

Ol ḫıżr-ı ḫaṭuñ vaṣf-ı lebin yazdı Revānì
Oldı ḳalemi lülesi ser-çeşme-i ḥayvān

Gazel/5

58b

Revānì

Ol ġonca-leb ki nāz-ile içer şarābdan
Bir al rişteyi geçürür laʿl-i nābdan

Bir kerre būse añdum idi ḫışm ider daḫı
Öldük Revānì biz hele nāz u ʿitābdan

Gazel/

58b

Revānì

Cihānda Cem gibi ʿıyşuñ şehā müdām olsun
Eger ki bensüz içerseñ meyi ḥarām olsun

Revānì cān-ile bendeñ-durur naẓar eyle
Ḳapuñda ḳullaruñ içinde tā be-nām olsun

Gazel/5

59a

Revānì

İçmege başladı yine göñül bahārdan
Mey ṣoḥbetini ögereneli rūzigārdan57

Ol lāle-çihre gördi benüm şiʿrüm isteyüp
Neñ var didi Revānì bize yādigārdan

Gazel/5

59a

Revānì

Geldi ḫaṭṭuñ ḳılma ʿuşşāḳa cefā şimden gerü
Saña luṭf itmek düşer hey bì-vefā şimden gerü

Çār ebrū bir güzel sevdi Revānì çün göñül
Çār mıṣraʿ çaġıram ben bì-nevā şimden gerü

Gazel/5

59b

Revānì

Hem-dem geçer güneş yine ol pādişā-yile
Ḫıdmet içün yanaşdı meger aña ay ile

Meyl eylemez Revānì baña yār-i meh-liḳā
Kim yılduzı barışmadı ben mübtelā-yile

Gazel/5

59b

Revānì

Bì-ḳarār eylerdi her dem ġam beni cām olmasa
Göñlüm ārām eylemezdi ger dil-ārām olmasa

Al ile almaz idüñ göñlin Revānì bendenüñ
Ḳāmetüñ cānā elif zülfüñ eger lām olsa

Gazel/5

60a

Revānì

Zülfi yārüñ ki sürer yüzin o ḫāk-i ḳademe
Beñzer ol kāfire düşmiş ola pāy-i ṣaneme

Ġam yime hìç Revānì ḳoma elden ḳadeḥi
Çün bilürsin ki ḳadeḥ oldı siper tìr-i ġama

Gazel/5

60a

Revānì

ʿAks-i ruḫsārum benüm şol tìġ-i āteş-tābda
Ṣanki nìlūfer-durur bitmiş kenār-ı ābda

Egdi dildāruñ Revānì yalvarup ebrūsını
Ḳaldı ser-keşlik hemān bu kākül-i pür-tābda

57

Mecmuada makta olan bu beyit Dîvân’daki aynı gazelde bulunmamaktadır (Avşar 2007: 303).
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60b

Revānì

Hem-dem olalı göñül laʿl-i şeker-ḫālar-ile
Ḫāṭırum eglenimez ṭūṭì-i gūyālar-ile

Ḳorḳaram saña Revānì geçe bir naḳş nigār
Ellerin çün yine naḳş eyledi ḥınnālar-ile

Gazel/5

60b

Revānì

Himmetüñle ṣūfiyā gitdük yine ḫum-ḫāneye
Biz metāʿ-ı zühdi ṣatduḳ bir iki peymāneye

Gördügi ḫūba Revānì yine ser-ḫoşluḳ ṣatar
Hem-ḳadeḥ düşmiş meger sen gözleri
mestāneye58

Gazel/6

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

61a

Revānì

ʿĀşıḳ ki şād olur o ḫaṭ-ı müşg-i nāb-ile
ʿĀrif-durur ki göñlüni egler kitāb-ile

Ṣoḥbetde göñli gözi açılmaz Revānìnüñ
Ṣāġar gibi ki yumaya yüzin şarāb-ile

Gazel/5

61a

Revānì

Uymadı dìvāne göñlüm hìç nāṣıḥ pendine
Ol perìnüñ ṣuçı yoḳdur itdi kendü kendine

Rehn-i mey olmış Revānì cümlesi mey-ḫānede
Ṣūfìnüñ tācına baḳ monlālaruñ dülbendine

Gazel/5

61b

Revānì

Ṣubḥ-dem zìnet idüp ḫaddini gìsūlar-ile
Bāġ-ı ḥüsnini ṭonatmış yine ḫoş-būlar-ile 59

Kāġıda yazsa Revānì ruḫ u zülfüñ vaṣfın
Gülşen-i Rūmı yazar sünbül-i Hindūlar-ile

Gazel/5

61b

Revānì

Dişlemişler ne ḳılalum leb-i cānānı yine
Ellemişler bu gice ol gül-i ḫandānı yine

Bilmezem kimler-ile seyr ider ol māh-liḳā
Nice gündür ki Revānì göremez anı yine

Gazel/5

62a

Revānì

Ṭañ degüldür olmasa meclisde cānān her gice
İy göñül aḫşamlamaz çün māh-ı tābān her gice

Ḥücreñ olmışdur Revānì dilrübālar meŝkeni
Eksük olmaz tekyededür elbette mihmān her
gice

Gazel/5

Revānì

Yār kim ruḫlarını zeyn ide kāküller-ile
Naḫl-i güldür ki bulur zìneti sünbüller-ile

Gülşen-i cānda Revānì nice güller açılur
Yār dülbendini zeyn itse ḳaranfüller-ile

Gazel/5

62a

Revānì

Ḫaṭṭuñ ki şerḥ yazdı güzellik kitābına
Erbāb-ı fażl rāżì degül intiḫābına

El ḳavuşup sebū gibi ḫıdmetdedür yine
Düşdi Revānì Edrene şarābına 60

Gazel/5

59
60

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

62a

58

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

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

Mecmua’daki “düşmiş” yerine Dîvân’da “olmış” ifadesi bulunmaktadır (Avşar, 2007: 331).
Mana gereği Mecmua’daki “ĥoş-bū” yerine Dîvân’daki “şeb-bū” ifadesi daha uygun görünmektedir (Avşar, 2007: 338).
Vezin gereği Mecmua’daki “Edrene şarābına” yerine Dîvân’daki “Edrene’nüñ küp şarābına” ifadesi daha uygundur (Avşar,2007: 350).
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62b

Revānì

Yazayın eşʿārumı mecmūʿa-i derd üstine
Al cedveller çeküp bu levḥa-i zerd üstine61

Ṭaʿn-ı düşmen bir yaña vü dōst cevri bir yaña
Bunı kim gördi Revānì derd ola derd üstine

Gazel/6

62b

Revānì

Būseye yoḳ dime içsek rind-i dürd-āşām-ile62
Şöhreti olur ziyāde beglerüñ inʿām-ile

Bezm-i meyden ḫālì olmazsın çekerler aduñı
Hem-ḳadeḥ olma Revānì sen de bir bed-nāmile

Gazel/6

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

63a

Revānì

Ehl-i diller döyemez zühd-i nifāḳ-āmìze
Meded iy sāḳì meded cām-ı nişāṭ-engìze

Rūm ili ḥūr-i liḳālarla Revānì ṭoludur
Virmezüz heşt behişt olur-ise Tebrìze

Gazel/5

63a

Revānì

Adı çıḳmazdı lebüñe ġonca adaş olmasa
Serv raʿnālanmaz-idi saña boydaş olmasa

ʿĀlemüñ ḫalḳını ʿāşıḳ eyledi taṣvìrine
Şehr-i dilberde Revānì hìç naḳḳāş olmasa

Gazel/5

63b

Revānì

Ṭolupdur ṣanmañuz meyden piyāle
Nezāketle güneş girdi hilāle

Sözüñe n’ola taḥsìn itse Ḫusrev
Revānì irdi şiʿrüñ çün kemāle 63

Gazel/5

63b

Revānì

Ay u gün ser-geşte olsa n’ola sen sìmìn-bere
Altun üsküflü güzeller ḫıdmet eyler beglere

Şād olur göñlüm görüp cānda Revānì ʿışḳını
Ehl-i māʿden gibi kim irişmiş ola cevhere

Gazel/5

64a

Revānì

Dìdār görelüm gele ey meh-liḳā gele
Aḫşamlamaġa bir gice bizden yaña gele

Ṣabr u ḳarārı ḳalmadı iy dil Revānìnüñ
Şol ala gözlüyi görür-iseñ ala gele

Gazel/5

64a

Revānì

ʿÌsā lebüñ eśerlerin itsem müsevvede
Heykel idine anı nufūs-ı mücerrede

Bir yüzi ḳaradur ki ipin süriyüp yürür
Ṭolaşmasun Revānì bu zülf-i mücāʿʿade

Gazel/

64b

Revānì

Düşmiş bu ruḫlaruñ yine kāküller üstine
Kim gördi gülleri ḳona sünbüller üstine 64

Gördi atı izine yüzüm sürerem düşüp
Güldi didi Revānì yüzüñ güller üstine

Gazel/5

61

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

Mecmuā’nın matla’ı olan bu beyit Dîvânda ikinci beyitdir, Dḭvān’daki matla olan “Aġzunuñ düşmiş bu ḫaṭṭ-ı müşg-perverd üstine / Çeşmedür
gūyā yazılmışdur anuñ ferd üstine” beyti mecmuada bulunmamaktadır (Avşar 2007: 351).
62
63
64

Mana gereği Mecmua’daki “içsek” yerine, Dḭvān’daki “ iç sen” ifadesi daha uygundur (Avşar 2007: 351).
Mecmua’daki “şiʿrüñ çün” yerine Dîvân’da “çün şiʿrüñ” ifadesi bulunmaktadır (Avşar 2007: 357).
Vezin ve mana gereği Mecmua’daki ”gülleri”yerine Dîvân’daki “güllerüñ” ifadesi daha uygun görünmektedir (Avşar, 2007: 362).
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64b

Revānì

Serv ḳaddüñ iy ṣanem yol gösterür reftāra
Ġoncaya aġız mı açdurur lebüñ güftārda

Şiʿr-i rengìnin Revānìnüñ ḳoşuñ dülbendine
Yaraşur bu tāze gül ol gūşe-i destārda

Gazel/5

65a

Revānì

Od urdı ruḫları yine cān ḫānumānına
Yaġmacı ṣaldı gözleri dil kārbānına

Ḫoş dem durur Revānì bugün vaṣfın ideli
Gūyā ki, ḥabb-ı misk alupdur dehānına

Gazel/5

65a

Revānì

Nāẓır olmış nergisüñ gül-berg-i sìrāb üstine
Ḥākim olmış ḳaşlaruñ māh-ı cihān-tāb üstine

Odlara yandı Revānì ḳaşı sevdāsında dil
Ṣanki bir ḳandìldür aṣıldı miḥrāb üstine

Gazel/5

65b

Revānì

Ḫūblar çünki görür ʿāşıḳı bülbül yirine
ʿĀrif ol sen de ṭaḳın bir güzeli gül yirine

Yazalum yine Revānì niçe rengìn ġazeli
Tāze güller ṣunalum yāre ḳaranfül yirine

Gazel/5

65b

Revānì

ʿĀşıḳlarını ḳomaġ-içün ıżṭırābda
Nüsḫa yazar ḫaṭı şeref-i āfitābda

Öpüşmek-ile ṣınmaz-imiş dōstum oruç
Görmiş Revānì bendeñ anı bir kitābda

Gazel/5

65b

Revānì

Lebi üzre ṭılısım ancaḳ görinen ḫaṭṭ-ı cānāne
Yazılmış ism-i aʿẓamdur meger mühr-i
Süleymāne

Revānì kūy-ı dilberdür temāşāgāhı ʿuşşāḳuñ
Bahār olduḳca ʿārifler varurlar bāġa seyrāna

Bahār oldı yine lāle ele cām aldı rindāne
Benefşe şeb-külāhını ḳıvırmışdur levendāne

Revānì ʿārif ol elden düşürme ḫātem-i cāmı
Bilürsin ḳalmamışdur çün cihān mülki
Süleymāne

İy göñül çoḳdur işüm şol laʿl-i şekkerbār-ile
Girse tenhāda elüme söyleşürdüm yār-ile

Ġonce vü gül defterin dürdi Revānì bāġda
Naẓm-ı rengìnüñ çıḳaldan defter ü ṭomār-ile

66a

66a

Revānì

Revānì

İttifāḳ idüp cihān ḫalḳını meftūn idelüm
Dōstum sen nāz-ile ben şìve-i eşʿār-ile
66b

Revānì

Çarḫ-ı aḥḍār kim yaşumdan ṭoldı mevc-i ḫūn-ile
Laciverdì şìşedür gūyā mey-i gülgūn-ile

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

Gazel/5

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

Gazel/5

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

Gazel/6

Şiʿr-ile her dilberi görse Revānì ṣayd-ider
Şimdi mi tesḫìr olmışdur perì efsūn-ile
Dilberüm hercāyì gibi şiʿrimüñ çoḳ ʿāşıḳı
Ṣalınursa ol ṣalınsun ḳāmet-i mevzūn-ile

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

-.--/-.--/-.--/-.Gazel/6
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66b

Revānì

Ġırre olmışdur nigārum ḥüsn-i bì-hemtāsına
Nitekim maġrūr olurlar ḫˇāceler dünyāsına

[Sen Revānì āsitān-ı dōsttan dūr olmaġıl
Lāyıḳ oldur ḳul hemān ḫıdmet ide Mevlāya

-.--/-.--/-.--/-.Gazel/6

Ṣaḳlamazdı māh-ı nev ṭıflını ḳoynında müdām
Müşterì olmasa gerdūn sözlerüm helvāsına]65
66b

Revānì

[Mesken olmış der-i mey-ḫāne çü ḳallāşlara
Ġaybdan ḳapu açılmış yine ʿayyāşlara] 66

Severin yāri Revānì iki gözüm gibi ben
Dilerem Ḥaḳdan anı irişe çok yaşlara

Gazel/4

67a

Revānì

Vardı bu göñlüm yine ġamzeñ bıçaġın almaġa
Ṣanki bir bìkārdür gitdi yaraġın almaġa

Dilde bāġ-ı mihrini ister Revānì ġamzesi
Uġrıdur kim tekyenüñ gelmiş çerāġın almaġa

Gazel/5

67a

Revānì

Dāġ-ı şevḳuñla elif bu sìne-i pür-çākde
Tāze rengìn gül budaġıdur ki bitmiş ḫākde

Nice ḳāʾil olmasun naẓmuñ görüp erbāb-ı fażl
Miŝli yoḳ-durur Revāñì ṭabʿuñuñ idrāke

Gazel/5

67b

Revānì

Yüzüñi görmedük nice beñzer ki cennete
Ḳalsun mı a güzel ya bu ḥasret ḳıyāmete

Ol ḳaşı yay ġamze oḳın cāna ḫoş urur 67
Sen anı gör Revānì ki geçmez mi minnete

Gazel/5

67b

Revānì

Hìç el ṣunmazdı çarḫuñ māh-ı tābān ḳoynına
Şiʿrümüñ mecmūʿasın ḳoymasa devrān ḳoynına

Siḥr ider dìvān-ı eşʿār-ı Revānì dāʿimā
Kim tekellüfsüz girer her laḥẓa cānān ḳoynına

Gazel/5

68a

Revānì

Sipāhì dilberi gibi giyer zerrìn ḳabā lāle
Ki ṭaḳmış gögsine anuñ gümişden tügmeler jāle

Revānì ḫasta olmışdur leb-i dildār-içün luṭf it
Devāsın ṣor Mesìḥādan göge çıḳduḳda iy nāle

Gazel/5

68a

Revānì

Ḳande kim şevḳ-ı ruḫuñla eylesem bir odlu āh
İdinür āteş-perest olanlar anı ḳıblegāh

Ne oñulmaz derde uġramış Revānì iy ṭabìb
Ḫaste olup ʿışḳ elinden dāʾim ider āh u vāh

Gazel/5

65
66
67

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

Mecmua’daki varak eksikliğinden dolayı mahlas ve makta’ beyit Dîvân’daki altı beyitlik gazelden alındı (Avşar 2007: 373).
Mecmua’daki varak eksikliğinden dolayı matla’ Dîvân’daki beş beyitlik gazelden alındı (Avşar 2007: 378).
Mecmua’daki “urur” yerine Dîvân’da “atar” ifadesi vardır ve Mecmua’daki ifade mana gereği daha uygun görünmektedir (Avşar 2007: 381).

656
68b

●

Revānì

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Ḫaṭṭını dilber tırāş itdükçe olur pādişāh
Ḫūbluk mülkini ḍarb-ı tìġ-ile eyler nigāh

Ḫaste olmışdur Revānì şol leb-i dildār-içün 68
Dōstum ölsün mi yazuḳ yoḳ yire bir bì-günāh

-.--/-.--/-.--/-.Gazel/5

69

68b

Revānì

Sen mi ögretdün cefāyı ġamze-i bì-dāduña
Ḫūb taʿ’lìm eylemişsin āferìn üstāduña

Nice sengìn-dil olur raḥm eylemez ol bì-vefā
Ṭaġlar iñler Revānì nāle vü feryāduña

Gazel/5

69a

Revānì

Güller açıldı yine ġayret-i ruḫsāruñ-ile
Sünbülüñ bitdi işi ṭurra-i ṭarrāruñ-ile

Çıñ çıñ öterse Revānì ne ʿaceb ṭās-ı felek
Ṭoldı çün ʿālem içi naġme-i eşʿāruñ-ile

Gazel/5

69a

Revānì

N’ola düşse ruḫlaruñuñ zülf-i müşgìn üstine
Yirini cennetde eyler baş viren dìn üstine

Reng alur şiʿr-i Revānìden çemende ġonceler
Gül yazar eşʿārını evrāḳ-ı rengìn üstine

Gazel/5

69a

Revānì

Her ḳaçan şiʿr oḳusam bu ḳadd-i mevzūn üstine
Ol yazınuñ .. yārün oḳırsın yine efsūn üstine70

Al kāġed üzre yazarlar Revānì ḫūblar
Her ne şiʿri kim diseñ bu ḥadd-i gülgūn üstine

Gazel/5

69b

Revānì

Ṭaʿn eyledügüñ ʿāşıḳa peymāne degül mi
Ṣūfì gele inṣāf ide rindāne degül mi

Bir desti şarābı götürüp gitdi Revānì
Bi’l-lāh anuñ her işi mestāne degül mi

Gazel/5

69b

Revānì

Mey-i gülgūndur ʿişret semendi
Ḳadeḥ anuñ gümişden sìne-bendi

Revānì yüz çevürmez ḫidmetüñden
Ḳuluñdur ne buyurursañ efendi

Gazel/5

70a

Revānì

Bilürüz cennetüñ çoḳdur egerçi ḥūr u ġılmānı
Be hey ṣūfì bu ʿālemdür sever ʿārifler oġlanı

Revānì leblerüñ vaṣfın yazar ḥüsnüñ
zamānında

Gazel/5

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

Belì şekker-fürūş olan açar ʿıyd olsa dükkānı
70a

68
69
70

Revānì

Görmedüm mey-ḫānenüñ hergiz ḫarābābādını
Ne mübārek günde urmışlar anuñ bünyādını

Dil mey ü maḥbūbsuz hergiz Revānì olımaz
Ḫayli müşkildür kişi terk eylemek muʿtādını

Dîvân’da “Ḫaste ḳılmışdur Revānḭyi dehānuñ hasreti” şeklinde geçmektedir (Avşar, 2007: 387).
Dîvân’da “Sevdügüm yok yire ölsün mi yazuk bir bḭ-günāh” şeklinde geçmektedir (Avşar, 2007: 387).
Mecmu’adaki “ol yazınuñ ...” kısmı yerine Dîvân’da “Dir gören yārün” ifadesi geçmektedir. (Avşar, 2007: ).

Gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-
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70b

Revānì

Vāʿiz beni ḳo luṭf it göñlüme ḳıl ‘itābı
İki cihāna virmez ol bir ḳadeḥ şarābı

İlet beni Revānì ol Kaʿbe-i cemāle
Tā kim müyesser ola saña da ḥac ŝevābı

Gazel/5

70b

Revānì

Ol ṣanem kesmez niçün şol zülf-i ʿanberbārını
Çün müselmāndur niye terk eylemez zünnārını

Sāde pehlūdan ḳaçar ḳuculmaz ol sìmìn-beden
Būseye bārì Revānì alıgör iḳrārını

Gazel/5

71a

Revānì

Nāle çıñraġısınuñ diñlen yine āvāzını
Süglüne ṣalsam gerekdür göñlümün şahbāzını

Ebr gibi dāʾim aġlarsa Revānì aġlasun
Bu felek cevrin mi çeksün ya güzeller nāzını

Gazel/5

71a

Revānì

Leblerüñ şevḳı yine bāde-perest itdi beni
Sāḳiyā cām-ı maḥabbet ḳatı mest itdi beni

Ben Revānì gibi mey-ḫāneyi terk idemezin
Leblerüñ şevḳı yine bāde-perest itdi beni

Gazel/5

71b

Revānì

Nice gitsün dōstum bu göñlümüñ ġamgìnligi
Kişiyi dinden çıḳarur ḫaṭṭuñuñ bì-dìnligi

Şiʿri ṭūmārı Revānìnüñ çıḳaldan ʿāleme
Dōstum ṣatılmaz oldı ḫˇācenün şìrìnligi

Gazel/5

71b

Revānì

Göreli ḥüsn ü leṭāfetle cihānda dilberi
ʿĀşıḳ-ı şūrìdenüñ gözine görinmez perì

Pençe-i eşʿāruma kimdür Revānì el uran71
Ḳandadur ortaya gelsün var mı bir meydān eri

Gazel/5

72a

Revānì

Dek ṭursa ṣūfì bilse eger kendü ḥālini
Yolmazdı şāne tel tel anuñ aḳ ṣaḳālını

Aḳar Revānì su gibi diller ayaġına
Ol serv-i nāz yürise ṣalını ṣalını

Gazel/5

72a

Revānì

ʿIşḳ derdine taḥammül idemez ʿār ehli
Bu cihāndur güzelüm her bir işüñ var ehli

Aġzı vaṣfında Revānì didügüm nükteleri
Görse dem-beste vü ḥayrān ḳala güftār ehli

Gazel/5

72b

Revānì

İy perì ḳanda idüñ kim yine dìvāne gibi
Dil-i āşüftemüz odlara düşüp yana gibi

Zülf-i dildāra Revānì el uzatmış aġyār
Göreyin kim eli ḳurusun anuñ şāne gibi

Gazel/5

72b

Revānì

Ṣanmañuz meyden ḳızarmışdur ruḫ-ı cānānumı
Öldürüp ben ḫastasın yüzine sürdi ḳanumı

Nesnesi yoḳdur Revānì çün şarāba virecek 72
Rehn-i mey eyleñ varup mey-ḫānede
dìvānumı

71
72

Mecmua’daki “kimdür Revānḭ” yerine Dîvân’da “Revānḭ kimdür” ifadesi geçmektedir (Avşar, 2007: 414).
Mana gereği Mecmua’daki “nesnesi” yerine Dîvân’daki “nesneñüz” ifadesi daha uygundur (Avşar, 2007: 424).
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72b

Revānì

Ṣubḥ-demdür sāḳiyā ṭoldur yine peymāneyi
Rūşen eyle āfitāb-ı cām-ile kāşāneyi

Dāmen-i şemʿi Revānì ḳoma elden irse şeb
Kim tekellüfsüz temāşā itdürür cānāneyi

Gazel/5

73a

Revānì

Göñlümüñ gitmedi bir laḥẓa perìşānlıġı
Sāḳiyā ṣun berü şol derd olası ḳanlıġı

Dilberüñ zülfi Revānìye ṭolaşmazdı eger
Arada gözlerinüñ olmasa fettānlıġı

Gazel/5

73a

Revānì

Beñleridür zeyn iden ʿālemde ḥüsn-i dilberi
Kim be-ġāyet yaraşıḳdur ḥüsn ilinüñ begleri 73

Dāġlar urdı Revānì sìneme sulṭān-ı ʿışḳ
Ḫaymelerle nitekim ṣaḥrāya ḳonmışdur çeri

Gazel/5

73b

Revānì

Āşinālıḳ senüñ-ile ezelìdür ezelì
Bize nāz itme iñende be güzeller güzeli

Naẓmuna ḫūblaruñ aġzı ṣuyı aḳarsa n’ola
Çün Revānì sana bir būseye dir her ġazeli

Gazel/6

73b

Revānì

Görmege kūyuna varsam n’ola sen sìm-beri
Nūr görmege ider kişi Ḥicāza seferi

Mey ü maḥbūba Revānì nice meyl eylemeye
Zāhidā her kişinün çünki olur bir hüneri

Gazel/5

74a

Revānì

Gül yüzünde ṭaġıdup zülf-i semen-sālarını
Sünbül ile ṭonadur lāle-i ḥamrālarını

Virse şeftālū Revānìye ruḫı bāġından
Gözci dikmezdi aña nergis-i şehlālarını

Gazel/4

74b

Saʿdì

Cān bülbülüniñ āhı budur her seḥer iy dōst
Bildi kim ider gülşen-i ḥüsnüñ güẕer iy dōst

Saʿdì dehenüñ yād idüp aġlar şu ḳadar kim
Ḳorḳum budur ol yoḳ yere gözden çıḳar iy dōst

Gazel/5

74b

Saʿdì

Cevr-ile cefāyı iñen itme dile iy dōst
Maḳsūduñ eger cān-ise n’ola dile iy dōst

Gel Saʿdìnüñ āhından üşen iy dil-i āhen
ʿĀlem içini oda yaḳa kim bile iy dōst

Gazel/5

75a

Saʿdì

[…]74

Fikr-i zülfü heves-i ḳaddi-y-ile ṣubḥa degin
Saʿdìnün yanduġına her gice pervāne güler

Gazel/5

75a

Saʿdì

El uzadup zülfini her dem ki dilber depredür
Ṣanasın kim siḥr-ile biñ başlu ejder depredür

Ḫoş nevā olsun diyü cān ṭūṭisini Saʿdiyā
Luṭfile şìrìn leb-i ḳand-i mükerrer depredür

Gazel/7

75b

Saʿdì

Deste deste ḫaddüñ üzre verd-i aḥmerler yatur
Maḥv olup şìrìn lebüñden teng-i şekkerler yatur

Zülfini çevgān idicek Saʿdiyā ol şeh-süvār
Ṭop olup meydān-ı ḥüsninde niçe serler yatur

Gazel/9

73
74

Mecmua’daki “ḥüsn” yerine Dîvân’da “Rūm” ifadesi geçmektedir (Avşar, 2007: 428).
Varak eksikliğinden dolayı mecmuada şiirin sadece maktaı mevcuttur.
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75b

Saʿdì

Gerden-i sìmìnüñe ḳıldum naẓar
Ḳıldı şevḳuñ yüzümüñ rengìni zer

Sen ḥabìbüñ yolına Saʿdì bugün
Şerḥa şerḥa baġrını ḳıyma çeker

Gazel/5

76a

Saʿdì

Bu ġonca-i ġannācuñuñ fikri beni dil-teng ider
Ḫattuñ ḫayāli göñlümüñ āyìnesini jeng ider

Cām-ı lebüñden sāḳiyā Saʿdì nice mest
olmasun
Bir cürʿası biñ ʿāḳili mest-i ḫarāb u deng ider

Gazel/7

76a

Saʿdì

Ḳıldı zülfüñ beni āvāre elümden ne gelür
Urdı ġamzeñ cigere yāre elümden ne gelür

Zülfinüñ ḥalḳası sevdāsını iy Saʿdì dirìġ
Ḳomaz elden dil-i ġam-ḫˇāre elümden ne gelür

Gazel/5

76b

Saʿdì

Ḫaṭ-ı risālesi yārüñ kitāb-ı muġlaḳdur
Ġubār-ı şìvesi nesḫ itdügi muḥaḳḳaḳdur

Cemāli bezm-i ḥarìminde Saʿdìyi her dem
Murādı şemʿ gibi nār-ı ʿışḳa yaḳmaḳdur

Gazel/7

77a

Saʿdì

Yaşı çoġ olsun ki her dem dìde-i giryānumuñ
Pāyuña ìśār-içün yāḳūt u mercān ʿarż ider

Saʿdiyā bu şiʿr-i şìrìniñ gibi olmaz senüñ
Her ġazāl-içün ġazel niçe ġazel-ḫ
ʿarż ider

Gazel/7

77a

Saʿdì

Dil ḫarāb-ı ʿışḳuñ olalı şehā maʿmūrdur
Cān ġam-ı hicrüñle hemdem olalı mesrūrdur

Ḫaṭṭ-ı cānāndan ḳoma göñlüñde iy Saʿdì ġubār
Çünki evvelden cebìnüñ levḥına mesṭūrdur

Gazel/5

77b

Saʿdì

Benefşe ḫaṭṭuñı görüp meāʾle düşmişdür
Ḫayāl-i zülfüñ ucından melāle düşmişdür

Dilerdi ḳılca miyānuñ kenār ide Saʿdì
İrişmedügi-çün ḳìl ü ḳāle düşmişdür

Gazel/7

77b

Saʿdì

Ne deñlü ġamzelerüñden dile sihām irişür
Geçer bu sìneden ol baġruma tamām irişür

Seḥer ḫumār-ı ġamın yazmaġa dil-i Saʿdì
Şarāb-ı laʿl-i lebüñden aña müdām irişür

Gazel/5

78a

Saʿdì

Göñül murġına zülfeynüñ gibi müşkil duzaġ
olmaz
Temāşāgāh ʿuşşāḳa cemālüñ gibi bāġ olmaz

İşidüp bülbül-i ḳudsì bu naẓm-ı gülşen-ārāyı
Didi Saʿdì saña hemdem kelām içre kelāġ
olmaz

Gazel/1
0

78b

Saʿdì

Lüʾlü dişi mānendi muṣaffā güher olmaz
Laʿli gibi cān ḫastasına gül-şeker olmaz

Āhından üşen Saʿdìye cevr eyleme iy dōst
Ṣanma ki güle bād-ı seḥerden żarar olmaz

Gazel/6

78b

Saʿdì

Şehā ḳaddüñ gibi servi çemende ser-firāz olmaz
Ḫayāl-i mekr ü āl içre gözüñ tek ḥìle-bāz olmaz

Vefā vü mihri cānānuñ beġāyet az olur gerçi
Cefā vü cevr Saʿdìye bihamdi’llāh ki az olmaz

Gazel/5

-.--/-.--/-.--.-/--.-/--.-/-...--/..--/..--/...---/..--/.---/..-.--/-.--/-.--/-.-.--/-.--/-.--/-..---/..--/.---/...---/.---/.---/.-.---/.---/.---/.---./.--./.--./.-.---/.---/.---/.--
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79a

Saʿdì

[…]

Saʿdiyā ney gibi nālān ol ki ol şìrìn-dehen
Eyledi ʿuşşāḳ içinde nāz-ile āvāz-ı nāz75

Gazel/

79a

Saʿdì

Cāmiʿ-i ḥüsnine ḳarşu n’ola dil ḳılsa namāz
Ḳaşı miḥrābı-durur ḳıblegeh-i ehl-i niyāz

Çarḫuñ iñletdügine Saʿdì iñen aġlama kim
Kimi güldürdi bugün bu felek-i süfle-nüvāz76

Gazel/7

79a

Saʿdì

Zülf-i siyāhı-y-ile bu mıydı ḳarārumuz77
Ḳomaya dilde ẕerrece ṣabr u ḳarārumuz

Fürḳatde yāri yād idüp iy Saʿdì aġlama78
Bir gün murāda irgüriser Kirdigārumuz

Gazel/9

79b

Saʿdì

Dem mi vardur göñlümi zülfüñ perìşān eylemez
Cānumı cāẕū gözüñ sermest ü ḥayrān eylemez

Āsitānından anuñ Saʿdì raḳìbi eyle ṭarḥ
Çünki şeyṭānı Ḥaremde kimse derbān eylemez

Gazel/7

80a

Saʿdì

Bend eylemesün göñlümi bu sünbül-i gül-pūş
Ḳasd eylemesün cānuma ol nerges-i medhūş

Saʿdì n’ola ḥüsnüñ göricek nāle iderse
Gül mevsümidür bülbüle düşmez k’ola ḫāmūş

Gazel/7

80a

Saʿdì

Ḫırāmāñ ḳaddüñ iy dilber zihì serv-i revān olmış
Gözüñ nerges ṣaçuñ sünbül yañaġuñ erġavān
olmış

Cemālüñ naḳşını Saʿdì göreliden eyā dilber
Esìr ü ʿāşıḳ-ı miskìn żaʿìf ü nātüvān olmış

Gazel/5

80b

Saʿdì

Ḳul idinmez beni ol gözleri mestāne dirìġ
Ṣaldı bir fitne-y-ile sünbüli hicrāna dirìġ

Saʿdì bu vādì-i ġurbetde ḳalup ḥasret-ile
Āh eger irmez-ise mülket-i ʿOŝmāna dirìġ

Gazel/5

80b

Saʿdì

Ḥüsnüñ güli kitābı açılmış varaḳ varaḳ
Cān bülbüli oḳurdı ṣabādan sebaḳ sebaḳ

[Zülfüñle ġamzeñ el idüben Saʿdìyi şehā
Ḳaṣd itdiler ki öldüreler keyfe meʾttifāḳ79

Gazel/5

75
76
77
78

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

Varak eksikliğinden dolayı mecmuada şiirin sadece maktaı mevcuttur.
Mecmua’daki “süfle” yerine Mecma’u’n-Nezā’ir’de “sifle” şeklinde geçmektedir (Köksal, 2012: 1848).
Pervâne Bey Mecmuası’nda “Zülf-i siyehle bu mıdı ḳavl ü ḳarārumuz” şeklinde geçmektedir (Gıynaş 2014: 386).

Mecmua’daki “yāri yād idüp iy Saʿdḭ aġlama” ifadesi yerine Pervâne Bey Mecmuası’nda “yas idüp ṣaḳın iy Saʿdḭ aġlama” ifadesi vardır (Gıynaş
2014: 386).
79
Mecmuadaki varak eksikliğinden dolayı makta’ Mecma’u’n-Nezā’ir’deki 12 beytlik gazelden alındı. Gazelin son iki beyitinde Saʿdḭ ve Liḳāyḭ
mahlasının kullanılması sebebiyle müşterek gazel olması muhtemeldir (Köksal, 2012: 2372)
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Bu naẓm-ı bì-nazìre eger eylese naẓar
Göñli Liḳāyìnüñ olur idi alaḳ bulaḳ]
81a

Saʿdì

[…]80

Şehā Saʿdì gibi ḥüsnüñe meddāḥ
Getürmemiş felek miŝlin zamāna

Gazel/5

81a

Saʿdì

İreli bir kez tecellì cān-ı mehcūr üstine
Her seḥer envār-ı ḥüsnüñden irer nūr üstine

Ḥasretüñden ḫastadur yıllarla Saʿdì gelmedüñ
İy Süleymān-ı zamān bir kerre ol mūr üstine

Gazel/5

81a

Saʿdì

Odlara yandı şevḳuñ-ile cān didükleri
Laʿlüñden irmedi aña dermān didükleri

Saʿdì nice irişe senüñ ʿıyd vaṣluña
Hicrāne ṣaldı anı bu devrān didükleri

Gazel/5

81b

Saʿdì

Cān bülbülinüñ āhı yine bir güle düşdi
ʿUşşāḳ-ı cihān arasına ġulġule düşdi

Sevdā-yı ser-i zülfiñ-ile Saʿdì-i miskìn
Rüsvā-yı cihān oldı ve dilden dile düşdi

Gazel/5

81b

Saʿdì

Baş ḳoşdı zülfüñe dil-i şeydā benüm bigi
Bì-çāre çekdi yoḳ yire sevdā benüm bigi

Gülzār-ı ḥüsni vaṣfın işitdükçe Saʿdìden
Zārì ḳılurdı bülbüli gūyā benüm bigi

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

Gazel/6
Bir nār-ı hicre yanıcı daḫı yaratmadı
ʿĀlem içinde Ḥayy-i tüvānā benüm bigi
82a

82a

80

Saʿdì

Saʿdì

Görüp ṭūbì boyuñ göñlüm ider ʿālì-naẓar Mestì
Velì çeşm-i siyāhuñdan ḳılur her dem ḥaẕer
Mestì

Yine mestānedür Saʿdì ḫumārın yazmaġa her
ṣubḥ
Şarāb-ı laʿl-i nābuñdan ṣafā-y-ile içer Mestì

Gazel/5

Gülsitānı ḥüsn içinde gördüm iki ter güli
Biri Ṭūtì Yūsuf anuñ birisi Bülbül ʿAlì

Mıṣr-ı ḥüsne olalı sulṭān Yūsuf nāz-ile
Saʿdì ḳanber gibi olmışdur ʿAlìnün kem ḳulı

Gazel/5

Varak eksikliğinden dolayı mecmuada şiirin sadece maktaı mevcuttur.

.---/.---/.---/.--.--/-.--/-.--/-.-
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Nice feryād itmesün şūrìde dil bülbül gibi
Ṣalınur her ḫār ile ol şūḫ şāḫ-ı gül gibi

Fürḳatinde şol ḳadar yandum ki dilber raḥm
idüp81
Didi iy Saʿdì neden beñzüñ olupdur kül gibi82

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

Gazel/7

Mihrüñ-ile mihr-i devletde güşād it ḫāṭırum
Baġlanupdur ṭāliʿ-i naḥsum işi kākül gibi83
82b

Saʿdì

İtdi cān şemʿ-i ruḫı nāzına pervānelıġı
Yeri nūr olsun anuñ eyledi merdānelıġı

Yadı yād eyledi iy Saʿdì seni itmedi yād
Āşināya niçe bir eyleye bìgānelıġı

Gazel/8

83a

Saʿdì

ʿĀrıżı luṭfını gülşende gül-i terde ḳodı
Ḫāli dāġ-ı ġamını lāle-i aḥmerde ḳodı

Saʿdì bülbül gibi her ṣubḥ naġamlar ider āh
Ol yüzi gülşeni gör anı ne ġamlarda ḳodı

Gazel/6

83a

Saʿdì

Sāḳiyā ṣun lebüñüñ nuḳli-y-ile cāmı daḫı
Geçmedin nūş idelüm devr-i gül eyyāmı daḫı

Düşeli meygede-i ʿışḳa bu Saʿdìyi görüñ
Ḳomadı ḫūbıña elden heves-i cāmı daḫı

Gazel/5

83b

Saʿdì

İy zenaḫdānı çehin ʿāşıḳa zindān idici
Dil-i maʿmūremüzi cevr-ile vìrān idici

Saʿdìnüñ nālişini işidüp ol dōst didi
Ṭurma āh it ki baña ḫoş gelür efġān idici

Gazel/5

83b
84a

Saʿdì

Ol nev-resìde ġonca ki çaġındadur daḫı
Bir tāze gül-durur ki budaġındadur daḫı

ʿĀlem pür oldı būy-ı kebāb-ile Saʿdiyā
Beñzer ciger ki miḥnet ocaġındadur daḫı

Gazel/7

84a

Kemāl

Bād-ı nev-rūz ki būy-ı gül-i cānān getürür
Hem-rehi Ḫıżr ola kim mürdelere cān getürür

Ser-i kūyuñda Kemāl ölicegez tābūtın
Ḳabrine ʿizzet-ile ḥūrì vü ġılmān getürür

Gazel/5

84a

Kemāl

Ebrūlaruñ kemānlarını yine ḳurdılar
Beñzer yaḳınlarında yatur āhū gördiler

Gözüm yaşı Kemāl giran-māye dürr-idi
Merdümler anı veh ki ayaġa düşürdiler

81
82
83

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

Gazel/5

Mecmua’daki “fürḳatinde” yerine Mecma’u’n-Nezā’ir’de “hasretinden” ifadesi vardır (Köksal 2012: 5086).
Mecma’u’n-Nezā’ir’de “Didi iy Saʿdḭ nedendür oldı beñzüñ kül gibi” şeklinde geçmektedir (Köksal 2012: 5086).
Mana gereği Mecmua’daki “naḥsum” yerine Mecma’u’n-Nezā’ir’deki “naḥsuñ” ifadesi dah uygun görünmektedir (Köksal 2012: 5086).
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84b

Kemāl

Cānā beni kūyuñda ümmìd-i viṣāl egler
Sevdāyìlerüñ göñlin efkār-ı muḥāl egler

Göñli ẓurafānuñ çünki nāzük ü ter olur
Ya naġme-i çeng ü yā eşʿār-ı Kemāl egler

Gazel/5

84b

Kemāl

Ḥüsn-ile meh cihānda gerçi be-nām olupdur
Sen çoḳ yaşa kim anuñ devri tamām olupdur

Ḥüsnüñ ḥadìśini ḫūb itdi Kemāl tefsìr
Kim manṭıḳ-ı lebüñle şìrìn kelām olupdur

Gazel/5

85a

Kemāl

Zāhidā rūz-ı ḳıyāmet bilürem āḫir ḳopar
Ḳorḳum ol ki_ehl-i riyā ol gün ḳamu kāfir ḳopar

Her diyāruñ bir metāʿ-ı ḫāṣı var lābüd Kemāl
Āb u ḫāk-i Berġama maḥbūb-ile şāʿir ḳopar

Gazel/5

85a

Kemāl

Āh k’ol āhū gelüp bunca kilāb-ile geçer
ʿÖmrümüzdür ki_elem ü derd ü ʿaẕāb-ile geçer

Zāhidi gör ne murāyì-i cihāndur ki Kemāl
Der-i mey-ḫāneye irdükce şitāb-ile geçer

Gazel/5

85b

Kemāl

Çeşmüñi bilürem ki cihānuñ ḳażāsıdur
İtdügüm ārzū anı bu dil belāsıdur84

Zülfüñi gördi mesken idindi dil-i Kemāl
Dervìş ḳanda kim şeb olursa serāsıdur

Gazel/5

86a

Kemāl

Bir aydur görinmedi ol yār-i cānumuz
Ḳalmadı anı görmeyeli yarı cānumuz

Şemşìr-i ʿışḳ-ile ki şehìd olavuz Kemāl
Ḫācetgeh-i cihān olısar ḫākdānumuz

Gazel/6

86a

Kemāl

Dil ruḫlaruñ ġamunsuz feryād ü nāle itmez
Būy-ı gül-ile bülbül mest olmayınca ötmez

Virür Kemāle her dem itlerüñ āşinālıḳ
Ṭuz etmegi ölince insān olan unutmaz

Gazel/5

._._/._._/._._/.
.-

86a

Kemāl

Var mı bir dil kim ṣaçuñ meftūli meftūn eylemez
Ḫānumān olur mı ġamzeñ anı maġbūn eylemez

Eşk-i meygūn u kebāb-ı dille kūyuñda Kemāl
ʿÌş ider kim anı Cemşìd ü Firìdūn eylemez

Gazel/5

._._/._._/._._/.
._

86b

Kemāl

Mestlikler baña laʿlüñden-durur mülden degül
Bülbülüñ feryādı ḫaddüñden-durur gülden
degül

Her mecāzì dilberüñ zülf ü ruḫın ögme Kemāl
Ehl-i taḥḳìḳuñ sözi devr-i teselsülden degül

Gazel/5

Benden örter yüzini ġamze ḳılur düşmenüme
Gözlerüm baġlayuban ḫançer urur gerdenüme

Bilmedüñ ḳadrini iy dōst Kemālüñ diyesin
Gelmedi bülbül anuñ gibi benüm gülşenüme

Gazel/5

86b

84

Kemāl

Mecmua’daki “bu dil” yerine Mecma’u’n-Nezā’ir’de “göñül” ifadesi vardır (Köksal 2012: 1711).

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

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

..--/..--/..--/..-
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87a

Kemāl

Ger hevā ilte beni mū gibi şevḳ-ı ḳaleme
Virmeye hìç ḫalel cism-i żaʿìfüm raḳama

[Luṭf idüp ayaġuñ öpmege Kemāli ḳomaduñ
Bārì ferş it yüzini ḳahr ile zìr-i ḳademe]85

Gazel/8

87a

Kemāl

Ḳaşuñ ḫayāli püşt-i kemānı ḫam eyledi
ʿÖmrin ġam-ile niçe hilālüñ kem eyledi

Varup işigine ki fiġān eyledüñ Kemāl
Yār işidüp didi yine ġavġā kim eyledi

Gazel/5

87b

Kemāl

Yaşumda dilberüñ ʿaks-i lebi var
Zihì sālik ki ṣāfì meşrebi var

Kemālüñ meẕhebi yoḳ dime zāhid
Anuñ da sencileyin meẕhebi var

Gazel/5

87b

Kemāl

Olmayan fürḳat beyābānında gümrāh iy ṣanem
Kaʿbe-i vaṣluña hergiz bulmaya rāh iy ṣanem

Çeşm-i laʿleyni Kemālüñ ʿaks-i zülfüñ-ile ṣan
Ḫˇācedür k’olmış ḥarāmìlerle hem-rāh iy
ṣanem

Gazel/5

Kemāl

Mālı ol gencüñ öñinde dile almalı degül
Var dehān u ḳadd ü zülf-i dile almalı degül

Yār yolında eger baş gide ġam yime Kemāl
Kişi bir cüz’i içün ġuṣṣaya ṭalmalı degül

Gazel/5

88a

Kemāl

Terk eyledi çerāġ ser ol meh-liḳā-içün
Ḫūn oldı sāġaruñ dili bu mācerā-içün

Ölse Kemāl derdüñ-ile ḳabri püştesi
Ḫalḳ-ı cihāna Ḥıżr ola defʿ-i belā-içün

Gazel/5

88b

Kemāl

Bir zamān-idi bize var-idi yārüñ naẓarı
Ġamzesi sìne-i mecrūḥa ḳılurdı güẕeri86

Leblerüñ ʿaksini āb içre görem diyü Kemāl
Gitdi taʿcìl-ile ṣan-kim ṣuya düşdi şekeri

Gazel/6

88b

Kemāl

Çeşmüñe uydı dil ḫarāb olısar
Mihrüñe düşdi cān türāb olısar

Nūr-ı ḥüsnüñi vezn iderse Kemāl
Seng-i mìzānı āfitāb olısar

Gazel/5

89a

Kemāl

Āh kim sìne-i vìrānemüzi yār yıḳar
Gerçi görüp didiler üstümüze yar yıḳar

Göñlüñi yıḳduġına ġam yime dildār Kemāl
Beyt-i Maʿmūrdur ol dil k’anı dildār yıḳar

Gazel/5

89a

Kemāl

Maṭlaʿ-ı ḫurşìd-i ḫāverdür girìbānuñ senüñ
Maḳṭaʿ-ı rehdür ser-i zülf-i perìşānuñ senüñ87

Ruḫların yārüñ ḳamudan ḫub ögmişsin Kemāl
Berg-i gülden itdiler evrāḳ-ı dìvānuñ senüñ

Gazel/5

86
87

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

88a

85

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

Mecmuada eksik olan maḳta Mecma’u’n- Nezâir’den alınmıştır. (Köksal 2012: 4357).
Mecmua’daki bu matla Mecma’u’n-Nezâir’deki aynı gazelde bulunmamaktadır (Köksal 2012: 5129).
Mecmua’daki “Maḳṭaʿ-ı rehdür ser-i ĥāverdür” yerine Mecma’u’n-Nezâir’de “Maḳṣad-ı serdür reh-i zülf-i” ifadesi vardır (Köksal 2012: 2579).

-.--/-.--/-.--/-.--./-.-./.--./-.-.--/-.--/-.--/-...--/.-.-/..-.--/-.--/-.--/-.-.--/-.--/-.--/-.-
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89b

Kemāl

Ġuṣṣa-i ʿışḳuñla göñlüm ḳayġuludur dōstum
Derd-i bì-dermān-ile sìnem ṭoludur dōstum

Ḳanını tā kim Kemālüñ yire dökdüñ bì-günāh
Ḫançerüñ utanduġından sürḫ -rūdur dōstum

Gazel/5

89b

Kemāl

Ġam-ı ʿışḳuñ bize olupdur ata vü ana gibi88
Āşināyuz saña baḳma bize bìgāne gibi89

Nice aldanmayayın vaʿde-i dildāra Kemāl90
Dürlü peymānlar içer bāde-i peymāne gibi91

Gazel/5

89b

Kemāl

Şükr it göñül ki silsile-i zülf-i ḫamdasın
Kim sāyesinde devlet-i nāz u niʿamdasın

Zülfi hevāsına düşeli gülmedüñ Kemāl
İñle müdām ney gibi çün bend-i ġamdasın

Gazel/5

90a

Kemāl

Yayḳara-y-ıle ḳaşuñ biñ dil-i efkārı ṣıdı
Bir ḫadeng-ile müjeñ nice cigerdārı ṣıdı

Ḳarañu olsa dü-ʿālem gözüme ṭañ mı Kemāl
Göñlümüñ āyinesin ol ḫaṭ-ı jengārı ṣıdı

Gazel/5

90a

Kemāl

Ḥaḳ naṣìb idüp eger kūyuñ yine mesken ḳılam
Ḥāşeli’llāh kim daḫı yād-ı gül ü gülşen ḳılam

Ḫıżr dimiş leblerüñ şevḳıyla ölürse Kemāl
Āb-ı ḥayvānla yuyup anuñ namāzın ben ḳılam

Gazel/5

90b

Kemāl

Hilāl-i ʿıyd görindi açuñ mührini ṣahbānuñ
Kim ola ṭutmaya ḥükmin bu ʿālì-ḳadr ṭuġrānuñ

Kemāl eşʿār u inşānuñ ḳomadı ẕikr ü fikrini92
Ṣanur devr-i zamānıdur daḫı Maḥmūd
Paşānuñ

Gazel/5

Gazel/7

90b

Kemāl

Pìr-i muġān işigine gel rāst ḳıl niyāz
Gitme_iy cüvān güşāde degüldür reh-i Ḥicāz

Ol nāzenìn çekerse eger tìġ ḳatlüñe
Döndermegil yüzüñi Kemāl itme hìç nāz

91a

Kemāl

Derdüñ-ile dil murġı ḳaçan-kim ide feryād
Bülbül gibi_ider gül yüzüñüñ vaṣfını evrād

Düşeli göñül bendine ol zülf-i siyāhuñ
Derdā ki Kemāl olmadı bir laḥẓa daḫı şād

88
89
90
91
92

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

Gazel/7

Mecmadaki “ata vü ana” ifadesi yerine vezin gereği “ata ana” ifadesi uygundur.
Mecmua’daki “baḳma bize” yerine Pervane Bey Mecmuası’nda “çıḳma bizi” ifadesi geçmektedir (Gıynaş 2014: 933).
Mecmua’daki “aldanmayayın” yerine Pervane Bey Mecmuası’nda “aldanmayasın” ifadesi geçmektedir (Gıynaş 2014: 933).
Mana gereği Mecmua’daki “peymānlar” ifadesi yerine Pervane Bey Mecmuası’ndaki “ sevgend” ifadesi daha uygundur (Gıynaş 2014: 933).
Mecmua’daki “ẕikr ü fikrini” yerine Mecma’u’n-Nezâir’de “fikr ü ẕikrini” ifadesi geçmektedir (Köksal 2012: 2739).
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91b

Kemāl

Zār u zer-dem hicrüñ-ile şemʿ-veş iy serv-i nāz
Ol sebebdendür ki olmışdur işüm sūz u güdāz93

Zer gibi zerd oldı beñzüm hicr-ile iy sìm-ten
N’ola raḥm idüp Kemāle olasın miskìn-nüvāz

Gazel/7

91b

Kemāl

Ḳarārı aldı göñülden şehā bu hicr-i firāḳ
İrür viṣāle kerem ḳıl esirge ḥālüme baḳ

Ḳuṣūr u ḥūr u behişti gözine göstermez
Kemāl olalı ḳapuñda cemālüñe müştāḳ

Gazel/7

92a

Kemāl

Kimüñle ki kìn eylese ol ġamze-i bì-pāk
Cellād-ṣıfat yire döker ḳanını çālāk

Kār itdi şehā cānına hicr odı Kemālüñ
Ṣu sepmez-iseñ bād-ı hevā-y-ile olur ḫāk

Gazel/7

92a

Kemāl

Laʿl-i şìrìnüñ-durur ser-māye-i āb-ı zülāl
Zülf-i müşkìnüñ-durur pìrāye-i bād-ı şimāl

Lāzım oldı göreli cānā cemālüñ şemʿini
Cān-ile pervāne-veş yaḳmaḳ Kemāle perr ü
bāl

Gazel/7

Kemāl

Müdām her ki senüñle şehā içerse müdām
ʿAceb mi baḥt u saʿādet olursa aña ġulām

Muʿayyen olsa Kemāle ʿināyet-i ezelì
Ḳomaya ʿışḳuñ elinden ölince vaʿde-i tām

Gazel/7

93a

Kemāl

Ḳoşma baş her bād-ile şāḫ-ı gül-i raʿnā gibi
Baġruma dāġ urma berg-i lāle-i ḥamrā gibi

Ḳāf eger bencileyin düşse ʿanā içre Kemāl
Olur-idi ol daḫı ʿālemde bes ʿanḳā gibi

Gazel/5

93a

Kemāl

Çeşmümüñ aġlamaḳdan yaş-ile ḳanı çıḳdı
Ḫāk-i rehüñ görince çoḳ tercümānı çıḳdı

Ferhād unuduldı Mecnūn añılmaz oldı
Sinüñle bu Kemālüñ çün dāsitānı çıḳdı

Gazel/5

93b

Kemāl

Ṭıfl-iken sögmiş-idüñ aġzuma iy yār benüm
Daḫı yādumdadur ol leẕẕet-i güftār benüm

Ol ṣanem ġuṣṣa-i laʿlin ḳodı cānumda Kemāl
Eyledi sìnemi ṣandūḳa-i esrār benüm

Gazel/5

93b

Kemāl

Alup esrārumuzı aġzına minberde faḳìh
İtdi mey-ḥ
ʿāleme rüsvā bu sefìh

Dāne-i ḫālüñe meyl itse Kemāl eyleme ʿayb
Ādemì-zāde-durur el-veledü sırrı ebìh

Gazel/5

93b

Kemāl

Āh kim vuṣlatuña irmege dermān yoġ-imiş
Sitem-i fürḳatüñe ġāyet ü pāyān yoġ-imiş

Yiridür bülbüle-veş ḳarşuña aġlarsa Kemāl
Lāle-ḫaddüñ gibi çün bir gül-i ḫandān yoġimiş

Gazel/5

Mecmua’daki “olmışdur işüm” yerine Mecma’u’n-Nezâir’de “olmış-durur” ifadesi geçmektedir (Köksal 2012: 1790).
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92b

93
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94a

Kemāl

Yā Rab bu ṭurra baş götürüp oldı ejdehā
Biñ cānı olsa kişinüñ itmez birin rehā

Bilmez Kemāl ben ḳulını yār gerçi kim94
Gördükce direm āh senüñ ḳuluñam şehā

Gazel/5

94a

Kemāl

Ġamzeñ ucından bıçaġa düşmedük cān ḳalmadı
Derdüñe ölmekden artuḳ çünki dermān ḳalmadı

Ḳandasın iy serv-i cennet kim seni eşk-i Kemāl
Cüst ü cū ḳılmaduġı bāġ u gülistān ḳalmadı

Gazel/5

94b

Kemāl

Niçe ki_eylersin baña cevr ü cefā bì-dāddan
Gördügüm gibi yüzüñ gider ḳamusı yāddan

Ḳaddüñi raʿnā görür serv ü ṣanavberden
Kemāl
ʿAndelìbe şāḫ-ı gül bālā gelür şimşāddan

Gazel/5

Kemāl

Ümmet-i ʿÌsì vü Mūsì ḳāletā
Leyse beytü’l-ʿìşi miśl-i Ḳalatā

Göñlini alan Kemālün bilürem
Yā Fireng-i zānevìdür yā düḳā95

Gazel/5

95a

Kemāl

Der-i mey-ḫāneye urmışdı meh-i rūze kilìd
Düzdi açmaġa anı bir ḫoş anaḫtar meh-i ʿıyd

Meyi gül-rengile reng eylegil iy pìr Kemāl
Nev-cüvānlar sözine ʿayb-durur mūy-ı sefìd

Gazel/5

95a

Kemāl

Vaṣluña iy Rūm ili efrencesi
Yitmeye Anaṭolı ispencesi

Ḫāme-i engüşt-i pencüñe Kemāl
İrmeye hergiz Niẓāmì pencesi

Gazel/5

95b

Kemāl

Müjeñle dil delüp ol çeşm-i ʿışḳa ger_ögünür
ʿAceb degül ṣanemā ālet işler er ögünür

İşigi iti geçermiş Kemāl ol āhūnuñ
Ne yirde olur-ise ṣāḥib-i hüner ögünür

Gazel/5

95b

Kemāl

Ruḫuñda dil niçe gündür iḳāmeti vardur
Füsūn-ı ġamzelerüñden seḳāmeti vardur

Büküldi gerçi miyān-ı Kemāl derdüñ-ile
Hevā-yı ḳāmetüñe istiḳāmeti vardur

Gazel/

96a

Kemāl

Didüm bir cām ṣun laʿlüñden iy yār
Didi yitmiş senüñ saña yüri var

Kemāl eyle taḥammül hicr-i yāre
Ṣıfāṭü’l-ʿışḳı en telḳā ʿale’n-nār

Gazel/5

96a

Kemāl

Göñüle kim ġamuñ iy serv-i gül-ʿiẕār gelür
Ki bülbüle ṣanasın būy-ı nev-bahār gelür

Kemāl kūyuñ içinde ġarìb bülbüldür
Dime anuñ gibi bu gülşene hezār gelür

95

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

94b

94

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

-.--/-.--/-.-.--/-.--/-.--/-.-
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Gazel/5

Vezin gereği Mecmua’daki “gerçi” yerine Mecma’u’n-Nezâir’deki “egerçi” ifadesi daha uygun görünmektedir (Köksal 2012: 322).
Mecma’u’n-Nezâir’de “Yā Françesḳo-durur yā Bilgitā” şeklindedir (Köksal 2012: 202).
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96b

Kemāl

İy perì yüzlüm güzellik-çün saña maḥṣūrdur
Eylegil nāz u cefādan anı kim maḳdūrdur

Bir nigāh itseñ Kemāl ol dilbere olur günāh
Biñ naẓar ḳılsa raḳìbüñ gözleri maʿẕūrdur

Gazel/5

96b

Kemāl

Ḳaddüñ ḫayāli kim gözüme dem-be-dem düşer
Cūdur kim aña sāye-i serv-i Erem düşer

Ḳısmet iderse luṭfın o şāh-ı cihān Kemāl
Ẓāhir budur ki ben ḳulına derd ü ġam düşer

Gazel/5

96b

Kemāl

Nūr-ı ruḫuñdan mihr ü meh kim bì-kerān vām
eylemiş
Bu ġuṣṣa-i vām anlaruñ beñzin şeker-fām
eylemiş

Meygūn lebüñüñ rāzını keşf itdi mest olup
Kemāl
Esrār-ı ġaybı Ḥaḳḳ aña gör nice ilhām eylemiş

Gazel/5

97a

Kemāl

Çözüp benefşe ṣaçuñ ʿālemi bahār itdüñ
Yaşumla bir yüzini cümle lāle-zār itdüñ

Kemāl kūh gibi ser-firāzidüñ lìkin
Maḥallesinde anuñ kendüzüñ ġubār itdüñ

Gazel/5

97a

Kemāl

İy nev-cüvānum eyle baña dest-gìrlik
ʿIşḳuñı başa iletemedüm irdi pìrlik

Öpüp lebüñi zülfüñe el ṣunduġı Kemāl
Tiryāk-ile olur ṣanemā mār-gìrlik

Gazel/5

97b

Kemāl

Bir laḥẓa ḫalāṣ olmadı dil miḥnet-i ġamdan
Zülf ü dehenüñ şevḳına tā düşdügi demden

Ṭursun ḳo Kemālüñ gözi yaşını ḳapuñda
Kim yeg yaraşur işigüñe naḳş-ı yaḳamdan

Gazel/5

97b

Kemāl

Ṣalunırsañ n’ola ger ʿāşıḳ-ı şeydālar-ile
Pādişehsin sen efendi yüri paşālar-ile

Ḳapuña kim vara hergāh suʾāl ide Kemāl
Baṣdurur itlerüñ anı ḳoru ġavġālar-ile

Gazel/5

98a

Kemāl

İrmedi vaṣluña çoḳ istedi cān yıllar-ile
İtdi gözümde ḫayālüñ ḫelecān yıllar-ile

Āh ider bülbül-veş ḳarşuña derd-ile Kemāl
Söylemezsin aña iy ġonca dehān yıllar-ile

Gazel/5

98a

Kemāl

Ṣaḥn-ı çemen bezendi gül ü yāsemìn-ile
Devlet anuñ ki ʿìş ide bir nāzenìn-ile

Ġamzeñ raḳìbi gözlerü urur Kemāle tìr
Öldürdi bu kemìneleri çoḳ kemìn-ile

Gazel/5

98b

Kemāl

Başum ḫoş oldı uş yine ol ḥūb yār-ile
İster ki seng-i cevr-ile bir daḫı yarıla96

Öldürmedüñ Kemāli şitāb idüp iy ṣanem
Bu derd-i ʿışḳ anı depeler rūzigār-ile

96

Mecmua’daki “cevr-ile” yerine Mecma’u’n-Nezâir’de “çūb-ile” ifadesi geçmektedir (Köksal 2012: 4684).

-.--/-.--/-.--/-.--./-.-./.--./-.--.-/--.-/--.-/-.-
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98b

Kemāl

ʿUşşāḳ cümle deyrde vü ḫāngāhda
Oḳur duʿā-yı ḳāmetüñi pençgāhda

Ḫūb ögmek-içün ol ṣanemüñ ruḫların Kemāl
İtdüm tamām bu ġazeli iki māhda

Gazel/5

99a

Kemāl

Başuma yār urduġı seng-i cefā devlet yiter
Cismüme dāġ-ı siyeh göynükleri ḫilʿat yiter

Ḳapuña varur itüñ ünin işitdükçe Kemāl
Himmeti olsa gedāya şehlerüñ daʿvet yiter

Gazel/5

99a

Kemāl

Ḫaṭuñ hevāsı eger çi ki müşgi nāb eyler
Ḫaṭāya ṣalar özin fikr-i nā-ṣavāb eyler

Bu ḫaṭṭı ġāliye-sānuñ Kemāl devrinde
Ḫaṭā ola kişi kim yād-ı müşg-nāb eyler

Gazel/5

99b

Kemāl

Sünbülüñ kim sāye ṣalmışdur gül-i ter üstine
Ebr irişmiş ṣanasın mihr-i münevver üstine

Dür dişüñ vaṣfın Kemāl iy şeh ḳaçan-kim itse
naẓm
Dür niŝār itmek diler evrāḳ-ı defter üstine

Gazel/7

Ḳaşlaruñ ṭutdı cihān mülkini ḥüsn-i rā-y-ile
Ṭutılur ʿālem beli rāy-ı cihān ārā-y-ile

Naġme-i nāy-ile iy meh-rū Kemāle ṣun ḳadeḥ
Kim mey-i taḥḳìḳ içüpdür Şems ü Mevlānā-yile

Gazel/5

99b

Kemāl

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

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

100a

Kemāl

Sen büt-içün Çìnde bünyād-ı kelìsā urdılar
Ehl-i diller sìneye dāġ-ı çelìpā urdılar

Tā ki dökdüñ ḳanın iy gül-ruḫ Kemālün lāle-veş
Ḫūblar eline ayaġına ḥınnā urdılar

Gazel/

100a

Kemāl

Ḥadìś k’ol ḫaṭ-ı müşkìn ruḫ-ı nigāra yazar
Zamāne nüsḫasın anuñ gül-i bahāra yazar

Kemāl ḫaṭṭ u ruḫuñ-çün didügi eşʿārı
Ḳamer-liḳālar alup ṣafḥa-i ʿiẕāra yazar

Gazel/5

100b

Kemāl

Nāme-i ḥüsnüñe tìġuñ gibi boyun ṭutılur
Ḳanda kim olur-ise hükm-i hümāyūn ṭutılur

Bend-i zülfüñe ṭutuldı dil-i miskìn-i Kemāl
Ki kemend-i ecele rūḥ-ı Felāṭūn ṭutılur

Gazel/5

100b

Kemāl

Düşeli ʿışḳuña bu ṭatlu cāndan uṣandum
ʿAzìz ʿömrüme ṭoydum cihāndan uṣandum

Kemāl çeng ü def ü nāy-ile_āşikār içerem
N’idem ki ḫavf-ile ʿìş-ı nihāndan uṣandum

Gazel/5

100b

Kemāl

Zülfüñ kemendi göñlüme dām-ı belā yiter
Müşk-i Ḫıṭāyì ġayra baña ol hevā yiter

Ḥālin Kemālüñ ol ṣaneme ʿarż ḳılmaġa
Ger olur-ise vāsıṭa bād-ı ṣabā yiter

Gazel/5

101a

Kemāl

Derdüñe_anlar ki şehā devlet-i efzūn dirler
ʿIşḳuñuñ miģnetine baḫt-ı hümāyūn dirler

Zülfüñe ṭolaşalı göñli Kemālüñ ṣanemā
ʿIşḳunuñ defterine ne Leylì vü Mecnūn dirler

-.--/-.--/-.--/-..-.-/..--/.-.-/....--/..--/..--/...-.-/..--/.-.-/..--./-.-./.--./-...--/..--/..--/..-
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101b

Kemāl

Her kim ki ola bir dem iy gül-ʿiẕār sensüz
Bülbül-ṣıfat ʿaceb mi ger ide zār sensüz

Senden ıraġ olalı ṣorsañ şehā Kemāli
Hicr āteşine düşüp dün gün yanar sensüz

Gazel/7

101b

Kemāl

Dil-teşne-durur leblerine cānuma eydüñ
Ḳandurmaz-ise diş biler uş ḳanuma eydüñ

Hicrinde bu gün irdi ġam u ġuṣṣa Kemāle
Şādìlıġum oldur gül-i ḫandānuma eydüñ

Gazel/7

102a

Kemāl

Ḫālüñ ki düşer zülfüñ ucından aña sāye
Zengì-beçedür kim irişür ẓıll-i hümāya

İrmez çün eli dāmen-i vaṣluña Kemālüñ
Ṭañ mı ṣanemā ḫāk oluban ger düşe pāya

Gazel/7

102b

Şevḳì

Yüzüñ görene irse n’ola laʿl-i şeker-ḫā
Erzān olur iy teng-dehen Kaʿbede ḫurmā

Düşdi dil-i Şevḳì yine ḫaṭṭuñ hevesine
Ḳara yazu-y-imiş başına bu ḳuru sevdā97

Gazel/5

102b

Şevḳì

Bilseydi lebüñ mürdeleri itdügin iḥyā
Cān virür-idi irmek-içün bu deme ʿÌsā

Düşdi heves-i zülf ü ḫaṭa Şevḳì-i miskìn
Başına ḳara yazu-y-imiş bu ḳurı sevdā

Gazel/

103a

Şevḳì

ʿAceb od urdı ʿışḳ-ı yār baña
Ki çerāġuñ içi yanar baña

Ḳušb-ı çarḫa baş egmezem Şevḳì
Der-i āṣāf yiter medār baña

Gazel/5

103a

Şevḳì

Yazmaġa yüzi muṣḥafını zülfi müretteb
Laʿlìn lebi üzre ḫaṭ-ı yāḳūtı mürekkeb

Şevḳì seni bu veche ṭuta ger teb-i hicrān
Bir daḫı seni ṭutmaġa irişmeye yā Rāb

Gazel/5

103b

Şevḳì

Cānı yaḳardı ġamdan āteş-i teb
Olmasa rìsmān-ı zülfi sebeb

Şevḳì ol şemʿe yansa ḥāl dili
Sūz-ı cāndan ḫabìr ola mı ʿaceb

Gazel/5

103b

Şevḳì

Düşerse pāyuña n’ola sirişk-i ter küstāḫ
Olur hemìşe bilürsin yetìmler küstāḫ

ʿAceb mi Şevḳì bulursa revāc şiʿr-i kesād
Ṭarìḳ-i şiʿre ḳadem baṣdı çünki her küstāḫ

Gazel/7

104a

Şevḳì

Ḳıṣṣa-i ġuṣṣamı niçün uzadur bilsem o ḳad
K’oldı taḳlìl-çün iy dōst kelām içre çü ḳad

Ḳaşuñuñ rāsı-y-ile ṭurre-i lāmuñ dālı
Büküben eylediler Şevḳì-i bì-çāreyi red 98

Gazel/7

97
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Mecmua’daki “Kara yazu-yimiş” yerine Dîvân’da “Ne ḳara yazılmış” ifadesi vardır (Yakar 2010: 403).
Mecmua’daki “büküben” yerine Dîvân’da “biriküp” ifadesi vardır ve “büküben” ifadesi mana gereği daha uygun görünmektedir (Yakar, 2010:
199).
98
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104a

Şevḳì

Yañılup dime ol dehen görinür
Nesne yoḳ arada neden görinür

Ḫusrev-i mülk-i naẓmsın Şevḳì
Şiʿrüñ ol vecheden ḥasen görinür

Gazel/6

104b

Şevḳì

Gül yüzüñde zülf-i ʿanber-bār-ile ol ḫāller
Zāġ-ı bāġ-ı ḥüsndür kim açdı müşgìn bāller

Geh miyānı var dirsin geh dehānı hìç yoḳ
Şevḳiyā yoḳ yire neyki bunca ḳìl ü ḳāller

Gazel/7

104b
105a

Şevḳì

Luṭf-ı reftāre ḳaçan ḳāmeti bünyād eyler
Ḳul ider kendüye servi yine āzād eyler

Şevḳì ẕevḳ-i lebüñ añup ṭaġla düşerse n’ola99
Naḳs-ı Şìrìn niçe Ḫusrevleri Ferhād eyler

Gazel/7

105a

Şevḳì

Neme yarar benüm bu dìde-i ter
Kebkebüñ izi baña dìde yiter

Şevḳì menʿ itme tìrini dilden
Biz senüñle ḳaluruz ol da geçer

Gazel/7

105b

Şevḳì

Gūş itmez ise nālemi ol gül yañaḳlu yār
Bezm-i belāda āh u figānum neye yarar

Erzen yiter kebūter-i eflāke Şevḳiyā
Yār işiginde āhum odından çıḳan şerār

Gazel/8

105b

Şevḳì

Ġamgìn dile zülfüñ ne içün yār degüldür
Dil ḫod bu merātibde günehkār degüldür 100

İncinme şehā Şevḳì fiġānın işidicek
Ney nālesidür nāle-i bìmār degüldür

Gazel/7

106a

Şevḳì

İy dil o leb ḳatında ruḫ-ı dil-sitānı gör 101
Mey meclisinde berg-i gül-i erġuvānı gör

Şevḳì ola ki nāleñi gūş eyleye nigār
Dolāb gibi gülşen-i kūyın dolanı gör

Gazel/8

106b

Şevḳì

Ne cān kim talʿat-i cānānı gözler 102
Ḥaḳìḳat gözi-y-ile cānı gözler 103

Kemāl-ise yiter Şevḳìye bu kim
Ġazelde şìve-i Selmān’ı gözler

Gazel/8

106b

Şevḳì

İy benleri fülfül gözi kāfir yüzi kāfūr
Ḥüsnüñ varaḳından yazılur sūre-i ve’n-nūr

Şevḳì mey-i yāḳūt dise laʿline ḫoşdur

99

Dîvân’da “Şevḳḭ’yi ẕevḳ-i lebüñ ṭaġlara düşürse n’ola”şeklinde geçmektedir (Yakar 2010: 246).
Mecmua’daki “ĥod” yerine Dîvân’da “çāk” ifadesi vardır (Yakar, 2010: 237).
101
Mecmua’daki “ruḫ-ı dil-sitānı” yerine Dîvân’da “ruḫ-ı būstānı” ifadesi vardır (Yakar 2010: 212).
102
Mecmua’daki “cān” yerine Dîvân’da “göz” ifadesi vardır (Yakar 2010: 254).
103
Mecmua’daki “gözi-yile” yerine Dîvân’da “dìdesiyle” ifadesi vardır (Yakar 2010: 254).
100

Gazel/5

..--/.-.-/..-.--/-.--/-.--/-...--/..--/..--/....--/.-.-/..--./-.-./.--./-.--./.--./.--./.---./-.-./.--./-..---/.---/.---./.--./.--./.--
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Şol kim ẕeḳan-ı sìmìne dir sāġar-ı billūr104
107a

Şevḳì

Gördüm yüzüñi mihrüñe ḳaldum yana seḥer
Ḫoşdur ne veche ise işe ibtidā seḥer

Şevḳì ne deñlü başına gün ṭoġdı-y-ise de
Āhumla demlerin ola bir gün aña seḥer

Gazel/7

107a

Şevḳì

Ṣanma ḥüsnüñ gencine cānā dil-i şeydā deger
Eli uzundur degerse zülf-i ʿanber-sā deger

Merdüm-i çeşmüm ki Şevḳì ġarḳ-ı sìm olmış
yatur
Bir yetìm gibi ki irśile aña dünyā deger 105

Gazel/5

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

107b

Şevḳì

Ṣanma cemālüñ ayına zülfüñ niḳāb olur
Kim dir şuʿā-ı şemʿe şebi kim ḥicāb olur

Şevḳì ḫayāl-i ḫāli niçün gelmeye dile
Düzdüñ maḳāmı çünki mekān-ı ḫarāb olur

Gazel/5

107b

Şevḳì

İncinür zülfi ḫayāl-i lebi çün yāda düşer
Belì ġavġāya sebeb ḳanda ise bāda düşer

Yaralar kendüyi Şevḳì lebüñ añlasa belì106
Kūhkenlik ġam-ı Şìrìn-ile Ferhād’a düşer

Gazel/

108a

Şevḳì

Alduḳca ruḫuñ araya şol dür gibi derler
Ṣan zeyn ider āyìne kenārını güherler

Şevḳì leb-i cānāne bu yüzden ezilürse
Bir gün şekerì ṣu gibi ṣoḥbette ezeler

Gazel/5

108a

Şevḳì

Ḳāmetüñ luṭfı ṭururken serv-i dil-cūdan n’olur
Laʿl-i cān-baḫşuñ şarābı var-iken ṣudan n’olur

Ġam beyābānında Mecnūn gibi Şevḳì ider āh
Diñlemezse āhumı ol gözi āhūdan n’olur

Gazel/7

109b

Şevḳì

[Gerçi ki vücūdın ʿadem etmiş kişi çoḳdur
Ḥāl ehli arasında dehānı gibi yoḳdur] 107

Şevḳì diye ol kākül-i bì-dìnine yārüñ
Ayaḳlamasun muṣḥaf-ı ḥüsnüni yazuḳdur

Gazel/9

109b

Şevḳì

Āşūblar ki fitne-i devr-i ḳamerdür
Devr-i ruḫuñda ġamze-i cādū naẓardadur

Geh dilde gāh cānda yatur Şevḳì ġamzesi
Düzdüñ hemìşe meskeni vìrānelerdedür

Gazel/8

109b

Şevḳì

Ḫoş gelür baña ne cevri k’ol lebi şìrìn ider
Ṭatludur Ferhāda ne acıyı kim Şìrìn ider

Ḳaşlaruñ yasına ķubur olmaġa iḫlāṣ-ile
Virdini Şevḳì-i miskìn sūre-i Yāsìn ider

Gazel/7

104

Dîvân’da “Şol kim didi sḭmḭn ẕeḳana sāġar-ı billūr” şeklinde geçmektedir (Yakar 2010: 211).
Dîvân’da “Bir yetḭme beñzer ol vāfir ṭutup dünyā deger” şeklinde geçmektedir (Yakar 2010: 234).
106
Mana gereği Mecmua’daki “belì” yerine Dîvân’daki “velì” ifadesi daha uygun görünmektedir (Yakar 2010: 238).
107
Mecmuadaki varak eksikliğinden dolayı matla’ Dîvân’daki dokuz beyitlik gazelden alındı (Yakar 2010: 240).
105

--./-.-./.--./-.-
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110a

Şevḳì

Ol cefā-ḫū baña ḳılmaġa vefā nāzlanur
İtmege ʿāşıḳ-ı bìmāre devā nāzlanur

Ol cefā yüki vefā itmedük ādem ḳomadı
Āh kim itmeġe Şevḳìye cefā nāzlanur

Gazel/6

110b

Şevḳì

Ḫāl-i müşgìn dāneler kim laʿl-i cānānumdadur
Noḳta-i cevr ü cefādur kim benüm cānumdadur

Cennet içre serv-ḳad ḥūrì-i miskìn-cāmedür
Her elif kim Şevḳiyā defterle dìvānumdadur

Gazel/6

110b

Şevḳì

Ḫaṭuñ risāle-i ḥüsni ki āfitāba yazar
Sevād-ı şām-ı muʿanberle māh-tāba yazar

Teraḥḥum ide mi yā Rab kemìne bendesine
Ki Şevḳì ḥālin o şāh-ı felek-cenāba yazar

Gazel/7

111a

Şevḳì

Demi ḫoş gör ki dehrüñ luʿbeti var
Bu deyrüñ dürlü dürlü ṣūreti var

Yetişdi birlige dil-berle Şevḳì
Ḥarìm-i vaṣl içinde vaḥdeti var

Gazel/

111a

Şevḳì

Ṭuruşmaġa ol ġamze ṣavaşına berāber
Muṣḥaf getürür ḳāmeti başına berāber

Utanmasa dilden deñiz ü Nìl naẓardan
Şevḳìnüñ olurdı gözi yaşına berāber

Gazel/

111b

Şevḳì

Būse alduġın lebinden zülf-i müşg-āsā dimez
Başını kesseñ bu yolda rāzını ḳaṭʿā dimez

Şehd yaġar lebleri vaṣfında aġzından müdām
Ṭabʿ-ı Şevḳìye niçün ṭūṭì-i şekker-ḫā dimez

Gazel/7

111b

Şevḳì

Yüz mi var diyevüz ol ḥüsn-i cemālüñ ḳulıyuz108
Ḫaṭṭuñuñ lìk ġubārıyuz u ḫālüñ ḳulıyuz

Şevḳìnüñ şiʿr-i laṭìfin oḳıruz ḳanda-y-ise
Ġazelüñ ʿāşıḳıyuz ḥüsn-i maḳālüñ ḳulıyuz

Gazel/5

112a

Şevḳì

Biz ki yüz cān-ile ol şāh-ı cihānuñ ḳulıyuz
Dimezüz biz ki fülān’ibinü fülānuñ ḳulıyuz

Tìrine sìne nişān itmek-ile nām çıḳar
Şevḳiyā dünyede biz nām ü nişānuñ ḳulıyuz

Gazel/5

112a

Şevḳì

Leblerüñ açar dehānuñ sırrını iy mihri az
Bādeden keşf olduġın bilmez misin çoḳ dürlü rāz

Ḫāme gibi çün ṣıduñ cevrüñle Şevḳì göñlüñi
Oḳıyup luṭf-ile bir gün nāme-veş göñlini yaz

Gazel/7

112b

Şevḳì

Dehānuñ varına hergiz ruḫuñ tābı ḥicāb olmaz
Dime ġammāz-ı rāz-ı ẕerre iy meh āfitāb olmaz

Ḳaşı çìninde iy Şevḳì ḥaẕer itme ruḫın seyr it
Ki ḥācib Kaʿbetu’llāhuñ ṭavāfına ḥicāb olmaz

Gazel/5

112b
113a

Şevḳì

Ḳıl ucınca başumuzda var-ise devletümüz
Ayaġuñ tozına göz ṭutmaġ ola ḫidmetümüz

Şevḳì-i teşne-lebi ẕikrin aġızdan ḳoma kim
Laʿl-i sìr-āb gibidür didi ḫāṣṣiyyetümüz

108

Mecmua’daki “ḥüsn-i cemālüñ” yerine Dîvân’da “şāh-ı cemālüñ” ifadesi vardır (Yakar 2010: 268).
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113a

Şevḳì

Yire baṣma ayaġuñ iy serv çeşm-i cāna baṣ
Ṣu baṣar yirdür yaḫod bu dìde-i giryāna baṣ

Ġāret iden Şevḳìnüñ ìmānını iy zülf-i yār
Sen degülseñ gel elüñi muṣḥaf-ı ʿOśmāna baṣ

Gazel/5

113a

Şevḳì

Nāz-ile gülşene ol serv ne dem baṣṣa ayaḳ
Bezm-i gülzārdan ol dem götürür lāle ayaḳ

Ḳaṣr-ı zer-kārì-i eflāke ṭañum yoḳ Şevḳì
Künc-i miḥnet-geh-i külḫen baña yitmez mi
ayaḳ

Gazel/5

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

113b

Şevḳì

Sen meh-liḳāya beñzeyimez ḥüsn-ile melek
Öge öge göge çıḳarur-ise ger felek

Ruḫsārı-y-ıla ḳāmeti vaṣfında Şevḳiyā
Şiʿrüñ laṭìf ü ter ġazelüñ müntehā gerek

Gazel/7

113b

Şevḳì

Devr-i ḥüsnüñde firāvān olalı būs-ı lebüñ
Rūmda az görinür oldı vücūdı ruṭabuñ

Şevḳiyā lebleridür ẕevḳ viren ʿuşşāḳa
Bādesüz olmaz-imiş ḥāleti ehl-i ṭarabuñ

Gazel/

114a

Şevḳì

Yoḳdur ḫaṭuñla ḳāle mecāli benefşenüñ
Āşüftedür ṣaçuñ gibi ḥāli benefşenüñ

Ruḫsārı-y-ıla zülfi zamānında Şevḳiyā
Güller açıldı bitdi ṣaḳalı benefşenüñ

Gazel/6

114a

Şevḳì

Beni yaḳma büt-i meh-rū degülseñ
Yaşum aḳıtma serv-i cū degülseñ

Raḳìbüñ çeşm-i giryānında Şevḳì
Ne yüzden yir idindüñ mū degülseñ

Gazel/6

114b

Şevḳì

Olıcaḳ sāḳì-i gül-çehre şarāb-ile al al
Cemʿ olur māh-ı Muḥarremle Rebìʿü’l-evvel

Ḥall ider çìni ṭabaḳda varaḳ-ı māhı felek
Çekmege Şevḳìnüñ eşʿārına sìmìn cedvel

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

Gazel/7
Ḳand olur ḳāfiyesi baḥri olur āb-ı ḥayāt
Diyicek laʿl-i güher-rìzüñ içün tāze ġazel
115a

Şevḳì

Dem mi vardur ki gözüm ḥasret-ile yaş degül
Tìr-i müjgānuñ ucından cigerüm baş degül

Şevḳiyā al meyi yādına ol ġonca-lebüñ
İçelüm gizlüce sinüñle velì fāş degül

Gazel/5

115a

Şevḳì

Olımaz gülşen-i ʿālem der-i cānāna bedel
Ḫār u ḫāşāk ola mı ravża-i rıḍvāna bedel

Şìve-i naẓmına aḥsent oḳur ehl-i Kemāl
Şiʿr-i Şevḳì olalı güfte-i Selmāna bedel

Gazel/7

115b

Şevḳì

Ḳazıtmayup ġam-ı ḫaṭṭ-ı nigārı n’eyleyelüm
Göñüller āyìnesinde ġubārı n’eyleyelüm

Dehānı-yile lebinden meded gerek Şevḳì
Piyāle-yile mey-i ḫoş-güvārı n’eyleyelüm

..--/..--/..--/....--/..--/..--/...-.-/..--/.-.-/..-
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115b

Şevḳì

Gökleri göge boyayan dūd-ı āhumdur benüm
Yüzümi aġ eyleyen baḫt-ı siyāhumdur benüm

Meclisüñde Şevḳìyi öldürdüñ inkār itme kim
Şemʿ-i bezm-ārā-yile sāḳì güvāhumdur
benüm109

Gazel/6

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

116a

Şevḳì

Olalı fürūġ-ı ruḫ-ı cānāne çerāġum
Eritdi hevā āteşi yürekdeki yaġum

Şevḳì yüzüme baṣdı ayaġın yine ol māh
Baḳmadı yüzüm ḳarasına ol yüzi aġum

Gazel/7

116a

Şevḳì

İrdügüñi acıt yüri tìġ-ı cefālayın
ʿUşşāḳdan çevürme yüzüñ tek vefālayın

Şevḳì raḳìbden iti çoḳ yeg gelür baña
Bìgāne ḳanda olsa gerek āşinālayın

Gazel/5

116b

Şevḳì

Üzül iy dil ya kesil sìne-i sūzānumdan
Sen de bögür iki olma baña bir yanumdan

Şevḳì-i sūḫte yanmış bilesin añlayasın110
Hele ġam dersin oḳı defter ü dìvānumdan

Gazel/7

116b

Şevḳì

Āh eyleyicek yaş dökülür dìde-i terden
Berg-i gül-i bādām gibi bād-ı seḥerden

Gögüs gerüben tìġına ḳarşu yüri Şevḳì
Ögrenseñe yüz berklügini n’ola ḥacerden

Gazel/6

117a

Şevḳì

Oḳuñ ol muṣḥaf-ı cānı keremden bu yaña gelsün
Oḳı kār eyledi cāna ḳanı ol ḳaşı ya gelsün

Biri de beñzemez Şevḳì o mihr-i ʿālem-ārāya
Gerekse dehre yılduzlar ṣaġışı meh-liḳā
gelsün111

Gazel/5

117a
117b

Şevḳì

Ḫasta cānuma ḫayāl-i lebidür hem-dem olan
Demidür küştesine irişe ʿÌsā-dem olan

Şevḳì yüz sürdügi itüñ gibi işigüñe bu
Kim ḳulıdur ḳapuñuñ pādişeh-i ʿālem olan

Gazel/6

117b

Şevḳì

Ṭoymaḳ olmaz göñlüm ol şemşìr-i āteş-tābdan
Gerçi perhìz eylemek bìmāra ḫoşdur ābdan

Mihr idem didi saña Şevḳì dehān-ı yār lìk
Ṭurfedür mihrüñ ṭulūʿı ẕerre-i nā-yābdan

Gazel/5

117b

Şevḳì

İy dōst sözde Ḥusrev-i Şìrìn-dehen misin
Ya dilde söylenen şeker-i nāb sen misin

Yollar baṣup yürürsin uyup zülf-i kāfire
Sen ol siyāh-kāre-yile rāh-zen misin

Gazel/6

109

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

Bu makta’ Dîvân’da bulunmamaktadır . Dîvân’daki makta’ “Dōstlar Şevḳḭyi itmesüñ Allāhum ıraḳ / Sünbülüñle gül yüzüñ sāl-ile māhumdur
benüm” beytidir (Yakar 2010: 300).
110
Vezin gereği MEcmua’daki “yanmış” yerine Dîvân’daki “ ne-yimiş” ifadesi daha uygundur (Yakar 2010: 306).
111
Mecmua’daki “dehre” yerine Dîvân’da “gökde” ifadesi vardır (Yakar 2010: 307).
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Şevḳì dilüñde lebleri ẕikri-durur müdām
Şiʿr içre yoḫsa şāʿir-i şìrìn-suḫān mısın 112
118a

Şevḳì

Zülfi ṣaḳlar dìdeden ḫaṭṭ-ı leb-i cānānesin
Şöyle ṣaḳınur bu miskìn cān otıdur ṣanasın

Sehv-ile ġırbāl-i gerdūndan düşürmiş rūzgār
Ḫırmen-i çarḫ üzre Şevḳì sen daḫı bir
dānesin113

Gazel/5

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

118a

Şevḳì

Göñlüm açıldı bu nefes-i müşg-bārdan
Ġonca gibi kim açıla bād-ı bahārdan

Şevḳì çü şiʿr-i tìġını ṣaldı zamāneye
Pür itdi ʿālemi süḫān-ı ābdārdan

Gazel/5

118b

Şevḳì

Beni çün güldürmedi hìç ol dehen
N’eyleyelüm yoḳ yire aġlayuben

Dişüñe ḳulam diyü bāzārda
Kendüyi ṣatup yürür dürr-i ʿAden114

Gazel/5

118b

Şevḳì

Ḫoş düşer ü ʿanberìn beñler o ruḫsār üstine
Nitekim pervāneler şemʿ-i pür-envār üstine

Būse virüp n’ola Şevḳìden alursañ şiʿr-i ḫūb
Yār-ı nāzük-ṭabʿ olan cān virür eşʿār üstine

Gazel/5

119a

Şevḳì

Öykündügin benefşe ḫaṭ-ı müşg-sāsına
İşitdi bād silleler urdı ḳafāsına

Ne cānı var baḳa ruḫ u zülfüñsüz iy perì
Şevḳì-i ḫaste ʿālemüñ aġ u ḳarasına

Gazel/5

119a

Şevḳì

Gülgūnì ḳabā ol ṣanem-i sìm-ber üzre
Pìrāhen-i al ola mı gül-berg-i ter üzre

Göñülde cefā resmi eyā rūḥ-ı muṣavver
Bir naḳş-durur k’ola muḥarrer ḥacer üzre

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

Gazel/7
[Tìġı başuña her ne elif çekdise Şevḳì
Götür yüri mektūb-ı ṣanem diyü ser üzre] 115
112

Bu makta’ Dîvân’daki yedi beyitlik gazelden alındı (Yakar 2010: 309).
Mecmua’daki “ çarĥ üzre” yerine Dîvân’da “ĥāk içre ifadesi” vardır (Yakar 2010: 309).
114
Mecmuā’da da Dîvān’da da mahlas bulunmamaktadır (Yakar 2010: 309).
115
Mahlas beyit Dîvân’daki yedi beyitlik gazelden alınmıştır ve Mecmua’da bulunmayan mahlasın Dîvân’da olduğu görülmektedir (Yakar 2010:
365)
113
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119b

Şevḳì

Mihrüñ iy meh-rū senüñ künc-i dil-i ġamnākde
Gencdür gūyā ki pinhān eylemişler ḫākde

Şevḳiyā vìrān ḳafesde murġ ṭurmaz lā-cerem
Ġamzesi oḳları eglenmez dil-i ṣad-çākde

Gazel/5

119b

Şevḳì

Döndürdügi bu cìm ṣaçı ḳaddümi dāle
Cānlar virür ol şūḫ-ı cefā-pìşe cidāle

Şevḳì belì vaṣfında anuñ ḳıl yarar oldı
Şiʿr içre ḫayāli yitirür gibi kemāle

Gazel/

119b

Şevḳì

Yüzini beñzedürse yüzine ger āyine
Olsun şikeste-ḫāṭır u irmesün ayına

Şevḳì cemāl-i yāre di yüz virmesün daḫı
Yüze gelici şūḫ nigār ancaḳ āyine

Gazel/5

120a

Şevḳì

Varsa gözüm yaşı n’ola cānā ayaġına
Ṣu varageldi serv-i ḫırāmān ayaġına

Ġamzeñ ḫayāli derd-ile söyle ḫoş geçer
Şevḳì olursa varmaya dermān ayaġına

Gazel/7

120b

Şevḳì

Ḥaṭṭı sebzi göreyin āh-ile yüzi ḳarara 117
K’od urup ḫırmen-i ḥüsni yine yaḳdı ḳarara

Gün yüzinden o bütüñ āyine virüp eline
Şevḳiyā gösterelüm gel yüzi aġın ḳamere

Gazel/5

120b

Şevḳì

Ḳaldı ebed raḳìb o ṣāḥib cemāl-ile
Ḥayfā o māh-çehre ki ḳaldı vebāl-ile

Ḳıl yarar oldı vaṣf-ı dehānuñda Ḫusrevā
Şevḳì ṭutalı mülk-i ḫayāli kemāl-ile

Gazel/6

121a

Şevḳì

Elḥamdü li’llāh ol ṣanem-i ceng-cū yine
Ḳanum baġışladı ḳılıcı yüzi ṣuyına

Būy-ı bahār u būy-ı mey ü būy-ı zülf-i yār118
Yitişdi bezm-i Şevḳìye sāḳì sebū yine

Gazel/6

121a

Şevḳì

Ol şūḫ irdügini yaḳar gözleri-yile
Yıḳmasa-y-idi göñlüm evini yiri-yile

Şevḳì ne yirde yir bulur-idi ne gökde cāy
Süpürmese melekler işigiñ peri-y-ile

Gazel/5

121b

Şevḳì

Güldürür gülleri dildār çü gülzāra gele
Söyledür ġoncaları yār çü güftāra gele

Bir o deñlü daḫı Şevḳì geyürür ḥüsne libās
Şìve-yile ḫaṭ-ı reyḥānı ki ruḫsāra gele

Gazel/7

121b

Şevḳì

Her jāle ki gülşende düşer nergis-i bāġa
Gūyā ki çerāġ aḳçesidür geldi çerāġa

Murġ-ı dil-i Şevḳì nice olmaya hevāyì
Düşürmedi ol dāne-yile noḳṭa-i aġa

116

116

Dîvân’da “Yüzüñe beñzedürse yüzini ger āyine” şeklinde geçmektedir (Yakar 2010: 376).
Mecmua’daki “āh-ile” yerine Dîvân’da “tìzde” ifadesi vardır (Yakar 2010: 345).
118
Dîvân’da “Būy-ı nigār u būy-ı mey ü būy-ı nev-bahār” şeklinde geçmektedir (Yakar 2010: 332).
117
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122a

Şevḳì

Meh-rūlar içre şems disem ṭañ mı Aḥmede
Kim beñzemiş cemāl-ile nūr-ı Muḥammede

Şevḳì şükür Ḫudāya ki şiʿrüm şekerlerin
Eyler ġıdā-yı rūḥ nüfūs-ı mücerrede

122a

Şevḳì

Evvel ḳaşuñ hilālini itmiş müsevvede
Yazan hilāl şeklini ṭāḳ-ı zebercede

[Kimdür dir-iseñ iy yüzi gün Şevḳì-i ġarìb
Bu gözi yaşlu yılduzı düşkün felek-zede ]

Gazel/7

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

Gazel/6
[Yaşumla dìde merdüminüñ ḥāli iy perì
Bir iki ṭıfldur ide sìm ü zere ʿarbede ] 119
123b

Şevḳì

[ʿAṭṭār-ṣıfat geldi yine bāġa benefşe
Sünbül ṣaçuñuñ būyını almaġa benefşe] 120

Şevḳì gibi eyler ḫaṭ-ı sebzüñe duʿālar
Çirkin yüzin urup ḳara ṭopraġa benefşe

Gazel/?
??

123b

Şevḳì

Gülistānda mey-i nāb iç yüri sen güller-ile
Ben fiġān eyleyeyin āh-ile bülbüller-ile

Ṭūṭì-i ṭabʿı bu Şevḳìnüñ olup naġme-serā
Söyleşür gül gibi gülzārda bülbüller-ile

Gazel/5

123b

Şevḳì

Ol dehānuñ fikrin iy ḫātem getürme yāduña
Kim senüñ ṣıġmaz bu nāzüklük bilürsin aduña

Ḫoş didüñ ol şiʿr-i şūr-engìze iy Şevḳì cevāb
Āferìnler ṭabʿ-ı şìrìn-kār-ı ḫūb ìcāduña

Gazel/6

124a

Şevḳì

Bāġ-ı kūyunda ki zār-idi bülbül gibice
Ruḫlaruñ vaṣfın edā itdi baña gül gibice

Şevḳìyi bend-i belādan gel e āzād idelüm 121
Ser-i kūyuñda niçe bir yürüye ḳul gibice

Gazel/5

124a

Şevḳì

Düşeli göñül laʿli ḫayāliyle şarāba
Yıḳdı beni ʿaḳlum evini virdi ḫarāba

[Diller yine dirildi ser-i kūyına Şevḳì
Gūyā ḥarem-i Kaʿbeye cemʿ oldı ṣaḥābe]

Gazel/?
??

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

Yār luṭf-ile girelden berü pìrāhenüme

Gülşene döndüreli dìdemi ʿaks-i ruḫ-ı yār

Gazel/6

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

125b

119

Şevḳì

122

Mecmuadaki varak eksikliğinden dolayı mahlas beyit ve makta’ Dîvân’daki beş beyitlik gazelden alındı (Yakar 2010: 373).
Mecmuadaki varak eksikliğinden dolayı matla’ Dîvân’daki beş beyitlik gazelden alındı (Yakar 2010: 359).
121
Mecmua’daki “āzād idelüm” yerine Dîvân’da “āzād eyle” ifadesi vardır (Yakar 2010: 341).
122
Mecmuadaki varak eksikliğinden dolayı makta’Dîvân’daki yedi beyitlik gazelden alındı (Yakar 2010: 352).
120
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Feraḥından sıġamaz cān-ı ḥazìnüm tenüme123

Şevḳìyā reşk iledür bāġ-ı cinān gülşenüme124

125b

Şevḳì

Ḳaldum ebed ġamuñda ʿaẕāb-ı elìm-ile
Ben baña eyledüm bu ʿaẕābı elim-ile

Şevḳì Kemāl-i şiʿr ü ḥasen-gūlıġ içresin
Selmāna iresin gibi ṭabʿ-ı selìm-ile

Gazel/5

126a

Şevḳì

Dāġ yaḳdum sìneme ḫırmen gibi ben sūḫte
Kendüme didürmege ʿālemde ḫırmen-suḫte

Bezm-i ġamda Şevḳiyā sen şemʿsin pervāne
ben
Yanışalum gel berü sen sūḫte ben sūḫte

Gazel/5

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

126a

Şevḳì

Ḫoş devālar ḳıldı dil derdine laʿlüñ cān-ile
Ṣanasın bile oḳımış ḥikmeti Loḳmān-ile

Şevḳiyā sen yaḳısarsın dūzaḫı yarınkı gün
Böyle kim muʿtādsın bu āteş-i hicrān-ile

Gazel/5

126b

Şevḳì

Görmedi mihr-i cemālüñ gibi meh-rūlar daḫı
Ne hilāl-i ʿıyd ḳaşuñ gibi ebrūlar daḫı

Kevkeb-i eşk-ile yir yüzin sipihr itdüñ yine 125
Şevḳiyā mihr eylemez mi yār-ı meh-rūlar daḫı

Gazel/5

126b

Şevḳì

Gün yüzüñ devrinde iy meh-rū nice eyyām-idi
Kim uzun yıllar elümde zülf-i ʿanber-fām-idi

Dün gice kūyumda feryād eyleyen idi-iseñ126
Gūşe-i ḥasret muḳìmi Şevḳì-i abdāl-idi

Gazel/5

126b

Şevḳì

Çün çekdi ḳaddi mescid-i ḥüsn içre ḳāmeti127
Miḥrāba geçdi gözleri eyler imāmeti

ʿĀşıḳ maḳāmı çünki naẓargāh olur ḳamu
Nergisle ṭolsa ṭañlama Şevḳì ziyāreti

Gazel/5

127a

Şevḳì

Şiʿrüme ṣūret virür vaṣf-ı ruḫı ḫūb olması
Pes yaraşur ṣoḥbet-i gülşende maḥbūb olması

Şiʿrine ekśer ruḫuñ vaṣfıyla virür ṣūreti
Şiʿr-i Şevḳìnüñ bu yüzdendir belì ḫūb olması

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

Gazel/5

128

123

Mana gereği Mecmua’daki “ḥazḭnüm” yerine Dîvân’daki “ʿazḭzüm” ifadesi daha uygun görünmektedir (Yakar 2010: 381).
Mecmua’daki “cinān” yerine Dîvân’da “cihān” ifadesi vardır ve mana gereği Mecmua’daki ifade daha uygun görünmektedir (Yakar 2010: 381).
125
Mana gereği Mecmua’daki “eşk-ile” yerine Dîvân’daki “eşküñle” ifadesi daha uygun görünmektedir (Yakar 2010: 403).
126
Mecmua’daki “kūyumda feryād iden” ifadesi yerine Dîvân’da “feryād iden ḳūyumda” ifadesi geçmektedir (Yakar, 2010: 404).
127
Mecmua’daki “çün çekdi ḳaddi” yerine Dîvân’da “çekdi çün ḳaddi” ifadesi geçmektedir (Yakar 2010: 387).
128
Mecmua’daki “yüzdendir belì ḫūb” yerine Dîvân’da “yüzdendür ḫoş üslūb” ifadesi vardır (Yakar 2010: 394).
124
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127a

Şevḳì

Gün yüzüñ-ile görenler didi zülf-i siyehi
Görüñ ol cādūyı itmiş yine tesḫìr mehi

Elüm irsüñ dir-iseñ ayaġın öpmege göñül
Yüri Şevḳì gibi yüz uruban ol ḫāk-i rehi

Gazel/8

127b

Şevḳì

Ḫayāl-i laʿl-i cān-baḫşuñla tenden cān revān çıḳdı

Gazel/5

Ben aġlayayın aġlarsam evümden iki cān çıḳdı

Derūnum sırrın il içinde yüzüme urur her dem
Bu yüzden Şevḳiyā gözden sirişk-i ḫūn-feşān
çıḳdı

128a

Şevḳì

Ṣubḥ yüzüñde göñül ʿārıżuña māh didi
Ṭañ degül māh görinür-ise seḥergāh didi

Ḥüsnüñüñ ḥadd-i Kemālinde sözin Şevḳìnüñ
Rūḥ-ı Selmān işidüp sellemehu’llāh didi

Gazel/7

128a

Şevḳì

Nice olmasun üzümüñ bāġbān dìvānesi
Kim ṭolu bādeyle rengìn şìşedür her dānesi

Geh cefā geh cevr ider Şevḳìye ol bì-mihr āh130
Böyle m’olur her kişinüñ dōstlar cānānesi

Gazel/5

128b

Şevḳì

Sìmìn kemeri ol şeh-i ḫūbānı ḳuşatdı 131
Ṣan hāle-durur kim meh-i tābānı ḳuşatdı

Şevḳì nice cān ḳurtarasın ḫāl ü ḫatından
K’ol iki siyeh-dil yine dört yanı ḳuşatdı

Gazel/6

128b

Şevḳì

ʿIṭr-ı müşg-āmìz olur mı zülf-i ʿanber-bū gibi
Nāfe-i ḫoş-būy u ʿanber var mı ya bu bū gibi

Zülf-i seḥḥārı yüzi üstinde Şevḳì ṣanasın
Aya binmiş gicede seyrān ider cādū gibi133

Gazel/6

129a

Şevḳì

Zülfinüñ zencìrine ṭolaşmaġ olurdı velì
Ṭaġlara düşmeli Mecnūn olmasaydum ben deli

Şevḳìnüñ şiʿrin aluban būse virseñ vechi var
Şiʿr-i şūr-engìzi var zìrā begüm cān virmeli

Gazel/6

129a

Şevḳì

ʿAnberìn ḫāl-ile miskìn zülf kāfir her biri
Fitne vü āşūb-ile fenninde māhir her biri

Şevḳiyā nā-geh nihāl-i nāy didüm ḳaddine
Başladı āh u fiġān itmege şāʿir her biri

129

129

132

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

Gazel/5

Mecmua’daki “tenden” yerine Dîvân’da ” dilden” ifadesi vardır ve Mecmua’daki anlam olarak daha uygun görünmektedir (Yakar 2010: 399).
Dîvân’da “Geh söger geh döger Şevḳìyi ol bì-raḥm āh” şeklindedir ama vezin gereği Mecmua’daki kullanım daha uygundur (Yakar, 2010: 406).
131
Mecmua’daki “ol” yerine Dîvân’da “k’ol” ifadesi geçmektedir (Yakar 2010: 393).
132
Mecmua’daki “ʿıṭr-i müşg-âmîz” yerine Dîvân’da “ḫaṭṭ-ı müşg-âmîz” ifadesi vardır ve Mecmua’daki mana olarak daha uygun görünmeltedir
(Yakar 2010: 389).
133
Bu makta’ Dîvân’da bulunmamaktadır. Dîvân’ın maktaı “Būse-i laʿlin temennā itdüm-idi didi yār / Sözini azdurdı Şevḳḭ ölicek ṣayru gibi”
beytidir (Yakar 2010: 389)
130

Kahire Millî Kütüphanesindeki 212 Numaralı Şiir Mecmuası ● 681

129b

Helākì

Şāh-ı ʿışḳam merdüm-i eşküm sipāhìdür baña
Naʿra-i āhum ṣadā-yı kūs-ı şāhìdür baña

Gerçi nāzükdür Helākì sözde üslūb-ı Ḥasan
Nāle-i ʿışḳ içre demsāz olan Āhìdür baña

Gazel/4

129b

Helākì

Libāsın ol büt-i sìmìn-beden çün itdi sefìd
Ṣanasın ebr-i sefìd içre ṭoġdı bir ḫurşìd

Şol aḳ libās-ile yāri Helākì bir daḫı
Bu ḳara baġruma ṣarmaġa ṭutaram ümmìd

Gazel/5

130a

Helākì

Ṭutan mey-i nābı leb-i cānāna ber-ā-ber
Bir ulu günāh eyleye kim ḳana ber-ā-ber

Göynüklerini yanmaġa derd-ile Helākì
Her gice ṭurur şemʿ-i şebistāna ber-ā-ber

Gazel/5

130a

Helākì

Gel iy ġonca ne dirlik baña sensüz
Ki bülbül gülsüz olmaz gül dikensüz

Geçer eyvāy-ile ʿömrüm Helākì
Olursam bir dem ol sìb-i ẕeḳānsuz

Gazel/5

130b

Helākì

Ṣalınsun varsun ol serv-i revānum ser-firāz
olsun
Ṭonansun berg-i şìveyle yürisün serv-i nāz olsun

Helākì çün güzel sevmek dilersin bir güzel
sev kim
Meh-i ʿālì-cenāb olsun şeh-i miskìn-nüvāz
olsun

Gazel/7

130b

Helākì

ʿĀlem-i vaṣl u ṣafādan ġam u miḥnet yegdür 134
Bìm-i hicrāndan ümìd-i dem-i vuṣlat yegdür

Bezm-i keśret neñe yarar be Helākì yüri var
ʿĀlem-i vaḥdeti elden ḳoma vaḥdet yegdür

Gazel/5

131a

Helākì

Yine güller açılsa her ṭaraf ʿālem bahār olsa
Yine bülbülleri her lāle-ruḫsāruñ hezār olsa

Yiter ḫār-ı ġam-ile iy Helākì seng-dil olduḳ
Gelüp ol ġonca-leb gülse açılsa ġam-güsār olsa

Gazel/5

131a

Helākì

Mey içenler o meh-liḳā-yile
Mest ola yıllar-ile ay-ile

Ḳad-i bālāsın istedüm yüz kez
Ḥaḳ naṣìb itdi biñ belā-yile
[Naḳd-i ʿömrüñ Helāḳì ḳadrini bil
Saʿy it anı geçürür ṣafā-yile] 135

134
135

Mecmua’daki “miḥnet” yerine Dîvân’da “fürḳat” ifadesi kullanılmıştır (Çavuşoğlu, 1982: 73).
Mahlas/makta’ beyit Divan’dan alınmıştır (Çavuşoğlu, 1982: 162)
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Gazel/5

682
131a

●

Helākì

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Bir büt-i tersāya ṣūfì intisābum var benüm
Zühd ü taḳvādan müselmān ictinābum var
benüm

İşigin virmem kelìsānuñ Helākì ʿāleme
Hey yüri mescid ḳapusında ne bābum var
benüm

Gazel/5

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

131b

Helākì

Sevinür göñlüm eger sìnede peykān olsa
Açılur ġonca ḳaçan bāġda bārān olsa

Bilse ḳul olduġını saña Helākì-i faḳìr
Ġamdan āzād oluban başına sulṭān olsa

Gazel/5

131b

Helākì

Zeyn itdi bāde ol ruḫ-ı alı ṭaraf ṭaraf
Güller ṭonatdı bāġ-ı cemāli ṭaraf ṭaraf

Dil murġın avlamaġa Helākì ol āfetüñ
Dām itdi zülfi beñ ḳodı ḫāli ṭaraf ṭaraf

Gazel/5

132a

Helākì

İy ḳaşı kemān tìrüñe sìnem siper olsun
Tek gūşe-i çeşm-ile baña naẓar olsun

Zülfi ġamın añma lebi yādında Helākì
Taṭvìl-i kelām eyleme söz muḫtaṣar olsun

Gazel/5

132a

Helākì

Yār ʿahd itdi vefāya gele tenhā bu gice
Nūr ola meclise ol şemʿ-i şeb-ārā bu gice

Şevḳ-ile çarḫ semāʿ ide Helākì şeksüz
Ḥalḳa-i ẕikre gelürse o dilārā bu gice

Gazel/5

132b

Helākì

Bize bir dilrübā olsa vefālı
Öpülmekden ḳuculmaḳdan ṣafālı

Bu resme dilber-i şūrìde-ḥāle
Helākì mübtelānuñ n’ola ḥāli

Gazel/5

132b

Helākì

Ayaḳ baṣmış ki ḳanum döke ol ḫūnì sitemlerle
Yine baḫtum baña yüz ṭutdı demlerle ḳademlerle

Ḫayāl-i ḫūb-rūlarla Helākì cān u dil deyrin

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

Nigāristān-ı Çìn ṣanur gören naḳş-ı ṣanemlerle

Gazel/6
Çekilür āhlar dem dem dögilür sìneler güm güm
ʿIşıḳlar gibi ʿāşıḳlar yürür ṭabl u ʿalemlerle

133a

Helākì

Dün gice ol şemʿ-i bezm-i cānı añdum aġladum
Ṣubḥa dek yaʿnì ruḫ-ı cānānı añdum aġladum

Laʿl-i nābı ḥasretiyle mey diyü ḳanlar yudup
İy Helākì ol gözi mestānı añdum aġladum

Gazel/5

133a

Helākì

Ol māh-ı taḳye-dūzuñ terk itme mihrin iy dil
Şemʿ-i ruḫına ḳarşu ban otı gibi yaḳıl

Başuña oldururlar taḳyeñ senüñ Helākì
Şāgird-i taḳye-dūza iñen ilinme üzül

Gazel/5

133b

Helākì

Müyesser ola mı sāḳì baña bu dār-ı dünyāda
İçüp mest-i ḫarāb olup yatup ḳalmaḳ Ḳalatāda

Mey ü maḥbūb-ile ʿayşın ḳoma elden
Ḳalatā’nuñ
Helākì bāde iç ʿömr-i ʿazìzi virmedin bāda

Gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.--./-.--/--./-.-.---/.---/.---/.--
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133b

Helākì

Eylemek çāre baña yār çü bì-çāre diler
Mübtelā-yı ġam [u] endūh-ı ciger-ḫāre diler

Bu Helākìye leb-i laʿl-i şifā-baḫşuñdan
İy ṭabìbüm meded it himmet umar çāre diler

Gazel/5

134a

Helākì

Esās-ı tevbemi bir seng-dil ḫarāb itdi
Binā-yı zühdümi bir serv-ḳad türāb itdi

Şikāyet itme Helākì göñül belāsından
Saña bu işleri maḥbūb-ile şarāb itdi

Gazel/5

134a

Helākì

Benüm çoḳ sevdügüm bir ġonca-lebdür servḳāmetdür
İñen zìbā iñen raʿnā iñeñ şūḫ iñen āfetdür

Dil-i vìrānumı ded ü belādan bulmadum ḫālì
Müsāfir ḳonmamaġ olmaz Helākì bu
ʿimāretdür

Gazel/5

134b

Helākì

Kim görse dil-i zārumı cānsuz beden içre
Ṣanur ki ġarìb ölüsi yatur kefen içre

Kūyuñda ġam-ı hecr ile ʿömrini geçürdi
Ġurbet elemin çekdi Helākì vaṭan içre

Gazel/5

134b

Helākì

Başum üzre ḫayme-i zer-beft olupdur āfitāb
Ẕerre deñlü işigüñden ireli başa türāb

Cān virür ḫalḳa ḥadìś-i laʿlüñ iy ʿÌsā-nefes
Bu Helākì ḫaste ḥaḳḳında velì virmez cevāb

Gazel/5

134b

Helākì

İşitdüm yār ḳılmış ḥacca niyyet
Göñül saʿy it ṣafādan eyle himmet

Helākì ḥacc-ı ekber oldı bu yıl
Göründi çünki ol nūr-ı hidāye

Gazel/6

135a

Helākì

Bezm-i cemāle şemʿ-i ruḫuñ olalı sirāc
Bāzār-ı mihre ḳomadı iy meh-liḳā revāc

Nabżum ṭutup Helākì ṭabìb-i ecel didi
Ölmek durur bu derde hemìn var-ise ʿilāc

Gazel/5

135a

Helākì

Sāḳ’yā ḳoma elüñden lāle-veş laʿlìn ḳadeḥ
Ṣun berü bir nergis-i şehlā içün zerrìn ḳadeḥ

N’ola meyl-itse Helākì göñlümüz her dilbere
Elden ele varmaġı ḳılmış durur āyìn ḳadeḥ

Gazel/5

135b

Helākì

Meygūn lebüñ ṣafāsı ḳılupdur şarābı telḫ
Gülgūn ruḫuñ firāḳı idüpdür gülābı telḫ

Zehr-i ġam içüreli Helākìye ṭās-ı çarḫ
Ḳıldı feminde şehdi sem ü ḳand-i nābı telḫ

Gazel/5

135b

Helākì

Eger olmasa eyvāy-ile hem-derd 136
Ruḫum mānend-i sìb olmaz-idi zerd

Helākì cüft olup yār-ile aġyār
Ṣalınmasun ki itmez bunı bir ferd

Gazel/7

136a

Helākì

Ṣafḥa-i ruḫsār-ı gülgūnuñ ki cennet bāġıdur
Bülbül-i dil şimdiden ʿazm eylesüñ uçmaġıdur

Külḫān-ı ʿışḳ oldı cismüm iy Helākì anda dāġ
Ḳıbḳızıl közdür yanar sìnem anuñ ocaġıdur

Gazel/5

136

Mecmua’daki “olmasa” yerine Dîvân’da “olmasam” ifadesi vardır (Çavuşoğlu, 1982: 64).
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136a

Helākì

Her ḳaçan ṣalınsa mest-i nāz olup cānāneler
Göklere çıḳar pey-ā-pey naʿra-i mestāneler

Ḳıṣṣa ṣanma ġuṣṣa-i derd-i derūnum şerḥidür
İy Helākì ʿālem içre ẕikr olan efsānler

Gazel/

136b

Helākì

Aġlasam derd-ile ol gül açılup ḫandān olur
Ġonca veş neşv ü nemā bulur ḳaçan bārān olur

Kim ẓāhìr olup Helākì terbiyetler eyleye
Ṭutalum kişi kemāl-i naẓm-ile Selmān olur

Gazel/5

136b

Helākì

Ḫaṭṭuñ ġamıyla ʿāşıḳa zülfüñ belā yiter
Ḥadden aşurma cevrüñi iy pür-belā yiter

Şimdi Helākì deşt-i ġama peyk olup durur
Dìvāneler içinde bulunmaz aña yiter

Gazel/5

137a

Helākì

Göñlüm aḳup ol ʿārıż-ı dil-cūya segirdür
Ṣan teşne-cigerdür ki leb-i cūya segirdür

Meyl eylese dil ruḫlaruna n’ola Helākì
Bir ṭıfl durur gāh oda geh ṣuya segirdür

Gazel/5

137a

Helākì

Ger ṭutarsañ göñül ol zülf-i siyehkār etegin
Eyle muḥkem tut elüñden ḳoma zinhār etegin

İy Helākì yiridür yaḳamı çāk eyler-isem
Dilberüñ çünki elinden ḳomaz aġyār etegin

Gazel/5

137b

Helākì

Feryād elüñden iy felek-i bì-ŝebāt-ı dūn
Ki_itdüñ belā-yı hecr-ile ben ḫastey’ zebūn

Sìnemde dāġ-ı ṣıfr u elif dilde sūz u āh
Derd-i derūnum oldı Helākì bir iken on

Gazel/5

137b

Helākì

Ṭutuşurduñ iy göñül ol āh-ı āteşnākden
Ger meded irişmese bu dìde-i nemnākden

Zülf-i bì-dìni Helākì ḳatlüñe ḳaṣd eylemiş
Her ne iş dirseñ gelür ol kāfir-i bì-ḫākden

Gazel/5

138a

Helākì

Gerçi iy āhum yedi ḳat gökdedür yirüñ senüñ
Ol melek-sìmāya yoḳ ammā ki teʾśìrüñ senüñ

Fāriġ u āzāde yürürken Helākì derdmend
Boynı baġlu ḳul idüpdür anı zencìrüñ senüñ

Gazel/5

138a

Helākì

İy ʿandelìb-i zār yiter āh u nāle çek
Devr-i gül oldı yār-ile ṣāfì piyāle çek

Yārüñ dehānı vaṣfını yād it miyān-ile
Sözde Helākì diḳḳat it ince ḫayāle çek

Gazel/5

138b

Helākì

Yüz urup işigüñe eylesem n’ola secde
Ki Kaʿbe olana ḳıblem olur revā secde

Nişān-ı pāyuñı miḥrāb idinmiş a ḳıblem
Helākì gördügi yirde ḳılur aña secde

Gazel/5

138b

Helākì

Ḫāl-i müşgìn kim ḳonupdur ʿārıż-ı dildārda
Bir benefşedür daḫı açılmaduḳ gülzārda

Ol büt-i ʿÌsā-lebüñ gören Helākì ḥüsnini
Ṣūret-i bì-cān gibi ḳalur der ü dìvārda

Gazel/5

139a

Helākì

Seyle virdi şehri eşk-i çeşm-i giryānum benüm
Ber-kenār olmaz daḫı serv-i ḫırāmānum benüm

ʿArż-ı ḥāl itmek diler saña Helākì-i faḳìr
Ḳaçma ol dil-ḫasteden bir laḥẓa ṭur ḫānum
benüm

Gazel/5
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139a

Helākì

Göz ḳarasını ezüp nāmeñe taḥrìr itdüm
Yüzüñi görmege bu vech-ile tedbìr itdüm

Daḫı dìvāneliġum oldı Helākì efzūn
Yār zülfin ki ṭaḳup boynuma zencìr itdüm

Gazel/5

139a

Helākì

Āşüfte eyledi beni bir şūḫ u şen güzel
Laʿlìn-ḳabā vü zer-küleh ü sìm-ten güzel

Şol ṭıfl-ı nā-resìde Helākì zemānede
Ẓāhir degül mi olacaġı şimdiden güzel

Gazel/7

139b

Helākì

Ḳadri var ṣanur ʿazìz ü ser-bülend olmaḳlıġun
Bilmeyen ḳadr-i refìʿin derd-mend olmaḳlıġun

Terk ü tecrìd ol Helākì ḫırḳa vü tāc isteme
Şeyḫlıḳdan yaḳasuz bir levend olmaḳlıġun

Gazel/5

140a

Helākì

İy ṣaçı Leylì senüñle olalıdan ülfetüm
Var durur Mecnūn gibi ḫalḳ-ı cihāndan
vaḥşetüm

Yüz urup göster yüzüñ didüm iñen yüz
virmedi
Māḥaṣal benden Helākì yüz çevürdi devletüm

Gazel/7

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

140a

Helākì

Zaḫm-ı dil hem-dem olup dìde-i giryānlar-ile
Boyadı çihre-i zerdümi ḳızıl ḳanlar-ile

Ne revādur ki raḳìb ola saña maḥrem-i ḫāṣ
Bu Helākì yüriye ḥasret ü ḥırmānlar-ile

Gazel/5

140b

Helākì

ʿĀrıż-ı meh-tābuñ üzre kākülüñ müşgìn kemend
Gerden-i ḫurşìde ṣalmışdur girihler bend bend

Çoḳ durur āşüfte-dil ammā Helākì ḫasta-veş
Yoḳ durur bir ʿāşıḳ-ı zār u ġarìb-i müstemend

Gazel/5

140b

Helākì

Sen bu ḫūnì çeşm-ile ḳan eylemezseñ uşda ben
ʿĀşıḳı ḫūn içre ġalaṭān eylemezseñ uşda ben

Bu Helākì ḫasteye vuṣlat yüzin göstermeyüp
Mübtela-yı derd-i hicrān eylemezseñ uşda ben

Gazel/5

141a

Helākì

Teb-i fürḳatdür iden cānuma tāb u elemi
Bilmezem nice çekem ben bu ʿaẕāb u elemi

Teb-i fürḳatle Helākì ne ʿaceb olsa helāk
Ki_alnına rūz-ı ezel böyle çalınmış ḳalemi

Gazel/5

141a

Helākì

Çihre-i zerdüm miyān-ı lücce-i seylābda
Ṣanki nìlūfer durur bitmiş derūn-ı ābda

Devr-i ruḫsāruñda yād eyler Helākì laʿlüñi
Kim şarāb içmek be-ġāyet ḫūbdur mehtābda

Gazel/6

141b

Helākì

Ḫançer-i hecrüñ geçüp tenden dile kār eyledi
Cān-ı şìrìnden beni bu daḫı bìzār eyledi

Ol ḳadar zār u naḫìf oldum ki şehrüñ itleri
İy Helākì cismüme yapışmaġa ʿār eyledi

Gazel/5

141b

Helākì

Libās-ı ʿāfiyetüm bāde şevḳı çāk itdi
Esās-ı tevbemi yıḳdı beni helāk itdi

Helākì bu ten-i pür-sūz u bād-peymāyı
Hevā-yı cürʿa-i cām-ı mey-ile ḫāk itdi

Gazel/5

141b

Helākì

Daʿvet it ṣoḥbete yāri tek ü tenhā meye çek
Ṭolular ḳaldıruban iki de bir būseye çek

Ben de yārı göreyin bende Helākì dir-iseñ
Ṣafì āyìne gibi ṣūreti peşmìneye çek

Gazel/5
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142a

Helākì

Mekr ü füsūn u siḥr-ile bir ḫūb-ı ser-tırāş
Ḫalḳ-ı cihānı ḳul idüp egdürdi yine baş

Evvel naẓarda āyìnenüñ bozdı ṣūretin
Ādemler öldürür be Helākì bu göz ü ḳaş

Gazel/5

142a

Helākì

Bildiler derd-i derūnum dil-i sūzānumdan
Mācerām añladılar dìde-i giryānumdan

Görinen dāġ-ı belā ṣanma Helākì tende
Şuʿle-i sūz-ı derūndur ki çıḳar cānumdan

Gazel/5

142b

Helākì

Bì-çāre dil-ki çāḫ-ı zenaḫdān esìridür
Ḫayr it o derdmende ki zindān esìridür

Bir kāfir oġlınuñ ṣaçı bendinde ẓulm-ile
Ḳomañ Helākìyi müselmān esìridür

Gazel/5

142b

Helākì

Şol pādişeh ki mıṣr-ı cemālüñ velìsidür
Begler içinde ḳulı olup sevmelisidür

Baḳmaz Helākì ḥūr daḫı olsa Leylìye
Mecnūn gibi degüldür ol oġlan delisidür

Gazel/5
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