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SUAT DONUK

Cemâleddin İshak ElKaramanî’nin Bilinmeyen
Şiirleri


Unknown Poems Of Cemâleddin İshak
El-Karaman

ÖZET

İslâmî Türk edebiyatına mensup sanatçılar edebî kurallara riayette divan şairlerine nazaran daha rahat hareket
etmişlerdir. Örneğin kaleme aldıkları şiirleri müstakil bir
esere dönüştürmede divan şairleri kadar hassasiyet göstermemişlerdir. Bu nedenle İslâmî Türk edebiyatı şairlerinden
çoğunun şiirleri mecmua, cönk vb. yazılı kaynaklarda dağınık bir vaziyette bulunmaktadır. 933/1526-27 senesinde
vefat eden, Cemâl Halîfe ismiyle de tanınan, Halvetî şeyhi
Cemâleddin İshak el-Karamanî bu şairlerden biridir. Onun
şimdiye kadar yayınlanmamış bazı şiirleri en-Nesâ’ihu’ssûfiyye fî Mevâ‘izi’d-dîniyye isimli eserinin iki yazma nüshasının sonunda yer almaktadır. 59 gazel ve 1 murabbadan
oluşan bu şiirlerin hemen hemen hepsi dinî-tasavvufî içeriklidir. Manzumelerde aruz vezni ve kafiyenin uygulanma
başarısı İslâmî Türk edebiyatı ortalamasının biraz üstündedir. Deyimlere sıkça yer verilen dizelerde edebî sanat ve
mazmunlara ender başvurulmuştur. Türkçe arkaik kelime
ve ekler bakımından zengin olması bu manzumeleri oldukça
önemli kılmaktadır. Dizelerde geçen bazı ifadelerden, Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin zamanının meşhur şeyhleri
arasında yer aldığı, hoşgörülü ve alçakgönüllü biri olduğu
anlaşılmaktadır. Bu makalede önce Cemâleddin İshak’ın



ABSTRACT

The members of Islamic Turkish literature artists
behaved in an easy fashion more than the divan poets in
compliance with the literary rules.For example, they are
not sensitive in transforming the poems they write in a
self-contained work like divan poets. That’s why, the poems
of the Islamic Turkish Literature are in a disorderly manner in the sources such as magazine, and divan notebooks.
Cemâleddin İshak el Karamani, known with the name
Cemâl Khalif and who died in the year 933/1526-27 is oen
of these poets. Some poems which were not be published are
in the end of the two manuscript copies of the work called
en-nesaihussufiyye fi mevaziddiniyye. All of the poems
which is compounded of 59 ghazals contain religioussufism related elements. The success of the application of
aruz prosody and rhyming in the poems is somehwat above
the Islamic Turkish literature avarage. In the lines where
idioms are frequently given place, he applies rarely to
literary figures of speech and poetic themes. That it is rich
in terms of the Turkish archaic words and affixions makes
these poems very important. From the some statements, it
is understood that Cemâledin İshak el Karamani is one of
the famous sheiks of his period, and he is both a tolerant
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bilinmeyen şiirlerinin ona aidiyeti tartışılacak, manzumelerden hareketle onun hayatı ve şahsiyeti hakkında elde
edilen bilgiler verilecektir. Sonra meçhul şiirlerin şekil ve
muhteva bakımından incelenmesiyle elde edilen veriler
sunulacaktır. Çalışma sonunda varılan sonuçlar sıralandıktan sonra Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin bilinmeyen
şiirlerinin iki nüshanın mukayesesiyle tesis edilmiş edisyon
kritikli metni ilim âlemine takdim edilecektir.

ANAHTAR KELİMELER

Cemâleddin İshak el-Karamanî, 16. yüzyıl, Tasavvuf.

DERGİSİ

and modest person. In this article, firstly, it will be discussed that the state of belonging of the unknown ghazals of
Cemâleddin İshak, and information which has been got
with reference to his life and character will be presented.
Later on, the datum which have been hadby the examination of the gazals in terms of form and content will be
presented. In the end of the work, after the conclusions
drawn have been listed, the text with criticism which have
been framed with the comprasion of the two copies of the
unknown ghazals of Cemâleddin ishak el karamani will be
presented to the world of enlightement.
KEYWORDS

Cemâleddin İshak el-Karamanî, 16. century, Sufism.

GİRİŞ
Klasik Türk edebiyatında bir şairin asıl gayesi farklı zamanlarda,
çeşitli münasebetlerle yazdığı manzumeleri divan adı altında tertipleyebilmek, divan sahibi bir şair pâyesini elde edebilmektir (Akün 1994:
IX/396). Fikrî ve edebî altyapısını İslâm dini ve onun felsefî bir yaklaşımı
olan tasavvufun meydana getirdiği İslâmî Türk edebiyatında ise şairler
için asıl gaye Allah’a kavuşmaktır. Sanat ve edebiyat bu gayeye ulaşmak
için bir araç olarak görülmektedir. Bundan dolayı bu edebiyata mensup
sanatçılar dönemin gerektirdiği sanatendişelerini, şekle veya muhtevaya
dayalı estetik kaideleri, ikinci plana iterekeserler meydana getirmişlerdir
(Bilgin 2011: XXXX/381). İslâmî Türk edebiyatından bazı sanatçıların,
divan şairlerini örnek alarak1 şiirlerini divan adı verdikleri bir kitapta
topladıkları bilinen bir husustur. Nitekim İslâmî Türk edebiyatının en
meşhur şahıslarından biri olan Yûnus Emre’nin (ö. 720/1320 [?]) şiirleri
Yûnus Emre Divanı adı altında bir araya getirilmiştir.2 Mutasavvıf kimliğiyle bilinip kaleme aldığı şiirleri divan ismi ile neşreden başka bir şahsiyet de Aziz Mahmud Hüdâyî’dir (ö. 1038/1628). O da tasavvufî içerikli

1

Divan edebiyatı ile İslamî Türk edebiyatı arasındaki ayrım için bk. Ömer Faruk Akün,
“Divan Edebiyatı (Divan Edebiyatı Ölçüsü ve Sahası)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi, Ankara 1994, C. 9, s. 390.
2
Detaylı bilgi için bk. Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı (Tenkitli-Metin), H Yayınları,
İstanbul 2008, 1-706.
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manzumelerini Dîvân-ı İlâhiyât adını verdiği bir esere dönüştürmüştür.3
Fakat İslâmî Türk edebiyatı mensuplarının bazıları ise kendilerini bu
kaideye uymak zorunda hissetmemişlerdir. Bu şekilde düşünen pek çok
mutasavvıf şairin şiirleri mecmua, cönk veya çeşitli eserlerin muhtevasında dağınık bir vaziyette bulunmaktadır.
Örneğin Halvetî şeyhlerinden Ömer Fuâdî’nin (ö. 1046/1636) tek
başına eser hüviyeti taşımayan, gazel, ilahi gibi kısa şiirleri mecmua ve
cönklerde dağınık bir surette yer almaktadır (Yazar 2007: XXXIV/62).
Alevî-Bektaşî şairlerinin önde gelenlerinden biri olan Kul Himmet’in
(ö. [?]) kayıtlara geçen müstakil bir eseri yoktur. Bununla birlikte Himmet’in tespit edilen 150 kadar şiiri vardır (Albayrak 2002: XXVI/352).
Bunlar da eski kültür dünyamızdan kalan yazılı materyaller arasında yer
almaktadır. Üstelik mecmua ve cönklerin taranması esnasında Kul Himmet’e ait yeni şiirler de ortaya çıkabilmektedir (Kaya ve Çetin 2015: 181).
Mutasavvıf kimliği ile bilinen, şiirler ve dinî eserler kaleme alan fakat
divan tertip etmeyen sanatçılardan biri de Cemâleddin İshak el-Karamanî’dir (ö. 933/1526-27). Doğum tarihi belli olmayan Cemâleddin İshak
Efendi, Osmanlıların ilk dönemlerinde yetişen âlimlerden Cemâleddin-i
Aksarâyî’ye (ö. 791/1389) nisbetle “Cemâlîzâdeler” diye bilinen aileye
mensuptur. Cemâl Halîfe adıylada bilinen ve şiirlerinde Cemâlî mahlası
kullanan Karamanî, ilk tahsilinden sonra Buhara’ya gidip Muhammed
Kerrârî’den dersler aldı. Oradan İstanbul’a geçen Cemâlî, Mevlana Kasım
ve Muslihiddin Kastallânî’nin (ö. 901/1495 [?]) öğrenciliğini yaptı
(Öngören 2001: 448). İbnü’l-hâcib’in (ö. 646/1249) el-Kâfiye adlı eserini
istinsah etmesi karşılığında Fatih Sultan Mehmed’in ona verdiği para ile
hacca gitti. Hac dönüşü, o esnada İstanbul kadısı olan eski hocası Kastallânî ile aralarında geçen bir olay üzerine ilmiyye sınıfını terk edip tasavvuf
yoluna girdi (Tan 2007: 275). Bu hadiseden sonra Konya’ya giden Cemâlî
el-Karamanî, Halvetiyye tarikatının o zamanki şeyhi olan Habîb-i Karamanî’ye (ö. 902/1496) intisap etti. Karaman’da seyr ü sülûkünü tamam-

3

Söz konusu divanın yazması ve yeni harfli neşri için bk. Aziz Mahmud Hüdâyî,
Divan-ı İlâhiyât, Ankara Milli Kütüphane, Türkçe Yazmaları, No. 06 Mil Yz. A
8120/1.; Mustafa Tatçı ve Musa Yıldız, Aziz Mahmud Hüdâyî – Divan-ı İlâhiyât,
Üsküdar Araştırmaları Merkezi, İstanbul 2005, 1-542.
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layan Cemâlî, İstanbul’a gidip Vezîr Pîrî Paşa’nın Zeyrek semtinde kendisi
için yaptırdığı zaviyeye yerleşerek irşat faaliyetlerini yürüttü (Öngören
2012: 35). Ebcet hesaplı “Cinâna eyledi ‘azmi o mürşid-i kâmil” (Donuk
2015: 263) ile “Mâte zübdetü’l-evliyâ” (Özcan 1989: I/373) mısralarının
bildirdiğine göre 933/1526-27 yılında vefat eden Cemâleddin İshak elKaramanî, Pîrî Paşa’nın onun için yaptırdığı diğer bir bina olan
Sütlüce’deki tekkeye defnedildi (Öngören 2001: 449).
Cemâleddin el-Karamanî’nin tefsir, hadis, tasavvuf, gramer gibi konularda, manzum ve mensur tarzda kaleme aldığı pek çok müstakil eseri
vardır. Söz konusu eserleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 1- Tefsîrü’lKur’ân 2- Hâşiye alâ Envâri’t-tenzîl 3- Şerhü’l-hadîsi’l-erba‘în 4- Kırk Hadis
Tercümesi 5- Risâle fî Etvâri’s-sülûk 6- Risâle fî Devrâni’s-sûfiyye ve Raksihim
7- Tevâbi‘ fi’s-Sarf 8- Kasîdetü’l-kâfiyye 9- Kasîdetü’l-hâiyye 10- en-Nesâ’ihu’ssûfiyye fî Mevâ‘izi’d-dîniyye.
Kırk Hadis Tercümesi, Kasîdetü’l-kâfiyye, Kasîdetü’l-hâiyyegibi manzum
eserlerden ve en-Nesâ’ihu’s-sûfiyye fî Mevâ‘izi’d-dîniyyeisimli nasihatnamesinde tasavvufî öğütlerinin arasına yerleştirdiği manzumelerden şairlik
yeteneğinin olduğu anlaşılan Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin kayıtlara
geçen, şiirlerinin toplandığı bir eser bulunmamaktadır.
Cemâlî el-Karamanî’nin âyet, hadîs, kelâm-ı kibâr ve şiir iktibasları
yardımıyla öğütler veren en-Nesâ’ihu’s-sûfiyye fî Mevâ‘izi’d-dîniyye isimli
eserinin şimdiye kadar tespit edilmiş altı nüshası bulunmaktadır.4 Bu
nüshalar incelendiklerinde İzmir Milli Kütüphane ile Manisa Yazma Eser
Kütüphanesi’nde bulunan yazmalarda eser bittikten sonra Cemâlî’ye ait,
çoğunluğu gazellerin oluşturduğu manzumelerin yer aldığı görülmektedir. Eski kaynaklarda söz edilmeyen bu şiirlerin neşredilerek Türk edebiyatı tarihine kazandırılması, Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin hayatı
hakkında bazı neticelere ulaşmak ve edebî kişiliğini tespit etmek açısından

4

Bu nüshaların künye bilgileri şu şekildedir: 1- Manisa Yazma Eser Kütüphanesi No.
45 Ak Ze 17. 2- İzmir Milli Kütüphanesi No. 2016/1. 3- İBB Atatürk Kitaplığı No. OE
Yz 0762. 4- Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü No. 2895. 5Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Bölümü No. 1748. 6- İstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler Kütüphanesi No. TY 2243.
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oldukça önem arz etmektedir.5 Bu nedenle bu makaledeönce söz konusu
bilinmeyen şiirlerin Cemâlî el-Karamanî’ye aidiyetini tartışacak, manzumelerden hareketle onun hayatı ve şahsiyeti hakkında bazı neticelere
ulaşmaya çalışacağız. Daha sonra bu şiirlerin şekil, muhteva ve dil ile
üslûp açısından tetkiki neticesinde elde ettiğimiz sonuçları açıklayıp iki
nüsha yardımıyla kurduğumuz edisyon kritikli metnini ilim âlemine takdim edeceğiz.
Şiirlerin Cemâleddin İshak el-Karamanî’ye Aidiyeti Meselesi
Türk edebiyatında Cemâlî mahlasını kullanan birden fazla şair
bulunmaktadır. Bu mahlas, bir çok biyografik kaynağın taranıp şairlerin
muhtasar bilgilerinin derlenmesi biçiminde oluşturulan Tuhfe-i Nâilî’ye
göre altı (Tuman 2001: I/157-158), Türk şairlerin güncel biyografilerini
internet ortamında bir araya getiren Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’ne göre
ise on dokuz6 farklı sanatçı tarafından kullanılmıştır. Bu nedenle Cemâlî
mahlasıyla kaleme alınmış olan bu şiirlerin Cemâleddin İshak el-Karamanî’ye aidiyeti konusunda kuşkular akla gelebilmektedir.
Bununla birlikte Cemâleddin İshak’ın şiirlerinin bulunduğu yazmalardan biri olan Manisa Yazma Eser Kütüphanesi numara 45 Ak Ze 17’de
kayıtlı nüsha, sanatçının en-Nesâ’ihu’s-sûfiyye fî Mevâ‘izi’d-dîniyye isimli
eserini ihtiva etmektedir. Kasım b. Halil isimli bir müstensih tarafından
özenli bir biçimde istinsah edilen, fiziksel açıdan iyi durumda olan bu
nüsha 955/1548-49 yılı ile mevcutlar arasında en eski istinsah tarihli enNesâ’ihu’s-sûfiyye yazmasıdır. Nüsha incelendiğinde müstensihin, enNesâ’ihu’s-sûfiyye metni bittikten sonra boş kalan sayfalara Cemâlî el-Karamanî’nin şiirlerini yazmış olduğu intibaı uyanmaktadır.

5

Söz konusu iki yazma nüshada Cemâlî el-Karamanî’nin ikisi Türkçe, biri Arapça
olmak üzere üç kasidesi de yer almaktadır. Fakat bunlar uzun manzumeler olup bu
çalışmaya dâhil edildiklerinde incelemenin makale hacmini aşacağı anlaşılmaktadır.
Bu nedenle Cemâl Halîfe’nin kasideleri, tarafımızdan başka bir makale konusu olmak
üzere bırakılarak bu çalışmaya dâhil edilmemiştir.
6
bk. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
index.php?sayfa=arama_sonuc&detayli_arama=1&M_AD=cemali&p=1 (E. T.: 27.01.
2016)
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Cemâl Halîfe’nin meçhul manzumelerinin bulunduğu diğer bir
yazma olan İzmir Milli Kütüphanesi numara 2016’da kayıtlı nüsha,
960/1552-53 senesinde Eyyüb Camii İmamı Abdülkâdir bin Mehmed tarafından istinsah edilmiştir. Bu yazma da Manisa’daki gibi en-Nesâ’ihu’ssûfiyye fî Mevâ‘izi’d-dîniyye ile başlamakta, geriye kalan sayfalarda Cemâleddin İshak’a ait şiirlerle devam etmektedir. Bu yazmanın Manisa
nüshasıyla farkı bunda Cemâlî’ye ait şiirlerle birlikte müellifi belli olmayan çeşitli manzum-mensur dinî eserlerde içeren bir mecmua özelliği
göstermesidir (Donuk 2015: 265-266).
Muhtasar biçimde yaptığımız bu tavsiflerden hareketle güvenilir
oldukları kanaati hâsıl olan iki yazmada, Cemâleddin İshak el-Karamanî’ye aidiyeti konusunda şüphe bulunmayan bir eserin (Tanyıldız
26.01.2016: 1) sonunda, çoğu ortak biçimde bulunmaları bu şiirlerin ona ait
olduğunu düşündüren hususlardır.
Cemâlî mahlaslı sanatçıların doğum ve ölüm tarihlerine baktığımızda, söz konusu manzumelerin bulunduğu yazmaların en eskisinin
istinsah tarihi olan 955/1548-49’dan önce yaşamış, dolayısıyla bu şiirlerin
Cemâleddin İshak el-Karamanî dışında, kendisine ait olabileceği tek bir
şair bulunmaktadır. O şair de Har-nâme adlımesnevisiyle tanınan Şeyhî’nin
(ö. 832/1429’dan sonra) yeğeni, Bâyezîd CemâlîEfendi’dir (ö. 913-15/151315 [?]). Sultan Bâyezîd devrinin (1481-1512) sonlarında öldüğü düşünülen
bu Cemâlî’nin divanı İ. Çetin Derdiyok tarafından neşredilmiştir (Kut
1993: 316-317). Derdiyok’un hazırladığı divan tarandığında ilgili şiirlerin
burada yer almadığı görülmektedir.7
Kaynaklarda, Cemâlî mahlaslı olup mürettep divanı bulunan başka
bir kişi daha zikredilmektedir. Asıl adı Seyyid Mehmed Cemâleddin olan
ve 1164/1750-51 senesinde vefat eden (Kesik 05.04.2016: 1) bu şairin divanı
Nihal Nomer Karaman tarafından yayına hazırlanmıştır.8 Bu çalışmaya
konu olan manzumeler Seyyid Mehmed Cemâlî divanında da yer almamaktadır.
7

8

İ. Çetin Derdiyok tarafından hazırlanan divan için bk. Cemâlî Divanı (İnceleme-Metin),
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 1998.
Nihal Nomer Karaman tarafından hazırlanan divan için bk. Cemâlî Divanı, Kitabevi
Yayınları, İstanbul 2002.
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Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin en-Nesâ’ihu’s-sûfiyye fî Mevâ‘izi’ddîniyye isimli eserine yerleştirdiği, aralarında pek çok gazelin de bulunduğu çeşitli Türkçe manzumeleri mevcuttur. Söz konusu meçhul şiirler bu
eserdekilerle mukayese edildiğinde konu, tema, dil ve üslûp bakımından
benzerlikler taşıdıkları görülmektedir. Dinî- tasavvufî konu ve temaları
işleme; edebî sanatlara ender başvurma; vecd ile söylenen mutasavvıfane
mısralarda ağır, nasihat verilen yerlerde sade bir dil kullanma; Türkçe
arkaik kelimeler bakımından zengin olmabu manzumelerin müşterek
özellikleridir.
Bu saydığımız nedenlerden dolayı bu makaleye konu olan gazellerin
Cemâleddin İshak el-Karamanî’ye aidiyeti kuvvetle muhtemel görünmektedir.
Şiirlerde Cemâleddin İshak el-Karamanî
Bir şairin kaleme aldığı şiirlerde bazen kendisi hakkında doğrudan
bilgi verdiği ya da yazılı bir üründen hareketle müellifininbazı özelliklerine ulaşmanın mümkün olduğu bilinen bir durumdur. Cemâleddin
İshak el-Karamanî, maalesef bilinmeyen şiirlerinde kendi hakkında doğrudan bir bilgi vermemektedir. Bununla birlikte mısralarında kullandığı
bazı ifadelerden hareketle onun hakkında tahmine dayalı bazı neticelere
ulaşmak mümkündür. Cemâl Halîfe’nin Halvetî tarikatına mensup bir
şeyh olduğu bilinen bir husustur (Öngören 2012: 35). Bununla birlikte
zamanında epey meşhur olduğunu ve pek çok müridi bulunduğunu şu iki
beyitten çıkartmak mümkündür:
İy meyl iden bu şânuma sıdk-ıla otur yanuma
Cânlar bağışlar cânuma Allâh’ı gel zikr idelüm 12/69
İy vefâ ehli erenler beni konHakk’a uyun
Siz sizi görün e varun bu yüzi yoğı kon a 18/6

Cemâlî’nin şiirlerinde ancak tevazu sahibi bir kişinin kullanacağı pek
çok ifade bulunmaktadır.
9

Mısraların sonundaki rakamlar ilgili beytin tenkitli metindeki şiir ve birim sırasını
işaret etmektedir.

84

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Yâ Rab Cemâlî bendenün setr it ‘uyûbın rahm idüp
Bu ümmet içre bula mı kimse o denli mücrimi 39/6
İy ‘aceb bencileyin bir dahı âdem ola mı
Tenbel ü bî-gayret ü battâl-i ‘âlem ola mı51/1

beyitleri ile 57. manzumenin tüm dizeleri onun alçakgönüllü bir kişiliğe
sahip olduğu düşüncesini akla getirmektedir.
Şiirlerinden hareketle Cemâleddin İshak Efendi’nin var olduğunu
tahmin ettiğimiz şahsî özelliklerinden biri de hoşgörülü olmasıdır.
Müslim’lere lâyık budur incitmeye mü’minleri
Küffâra da nâ-hakk yire Mevlâ çü sevmez zâlimi 39/3

beytinde sarfettiği “kâfiri haksız yere incetmemek gerektiği” ifadesini
buna delil olarak göstermek mümkündür.
Şekil Özellikleri
İki yazma nüshada Cemâleddin İshak el-Karamanî’ye ait-kasideler
hariç- 59gazel ve 1 murabba bulunmaktadır. Gazel nazım şeklinde beyit
sayısının 5 ile 9 arasında değiştiği; çoğunlukla 5, 7 veya 9 olduğu ve beyit
adedi çift rakamlıların ender bulunduğu bilinen bir husustur (Dilçin 1997:
109).Cemâleddin İshak Efendi’nin söz konusu gazellerinin biri hariç hepsi
beş ve daha fazla beyitten oluşmaktadır. Beyit sayısı 4 olan tek gazelde
müstensihin bir veya daha fazla beytiherhangi bir nedenle yazmamış olması ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Gazellerin 7 beyitten
meydana gelecek biçimde en çok tesis edilmiş olması dikkat çekidir. 59
gazelin 33’ü 7 beyitten mürekkeptir. Tek sayılılar içerisinde 7 beyitlileri 9
gazel ile 9 beyitli, 8 gazel ile 5 beyitliler takip etmektedir.Cemâleddin
İshak’ın gazelleri içerisinde beyit sayısı çift olanlar da mevcuttur. Bunların
sayısı yukarıda değinilen genel kanıya uygun olarak azdır. Beyitleri çift
rakamlı olanlar içerisinde 6 gazel ile 6 beyitliler gelmektedir. Bunun
dışında iki gazel 8, 1 gazel de 4 beyitten müteşekkildir.
Murabba‘ nazım şekli bend adı verilen dört dizelik kıt’alardan meydana gelmektedir. Bu biçimde bent sayısının 3 ile 7 arasında olması gerekmektedir. Cemâl Halîfe’nin şuan için elimizdeki tek murabba’ı 5 bentten
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ibarettir. Bu haliyle söz konusu manzumenin nazım birimi cihetiyle kuralına uygun bir biçimde kaleme alındığını söylemek mümkündür.
Gazel ve murabba’ nazım şeklinin karakteristik özelliklerinden birisi
aruz vezninin türlü kalıpları ile kaleme alınmalarıdır (Dilçin age: 119). Bu
bağlamda Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin söz konusu manzumelerinin tümünde aruz vezni kullanılmıştır. 60 manzume 11 farklı kalıp ile
tertip edilmiştir. Bunlar Türk edebiyatında en çok kullanılanlar arasında
yer alan, Türkçeye ve Türk edebî zevkine uygun kalıplardır. Cemâlî elKaramanî 13 şiir ile en çok remel bahrinin Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün /
Fâ‘ilün kalıbını tercih etmiştir. Bu kalıbı 11 manzume ile Müstef‘ilün /
Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün ve 9 ile Fe‘ilâtün / Fe‘ilâtün / Fe‘ilâtün
/ Fe‘ilün kalıbı takip etmektedir.Uzun olarak bilinen bu kalıpların yanında
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün ve Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Fa‘ûlün gibi kısa olanlardan da istifade edilmiştir. 60şiirin 10’unda kısa kalıplar görülmektedir.
Şair Fa‘ûlûn / Fa‘ûlûn / Fa‘ûlûn / Fa‘ûlûn gibi Türk edebiyatında nispeten az
tercih edilen bir aruz kalıbını sadece bir şiirde kullanmıştır.
Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin bu makaleye konu olan şiirleri
toplam 836 mısradan ibarettir. Bu mısraların beşinde veznin aksadığı,10
birinde de bir hecelik eksiklik olduğu11 görülmektedir.Bunların yanısıra
eyvâh kelimesini ivâh, vâveylâyı vâhveylâ, dükkânı dükân, kâseyi kâs,
Müslimân’ı Müsülmân biçiminde alması şairin vezin tatbikinde zorlandığı
hissini uyandırmaktadır.Bununla birlikte Cemâlî’nin aruzu kullanmadaki
başarısının diğer İslâmî Türk edebiyatı şairlerinden düşük olduğunu söylemek haksızlık olacaktır. Söz konusu aruz kusur ve zorlamaları hemen
hemen tüm sûfî şairler ile ilk dönem divan edebiyatçılarında görülebilecek
türdendir.
Nazmın şekil unsurlarından biri olan kafiye bakımından Cemâlî elKaramanî’nin şiirlerine bakılacak olursa redif ve uyak ile ilgili kurallara
orta düzeyde riayet edildiği görülmektedir. Manzumelerin kafiye dizilişinde gazel nazım şeklinin alamet-i farikalarından biri ola aa, xa, xa, xa…
ile murabbanın genel hususiyetlerinden olan aaaa, bbba, ccca… biçiminde
10

İlgili mısralar için bk. (ilk rakam manzume, ikincisi beyit, üçüncüsü ise mısra sırasını
ifade etmektedir.) 2/7/1, 26/2/2, 35/6/1, 45/5/1, 56/3/2.
11
bk. 48/6/1.
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bir sıralamaya tamamen uyulmuştur. Redif ve uyakların genel edebî
kabuller çerçevesinde bu dizilişin içerisine yerleştirildiğini belirtmek
mümkündür. Mısranın sonunda redifi oluşturan ek veya kelimenin
olduğu, ondan önce ise kafiyeyi oluşturan seslerin geldiği bir sıralamanın
Türk edebiyatında şairlerce daha çok tercih edildiği bilinmektedir.
Cemâleddin İshak el-Karamanî de şiirlerinin genelinde,
____bîmâr olmışam
____tîmâr olmışam
____nâ-çâr olmışam
____bî-zâr olmışam
örneğinde olduğu gibi bu duruma uymuştur.
Bununla birlikte;
____neşât
____ribât
____ihtiyât
____bisât
örneğinde olduğu gibi bazı manzumelerde redif olmadan doğrudan kafiye
kurgulanmıştır. Bu tür şiirlerin sayısı 7’dir.12 Ayrıca bazı şiirlerde Cemâlî,
kafiye olmaksızın sadece redifle ses ahengini yakalamaya çalışmıştır. Bu
husus toplam 6 gazelde karşımıza çıkmaktadır.13
Cemâleddin İshak Efendi’nin bazı şiirlerde ilk beyitte kurduğu kafiye
sistemini diğer beyitlerde bozup başka tasarruflara yöneldiği görülmektedir.14 Örneğin matla’ beyti,
____dil dile derdin viren dermân virür
____gel dile derdin viren dermân virür
biçiminde olan 7. şiirin kafiyesini “dile derdin viren dermân virür” redif,
“–l” yarım uyak, şeklinde kurarak başlamıştır. Fakat ikinci beyti,
____gün derdin viren dermân virür
12

bk. 10, 18, 29, 30, 36, 39, 44. şiirler.
bk. 20, 23, 24, 25, 38, 53. şiirler.
14
bk. 7, 23, 24, 25, 38, 53. şiirler.
13
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biçiminde oluşturarak manzumenin kafiyesini kaldırmış, sadece redif
bırakmıştır.
Cemâl Halîfe’nin manzumelerinde uyağın oluşması için iki yerde
kelimelerin zorlanması kafiye bakımından dikkat çeken bir noktadır. 27.
şiirin 1. beytinin ilk mısrasında “nemâ” kelimesi kafiyenin meydana
gelmesi için nümû şekline dönüştürülmüştür. 17. manzumede ise aslı
“seyl” olan kelime uyağın ortaya çıkması için “sil” biçimine sokulmuştur.
Bir manzumede sadece redif kullanımı, ilk beyit ile sonra gelenlerin
kafiyelerinin farklı olması ve bazı kelimeleri değiştirerek âhenk yakalamaya çalışma genel edebî kabuller çerçevesinde nazım kusuru olarak
görülmektedir. Bu durumu Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin İslâmî
Türk edebiyatı mensubu oluşu, bu edebiyata dahil olanların sanatı ve
edebî kaideleri ikinci planda görmeleri ile açıklamak yanlış olmayacaktır.Ayrıca bu nazım pürüzlerinin Cemâlî’nin çağdaşı olan pek çok
şairde de görüldüğünü eklemek gerekmektedir.
Cemâlî el-Karamanî’nin kafiye çeşitlerini tercih ederken geniş
yelpazede hareket ettiğini, hemen hemen tüm çeşitlerden yararlandığını
belirtmek mümkündür. Kafiye türleri içerisinde şair en çok zengin uyağı
kullanmıştır. 31 şiirde görülen bu çeşidi 16 ile tam, 6 ile yarım kafiye takip
etmektedir. Cinaslı ve tunç kafiye çeşitleri de bu manzumelerde görülmektedir. Fakat bunlar tüm manzumeye yayılan cinsten olmayıp bir beyit
ile sınırlı kalmışlardır. Örneğin;
‘Işk odına yanmaġı ögren dilâ pervâneden
‘Āşıka ma‘şûk içün cân virmege pervâ neden 3/1

beytinde görülen cinaslı uyak aynı gazelin diğer beyitlerinde bulunmamaktadır.
Görsem yüzüni cânâ virsem yoluna cânı
Her kim ki bula bunı pes n’eylesün o ânı 11/1

mısralarında karşımıza çıkan tunç kafiye bu beytin olduğu gazelin diğer
kısımlarında görülmemektedir.
Gazel nazım şeklinde tüm beyitlerde tek bir kafiye çeşidi bulunduğu,murabbada ise her birimin farklı kafiye türünden müteşekkil
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olabildiği bilinen bir husustur. Nitekim Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin bu meçhul şiirleri içerisinde yer alan tek murabbanın birimleri,
değişik uyak çeşitlerinden meydana gelmiştir. Bu bağlamda ilgili murabbanın 1, 2 ve 5. kıt‘asında zengin, 3 ve 4. kıt‘asında ise tam kafiye görülmektedir.
Musammat adı verilen gazel çeşidinde dize ortalarında iç kafiye
bulunur. Baştan ya da ikinci beyitten başlayarak bu eşit parçalardan ilk
üçü kendi aralarında uyaklanarak her beyit küçük bir dörtlük biçimini alır
(Dilçin age: 120). Nazım birimi beyit olan gazelleri, dörtlüklerle yazılan
halk şiirine yaklaştırmak maksadıyla genellikle tekke şairlerinin tercih
ettikleri bu yöntemi Cemâleddin İshak el-Karamanî de kullanmıştır.
Cemâlî’nin bilinmeyen şiirleri arasında yer alan 59 gazelin 5’i musammat
biçiminde kafiyelenmiştir.15
Muhteva Özellikleri
Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin meçhul şiirlerinde işlenen konuların ekseri din ve tasavvuf merkezlidir. Dünyanın faniliği, ayrılık acısı,
aşk ızdırabı ve bundan duyulan zevk, ölüm, kaderden şikayet, günahlardan pişmanlık, af dileme, Allah’ın rahmetini talep, Allah’a ibadet, dinî
nasihat, nefisle mücadele, tokgözlülük, Allah’a yakarışve tasavvuf Cemâl
Halîfe’nin gazellerinde işlenen belli başlı konulardır. Bunlardan din dışı
olabilecekler aşk ve sevgiliden ayrılıktır. Fakat söz konusu manzumelerde
işlenen aşkın ilâhî aşk, sevgili ile kastedilenin Allah veya Hz. Muhammed
olduğu şair tarafından doğrudan belirtilmektedir.
‘Işk-ıHakk’un kim kaçan virür neşât
Anun içün şâd olur ehl-i ribât (10/1)
İy yoġı var eyleyen sultân anup ben bendeni
Tuhfe-i derdi hediyye kılasın diye mi yoh (36/2)
Gâfil olma iy gönül kim Ahmed’ünâşıkları
Ardımazlar ana kim hem-sırr-ı Sübhân olmaya (40/6)

15

bk. 23, 35, 38, 53, 54. şiirler.
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Ḥubb-ı Ḫudâ’dur eyleyen ser-geşte vü şeydâ bizi
Ḫalk arasında ser-be-ser şûrîde [vü] rüsvâ bizi (46/1)

beyitlerinde geçen “aşk-ı Hak, yoğu var eden sultan, Ahmed’in âşıkları,
hubb-ı Hudâ (Allah sevgisi)” bu durumu izah etmektedir.
Yukarıda sıraladığımız konulardan bazıları diğerlerine göre daha çok
yerde karşımıza çıkmaktadır. Şairce mühim görüldüğü anlaşılan bazı konular yek-âhenk tarzda meydana getirilen gazellerde tüm beyitlerde
işlenmektedir. Örneğin Allah’a yakarış ve ondan rahmet dileme sekiz
farklı gazelin tamamında görülmektedir.16 Dinî nasihat konusu beş gazelin
tüm mısralarında dile getirilmiştir.17Bunların yanı sıra, işlenen günahlardan duyulan pişmanlık18 ve ölüm19 ikişer, aşk ızdırabından duyulan zevk20
ise bir gazelde konu edilmiştir. Gazeller arasında yer alan murabbada ise
tüm birimlerde gönülden şikayet konusu işlenmiştir.
Bazı konular ise beyit düzeyinde, fakat sıklıkla ele alınmıştır. Ayrılık
acısı, dünyanın fâniliği ve nefisle mücadele Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin şiirlerinde çokça karşımıza çıkmaktadır.
Halvetiyye tarikatına mensup birşeyh olan Cemâl Halîfe,dizelerin
tasavvufu terim, konu ve imaj olarak kullanmıştır. Bununla birlikte o,
şiirlerini tasavvufî fikirlerini yaymak, müridlerine nasihatler vermek için
araç haline getirmiştir.
‘Azm-i likâ’u’llâh idüp seyr it fenâ fi’llâhı tâ
Bir gün bekâ bi’llâh ola derdin viren dermân virür 7/5
‘İlm-i şerî‘at hakkı-çün ‘ayn-ı tarîkat hakkı-çün
Hakk-ı hakîkat hakkı-çün göster bize dîdârunı 35/7

beyitlerinde tasavvuf terimlerini kullanan Cemâlî,
Hakk’un cemâlin yâd idüp gel derd-ile hû diyelüm
Yârân-ıla feryâd idüp gel derd-ile hû diyelüm
16

bk. 9, 24, 25, 29, 31, 35, 43, 57. gazeller.
bk. 12, 14, 32, 54, 56. gazeller.
18
bk. 23, 58, gazeller.
19
bk. 4, 34. gazel.
20
bk. 22. gazel.
17
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beyti ile başlayan 53. ve,
İy tâlib-i hubb-ı Hudâkıl ehl-i ‘ışka iktidâ
Cân u dili idüp fedâ Allâh’ı gel zikr idelüm

mısraları ile başlayan 12. şiirde hak yolunda sâlik olanlara bu yolun zorluklarını anlatmış, çeşitli öğütler vermiştir.
Cemâlî’nin manzumelerinde tasavvufun işlendiği yerler bu manzumelerle sınırlı olmayup tasavvufî neşveyle söylenmiş pek çok münferit
beyite de rastlanmaktadır.
Cemâleddin İshak el-Karamanî söz konusu şiirlerinde yukarıda belirtilen konuları ele alırken çeşitli edebî sanatlardan istifade etmiştir. Cemâlî’nin en çok tenasüp sanatından istifade ettiği görülmektedir. Tenasübü
mübalağa, teşhis, tekrir, teşbih, tezat, nida, istifham, telmih, iham, istiare
sanatları takip etmektedir. Bunlara şu şekilde birer örnek verebiliriz:
Tenâsüb:
Nefsüni kesr it Cemâlî cerr idüp feth eyle [sen]
Tâ ki kadrünref‘ ola ben sana hayrunsanaram8/5

Mübâlağa:
Âteş-i hasret ile ehl-i dilün yanduğını
Ger gönül ala dile diye lisân oda yanar13/4

Teşhis:
Nefsüm sözümi tutmaz ben didügüme gitmez
Yüzde birini itmez bin eyler-isem zârî 21/7

Tekrîr:
İnilerem ki inildüm dil ü cândan iniler
Görsen efgânumı kim zâr u figândan iniler 2/1

Teşbih:
Ṣan bu cihân bir kanarakassâb‘Azrâ’îl anun
Destûr olına kabz idüp cânın alup bî-cân ider 4/7

Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin Bilinmeyen Şiirleri ●

91

Tezat:
Bu Cemâlî derdmendünderdiçok dil-hastedür
İy ‘aceb n’olaydı ger suvaradı dermân meni 6/7

Nidâ:
Gel iy cânburcınun mâhı gönül ıklîminün şâhı
Terahhum eyle bi’llâhi inen arturma hicrânı 5/4

İstifham:
Çok günâh itdüm ‘aceb redd ide mi Rahmân meni
Yohsa rahmet eyleyüp hoş tuta mıHannân meni 6/1

Telmih:
Düşmeni arslan gibi heybetle makhûr itmeyen
Pehlevânlar içre hîç adıyla Rüstem ola mı 51/7

Tevriye:
Şekki ırağ idüp yakîn bil Haksana senden yakın
Yalvar seni senden ala derdin viren dermân virür 7/6

Kapalı İstiare:
Gönlümi şâm ü seher derdünlehayrân eyle dost
Cânumı sayf ü şitâ‘ışkunla sekrân eyle dost 9/1

Bazı kaynaklar tarafından edebî sanat olarak kabul edilen, divan edebiyatının temel muhteva unsurlarından biri olan mazmunlar da Cemâl
Halîfe’nin şiirlerinde görülmektedir. Fakat bunların görülme sıklığı divan
şiirinde rastlanan kadar çok olmayıp ender olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu mazmunlar da;
Bülbül ü dil güli gülzâr-ı cemâlün dileyüp
Her seher nâle kılup ide nağam niçeye dek 48/4
Çerâğ-ı hüsnine pervânedür dil
O şem‘e yanmayanlar nâradüşdi 19/2
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beyitlerinde olduğu üzere gül ile bülbül veya şem‘ ile pervâne gibi sıradan
diyebileceğimiz mazmunlardır.
Birer örneğini verdiğimiz bu edebî sanatların temel çeşitler olduğunu
ve Cemâlî’nin divan şairlerine nazaran bunları daha az kullandığını belirtmek yanlış olmayacaktır. Bunun nedeni Cemâleddin İshak Efendi’nin
mutasavvıf bir şair olması ve bu yüzden şiiri tasavvufî coşkusunu
aktarmak ve müridlere nasihat etmek aracı olarak görmesidir.
Halkın kullandığı deyimler ile atasözlerinin edebî mahsüller için
önemli muhteva unsurları olduğu bilinmektedir. Başarılı şairler genelde
şiirlerini renklendirmek ve anlamı yoğunlaştırmak için bu unsurlardan
istifade ederler. Cemâl Halîfe de gazellerinde özellikle deyimlerden yararlanmıştır. Pek çoğu İlahî aşkın, Allah’a kavuşmaiştiyakının etkisiyle yazılmış bu gazellerde en çok âh çekmek, gözyaşı kan olmak, kanlı yaş dökmek,
derdine derman eylemek, yolunda can vermek gibi deyimler kullanılmıştır. Cemâlî’nin gazellerinde bir de atasözü geçmektedir.Söz konusu
deyimler ile atasözünü şöyle sıralayabiliriz:
Deyimler:
Acze düşmek 19/7; Affına sığınmak 44/3; Ah çekmek 4/5, 17/4, 20/3,
29/3, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 44/1, 57/6; Ah vah etmek
57/6; Ar etmek 20/4; Aklını almak 6/5; Araya katmak 6/3; Ateşe atmak
4/3; Ateşe düşmek 19/3; Ayaklar altına döşemek 33/3; Ayıbını örtmek
44/6; Bağrı yanmak 4/3; Bağrını ezmek 34/3; Baş koşmak 41/3; Başa
gelmek 47/4; Başı hoş olmak 17/2; Başına bela olmak 15/3; Bel bükmek
59/6; Can ve baş ile meydana girmek 10/2; Can vermek 3/1, 7/3, 8/2,
37/1; Cana kıymak 21/1, 38/3; Canını almak 4/7; Canını bağışlamak 12/6;
Cansız düşmek 4/7; Cefa çekmek 22/1; Derde boyanmak 38/2; Derdine
derman eylemek 45/6, 54/3; Derdine deva olmak 12/3; Dil dökmek 48/3;
Diş bilemek 41/6; Dizini dövmek 59/4; El çekmek 46/4; El uzatmak 15/2;
Elinden bir şey gelmemek 20/1; Gaflete düşmek 1/2, 42/1, 42/2, 58/1;
Göğsünü germek 59/6; Gönül evini harab etmek 5/3; Göze göz 2/2; Gözyaşı kan olmak 4/1; 5/1, 35/9, 40/5; Hâk ile yeksan etmek 9/6; Halden
anlamak 23/5; Hoş tutmak 6/1; İbret almak 27/6, 58/5; İçi dışı dolmak
17/7; İnsafa gelmek 17/, 29/4, 44/1; İşi onmak 18/7; Kana kanmak 8/3;
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Kanına susamak 8/2; Kanlı yaş dökmek 2/2, 5/1, 7/2, 33/1, 34/1, 35/9,
40/5; Külahını eline almak 49/2; Meydana girmek 40/3; Meyl etmek 1/5,
12/6, 31/3, 39/1; Nefsine uymak 58/3; Ömrü telef etmek 12/8; Saçını
yolmak 26/5; Sakalını eline vermek 26/5; Sermayeyi çürütmek 39/2, 42/5;
Şen evi harab olmak 4/1; Şeytana uymak 15/4; Takati tak olmak 42/4;
Telef olmak 12/8, 30/4; Toprak başına (olmak) 18/3; Yanmak yakılmak
7/2; Yarar etmek 42/2; Yazık olmak 12/8; Yerle yeksan etmek 4/5, 9/6;
Yoluna baş koymak 5/7; Yolunda can vermek 5/7, 11/1; Yüreği yanmak
5/2, 13/1; Yüreğini paralamak 31/4; Yüz döndürmek 27/2, 32/6; Yüzsuyu
dökmek 30/2; Yüzü yok olmak 18/6, 51/3; Yüzünü ak etmek 44/5; Yüz
karası olmak 57/3.
Atasözü:
Her oğul kim almadı hubb-ı İlâhî’den nasîb
Atalardan hoş meseldür toğmayaydı anadan 3/4

Muhteva unsurlarını sergilemeye çalıştığımız bu bölümde son olarak
Cemâl Halîfe’nin bunları işleme tarzına kısaca değinecek olursakonun
divan şairleri gibi soyut kavramları kullandığını, mecazların ve öznel
anlatımın ön planda olduğu bir anlatım yöntemi takip ettiğini belirtmek
mümkündür. Onun gazellerinde;
Pür ider rûy-ı zemîn[i] eser-i cûdun-ıla
Rûz [u] şeb kim tolanur yiryüzüni mihr-ile mâh 44/4

örneğindeki gibi somut kavramlar, dış dünya ve tabiatın olduğu mısralar
ender görülmektedir.
Dil ve Üslûp
Çeşitli dinî eserler telif etmiş bir tarikat şeyhi olan Cemâleddin İshak
el-Karamanî’nin tasavvuf neşvesini dile getirmek, müritlere yol göstermek, halkı irşat etmek amacıyla şiirlerinikaleme aldığı bunların içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu bakımdan söz konusu manzumelerde ilâhî aşk
etkisiyle yazılanlar ile dervişlere tasavvufî bilgiler vermek amacıyla
kaleme alınanların dili nispeten ağırdır.Vecd ile yazıldığı hissedilen;
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İy cümle şey’e mebde’ mecmû‘-ı halka melce’
Budur du‘âya menşe’ lutf eyle yâ İlâhî 24/2
Ben garîb âşüfteyi gülzâr-ı ‘ışkun nârına
Her seher bülbül-sıfat sûz-ıla nâlân eyle dost 9/3

beyitleri ile dinî-tasavvufî bilgiler içerdiği görülen
Tâ‘at it sırren ü cehren Hâlık’a
Ma‘siyet kavlen ü fi‘lâ eyleme 32/4
Yâ Hayyu yâ Kayyûmu yâ Allâh yâ Rahmân yâ Rahîm
‘Avn it ki tağıtdı beni vesvâs-ı Şeytân-ı racîm 30/1

beyitlerinde dilin ağırlaştığı dikkat çekmektedir. Özellikle;
Di Cemâlî her nefes el-hükmü li’llâhi’l-kebîr
Gerçi şer‘a çok muhâlif söz ider olçumlar 37/7
İy eyleyen ‘ahde vefâ Allâh’ı gel zikr idelüm
Rağmen li-ashâbi’l-cefâ Allâh’ı gel zikr idelüm 12/1

örneklerinde olduğu gibi, şairin İslâmî terminolojide geçen Arapça cümle
veya yan cümlecik kullandığı beyitlerde dil ve üslûbun tumturaklı hale
geldiği hissedilmektedir.
Bununla birlikte öğüt içeren;
Gözünde yaş bağrunda baş kanlar döküp kıl nâleler
Yanup yakılup dün [ü] gün derdin viren dermân virür 7/1
İy vefâ ehli erenler beni kon Hakk’a uyun
Siz sizi görün e varun bu yüzi yoğı kon a 18/6

gibi beyitlerde dilin diğerlerine nispeten sadeleştiği görülmektedir.
Bazı divan veya tekke şairlerinin şiirlerinde âyet-ikerîme ve hadîs-i
şeriflerden iktibaslar yaptığı, bunun da dil ve üslûbu ağırlaştırdığı bilinen
bir husustur. Fakat Cemâl Halîfe’nin gazellerinde âyet ve hadislerden ender surette alıntı yapılmıştır. 60 şiir içerisinde sadece;
Ana rahm eyle ki rahmet dilesenhalka kamu
Demidür kün fe-yekûnhey meded Allâh meded 31/7
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beytinde bir âyetten kısa bir parça alınmıştır.
Yite yetmişe ‘ömürhayf ki şuğl itmeye dil
Vird-i Hâ Mîm ile Yâ Sîn elümden ne gelür 20/2

beytinde ise sadece sûre isimleri bildirilmiştir.
Cemâleddin İshak Efendi’nin manzumelerinde Arapça orijinal haliyle
hadîs-i şerif iktibası bulunmamaktadır. Sadece;
Ölmedin ger ölsevüz ölmekden olmaz bâkümüz
Bu hayât-ıla olur çün zinde rûh-ı pâkümüz 16/1

beytinde Hz. Muhammed’in “Ölüm gelip çatmadan evvel, şehvanî ve
nefsanî hislerinizi terk etmek suretiyle bir nevi ölünüz” (el-Aclûnî, Keşfü’lhafâ, 2:29) sözüne telmih yapılmıştır.
Bu makaleye konu olan Cemâlî el-Karamanî’nin şiirleri Türkçe arkaik
kelimeler bakımından oldukça zengindir. 933/1526-27 tarihinden önce
yazılan bu şiirlerde şuan Türkçede kullanılmayan pek çok sözcük bulunmaktadır. Manzumeleri dil çalışmaları için önemli kılan bu arkaik kelimeleri ve bunların günümüzdeki karşılıklarını şu şekilde sıralamak mümkündür:21
Ağu: Zehir.
Al: Hile, düzen.
Alu: 1- Âciz 2- Aşağı, geri, değersiz 3- Ahmak, aptal, sersem.
Ardmak: Üstüne atmak, dolamak, asmak.
Assı (ası): 1- Yarar, çıkar, kazanç, kâr 3- Faiz.
Berkitmek: Sağlamlaştırmak, pekitmek.
Bolay ki: Ola ki, belki, inşallah.
Buşmak: Öfkelenmek, kızmak.
Dişürmek: Derlemek, toplamak, bir araya getirmek.
Döymek: Dayanmak, katlanmak, tahammül etmek.
Dün: Gece.
21

Kelimelerin anlamları Yeni Tarama Sözlüğü (Cem Dilçin, TDK Yayınları, Ankara 1983)
isimli eserden alınmıştır.
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Dürüşmek: 1- Çalışmak, çabalamak, sebat etmek 2- Karşı karşıya gelmek, çarpışmak, mücadele etmek.
Eglemek: 1- Geçiştirmek, vakit geçirmek 2- Avutmak, oyalamak.
Göyünmek: Yanmak.
Irak: Uzak.
Issı: 1- Sıcaklık, hararet 2- Sıcak.
İnen: Çok, pek, daha çok, gayet, ziyade.
İrürmek: Ulaştırmak, eriştirmek.
Kaçan: Ne zaman, ne zaman ki, her ne zaman, vaktaki, nasıl, ne suretle.
Kamu: 1- Bütün, hep, her 2- Herkes.
Kanara: 1- Mezbaha 2- Üç çatallı kasap çengeli.
Katı: 1- Çok, çok fazla, pek şiddetli, iyice, sıkı, sıkı sıkı, gayet 2- Ağır,
acı 3- Haşin, şiddetli, sert, kırıcı.
Od: Ateş.
Olçum: Bilgiç.
Özge: Başka, gayrı.
Sağalmak: Hastalıktan kurtulmak, şifa bulmak, iyileşmek.
Suvarmak: Sulamak, su vermek.
Tana kalmak: Hayret etmek.
Tanmak: Danışmak, istişare etmek.
Taraş: Yağma.
Taş: Dış.
Ton: 1- Elbise, kılık kıyafet 2- Renk.
Yahşı: İyi, güzel.
Yasdanmak: Yaslanmak, dayanmak, kendine yastık edinmek.
Yatlu: Kötü, uğursuz, adi, fena.
Yavlak: Pek, çok, gayet.
Yavu kılmak: Kaybetmek, yitirmek.
Yigrendürmek: İğrendirmek, nefret ettirmek.
Yumak: Yıkamak.
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Cemâlî el-Karamanî’nin şiirlerinde şuanki Türkçede pek kullanılmayan, bu haliyle arkaik şeklinde niteleyebileceğimiz bazı ekler de vardır.
-sar, -vüz, -üben ve -aru, Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin dizelerinde
geçen, ancak şuanki dilde pek istimal edilmeyen eklerdir.Söz konusu ekler
eklendikleri kelimelerle şu halleriyle şiirlerde yer almaktadır: olısar,
ölsevüz, eyleyüben, idüben, anaru.
SONUÇ:
Bazı dervişler tasavvufî neşvelerini dile getirmek, müritlerine tasavvufî bilgiler vermek ya da halka dinî nasihatler etmek amacıyla şiirler
kaleme almışlardır. Yazdıkları edebî ürünler nedeniyle İslâmî Türk edebiyatına dâhil edebileceğimiz bu kişiler yeterli sayıda manzumeleri olmadığı
ya da kendileri uygun görmediği için şiirlerini divan ya da başka bir isim
altında toplama, müstakil bir esere dönüştürme ihtiyacı duymamışlardır.
Bu tür kişilerin şiirlerinden mecmua, cönk vb. yazılımateryaller sayesinde
haberdar olmaktayız. 933/1526-27 yılında vefat eden, Halvetiyye tarikatı
şeyhlerinden Cemâleddin İshak el-Karamanî bu tür şiirleri olan şahıslardan biridir. Onunen-Nesâ’ihu’s-sûfiyye fî Mevâ‘izi’d-dîniyye adlı eserinin
iki yazma nüshasının sonunda bilinmeyen 60 şiiri yer almaktadır. Bu
şiirlerden 59’u gazel, biri ise murabba nazım şekli ile yazılmıştır. Tümü
aruz ölçüsüyle yazılan bu manzumelerde kafiye ve ses ahengine orta
düzeyde riayet edilmiştir. Şairin aruz ölçüsünü de orta düzeyde başarılı
kullandığını belirtmek mümkündür. Dünyanın fânîliği, ayrılık acısı,
günahlardan duyulan pişmanlık, nefisle mücadele ve Allah’a yakarış bu
şiirlerde en çok işlenen konulardır. tasavvufî terimlerin, İslâmî ifadelerin
sıkça kullanıldığı mısralarda ender de olsa edebî sanat ve mazmunlar
görülmektedir. İlâhî aşkın cezbesiyle yazılan ve tasavvufî bilgiler içeren
dizelerde ağırlaşan dil, halka nasihat etmek amacıyla kaleme alınanlarda
ise nispeten sadeleşmektedir. Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin şiirleri
Türkçe arkaik kelime ve ekler bakımından oldukça zengindir. Söz konusu
manzumlerden hareketle onun zamanında meşhur bir şeyh olduğunu, çok
sayıda müridi bulunduğunu, mütevazı, hoşgörülü bir karakter taşıdığını
ifade etmek mümkündür.
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Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin Bilinmeyen Şiirlerinin Tenkitli
Metni
1.22
Ġazel23
Fā ‘ilātün / Fā ‘ilātün / Fā ‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . -

22
23

1.

N’idelüm dünyānuñ işi bu imiş
Dā’imā bükā’ bu ḫod bir ḫū imiş

2.

Ġaflet içre ‘ayş [u] nūş itmek zi-ḥayf
Uyanunca bir ‘abeś uyḫu imiş

3.

‘Āḳıl olan şeksizin bildi yaḳīn
Dünyenüñ şādīsi hep ḳayġu imiş

4.

Ḥaḳ bunuñ mekrinden eyleye emīn
Yoḫsa bu bir fitnelü cāẕū imiş

5.

Meyl ider aña cihānda buña nefs
Bilmedi kim meyl idicek ū imiş

6.

Var Cemālī terk-i dünyā it ki bu
Āfet-ile ser-be-ser memlū imiş

7.

Mā-sivā ḥubbını hep dilden çıḳar
Çünki lā-maḥbūbe illā hū imiş

153b İ; - M
Nüshada “Ḳıt‘a” olarak yazılan bu başlık, ilgili manzumenin gazel özellikleri
taşıması nedeniyle “Ġazel” biçiminde metne dâhil edildi.
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2.24
Ve Lehu Eyḍan25
Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilün
Remel: . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

24

1.

İñilerem ki inildüm dil ü cāndan iñiler
Görseñ efġānumı kim zār u26 fiġāndan iñiler

2.

Ḥasret ile cigerüm ḫūnı aḳar eşküm-ile
Göze göz göz daḫı aġlar yaş u ḳandan iñiler

3.

Elemi cānı görüp derd-i dil aġlar dün ü gün
Bu cihāndan uṣanup o da cihāndan iñiler

4.

Dilde27 ġamdan bulımaz ġuṣṣa da yir bir dem ivāh28
Geh mekāndan iñiler gāh zamāndan iñiler

5.

Diler idi ki göñül sırrını il bilmeyedi
Dile düşürdügi-çün cāna lisāndan iñiler

6.

İñiler āteş-i dil nār-ı cigerden yaḳılup
Vaḳt olur kim göyünüp ol daḫı andan iñiler

7.

Ḥirfet-i dil çekdi fürḳat-ı cānānı velī29
Bu Cemālī’ye elem derd-i nihāndan iñiler

154a İ; 141b M
Ve//Eyḍan:Ḳıṭ‘a İ
26
u:- M
27
Dilde:Dille İ
28
Aslı “eyvāh” olan bu kelime mısranın vezne uyması için şair tarafından “ivāh”
biçimine sokulmuş olmalıdır.
29
Bu mısrada vezin aksamaktadır.
25

100

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

3.30
Ve Lehu Eyḍan31
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –
1.

‘Işḳ odına yanmaġı ögren dilā pervāneden
‘Āşıḳa ma‘şūḳ içün cān virmege pervā neden

2.

Bir ḳadeḥ mey-ḫāne-i ‘ışḳdan içen cāmı müdām
Ẕevḳ idüp dilden ḳodı ṣormaz mey-i ḫum-ḫāneden

3.

Zāhidā ma‘ẕūr ṭut ‘āşıḳlaruñ ef‘ālini
İstemeñ ayıḳlaruñ aḥvālini mestāneden

4.

Her oġul kim almadı ḥubb-ı İlāhī’den naṣīb
Atalardan ḫoş meśeldür ṭoġmayaydı anadan

5.

İy Cemālī itme zinhār ehl-i ḥāle ḳīl ü ḳāl
Mürde-dil olma ṣaḳın merdümlik al merdāneden
4.32
Ve Lehu Eyḍan33
Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün
Rezec: _ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ . _

30

1.

Vay bu ölüm niçe niçe şin evleri vīrān ider
Cān ü dili mecrūḥ idüp gözyaşlarını ḳan ider

2.

‘Āḳılları mecnūn idüp kāmilleri meftūn ider
‘Āşıḳları ḥayrān idüp ayıḳları sekrān ider

3.

Ḥasret yaşıyla dīdeler ma‘lūl idüp a‘mā ḳılur
Fürḳat odıyla sīneler iḥrāḳ idüp sūzān ider

154b İ; 137a M
Ve//Eyḍan:Ḳıṭ‘a İ
32
154b İ; 138b M
33
Ve//Eyḍan:Ḳıṭ‘a İ
31
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4.

‘Aḳlı olup idrāk iden n’eyler bu fāḫir ṭonları
Çünkim ölüm bugün anı ṣoyup alup ‘üryān ider

5.

İllerde vü dillerde āh el-mevt oḳınur yazılur
Anuñ içün kim ḥükm ile ‘ālemleri yeksān ider

6.

Kimin oġul derdi ile āşüfte vü şeydā ḳılur
Kimini ḳardaş zaḫmı-la şūrīde vü nālān ider

7.

Ṣan bu cihān bir ḳanara ḳaṣṣāb ‘Azrā’īl anuñ
Destūr olına ḳabż idüp cānın alup34 bī-cān ider

8.

Şol körpecik ḳuzıları dirüp dişürüben ḳırup
Tennūr-ı ġamda anlaruñ yüreklerin biryān ider

9.

Çünkim Cemālī dünyenüñ ehli peşīmān olısar
Ṣaḳın ‘abes fi‘l itme kim āḫir seni pişmān ider
5.35
Ve Lehu Eyḍan36
Mefā‘īlün / Mefā‘īlün / Mefā‘īlün / Mefā‘īlün
Hezec: . - - - /. - - - / . - - - / . - - -

34

1.

Müselmānlar diñüz bi’llāh benüm göñlüm alan ḳanı
Ki firḳatde ciger ḫūndur aḳar her dem gözüm ḳanı

2.

Yürek yandı vü yaḳıldı firāḳ odına ser-tā-ser
‘Aceb n’ola benüm ḥālüm eger görmez-isem anı

3.

Ḫarāb itdi göñül şehrin ser-ā-ser leşker-i ḥasret
‘İmāret ḳıl kerem eyle şehā bu mülk-i vīrānı

4.

Gel iy cān burcınuñ māhı göñül ıḳlīminüñ şāhı
Teraḥḥum eyle bi’llāhi iñen arturma hicrānı

alup:alur İ
155b İ; 143a M
36
Ve//Eyḍan:Ḳıṭ‘a İ
35
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5.

Ne müşkil ḥāl olur bu kim temāşā itmeye her dem
Dü çeşm-i ‘āşıḳ-ı miskīn ruḫ-ı ma‘şūḳ-ı cānānı

6.

Eyā dostlar benüm ḥālüm ṣorarsañuz n’ola dirsiz
Bu ḥāli düşmene virsün ki ḳul görmeye sulṭānı

7.

Reh-i ‘ışḳında cānānuñ göñülden ḳomışam başı
Ya bir gün irişem aña ya yolında virem cānı

8.

İlāhī luṭf-ı cūduñdan şefī‘ idüp Ḥabīb’üñi
Ṭarīḳuñda refīḳ eyle bize īmān u37Ḳur’ān’ı

9.

Eger bir ḥarfini cānā Cemālī’nüñ ḳabūl itseñ
Çıḳa vaṣf-ı cemālüñden yine bir tāze dīvānı
6.38
Ve Lehu Eyḍan
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –

37
38

1.

Çoḳ günāh itdüm ‘aceb redd ide mi Raḥmān meni
Yoḫsa raḥmet eyleyüp ḫoş ṭuta mı Ḥannān meni

2.

Miḥnet-i dünyā bugün ġamgīn idüp aġlatdı çoḳ
Luṭf idüp Mevlā yarın eyleye mi ḫandān meni

3.

Bu hevā-yı nefs-ile ādem mi dir insān baňa
Hīç araya ḳata mı bu ḥāl ile ḥayvān meni

4.

Nefsüm eyle āşinā ḳıldı beni ‘isyān-ıla
Şöyle kim ḳaçsam daḫı ister bulur ‘iṣyān meni

5.

Ārzū-yı nefs-i müdbir ḳor mı muḳbil olmaġa
‘Aḳlum alup eyledi ḥayrān [u] ser-gerdān meni

īmān u:īmānı M
183a İ; 142a M
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6.

Yā İlāhī raḥm idüp ḳahr eyleme luṭf eyle kim
Ehl-i İslām’ıla yoldaş idine īmān meni

7.

Bu Cemālī derdmendüň derdi39 çoḳ dil-ḫastedür
İy ‘aceb n’olaydı ger ṣuvaradı dermān meni

7.40
Ve Lehu Eyḍan
Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün
Rezec: _ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ . _

39

1.

İy derdmendī-dil dile derdin viren dermān virür
Şerḥ eyle ḥālüň gel dile derdin viren dermān virür

2.

Gözüňde yaş baġruňda baş ḳanlar döküp ḳıl nāleler
Yanup yaḳılup dün [ü] gün derdin viren dermān virür

3.

Çün ḫaste-dilsin cān virüp dār-ı şifā-yı ‘ışḳa gir
Nefsüňden eyleme gel e derdin viren dermān virür

4.

‘Işḳ ateşi düşdi ele ṣaçıldı od her maḥfile
Biz de yanalum derd-ile derdin viren dermān virür

5.

‘Azm-i liḳā’u’llāh idüp seyr it fenā fi’llāhı tā
Bir gün beḳā bi’llāh ola derdin viren dermān virür

6.

Şekki ıraġ idüp yaḳīn bil Ḥaḳ41 saňa senden yaḳın
Yalvar seni senden ala derdin viren dermān virür

7.

Gülzār-ı ‘ışḳı yād idüp yar Cemālī her seḥer
Zār u fiġānda bülbüle derdin viren dermān virür

derdi:derd M
184a İ; 135a M
41
Ḥaḳ:Ḥaḳḳ’ı İ
40
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8.42
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –
1.

Micmer-i sīnemde dil ‘ūdın yaḳaldan yanaram
Şevḳ-ı şem‘-i ḥüsnüňe yanmaz yirüm bes yanaram

2.

Dil ṣuṣayup ḳanına tīġ-i cefāya cān virür
Ṣanma bir dem kim ciger ḫūnıyla ḳana ḳanaram

3.

‘Ayş u nūş u dünyeyi yigrendürür ẕevḳıyıla
Şehd-i ‘ışḳuň kāsına43 bir barmaġum kim banaram

4.

Şevḳ odına yan diyü pervānesi fetvā virür
Müftī-i ‘ışḳa kim istiftā idüp ben ṭanaram

5.

Nefsüňi kesr it Cemālī cerr idüp fetḥ eyle [sen]
Tā ki ḳadrüň ref‘ ola ben saňa ḫayruň ṣanaram
9.44
Ve Lehu Eyḍan45
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –

42

1.

Göňlümi şām ü seḥer derdüňle ḥayrān eyle dost
Cānumı ṣayf ü şitā ‘ışḳuňla sekrān46 eyle dost

2.

Dest-i luṭf-ıla ṣunup cām-ı maḥabbetden ḳadeḥ
Bu dil-i mestānemi hem-reng-i mestān eyle dost

3.

Ben ġarīb āşüfteyi gülzār-ı ‘ışḳuň nārına
Her seḥer bülbül-ṣıfat sūz-ıla nālān eyle dost

185a İ; - M
Aslı “kāse” olan bu kelime mısranın vezne uyması için şair tarafından “kās” biçimine
sokulmuş olmalıdır.
44
185a İ; 129b M
45
Ve//Eyḍan:- İ
46
sekrān:ḥayrān İ
43
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4.

Yaḳayın cān[ı] çerāġ-ı ‘ışḳuňa pervāneveş
Göňlümi şem‘-i ruḫuň bezminde perrān eyle dost

5.

Derdüňüñ derdi ile dermānde olmışdur göňül
Derdmendüňdür yine derdüňle dermān eyle dost

6.

Āfitāb-ı47ḥüsnüňüň tā tābına menzil düşür48
Bu vücūdum ẕerresin ḫāk ile yeksān eyle dost

7.

Cān ü dilden ‘āşıḳam rüsvā-yı ‘ışḳuň olmaġı
Ṣal benüm de sīneme şevḳuňı iḥsān eyle dost

8.

Nem ola lāyıḳ velī cān-ı49ḥaḳīrüm vireyin
Ḫāne-i dervīşüňi luṭfuňla seyrān eyle dost

9.

Çün saňa ḳıldı sefer ḳuluň Cemālī ża‘f-ıla
Nefs-i düşmen raġmına yolını āsān eyle dost
10.50
Ve Lehu Eyḍan51
Fā ‘ilātün / Fā ‘ilātün / Fā ‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . -

47

1.

‘Işḳ-ıḤaḳḳ’uň kim ḳaçan virür neşāṭ
Anuň içün şād olur ehl-i ribāṭ

2.

Cān u baş-ıla girür ‘āşıḳ olan
‘Işḳ meydānına itmez iḥtiyāṭ

3.

Ḫoş ġanīdür ḫocadur devletlidür
O ki ḳabrine düşer yaḫşı bisāṭ

Āfitāb-ı:Üftān-ı M
düşür:düşi İ
49
cān-ı:cān u M
50
186a İ; 149a M
51
Ve//Eyḍan:- İ
48
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4.

Ṣanma dünyāyı ṭutasın ḳabż-ı basṭ
Mekr ider ger gösterür ḫoş inbisāṭ

5.

Ḫoş ‘amel ḳıl sen rıżā-yı Ḥaḳ içün
Ḳılma a‘mālüňle hergiz iştirāṭ

6.

Ṭoġrı yüri egri gitme varasın
Müstaḳīm olan olur ehl-i ṣırāṭ

7.

İste Ḥaḳ’dan tā cemālin göstere
Çün Cemālī aňa itdüň irtibāṭ
11.52
Ve Lehu Eyḍan53
Mef‘ūlü / Fā‘ilātün / Mef‘ūlü / Fā‘ilātün
Muzāri‘: _ _ . / _ . _ _ /_ _ . / _ . _ _

52

1.

Görsem yüzüňi cānā virsem yoluňa cānı
Her kim ki bula bunı pes n’eylesün o ānı

2.

Deryā-yı ma‘rifetden bir ḳaṭre kim ala dil
Ḥaḳ’dan yaňa ṣu gibi olur revān revānı

3.

Her kim bezer dükānın54 bir kāna el irürüp
Ehl-i zamān içinde ‘ālī olur mekānı

4.

Bu āşikāredür kim cem‘ itdi dürr-i ‘irfān
‘Ārif olup idindi gencīne-i nihānı

5.

Şām ü seher Cemālī yabana atmaḳalbüň
Sa‘y it beyān dil içre kesb idesin ‘ayānı

186b İ; 152a M
Ve//Eyḍan:- İ
54
Aslı “dükkān” olan bu kelime vezin icabı “dükān” biçiminde metne alındı.
53
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12.55
Ve Lehu Eyḍan56
Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün
Rezec: _ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ . _

55

1.

İy eyleyen ‘ahde vefā Allāh’ı gel ẕikr idelüm
Raġmen li-aṣḥābi’l-cefā Allāh’ı gel ẕikr idelüm

2.

Dil rencine uman57 şifā ol ‘āşıḳān-ı Muṣṭafā
Bī-reng ü bā-ṣıdḳ u ṣafā Allāh’ı gel ẕikr idelüm

3.

Çıḳsun içüňden bed hevā hem derdüňe olsun devā
Ḳuvvetlene cümle ḳuvā Allāh’ı gel ẕikr idelüm

4.

İy ṭālib-i ḥubb-ı Ḫudā ḳıl ehl-i ‘ışḳa iḳtidā
Cān u dili idüp fedā Allāh’ı gel ẕikr idelüm

5.

İḫvān-ıla ḫoş şevḳ-ıla yārān-ıla pür-ẕevḳ-ıla
Adın dilüňe sevḳ-ıla Allāh’ı gel ẕikr idelüm

6.

İy meyl iden bu şānuma ṣıdḳ-ıla otur yanuma
Cānlar baġışlar cānuma Allāh’ı gel ẕikr idelüm

7.

Sen de Cemālī gel berü ḳalma dil ehlinden girü
Varmaḳ dilerseň ilerü Allāh’ı gel ẕikr idelüm

8.

‘Ömri yazuḳḳılduň telef ḥayf olmaduň ḫayr u ḫalef
Var imdi ṭut ḫūy-ı selef Allāh’ı gel ẕikr idelüm

187a İ; 153a M
Ve//Eyḍan:- İ
57
rencine uman:rence olan M
56
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13.58
Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilün
Remel: . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _
1.

Nice ṣabr eyleye dil derd ile cān oda59 yanar
Ya ne ḳatlana yürek sīne nihān o da yanar60

2.

Fürḳati ḥālini cān kim dile aġlaya yine
Derd ile o da hemīn bu da hemān oda yanar

3.

Dil-i ‘āşıḳda firāḳ ile yanan nār-ı nihān
Münkire ola beyān-ıla ‘ayān oda yanar

4.

Āteş-i ḥasret ile ehl-i dilüň yanduġını
Ger göňül ala dile diye lisān oda yanar

5.

Nūr illā ki düşe cāna göňülden o zamān
Nār-ı lā ile ḳamu kevn ü mekān oda yanar

6.

İrmeye ‘ışḳ şarābından eger āb-ı ḥayāt
Lā-cerem ḫaste-dilān teşne-lebān oda yanar

7.

Ger Cemālī naẓar itmeye61 cemāl ile ḥabīb
Ṭutuşup cümle celāl ile cihān oda yanar
14.62
Ve Lehu Eyḍan63
Mefā‘īlün / Mefā‘īlün / Fa‘ūlün
Hezec: . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

1.

58

Dilerseň bulasın devlet di Allāh
İki ‘ālemde ḫoş ‘izzet di Allāh

187b İ; 152b M
oda:od İ
60
Bu mısra M nüshasında der-kenar olarak bulunmaktadır.
61
itmeye:itme M
62
190a İ; 126a M
63
Ve//Eyḍan:- İ
59
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2.

O Raḥmān’dur seni yoḳdan var iden
Viren her rūz u şeb ni‘met di Allāh

3.

Vücūduň pür-ṣafā vü şevḳ olur hem
Dil ü cānuň bulur leẕẕet di Allāh

4.

Saňa Ḥaḳ’dan kerāmetler irişüp64
Olasın lāyıḳ-ı ḳurbet di Allāh

5.

Dilüňden ḳoma ṣabr it gerçi ġāfil
Saňa nisbet ider cennet di Allāh

6.

Yitişse ġuṣṣa vü ġam Ḥaḳḳ’ı ẕikr it
Ḳaçan kim irişe ḥayret di Allāh

7.

Dü ‘ālemde dilerseň devlet-i ḫūb
Daḫı luṭf [u] kerem ḥürmet di Allāh

8.

Kemāl-i vaṣlın umup çün Cemālī
Cemāle eyledük nisbet di Allāh

9.

Ṣafā-yı sırra65 irer ḳalb-i ẕākir
Göňülden eyleyüp ḫalvet di Allāh
15.66
Ve Lehu Eyḍan67
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –

1.

64

İy ṭabīb-i cān u dil68 derdüňle bīmār olmışam
Ḳıl şifā bu rence kim muḥtāc-ı tīmār69 olmışam

irişüp:irsün M
Ṣafā-yı sırra:Maḳāmı size İ
66
190b İ; 129a M
67
Ve//Eyḍan:- İ
68
cān u dil:dil ü cān M
69
muḥtāc-ı tīmār:tīmāra muḥtāc İ
65
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2.

El uzatdum dāmen-i vaṣluňa ḥayfā irmedi
Hey meded ḳıl dostum v’allāhi nā-çār olmışam

3.

Baňa biň dürlü belā benlikden oldı çün şehā
Ḳurtarıvir kim yüzinden şöyle bī-zār olmışam

4.

Nefs ü şeyṭān ü hevā cān ü dile ḥükm itdiler
Ḳoma şāhum bendeňem maḥkūm-ı aġyār olmışam

5.

Baňa ta‘līm ideli ḥüsnüň kitābın pīr-i ‘ışḳ
Hem ser-i dīvān olup hem sırr-ı ṭūmār olmışam

6.

Gerçi dillerde ıraġam ḫˇān-ı70 vaṣluňdan velī
Şākirem bārī hele derdüňle hüşyār olmışam

7.

Ḳıl Cemālī bendeñüñ cānın cemālüňle feraḥ
Saňa rūşendür şehā müştāḳ-ı dīdār olmışam
16.71
Ve Lehu Eyḍan72
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –

70

1.

Ölmedin ger ölsevüz ölmekden olmaz bākümüz73
Bu ḥayāt-ıla olur çün zinde rūḥ-ı pākümüz

2.

Nīstī mülkine biz vireli hestī raḫtını
Ṭaġıdup yoḳluḳ olupdur var var emlākümüz

3.

Rāh-ı bāṭıldan ki biz itdüḳ teḥāşī rūz u şeb
Reh-beri tevfīḳ-ı Ḥaḳ’dur nādī-i ḫāşākümüz

Her iki nüshada “ḫūn-ı” biçiminde yazılan bu kelime anlam icabı “ḫˇān-ı” olarak
metne dâhil edildi.
71
191a İ; 154a M
72
Ve//Eyḍan:- İ
73
Burada “Ölmeden önce ölünüz (el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, 2:29).” biçimindeki hadîs-i
şerîfe telmih yapılmıştır.
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4.

Cüst idüp gülzār-ı yārı devr ider bülbül-ṣıfat
Tā ala ḥüsni gülinden bu dil-i çālākümüz

5.

Cān ġamgīn74 olalı me’nūs-ı cānān ḥüznine
Ġuṣṣa sensüz ḫurrem olmaz bu dil-i ġamnākümüz

6.

Ol ḥarem kim maḥremān irmez celāli derkine
İy Cemālī ola mı aňa bizüm idrākümüz

7.

Ḥasret-ile yā vü leyte lev dimekden veylī vāy
Ger şefā‘at itmeye ol ṣāḥib-i levlākümüz
17.75
Ve Lehu Eyḍan76
Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün
Rezec: _ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ . _

74

1.

Ḥayfā hevā-yı nefs ile yil gibi geçdi ‘ömrümüz77
Şimden girü inṣāf idüp sil78 gibi aḳar79 yaşumuz

2.

Her kim yürekde derdi var anı sever cānum ḳatı
Ol kim cigerde yaşı var ḫoşdur anuňla başumuz

3.

Ḳāl ehli kim ḫod-bīn ola ḳıl deňli dil meyl eylemez
Ḥāl ehli kim miskīn ola ol80 yārimüz yoldaşumuz

4.

Bu dār-ı dünyāda baňa hem-dem olalı eşk [ü] āh
Gözüm yiter saḳḳā bize yüzüm daḫı ferrāşumuz

ġamgīn:ġamīn M
192a İ; 126b M
76
Ve//Eyḍan:- İ
77
‘ömrümüz:yaşımız M
78
Osmanlıca lügatlerdeki şekli “seyl” olan bu kelime kafiye icabı “sil” olarak metne
alındı.
79
aḳar:aḳa İ
80
ol:o İ
75
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5.

Gel bü’l-heves olmaġı ḳo var ibn vaḳt ol yoḳ dime
İḫvān-ı dīn ile dürüş tā olasın ḳardaşumuz

6.

Yu levḥ-i dilden ġayrdan pāk it riyāżet āb-ıla
Mercū ki resm-i ismini naḳş81 eyleye naḳḳāşumuz

7.

Şem‘-i cemāli pertevi yaḳsın dili pervānevār
Şāyed Cemālī nūr-ıla ṭola içümüz ṭaşımuz
18.82
Ve Lehu Eyḍan83
Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilün
Remel: . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

81

1.

Pādişāhum ḳuluňam yalvaruram ben de saňa
Umaram ḳahrı ḳoyup luṭf idesin sen de baňa

2.

Yire gündüz düşerem gün yüzüňüň şevḳıyla
Giceler yaş dökerem ay da ḳalur gökde ṭaňa

3.

Dilde kim84 āteş-i derd olmaya ṭopraḳ başına
Ger hevā-yı nefes-i bāridi85 esse ṣu ṭoňa

4.

Ḳalb-i maḳlūba musaḫḫar oluban nefs-i le’īm
İnḳılāba bıraġur gāh o yaňa gāh bu yaňa

5.

Mebde’in bilmeye şol kim o ma‘ādin bula mı
‘İlmi olmayan o ki hīç ola mı fehmi ṣuňa

6.

İy vefā ehli erenler beni ḳoň Ḥaḳḳ’a uyuň
Siz sizi görüñ e varuň bu yüzi yoġı ḳoň a

7.

Melikā her ki Cemālī ḳuluňa ide du‘ā
Sen ‘ināyet ḳıl aňa tā ki anuň işi oňa

naḳş:nefs İ
192b İ; 140b M
83
Ve//Eyḍan:- İ
84
Dilde kim:Dildeki İ
85
nefes-i bāridi:bārid-i nefesi İ
82
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19.86
Ve Lehu Eyḍan87
Mefā‘īlün / Mefā‘īlün / Fa‘ūlün
Hezec: . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _
1.

Göñül aġyārı ḳoyup yāra düşdi
Zihī devlet kim ol dildāra düşdi

2.

Çerāġ-ı ḥüsnine pervānedür dil
O şem‘e yanmayanlar nāra88 düşdi

3.

Cemāli gülşenine ‘andelībem
O būyı ṭuymayanlar ḫāra düşdi

4.

O kim bīmār-ı ‘ışḳ oldı ṣaġaldı
Bu derdi bilmeyen tīmāra düşdi

5.

Maḥabbet şevḳ[ı] düşüp ol ikiye89
Biri şem‘e biri gülzāra düşdi

6.

Cemālī’yi cüdā itme Ḫudāyā
Kimi ayırduñ ol āvāre düşdi

7.

Eger olmasa senden çāre nāçār
Hemān dūn [u] denī bī-çāre düşdi
20.90
Ve Lehu Eyḍan91
Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilün
Remel: . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

1.

86

Nār-ı ḥasretle yanar sīne elümden ne gelür
Ger bu miḥnetle gerem sīne elümden ne gelür

193a İ; 126a M
Ve//Eyḍan:- İ
88
nāra:menāra M
89
ikiye:ikisi M
90
193b İ; 143b M
91
Ve//Eyḍan:- İ
87
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2.

Yite yetmişe ‘ömür92ḥayf ki şuġl itmeye dil
Vird-i Ḥā Mīm ile Yā Sīn elümden ne gelür

3.

Erba‘īni giçicek vaḳt idi inṣāf idem āh
İtmedüm ireli ḫamsīne elümden ne gelür

4.

Dil dilerdi ki giye ḫırḳa-i ‘uşşāḳı bu nefs
‘Ār ider faḳr pelāsına elümden ne gelür

5.

Nefse direm ki ḳabāyı ḳo ya gey sen de ‘abā
Ḳıyamaz özge libāsına elümden ne gelür

6.

Direm iy nefs ki şer‘ ehline baḳḥaḳḳı gözet
Naẓar-ı ‘örf ünāsına elümden ne gelür

7.

Dār-ı dünyāda hevā burcına bünyād ideli
Sa‘y-ı iḥkām-ı esāsına elümden ne gelür

8.

Bu Cemālī’ye93 ‘aceb ola mı tevfīḳ refīḳ
Ger vara ‘āṣī Ḫudā’sına elümden ne gelür

9.

Luṭf-ı ḥaḳḳ-ıla hüdā ṣayḳalı mir’āt-ı dilüñ
Ger cilā virmeye pāsına elümden ne gelür
21.94
Ve Lehu Eyḍan95
Mef‘ūlü / Mefā‘īlün / Mef‘ūlü / Mefā‘īlün
Muzāri‘: _ _ . / _ . _ _ /_ _ . / _ . _ _

92

1.

Hey nefsüñe gel ḳıyma sev cān-ıla dildārı96
Dildārı ne var ḳoyma deyyārı vü seyyārı

2.

Her kim sever ol yārin dimeye bugün yarın
Terk eyleyevar varın istemeye aġyārı

Osmanlıca lügatlerdeki şekli “ ‘ömr” olan bu kelime vezin icabı “ ‘ömür” olarak
metne alındı.
93
Cemālī’ye:Cemālī’ne M
94
194a İ; 145b M
95
Ve//Eyḍan:- İ
96
dildārı:ḥāldārı M
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3.

İy ḫaste-dil ol nālān derdüñe dile dermān
Tā ide ṭabīb-i cān bīmārına tīmārı

4.

Direm saña ḫocam ben ḳaçma fuḳarādan sen
Olur ġanī ṣoḥbetden her kim ḳoya inkārı

5.

Pervāne gibi uyan ‘ışḳ āteşine düş97 yan
Derdine gel e boyan yāri dileyüp bārī

6.

Gel sen de Cemālī var yāri dileyüp yol var
Her şām ü seher yalvar tā eyleye Ḥaḳ yārī

7.

Nefsüm sözümi ṭutmaz ben didügüme gitmez
Yüzde birini itmez biñ eyler-isem zārī
22.98
Ve Lehu Eyḍan
Mef‘ūlü / Mefā‘īlü / Mefā‘īlü / Fa‘ūlün
Hezec: _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

97

1.

Ol kān-ı kerem cāna cefā ḳılsa vefādur
Luṭf eyleyüben ḳahr ide ger ‘ayn-ı ṣafādur

2.

Bīmārına tīmār99 idüben çün vire derdi
Bī-çāre göñül ḫastesine maḥż-ı100 şifādur

3.

Dil ṣıḥḥati-çün101 derdin umar ehl-i maḥabbet
Kim cāna şifā olduġı bī-reyb ü102ḫafādur

düş:sen İ
195a İ; 128b M. Gazel olduğu belirtilen bu manzumenin beyit sayısı dörttür. En az
beş beyitten oluşması gereken gazel nazım şekline uymayan bu durumun nedeni
şairin nazım kurallarına riayeti çok önemsememesi veya müstensihin var olan beşinci
beyiti herhangi bir nedenle yazmamasıdır.
99
Bīmārına tīmār:Tīmārına bīmār İ
100
maḥż-ı:maḥżā İ
101
ṣıḥḥat-içün:ṣoḥbet-içün İ
102
ü:- İ
98
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Gel imdi dürüş saġlıġa yaṣdanma Cemālī
Fikr eyle ecel yaṣduġını kim be-ḳafādur
23.103
Ve Lehu Eyḍan104
Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün
Rezec: _ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ . _

1.

Yoḳ bende lāyıḳ bir105 ‘amel ḥayfā ki inṣāf itmedüm
Dün gün işüm ṭūl-i emel ḥayfā ki inṣāf itmedüm

2.

Sevdāya dönder himmetüm yoḳ rūz u şeb bir ‘ibretüm
Gitdi dükendi ġayretüm ḥayfā ki inṣāf itmedüm

3.

Dā’im günāh işüm hemān gelse ecel virmez emān
Yoḳdur ḥisāba ḫod gümān ḥayfā ki inṣāf itmedüm

4.

‘Ömrüm dükendi lehv-ile fi‘lüm ḫaṭādur sehv-ile
Ḳavlüm ṭoludur laġv-ile ḥayfā ki inṣāf itmedüm

5.

Bilmez Cemālī ḥālini añmaz ölüm aḥvālini
Ya āḫiret ehvālini106ḥayfā ki inṣāf itmedüm
24.107
Ve Lehu Eyḍan
Mef‘ūlü / Fā‘ilātün / Mef‘ūlü / Fā‘ilātün
Muzāri‘: _ _ . / _ . _ _ /_ _ . / _ . _ _

1.

103

Sensün benüm penāhum luṭf eyle yā İlāhī
Raḥm ıssı pādişāhum luṭf eyle yā İlāhī

201a İ; 141a M
Ve//Eyḍan:- İ
105
lāyıḳ bir:bir lāyıḳ M
106
ehvālini:aḥvālini İ
107
201a İ; 146b M
104
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2.

İy cümle şey’e mebde’ mecmū‘-ı ḫalḳa melce’
Budur du‘āya menşe’ luṭf eyle yā İlāhī

3.

Ger olmasa hidāyet senden daḫı ‘ināyet
Yoḳdur ḳuṣūra ġāyet luṭf eyle yā İlāhī

4.

‘Ālī108ḥarem velīsün vālī ‘iẓam ‘alīsün
Bi-ḥadd kerem ġanīsün luṭf eyle yā İlāhī

5.

Virdüñ ezel çü taṣdīḳ vir yine nefse tevfīḳ
Tā ire rūḥa taḥḳīḳ luṭf eyle yā İlāhī

6.

Ḳıl ‘āmil-i şerī‘at hem ‘ālim-i ṭarīḳat
Maḳṣūdumuz ḥaḳīḳat luṭf eyle yā İlāhī

7.

Biz ḳullaruña iy Haḳ sensün mu‘īn-i muṭlaḳ
İster Cemālī yavlaḳ luṭf eyle yā İlāhī
25.109
Ve Lehu Eyḍan
Mef‘ūlü / Fā‘ilātün / Mef‘ūlü / Fā‘ilātün
Muzāri‘: _ _ . / _ . _ _ /_ _ . / _ . _ _

108
109

1.

Ben eyledüm ḫaṭālar ḳıl maġfiret İlāhī
Senden yine ‘aṭālar ḳıl maġfiret İlāhī

2.

Bir nefsine esīrem dil-ḫaste vü kesīrem
Luṭfuñ añaru direm ḳıl maġfiret İlāhī

3.

İy raḥmet ıssı Raḥmān viy raḥm idici sulṭān
Sensün ḳamuya Mennān ḳıl maġfiret İlāhī

4.

İşüm günāh u ‘iṣyān her dem ḫaṭā vü nisyān
Taḳvā ṭonında ‘uryān ḳıl maġfiret İlāhī

5.

İy ḳādir [ü] penāhum maḫfī degül günāhum
Budur dün ü gün āhum ḳıl maġfiret İlāhī

‘Ālī:‘Āllī M
201b İ; 147a M
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Yā Rāḥime’l-mesākīn ḳuluñ Cemālī miskīn
Umar ki görmeye kīn ḳıl maġfiret İlāhī
26.110
Ve Lehu Eyḍan
Mefā‘īlün / Mefā‘īlün / Fa‘ūlün
Hezec: . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

1.

Göñül āvāre olmaḳ hey ne müşkil
İşinden kişi ḳalmak hey ne müşkil

2.

Maḥabbet baḥrini ḳoyup olup göl
Ḥamāḳat gölüne ṭalmaḳ hey ne müşkil111

3.

Zihī ḳul itmeyüp Mevlā’ya ṭā‘at
İṭā‘at nefse ḳılmaḳ hey ne müşkil

4.

Geyüp fāḫir śiyāb-ı bī-śevābı
Keçesin ṣuya ṣalmaḳ hey ne müşkil

5.

Bugün virüp ṣaḳalın nefs eline
Yarın ṣaçını yolmaḳ hey ne müşkil

6.

Dil öñdin bir ṣafā bulmaḳ Cemālī
Ṣoñında yavu ḳılmaḳ hey ne müşkil
27.112
Ve Lehu Eyḍan
Mefā‘īlün / Mefā‘īlün / Fa‘ūlün
Hezec: . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

1.

110

Zihī ḳaldı beden neşv ü nümūdan113
Ser-ā-ser aḳdı114 gitdi ḳara mūdan

202a İ; 150a M
Bu mısrada vezin aksamaktadır.
112
202b İ; 150a M
113
Aslı “nemā” olan bu kelime şair tarafından kafiye icabı “nümū” biçimine sokulmuş
olmalıdır.
114
M nüshasında bu kelimenin ilk harfi olan elif ( )اyazılmamıştır.
111
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2.

Baña vech ola115 ki yüz döndürem çoḳ
Ṭa‘ām ü şerbet ü ḥelvā vü ṣudan

3.

Yaraşur kim ḳoyup ben hāyı hūyı
Ṣafālar kesb idem Allāhu Hū’dan

4.

Dirīġā kim kesilmez nefs-i ser-keş
İçerü ṭaşra olan yatlu ḫūdan

5.

Şarāb-ı ‘ışḳ[ı] her kim nūş ider ḳor
Meyi dilden çeker ol al sebūdan

6.

Cemālī ‘ibret almaduñ aludan
Naṣīḥat bārī alsañ bir uludan
28.116
Ve Lehu Eyḍan
Fā ‘ilātün / Fā ‘ilātün / Fā ‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . -

115

1.

Āh ‘ömrüm geçdi ḳīl ü ḳāl ile
Şevḳ u ẕevḳum yoḳ daḫı bir ḥāl ile

2.

Mekr ile ḫayr añladur şerri bu nefs
Aldayup alur beni biñ al ile

3.

Dilde kim çoḳ117 ola fikr-i cāh u māl
Kim me’āli aña bu āmāl ile

4.

Çoḳ olan ef‘āl [ü] aḳvālinde ‘ayb
Ḥaḳḳ’a nice vara bu aḥvāl ile

5.

Olmayup iḳdāmına118śābit-ḳadem
Ḥaḳ yolında mühmilem ihmāl ile

ola:oldı M
203a İ; 151a M
117
çoḳ:çoġ İ
118
iḳdāmına:iḳdām-ıla M
116
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6.

Māl ile varan degül ḳabre ġanī
Ḫoca oldur kim vara a‘māl ile

7.

Ḳo Cemālī leẕẕet-i dünyāyı kim
Çoḳ aġular içürür az bal ile

DERGİSİ

29.119
Ve Lehu Eyḍan
Fā ‘ilātün / Fā ‘ilātün / Fā ‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . 1.

İy nevāl-i ni‘meti çoḳḥaḳḳ İlāh
Ḳullarına luṭf idici pādişāh

2.

Baña iḥsān eyleyüp ḳıl maġfiret
Kim120 iñen çoḳ eyledüm cürm ü günāh

3.

Her günāhı işledi çün nefs-i şūm
Yaraşur gelse yürekden her gün āh

4.

Eyle ḳalbin ṣāfī yā Rab ben ḳuluñ
Tā ki inṣāf ide nefsüm gāh gāh

5.

Baḳmazam dünyā vü uḫrā āḫara
Çünki sensün evvel ü āḫir penāh

6.

Bu Cemālī bendeñüñ taḳṣīri çoḳ
Vay aña ger olmaya senden nigāh
30.121
Ve Lehu Eyḍan
Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün
Rezec: _ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ . _

1.

119

Yā Ḥayyu yā Ḳayyūmu yā Allāh yā Raḥmān yā Raḥīm
‘Avn it ki ṭaġıtdı beni vesvās-ı Şeyṭān-ı racīm

204a İ; 150b M
Kim:Ki İ
121
217b İ; 125b M
120
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2.

Nefs[üm] hevāsına uyup yüzüm ṣuyın dökdi yire
Şehvet odı yaḳdı dili luṭf it söyündür yā Kerīm

3.

Dün gün dil [ü] tende olan fāsid emel122 kāsid ‘amel
Ḳavlüm seniyy fi‘lüm denī ṭaşum ṣaḥīḥ içüm saḳīm

4.

Ḥayfā ki sīret ṣūrete uymaz geçer ‘ömr ü telef
Ḳurtar ṭarīḳ-ı fitneden göster ṣırāṭ-ı müstaḳīm

5.

Göñlüm ḳatı ḳalb oldı ḥayf yir ni‘metüñ123 şükr eylemez
Yevm-i ḥisābı fikr idüp dimez su‘āl olur na‘īm

6.

Yā Rab Cemālī bendeñe iḥsān idüp tevfīḳ vire
Tā ḥażretüñe vara ol124 āḫir diye ḳalb-i selīm
31.125
Ve Lehu Eyḍan
Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilün
Remel: . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

122

1.

Nefsüm itdi dili dūn hey meded Allāh meded
Cānı ḫod ḳıldı zebūn hey meded Allāh meded

2.

Nüsḫa-i ‘örfe düşüp şerḥ idüben yazup oḳur
Ḳıldı bu şer‘i mütūnhey meded Allāh meded

3.

Rūz [u] şeb ṣayf u126 şitā bāṭıla meyl eyleyüben
Bulmadı ḥaḳḳa sükūn hey meded Allāh meded

4.

Baġrumı yaralayup yüregümi paralayup
Cigerüm eyledi ḫūn hey meded Allāh meded

emel:fi‘l M
ḥayf//ni‘metüñ:bu ni‘metüñe M
124
vara ol:ol vara M
125
221a İ; 136b M
126
u:- M
123
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5.

Dürli dīvānelik127 eyler deli nefsüm dün [ü] gün
Ki cünūn oldı fünūn hey meded Allāh meded

6.

Bu Cemālī ḳuluña eyle hidāyet kerem it
İrmedin reyb-i menūn hey meded Allāh meded

7.

Aña raḥm eyle ki raḥmet dileseñ ḫalḳa ḳamu
Demidür kün fe-yekūn128 hey meded Allāh meded
32.129
Ve Lehu Eyḍan
Fā ‘ilātün / Fā ‘ilātün / Fā ‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . -

127

1.

İy göñül gel var ‘alālā130 (?) eyleme
Geh terennüm geh telālā eyleme

2.

Cān ü dilden yārı sev aġyārı ḳo
Ḥubb-ı ġayrı Ḥaḳ Te‘ālā eyleme

3.

İste Mevlā’yı vü Leylā’yı ḳo var
Hem-çü Mecnūn vāh-veylā131 eyleme

4.

Ṭā‘at it sırran ü cehren Ḫālıḳ’a
Ma‘ṣiyet ḳavlāvü fi‘lā eyleme

5.

Virme dil dünyāya ‘uḳbāyı ḳoyup
Ḥubb-ı ednā buġż-ı a‘lā132 eyleme

6.

Miḥnete yüz dönderüp sen rāḥata
Merḥabā ehlen ve sehlā eyleme

dīvānelik:dīvāneligi M
Burada Yâsîn Sûresi 82. âyete telmih yapılmıştır.
129
221b İ; 142b M
130
‘ulālā:ağlā lā M
131
Aslı “vā-veylā” olan bu kelime mısranın vezne uyması için şair tarafından “vāhveylā” biçimine sokulmuş olmalıdır.
132
ednā//a‘lā:a‘lā buġż-ı ednā İ
128
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7.

Virsedi Mün‘im ni‘am diyüp ne‘am
İrsedi derd ü belā lā eyleme

8.

Ehl-i ḥaẓẓ ol bir ḳadeḥ iç rāḥ-ı ‘ışḳ
Ġaflet-i ḳadḥ-ı mu‘allā eyleme

9.

Zühd-i maḥżı ḳo Cemālī eyle kesb
Şevḳ-ı Mevlā terk-i evlā eyleme
33.133
Ve Lehu Eyḍan
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –

133
134

1.

Gideyin yine Ḥabīb’üm ben bu ḳara baş-ıla
Yoldaş olup gözlerümden yol yol aḳan yaş-ıla

2.

Ġurbete atdı beni çün bād-ı ‘ışḳuñ çarḫvār
Çarḫ urayın yollar üzre ayaġ-ıla baş-ıla

3.

Düşeyin ayaḳlar altına firāḳ u derd ile
Hem-ser olup yolda her bir ṭopraġ-ıla ṭaş-ıla

4.

Kime kim ‘ışḳuñ enīs ü yār ola yād eyleyüp
Eglemez hergiz anı ata ana ḳardaş-ıla

5.

Ḳanda kim varam senüñ ‘ışḳuñ enīs [ü] yār idem
Ḳılmayam ḳıl deñlü ṣoḥbet bir göz-ile ḳaş-ıla

6.

Devletinde ‘ışḳuñuñ ḫoş ‘ayş [u] nūş idem müdām
Dil kebābın gözyaşın yiyem içem her aş-ıla

7.

Ṣaġda ṣolda gözyaşı öñümde āh içümde derd
‘Ālemi seyrān idem bu bir niçe yoldaş-ıla

8.

Dilerem biñ cān-ıla şāhā ki fetḥ ide temām
Leşker-i ‘ışḳuñ bu dil ıḳlīmini taraş-ıla134

222a İ; 130b M
Bu beyit M nüshasında bulunmamaktadır.
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Pādişāhā ḳullaruñ ṭaġlarca aḥvāl iltecek
Bu Cemālī varsadı bir dāne-i ḫaşḫāş-ıla
34.135
Ve Lehu Eyḍan
Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilün
Remel: . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

135

1.

Yine yaḳduñ dil ü cānlar hey ölüm hāy ölüm
Vay ne dökdün yaş u ḳanlar hey ölüm hāy ölüm

2.

Çün düşürdüñ gülüni bülbül-i şūrīdelerüñ
Ṭutdı eṭrāfı136 fiġānlar hey ölüm hāy ölüm

3.

Körpecük ḳuzılaruñ baġrın ezüp ḳan iden
Nice döysün buña cānlar hey ölüm hāy ölüm

4.

Dürlü dürlü ṭonanup bayram iderlerdi feraḥ
Şu ḳara yirde yatanlar hey ölüm hāy ölüm

5.

Yire dökdüñ yüzi gülleri varaḳlar gibi sen
Ki döker bād-ı ḫazānlar hey ölüm hāy ölüm

6.

Ḳanı ‘ālimler ü ḥāfıẓlar u ṣūfī kişiler
Ya o maḥbūb-ı cihānlar hey ölüm hāy ölüm

7.

Yazan eller oḳıyan diller ü o bülbüller
Ya ḫod ol tāze cüvānlar hey ölüm hāy ölüm

8.

Āl-i ‘Ośmāndan olan bāġ-ı137 bahā mīveleri
Ya ḫod Āl-i Ḳaramanlar hey ölüm hāy ölüm

9.

Diyemez derdüñi diller bu Cemālī diye mi
Döyemez aña lisānlar hey ölüm hāy ölüm

223a İ; 137b M
eṭrāfı:eṭrāf M
137
bāġ-ı:bāġ u İ
136
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35.138
Ve Lehu Eyḍan
Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün
Rezec: _ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ . _

138
139

1.

Yā Rabbi ẕātuñ ḥaḳḳı-çün göster bize dīdāruñı
Cümle ṣıfātuñ ḥaḳḳı-çün göster bize [dīdāruñı]

2.

Münzel kelāmuñ ḥaḳḳı-çün mürsel ġulāmuñ ḥaḳḳı-çün
Dārü’s-selāmuñ ḥaḳḳı-çün göster bize dīdāruñı

3.

Nūr-ı cemālüñ ḥaḳḳı-çün nār-ı celālüñ ḥaḳḳı-çün
Sırr-ı viṣālüñ ḥaḳḳı-çün göster bize dīdāruñı

4.

Ḥubb-ı Muḥammed ḥaḳḳı-çün ‘irfān-ı Aḥmed ḥaḳḳı-çün
Ol ‘ālī ma‘bed ḥaḳḳı-çün göster bize dīdāruñı

5.

Ḳurb-ı melekler ḥaḳḳı-çün ḳadr-i felekler ḥaḳḳı-çün
Gerçek dilekler ḥaḳḳı-çün göster bize dīdāruñı

6.

Mūsā’nuñ ṭūr ḥaḳḳı-çün İsrāfīl[üñ]ṣūr ḥaḳḳı-çün139
Muḥammed’[üñ] nūr ḥaḳḳı-çün göster bize dīdāruñı

7.

‘İlm-i şerī‘at ḥaḳḳı-çün ‘ayn-ı ṭarīḳat ḥaḳḳı-çün
Ḥaḳḳ-ı ḥaḳīḳat ḥaḳḳı-çün göster bize dīdāruñı

8.

‘Uşşāḳ-ı fikrüñ ḥaḳḳı-çün ‘ubbād-ı şükrüñ ḥaḳḳı-çün
Dolāb-ı ẕikrüñ ḥaḳḳı-çün göster bize dīdāruñı

9.

Yā Rab Cemālī’nüñ özi ḳan yaşlar aḳıdur gözi
Öñdin ṣoña budur sözi göster bize dīdāruñı

223b İ; - M
Bu mısrada vezin aksamaktadır.
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36.140
Ve Lehu Eyḍan
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –
1.

Sīnemi ḳılduñ siper tīr-i belāya rūḥum oḫ
Çün ḳażāya ḳalḳan itdüñ ḳalbüm oldı ḫoş şūḫ

2.

İy yoġı var eyleyen sulṭān añup ben bendeñi
Tuḥfe-i derdi hediyye ḳılasın diye mi yoḫ

3.

Düz eger boz bir bināyı eż‘afuz ḳudret senüñ
Hep musaḫḫar emrüñe ṣıbyān ü şübbān ü şüyūḫ

4.

Derdmendüñ derdi ne ṣordum şifā ne didi derd
Derdmendler kim belā ṭıbbında buldılar vüsūḫ

5.

İy Cemālī ṣābir ol bel şākir ol Ḥaḳ emrine
Kim gelen gitdi gider ger Ādem ü Nūḥḫonuḫ
37.141
Ve Lehu Eyḍan142
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –

140

1.

Cem‘ olup her yañedan bāliġler ü ma‘ṣūmlar
Cān virüp cānān-içün ḳıldı sefer merḥūmlar

2.

Bu fenā dārı[n]ḳoyup dār-ı beḳāya gitdiler
Ḳaldı ata ana ḳardaş derd-ile maġmūmlar

3.

Ṭoġranup143 nāzik cigerler pāre pāre ḳan olup
Şekl-i zībālar bozulmış ṣanasın mesmūmlar

224b İ; 153b M
241a İ; 138a M
142
Ve//Eyḍan:- İ
143
Ṭoġranup:Ṭoġrayup İ
141
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4.

Ḫaste tenler beste diller teşne lebler zaḥm-ıla
İçlerinüñ āteşinden ḳurımış ḥulḳūmlar

5.

Ḳanı ol ana diyüp baba diyen cān pāreler
Yüzleri görinmez oldı ṣanasın ma‘dūmlar

6.

Hey ḳanı ol ṭūṭiyān [ü] bülbülān-ı maḥfilān
Yāḫu144 şem‘-i meclisān ol luṭflar ma‘lūmlar

7.

Di Cemālī her nefes el-ḥükmü li’llāhi’l-kebīr
Gerçi şer‘e çoḳ muḫālif söz ider olçumlar
38.145
Ve Lehu Eyḍan146
Mef‘ūlü / Mefā‘īlün / Mef‘ūlü / Mefā‘īlün
Muzāri‘: _ _ . / _ . _ _ /_ _ . / _ . _ _

144

1.

Luṭf itmez-ise Raḥmān ḥālüm n’ola vā-veylā
Ger ḳahr ide o Deyyān ḥālüm n’ola vā-veylā

2.

Uyḫudan uyanmadum ‘ışḳ odına yanmadum
Derdine boyanmadum ḥālüm n’ola vā-veylā

3.

Cān ü dile ḳıymadum ‘āşıḳlara uymadum
Yollarını ṭuymadum ḥālüm n’ola vā-veylā

4.

Ḥaḳ’dan umaram yine raḥm ide bu miskīne
Ger suçlu gerem sīne147ḥālüm n’ola vā-veylā

5.

İy raḥmeti çoḳ Raḥmān ḳıl ḳullaruña iḥsān
Ger itmeyesin ġufrān ḥālüm n’ola vā-veylā

6.

Ṭoġrı yola gitmedüm gidenlere yitmedüm
İtdüklerin itmedüm ḥālüm n’ola vā-veylā

Yāḫu:Yāḫūd M
241b İ; 144b M
146
Ve//Eyḍan:- İ
147
gerem sīne:kerem ıssına M
145
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Bāṭıl işi cāhilvār sen itme Cemālī var
Gel bir diye ‘aḳluñ var ḥālüm n’ola vā-veylā
39.148
Ve Lehu Eyḍan149
Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün
Rezec: _ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ . _

148

1.

Ḥaḳḳ’a şu150 kim meyl eylemez ḥaḳḳā ol olmaz ādemī
Ḥayvāndur ol insān degül çün żāyi‘ eyler her demi

2.

Sermāye[yi] kāsid metā‘ alup çürütdüñ aṣṣı ne
Tācir olan sevmez ziyān devlet bilür bu mevsimi

3.

Müslim’lere lāyıḳ budur incitmeye mü’minleri
Küffāra da nā-ḥaḳḳ yire Mevlā çü sevmez ẓālimi

4.

Fısḳ u151 fücūr u ma‘ṣiyet ẓulm idesin sen çoḳ bugün
Anda varup bilmeyesin bulmayasın yarın he mi

5.

Nefsüñ saña dir ola kim n’eylerseñ eyle nesne yoḳ
Bu söz degül dir ‘aḳluñı sen ṣanma ḫālī ‘ālemi

6.

Yā Rab Cemālī bendeñüñ setr it ‘uyūbın raḥm idüp
Bu ümmet içre bula mı kimse o deñli mücrimi

7.

Sensün ġumūmı keşf iden yā Ferd ü Keşşāfe’l-kürūb
Biz ḳullaruñdan luṭf idüp def‘ eyle yarın her ġamı152

242b İ; 146a M
Ve//Eyḍan:- İ
150
şu:şol İ
151
u:- M
152
Bu beyit İ nüshasında bulunmamaktadır.
149
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40.153
Ve Lehu Eyḍan154
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –
1.

N’eyleyem şol göñli kim derdüñle ḥayrān olmaya
Ya n’idem şol cānı kim sen cāna ḳurbān olmaya

2.

Varmayam şol bezme kim anda mey ü mül155 içmeyem
Girmeyem şol cem‘e kim ‘uşşāḳ-ı mestān olmaya

3.

Gelmesün araya ol kim cān u baş endīş ider
Girmesün meydāna ol kim merd-i meydān olmaya

4.

Āh u zārī nāle ḳıl müştāḳ-ı ḥüsn-i yār-iseñ
Gül temāşā eylemez bülbül ki nālān olmaya

5.

Aġlasun şād olmasun maḥzūn olup leyl ü nehār
Kim ki ḳan yaş aḳıdup ḥüsnüñle ḥayrān olmaya

6.

Ġāfil olma iy göñül kim Aḥmed’üñ āşıḳları
Ardımazlar aña kim hem156-sırr-ı Sübḥān olmaya

7.

Bu Cemālī bendeñi vaṣl it cemālüñe şehā
Bārī nisbetde anuñ da‘vīsi yalan olmaya
41.157
Ve Lehu Eyḍan158
Müfte’ilün / Müfte’ilün / Fā ‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . -

1.
153

Nefs ide ger ‘aḳla uyup159 bir işi
Cān u göñül anı sever her kişi

243a İ; 134b M
Ve//Eyḍan:- İ
155
Her iki nüshada “mīl/meyl” biçiminde yazılan bu kelime anlam icabı “mül” olarak
metne alındı.
156
hem:her İ
157
243b İ; 154b M
158
Ve//Eyḍan:- İ
159
uyup:uyuyup M
154
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2.

Kim ola kim aña naẓar kem160 ide
Çün ola şer‘-ile anuñ cünbişi

3.

Muḳbil olup müdbire sen ḳoşma baş
Hīç ola mı kimse seve ser-keşi

4.

Münkire sen uyma ṣaḳın iy aḫī
Reh-ber idin şevḳ[ı] olan ḳardaşı

5.

Olma fesād ıssına hem-rāh sen
Ehl-i ṣalāḥ idinigör yoldaşı

6.

Bilir-iseñ ġayrıya kīn itme gel
Biler-iseñ nefse bilevar dişi

7.

Şām u seḥer eyle Cemālī du‘ā
Tā saña Ḥaḳḫayr ide yaz u ḳışı
42.161
Ve Lehu Eyḍan162
Mef‘ūlü / Mefā‘īlü / Mefā‘īlü / Fa‘ūlün
Hezec: _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _

160

1.

Çün gitdi ‘ömür163 ġaflet-ile āh idelüm āh
Geçdi dün [ü] gün ḥasret-ile āh idelüm āh

2.

Mevlā’ya yarar idemedük bir ‘amel iy ḥayf
Tenbel yüridik ġaflet-ile āh idelüm āh

3.

Yildürdi hevā yollarına yıllar-ıla nefs
Geçdi günümüz miḥnet-ile āh idelüm āh

4.

‘İṣyān-ıla ḥayfā ki olup ṭāḳatimiz ṭāḳ
Sa‘y idemedük ṭā‘at-ıla āh idelüm āh

kem:kim İ
244a İ; 134a M
162
Ve//Eyḍan:- İ
163
‘ömür:‘ömrüm M; Sözlükteki biçimi “ ‘ömr” olan bu kelime vezin icabı “ ‘ömür”
olarak metne alındı.
161
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5.

Sermāye aṣı olmayıcaḳ yirde çürütdük
Yār olamaduḳ devlet-ile āh idelüm āh

6.

Dün gün çalışup iremedük Ḥaḳḥaremine
Yol varamaduḳḫidmet-ile āh idelüm āh

7.

Ḥażretde ‘aceb n’ola yarın ḥāl-i Cemālī
Ger varıla bu ḥālet-ile āh idelüm āh
43.164
İlāhī-i Cemālī
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –

164

1.

Yā İlāhī [sen] bu nefsümi müselmān eylegil
Uçmadın cānum ḳuşı bu derde dermān eylegil

2.

Fażluñ-ıla bu ża‘īfe tevbe virgil yā Ġafūr
Yoḫsa ḳaldum ẓulmet-ile luṭf [u] iḥsān eylegil

3.

Ḳılma berzaḫ yirini bu cānumuñ yā Rabbenā
Raḥmetüñle bu ża‘īfi şād [u] ḫandān eylegil

4.

Kes gider bu gizlü zünnārumı itme pāy-bend
‘Işḳ [u] şevḳ-ıla beni sen saña ḳurbān eylegil

5.

Yā İlāhī luṭfuñ-ıla ḳalbini bu şerefüñ
Ẓāhir-ile bāṭının tevḥīd-i īmān eylegil

6.

Bu Cemālī bendeñe sen ‘adl iderseñ yiri nār
Fażl iderseñ yiri cennet ḥūr [u] ġılmān eylegil165

244b İ; - M
Yazmada dördüncü sırada olan bu beyit mahlas-hâne olduğu için tarafımızdan
gazelin sonuna alındı.

165
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44.166
Ve Lehu Eyḍan167
Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilün
Remel: . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _
1.

Nār-ı ḥasretle ḳaçan kim dil ü cān eyleye āh
Ol ḳaçan nefs daḫı inṣāf idüben dir ki ivāh168

2.

İy dirīġā ki bugün lehv [ile] lu‘bdur işümüz
Vay eger maġfiret itmeye yarın Rabb-ı İlāh

3.

Yā İlāhī ḳuluñam saña ṣıġınduḳ meded it
Ola mı bendelere bir daḫı sulṭānı penāh

4.

Pür ider rūy-ı zemīn[i] eśer-i cūduñ-ıla
Rūz [u] şeb kim ṭolanur yiryüzüni mihr-ile māh

5.

Yevm tebeyyüż-i vücūhla vü tesevvüd-i vücūh
Didük ol günde sepīd it yüzümüz itme siyāh

6.

Pādişāhā bu Cemālī ḳuluñuñ ‘aybını ört
Ḳaçan a‘żā-yı günehkār ola nefs üzre güvāh

7.

Cümle mü’minler-ile ḳıl aña tevfīḳ[ı] refīḳ
Tā hidāyet buluban rūz [u] şeb itmeye günāh169
45.170
Ve Lehu Eyḍan
Mef‘ūlü / Mefā‘īlün / Mef‘ūlü / Mefā‘īlün
Muzāri‘: _ _ . / _ . _ _ /_ _ . / _ . _ _

1.

166

Her kime ki ‘avn-i Ḥaḳ luṭf-ıla ḳıla yārī
Nefsi dilegin ḳoyup cān-ıla sever yāri

245a İ; 151b M
Ve//Eyḍan:- İ
168
Aslı “eyvāh” olan bu kelime mısranın vezne uyması için şair tarafından “ivāh”
biçimine sokulmuş olmalıdır.
169
Bu mısra İ nüshasında bulunmamaktadır.
170
127a M; - İ
167
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2.

Sermāye-i ‘ömr ile ‘irfān güherin alan
Bu mevsim-i fānīde ḫūb eyledi bāzārı

3.

Yārüñ ḥaremiñ añup efġānlar idüp iñler
Bülbül gibi dil zārī çün añdı vü gülzārı

4.

İy ḥālet uman paşa vir cānuñı ḳıy başa
Çal ‘izzetüñi ṭaşa ḳo cübbe [vü] destārı

5.

Rūḥı sever Ḥaḳḳ’ı ‘Īsā-dem olur ḥaḳḳā171
Mürde dili zind’eyler ger dil vire güftārı

6.

İy sāḳī-i ins ü cān dil derdine ḳıl dermān
Ṭıbb-ı nebevīden it bīmāruña tīmārı

7.

Yā Rabbi Cemālī’ye mü’minler-ile cümle
‘Uḳbāda şefī‘ eyle aḫyār-ıla ebrārı
46.172
Ve Lehu Eyḍan
Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün
Rezec: _ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ . _

171
172

1.

Ḥubb-ı Ḫudā’dur eyleyen ser-geşte vü şeydā bizi
Ḫalḳ arasında ser-be-ser şūrīde [vü] rüsvā bizi

2.

Virdük vücūd ıḳlīminüñ her varını Ḥaḳ yolına
Mihr ü maḥabbet ideli leşker çeküp yaġmā bizi

3.

Leyl [ü] nehār ü hefteler şuġl idelüm tā irüre
Bir gün müsemmā ünsine bu seb‘a-i esmā bizi

4.

Ḥaẓẓ-ı denīden el çeküp ḫoş şevḳ-ıla ẕevḳ idelüm
Tā kim ayaḳda ḳomaya dūn eyleyüp dünyā bizi

Bu mısrada vezin aksamaktadır.
129a M; - İ
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Gel gel Cemālī yanalum aġlayalum iñleyelüm
Ḥāşā ki maḥrūm eyleye ol luṭf[ı] çoḳ Mevlā bizi
47.173
Ve Lehu Eyḍan
Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilün
Remel: . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

1.

‘Acabā bu elem-i hicre nihāyet ola mı
Luṭf-ı Mevlā yitişüp vaṣla bidāyet ola mı

2.

Ḳalmışam ḥasret-ile leyl [ü] nehār iñilerem
Āḫirü’l-emr ‘aceb ḥasrete ġāyet ola mı

3.

Olmışam firḳat-ile gūşe-i miḥnetde ẕelīl
Pādişehden ḳulına ‘ayn-ı ‘ināyet ola mı

4.

Ger disem başa firāḳ-ıla gelen derd-i seri
Ya dil [ü] cān elemin ya‘ni ḥikāyet ola mı

5.

Başum açup yürisem hey meded eyleñ dir-isem
Şaşmuşam ne bileyin yoḫsa şikāyet ola mı

6.

N’eyleyin ni’cedeyin raḥmet-i Raḥmān irişüp
Ḥaremine keremi birle hidāyet ola mı

7.

Ger Cemālī’yi tecellī-i cemāl-ile Ḥaḳ
Şād ide ġam ne ki luṭfına nihāyet ola mı
48.174
Ve Lehu Eyḍan
Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilün
Remel: . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

1.

173
174

131a M; - İ
131a M; - İ

Cāna hicrüñde eyā yār bu ġam niçeye dek
Dile her dem ola hem-dem ya bu hem niçeye dek
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2.

Dün [ü] gün ḥasret-ile yaş aḳıdup nāle ḳılam
Eşkümüñ ḳaṭresile yemm ola nem niçeye dek

3.

Düşe derdüm içine bil buña diḳḳatle varaḳ
Dile dil dil döke aġlaya ḳalem niçeye dek

4.

Bülbül ü dil güli gülzār-ı cemālüñ dileyüp
Her seḥer nāle ḳılup ide naġam niçeye dek

5.

Dih-i ‘iṣyāna girem germ ola nefsüm neye dek
Bu belāyı görem iy kān-ı kerem niçeye dek

6.

Sen ki sulṭān olasın Mıṣr-ı vücūda daḫı iy dost175
Dil serāyında ‘adüvv dike ‘alem niçeye dek

7.

Ḳıl Cemālī ḳuluña nuṣret eyā Rabb-ı Kerīm
Vire bu nefs-i le’īm aña elem niçeye dek
49.176
Ve Lehu Eyḍan
Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilātün / Fe‘ilün
Remel: . . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

175
176

1.

Ḳatı kār eyledi ḥasret bu dil ü cāna meded
Olmadın ḫaste göñül derd-ile dermān[a] meded

2.

Bir faḳīrüm külehüm giceler aldum elüme
Dün [ü] gün yalvaruram sen Ġanī sulṭān[a] meded

3.

Eyle mest eyle bizi ‘aşḳ şarābıyla şehā
Ki görüp anı diye ‘āşıḳ-ı mey-ḫāne meded

4.

İy ḫarābātı ‘imāretler iden Ṣāni‘-i ḥaḳḳ
Yandı nefs-ile hevā bu dil-i vīrāne meded

5.

Sen kerīmüñ medediyle irüşür feyże iren
İmdi iy kān-ı kerem cümle-i yārāna meded

Bu mısrada vezinde bir hecelik kusur bulunmaktadır.
132a M; - İ
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6.

Dil-i dīvāne zihī defter ü dīvāna düşer
Sen enīs eyle anı ẕikr-ile Ḳur’ān’a meded

7.

İy cemāl ıssı Melik eyle Cemālī ḳuluñı
Āşinā-yı ḥaremüñ eyleme bīgāne meded
50.177
Ve Lehu Eyḍan
Mefā‘īlün / Mefā‘īlün / Fa‘ūlün
Hezec: . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

1.

Gözet yāri vü aġyārı gözetme
Naẓar ehlīsine gözsüzlük itme

2.

Didi Mevlā da olġıl ‘abd-i śābit
Ki saña diyeler öñüme bitme

3.

Ṣaḳın yolsuzlıġ itme Ḥaḳḳ’a yüri
Ḳoyup ṭoġrı yolı egriye gitme

4.

Añadur ḳandadur evvel maḳāmuñ
Yine āḫir mekānuñ ne unutma

5.

Çü geldüñ mevsime sermāyehāyı
Metā‘-ı kāside virüp çürütme

6.

Eger Allāh’ıla üns ister-iseñ
Dün [ü] gün ṭā‘at eyle gice yatma

7.

Cemālī gelevar yoḳ yire yilme
Yitürüp ‘ömri öñdin ṣoñra yitme
51.178
Ve Lehu Eyḍan
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –

1.

177
178

132b M; - İ
132b M; - İ

İy ‘aceb bencileyin bir daḫı ādem ola mı
Tenbel ü bī-ġayret ü baṭṭāl-i ‘ālem ola mı
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2.

Nefs elinde mübteẕel ḫor u ḥaḳīr u ‘āmī ḳul
Mücrim ü ehl-i hevā bed-ḫūya hem-dem ola mı

3.

Bu yüzi yoḳ nefse ḫod yüz biñ naṣīḥat eyleseñ
Bī-edeblik itmeyüp bir kerre epsem ola mı

4.

Ḥālini bilmez bugün varmaz ṣoñun ṣanmaz kişi
Bir benüm gibi daḫı ḥayrān ü sersem ola mı

5.

Ḳahr-ıla cān u dili mecrūḥ idüpdür nefs-i şūm
Luṭf-ı Rabbānī irüp bu derde merhem ola mı

6.

Āḫiret teşvīşi-le dünyāda ġamgīn olmayan
İy Cemālī bilmezem ‘uḳbāda ḫurrem ola mı

7.

Düşmeni arslan gibi heybetle maḳhūr itmeyen
Pehlevānlar içre hīç ad-ıla Rüstem ola mı
52.179
Ve Lehu Eyḍan
Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün
Rezec: _ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ . _

179

1.

Göster çerāġ-ı ḥüsnüñi yansun oda pervāneler
‘Āşıḳlara rāḥat budur kim nār-ı ‘ışḳa yanalar

2.

Ṣayyād-ı ‘ışḳuñ dilleri ṣayd eyleyüp ḳayd eyledi
Berkit maḥabbet bendi[ni kim] buşmasun dīvāneler

3.

‘Işḳuñ şarābın nūş idüp dilden bıraḳdı ḫamrı dil
Oldur sebeb kim acıyup görür ẓarar mey-ḫāneler

4.

Rūḥı ki rāḥat olmaya rāḥ-ı maḥabbetden içür
Ne cānı vardur kim aña dil vireler mestāneler

5.

Aḳıd Cemālī gözyaşın her dem firāḳ-ı derd-ile
Gevher-şinās olanlara ḫoş görinür dür-dāneler

133a M; - İ
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53.180
Ve Lehu Eyḍan
Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün / Müstef‘ilün
Rezec: _ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ . _
1.

Ḥaḳḳ’uñ cemālin yād idüp gel derd-ile hū diyelüm
Yārān-ıla feryād idüp gel derd-ile hū diyelüm

2.

Eyleñ ṣalā ẕākirlere Mevlā’sına şākirlere
İtme naẓar münkirlere gel derd-ile hū diyelüm

3.

Cem‘ eyleyüp ‘āşıḳları Ḥaḳḳ’ı seven ṣādıḳları
Sen ḳoy aḫī ayıḳları gel derd-ile hū diyelüm

4.

Ẕikr-ile bulan rūşenā meẕkūra olġıl āşinā
Furṣat gider ba‘de’l-fenā gel derd-ile hū diyelüm

5.

Ḥaḳẕākire ikrām ider ‘irfān-ıla in‘ām ider
Hū diyene ilhām ider gel derd-ile hū diyelüm

6.

İy ‘ayş iden ḥayvān-ṣıfat kibr eyleyen şeytān-ṣıfat
Şimden girü insān-ṣıfat gel derd-ile hū diyelüm

7.

Mevlā’yı her kim yād ide cānın Cemālī şād ide
Dil ḫānesin ābād ide gel derd-ile hū diyelüm
54.181
Ve Lehu Eyḍan
Mefā‘īlün / Mefā‘īlün / Mefā‘īlün / Mefā‘īlün
Hezec: . - - - /. - - - / . - - - / . - - -

180
181

1.

Elā iy ehl-i dil yārān du‘ā bi’l-ḫayr idüñ bize
Keremler işleri iḫvān du‘ā bi’l-ḫayr idüñ bize

2.

Ḥisāb ola bize āsān ḳaçan kim ṣorıla insān
Size Ḥaḳ eylesün iḥsān du‘ā bi’l-ḫayr idüñ bize

3.

Bize raḥmet ḳılup Raḥmān ide dil derdine dermān
Bolay ki olmaya ḥırmān du‘ā bi’l-ḫayr idüñ bize

133b M; - İ
135b M; - İ
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4.

Yarın olduḳda ten ‘uryān niçe gözler olur giryān
Daḫı çoḳ sīneler biryān du‘ā bi’l-ḫayr idüñ bize

5.

Cemālī-i ża‘īfü’ş-şān du‘ācıdur size el-ān
Ola āḫir refīḳ īmān du‘ā bi’l-ḫayr idüñ bize
55.182
Ve Lehu Eyḍan
Mefā‘īlün / Mefā‘īlün / Fa‘ūlün
Hezec: . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

1.

O kim ‘ışḳ odına pervāne düşdi
Cemālüñ şem‘ına ol yana düşdi

2.

Müdām almaz eline ḫamrı cān çün
Şarāb-ı ‘ışḳ-ıla pervāne düşdi

3.

Bıraḳdı defteri dīvānı ol kim
Firāḳuñ derd-ile dīvāne düşdi

4.

Ḥayāt-ı bī-memāta irdi ḥaḳḳā
Şu cān kim göñli sen cānāna düşdi

5.

Firāḳuñ tīġ-ıla mecrūḥ olan dil
Ciger ḫūnıyla çeşmi ḳana düşdi

6.

Şu kim ḥüsnüñ kitābından bir āyet
Ki bildi ‘ilm-ile ‘irfāna düşdi

7.

Cemālī bendeñi ḳıl āşinādan
Çü hicr-ile şehā bīgāne düşdi
56.183
Ve Lehu Eyḍan
Mef‘ūlü / Mefā‘īlün / Mef‘ūlü / Mefā‘īlün
Muzāri‘: _ _ . / _ . _ _ /_ _ . / _ . _ _

1.

182
183

136a M; - İ
145a M; - İ

Bi’llāhi gelüñ yārān yalvaralum Allāh’a
Zār ile ḳılup efġān yalvaralum Allāh’a
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2.

Yalvarmayan ol Ḥaḳḳ’a ādem degül ol ḥaḳḳā
İmdi gelüñ iy iḫvān yalvaralum Allāh’a

3.

Nefs olmadı çün ṭāyi‘ geçdi bu ‘ömür184 żāyi‘
Mercūdur ki ide ġufrān yalvaralum Allāh’a185

4.

Ḥaḳ’dan yanın unutduḳ çoḳ dürlü günāh itdük
Maġfūr ola bu ‘iṣyān yalvaralum Allāh’a

5.

Sīne olmadı çün meşrūḥ ‘iṣyān-ıla cān mecrūḥ
Şāyed ide bir dermān yalvaralum Allāh’a

6.

Bülbül gibi olmaduḳ gül būyını almaduḳ
Çün murġ-ı seḥer nālān yalvaralum Allāh’a

7.

Gel sen de Cemālī’yle aġla dem ü göz bile
Gözyaşına ḳarup ḳan yalvaralum Allāh’a
57.186
Ve Lehu Eyḍan
Fa‘ūlūn / Fa‘ūlūn / Fa‘ūlūn / Fa‘ūlūn
Mütekārib: . - - / . - - / . - - / . - 1. Ża‘īfem naḥīfem İlāhī meded ḳıl
Ki sensün ḳamunuñ penāhı meded ḳıl
2. ‘İnāyet yitişdür ki ‘āciz ḳuluñam
Eyā cümlenüñ pādişāhı meded ḳıl
3. Yüzümüñ ḳarası ḳatı çoḳdur iy vay
Sen aġ it bu rūy-ı siyāhı meded ḳıl
4. Evāmirde süstem nevāhīde cüstem
Yaraşur ki idem ben āhı meded ḳıl
5. Gerekdür ki şām [u] seḥer aġlayam ben
Ki irdüm dün [ü] gün günāhı meded ḳıl

184

Osmanlıca lügatlerdeki şekli “ ‘ömr” olan bu kelime vezin icabı “ ‘ömür” olarak
metne alındı.
185
Bu mısrada vezin aksamaktadır.
186
147b M; - İ
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6. Günāhı çoġ olan kişiye revādur
Ki diye idüp āh [u] vāhī meded ḳıl
7. Maḥaldür diriye dimek bel ölüye
Diye ḳabri üzre giyāhı meded ḳıl
8. Celālüñ ḥaḳı-çün Cemālī’ye raḥm it
Kemāl ile luṭf u verāhı (?) meded ḳıl
58.187
Ve Lehu Eyḍan
Müfte‘ilün / Müfte‘ilün / Müfte‘ilün / Müfte‘ilün
Rezec: _ . . _ /_ . . _ /_ . . _ / _ . . _
1. Gitdi ‘ömür ġaflet-ile hey n’ideyin vey n’ideyin
Geçdi günüm miḥnet-ile hey n’ideyin vey n’ideyin
2. Nebileyin n’eyleyeyin nic’edeyin kim dün ü gün
Yanar içüm firḳat-ile hey n’ideyin vey n’ideyin
3. Nefse uyup yol ḳoyup ehl-i ṭarīḳ[uñ] irdügine
İremedüm himmet-ile hey n’ideyin vey n’ideyin
4. Her ki ṭalebde bugüni yarına ḳor yerine ol
Vaṣl ola mı ḳurbet-ile hey n’ideyin vey n’ideyin
5. Yiryüzi hep ‘ibret-idi ehl-i baṣīret olana
Baḳamadum fikret-ile hey n’ideyin vey n’ideyin
6. Rabbi bugün ṣuçum añup yalvaruram tā ki yarın
Ben demiyem ḥasret-ile hey n’ideyin vey n’ideyin
7. ‘Ömr-i Cemālī bī-dirīġ irdi yaḳīn āḫirete
Sa‘y idemez ġayret-ile hey n’ideyin vey n’ideyin
59.188
Ve Lehu Eyḍan
Mefā‘ilün / Fe‘ilātün / Mefā‘ilün / Fe‘ilün
Müctes: . - . - / . . - - / . - . - / . . 187
188

147b M; - İ
147b M; - İ
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1. Zihī [ki] nefs-i le’īmüm ile kişi görinür
Hevā yolında velīkin gezer yürür sevinür
2. Ḳaçan ki ma‘ṣiyet-i ḳavī cüst irişür189
Hemān ki ṭā‘at ola key ża‘īf [ü] süst erinür
3.

Umūr-ı āḫireti żāyi‘ olsa hep ġamı yoḳ
Velī meṣāliḥ-i dünyā ki kem ola yirinür

4.

Bugün o190 kim edeb-içün let urmaya nefse191
Yarın ḫalā’iḳ içinde döger dizin urınur

5.

Çü şükr-i Mün‘im-i Bārī’de ḳāṣır oldı bu nefs
Ḳanā‘at eylese bārī anuñla kim barınur

6.

Göñül sen uyma o nefse ki bil büküp idemez
‘İbādeti Ḥaḳ’a yine gögüs gerer gerinür

7.

Rıżā-yı Ḥaḳḳ’ı gözet gel Cemālī virme göñül
Hevā-yı nefse ki ḳalbüñ anuñ-ıla arınur
60.192
[Murabba‘]193
Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilātün / Fā‘ilün
Remel: - . - - / - . - - / - . - - / - . –

1.

189

İtmedüň nān ü nemek ḥaḳḳını sen yād a göňül
Nefs ü ‘aḳl ü cān u sırrı ḳılmaduň şād a göňül
Eyledüň cevr ü cefā resmini194 bünyād a göňül
Dād elüňden a göňül feryād elüňden a göňül

Bu mısrada vezin aksamaktadır.
Nüshada “ol” biçiminde yazılan bu kelime vezin icabı “o” olarak metne alındı.
191
Nüshada “nefsine” biçiminde yazılan bu kelime vezin icabı “nefse” olarak metne
alındı.
192
183b İ; 155a M
193
Her iki nüshada “Ve Lehu Eyḍan” biçiminde olan bu başlık tarafımızdan şiirin
nazım şekli olan “Murabba‘” olarak değiştirilmiştir.
194
Her iki nüshada “resmine” biçiminde yazılan bu kelime anlam icabı “resmini”
olarak metne alındı.
190
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2.

Bilmedüň hem almaduň benden naṣīḥat a göňül
Olmaduň hem ḳılmaduň ‘ālemde rāḥat a göňül
Dimedüň kim irişe birgün fażāḥat a göňül
Dād elüňden a göňül feryād elüňden a göňül

3.

A göňül bi’llāhi n’içün böyle işler idesün
Ṭoġrı yolı terk idüp sen egri yola gidesün
Bilmezüm kim ṣoňra iy bī-çāre miskīn n’idesün
Dād elüňden a göňül feryād elüňden a göňül

4.

Dilde fikrüň niyyetüň ḥālüň nedür bildür diye
Aġzuň içre ḫod dilüň var imdi gel bir söyle ya
Hey bu iş lāyıḳ degüldür dir anuň sözi ḳo ya
Dād elüňden a göňül feryād elüňden a göňül

5.

Bu Cemālī’yi195 ‘aceb āvāre ḳılduň ṣubḥ u196 şām
‘Aḳlın alup yeldürürsün yoḳ yire dün gün müdām
Fitne vü mekrüň henüz olmadı mı daḫı temām
Dād elüňden a göňül feryād elüňden a göňül
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