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ÖZET

Klasik Türk Edebiyatında Lâmiî, Âşık Ömer, Sünbülzâde Vehbî, Rahmî, Sücûdî, Vahyî, Zarîfî, Zamîrî, Fazlî,
Sa‛dî, Râşid, Reşîd, Lebîb, Fennî, Emînî, Sâbit, Zîver,
Sâmî, Enderunlu Vâsıf gibi ikinci derece şairler yanında
Ahmed Paşa, Nâbî, Nedîm, Şeyh Gâlib gibi şöhretlerin de
iltifat ettiği bir kullanım olan lugaz şairlerinden biri de
Arayıcızâde Ferdî Hüseyin’dir. Hikâye-i Erdeşîr ü Şâpûr
ve Sad-nâme adlarıyla da bilinen Şâpûr-nâme isimli
mesnevîsi yanında, bilâdiyesi, tarih şiirleri ve lugazları
vardır. Edebiyatımızın en fazla lugaz yazan şairleri
arasında sıralanabilecek Ferdî’nin bu lugazları kendi
eserlerinin bulunduğu yazmalarda ve çeşitli mecmûalarda
karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede bu metinlerin özellikleri üzerinde durulacak ve lugazlar edisyon kritikli
metin olarak sıralanacaktır.
ANAHTAR KELİMELER

Lugaz, bilmece, 17. yüzyıl, Ferdî.

ABSTRACT

In classical Turkish literature one of the lugaz poets is
Arayıcızâde Ferdî Hüseyin. Lugaz is a writing style
which is favoured by known poets like Ahmed Paşa, Nâbî,
Nedîm, Şeyh Gâlib and also by the less known poets like
Lâmiî, Âşık Ömer, Sünbülzâde Vehbî, Rahmî, Sücûdî,
Vahyî, Zarîfî, Zamîrî, Fazlî, Sa‛dî, Râşid, Reşîd, Lebîb,
Fennî, Emînî, Sâbit, Zîver, Sâmî, Enderunlu Vâsıf. Ferdî
has a mesnevî named Şâpûr-nâme which is also known as
Hikâye-i Erdeşîr ü Şâpûr and Sad-nâme and also he has
bilâdiye, historical poems and lugazs. He is one of the
leading poet in Turkish literature as many lugaz writer
and we can read his lugazs in some mecmûas and in some
manuscripts which also has his other works. In this
article, the characterictics of these works will be examined
and the lugazs will be arranged as a text with edition
critics.
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Klasik Türk Edebiyatında özellikle muamma ve lugaz adı verilen
bilmecelerin yazıldığı ve bu vadide şiir söyleyen bazı şairlerin isimlerinin
kaynaklarda sıkça zikredildiği malumdur.1 Lâmiî, Âşık Ömer, Sün*

Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul (mjgan.cakir@gmail.com).
1
Konuyla ilgili mesela bkz. Durmuş-Uzun 2003: 221-23, Toprak 2001: 97-110, Sarı
2012: 251-62, Çapan 2005: 205-22, Demirkazık 2010: 35-80, Egüz 2010: 297-311, Dilçin
2010: 335-41, Çelebioğlu 1978: 43-7, Öztoprak 2007: 145-79 v.b.
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bülzâde Vehbî, Rahmî, Sücûdî, Vahyî, Zarîfî, Zamîrî, Fazlî, Sa‛dî, Râşid,
Reşîd, Lebîb, Fennî, Emînî, Sâbit, Zîver, Sâmî, Enderunlu Vâsıf gibi ikinci
derece şairler yanında Ahmed Paşa, Nâbî, Nedîm, Şeyh Gâlib gibi şöhretlerin de iltifat ettiği2 bir kullanım olan lugaz şairlerinden biri de Arayıcızâde Ferdî Hüseyin’dir. İstanbul doğumlu olan Ferdî’nin asıl adı Hüseyin’dir, babasının adı ise Abdullah’tır. Arayıcızâde lakabıyla tanınan
Ferdî tahsilinden sonra bazı paşalara kethüda olmuş, Kahire’de şehir
havalesi ve mukabelecilik görevlerinde bulunmuştur. Dîvân efendisi ve
sipah kâtipliği de yaptıktan sonra, maliye tezkireciliğine tayin edilmiştir.(Şeyhi Mehmed Efendi 1989: 470) Nüktedanlığı sebebiyle Râmî Mehmed Paşa’nın dikkatini çekip onun çeşitli ihsanlarına nail olmuştur. İstanbul’da ölen Ferdî’nin ölüm tarihi Beliğ’in Nuhbetü’l-âsâr’ında (İsmail
Beliğ 1999:315), Mehmed Süreyya’nın Sicill-i Osmânî’sinde (Mehmed Süreyya 1997: 16) ve Nâil Tuman’ın Tuhfe-i Nâilî’sinde (Mehmet Nail Tuman 2001: 764) 1120/1708; Sâlim (Sâlim Efendi 2005: 546), Safâyî (Mustafa Safâyî Efendi 2005: 481), Mehmed Sirâceddin (Mehmed Sirâceddin
1325: 135) tezkireleri ile Bursalı Mehmed Tahir’in Osmanlı Müellifleri’nde
(Bursalı Mehmed Tahir 2000: 70) 1121/1709 olarak kaydedilmiştir.
Ferdî Hüseyin’in hayatının bir kısmında Edirne’de bulunmuş olabileceği kanatinde olduğumuzu da belirtmek isteriz. Eğer Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesi, Revan Bölümü, 1980 numarada kayıtlı yazmada
Ferdî’nin yazdığı tarih şiirlerinde arasında yk. 69a’da yer alan “Tāríĥ-i
çeşme-i ĥod gofte der Edirne” başlıklı şiir ona aitse 1115/1703-4 tarihinde, yani vefatından birkaç sene evvel Edirne’de bir çeşme yaptıran şair
bu çeşmenin yapımına bizzat aşağıdaki tarihi düşürmüştür:
Āb üzre bestedür bu kühen çarĥ-ı nílgūn
Dehrüñ śebātı olmaduġın híç bilür misiz
Āb-ı revān didükleri ‛ömrüñ güźārıdur
Seyrin o cūybār-ı ŝafānuñ ider misiz
Ey teşnegān bu çeşmeye tāríĥ-i mā’idür
‛Aşķ-ı Ģüseyn’e nūş idiñüz āb-ı pāki siz

2

Durmuş-Uzun 2003: 223.
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Ferdî’nin mevcut olan en hacimli eseri bazı kaynaklarda Sad-nâme adıyla
da geçen Şâpûr-nâme veya Hikâye-i Erdeşîr ü Şâpûr adlı mesnevîsidir.3
Fe‛ilâtün mefâ‛ilün fe‛ilün kalıbıyla oluşturulan eserin içinde mefâ‛ilün
mefâ‛ilün mefâ‛ilün mefâ‛ilün kalıbıyla III. Ahmed’in tahta çıkışıüzerine
yazılmış bir cülûsiyye de bulunmaktadır. Şâpûr-nâme konusunu Firdevsî’nin Şeh-nâme’sinden alan bir mesnevî olup Erdeşîr’in oğlu Şâpûr’un,
içinde aşk hikâyesi de barındıran macerasını anlatmaktadır. 2008 tarihinde tek nüsha üzerinden yayımlanan mesnevînin beyit sayısı bu baskıda
1183’tür. (Ercan 2008)4 Eser için Rumeli kazaskeri Abdülbaki Ârif,
Seydîzâde hazinedarı Tâ’ib, Bektaşiyeden Lutfî Şorbacı, Kütahya Mevleviyetinden ma‛zul Burusevî Tâlib, Kadrîzâde Hamdi Çelebi ve Hafîd-i
Nev‛îzâde Çelebi tarafından takrîzler de yazılmıştır.5
Ferdî Hüseyin’in diğer bir eseri Cemâl Kurnaz tarafından ilim âlemine tanıtılan Bilâdiye’sidir.6 “Esmâ-yı büldân ber-vech-i îmâ verümûz”
başlığını taşıyan ve Kurnaz neşrinde 42 beyitten oluşan bu kasîde Türk
Edebiyatı’nda örneği çok görülmeyen, tamamıyla belde isimlerinin birden fazla manaya gelebilecek şekilde kullanımıyla oluşturulmuş orijinal
metinlerdendir.7
Bağdatlı İsmail Paşa Keşfü’z-zünûn Zeyli’nde şairin bir Dîvân’ı olduğunu söylüyorsa da eser elde bulunmamaktadır (Bağdatlı İsmail Paşa
1947: 522).8 Ferdî Hüseyin’in biyografik kaynaklarda ise sadece bir beytine yer verilmektedir:
3

Ferdî’nin künyesi ve eserleri için bkz. Karabulut [t.y.]: 481-82.
Konuyla ilgili bkz. Ercan 2007: 71-93.
5
Bkz. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Böl., nu. 1980, yk. 1b-3b.
6
Konuyla ilgili bkz. Kurnaz 1995: 299-310. Burada Ferdî’nin lugazlarıyla ilgili bu
çalışmayı yapmam için destek veren Prof. Dr. Cemâl Kurnaz’a teşekkürü bir borç
bilirim.
7
Metnin yeni beyitlerinin tespiti hususunda bkz. Karacasu 2008: 257-73, Çakır 2010:
173-82.
8
Ali Rıza Karabulut, a.g.e.’de dîvânın İzmir Milli Kütüphanede bulunan bir
nüshasına işaret etmektedir. Ferdî isimli şairin bu dîvânında Arayıcızâde’ye ait
olduğuna dair bir kayıt bulunmamaktadır. Eser için yazmalar.gov.tr.de ise Ferdî
Hüseyin b. Abdullah Kastamonî’ye ait olduğu kaydı bulunmaktadır. Nitekim
dîvânla ilgili yapılan iki ayrı tezi incelediğimizde bu dîvânın Abdullah Ferdî’nin
eserinin yeni bir nüshası olduğunu gördük. Bkz. Avcıl 2010, Ertaç 2004.
4
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Görüp ān-ı ruĥın öpdüm elin ol şūĥ-ı fettānuñ
Daĥı yādumdadur bi’llāh Ferdí çıķmaz ol el-ān
(Şeyhî Mehmed Efendi 1989: 470, İsmail Beliğ 1999: 315, Mustafa Safâyî
Efendi 2005: 485, Sâlim Efendi 2005: 546, Mehmed Sirâceddin 1325: 135,
Mehmet Nâil Tuman 2001: 764)

Ferdî’nin tarih şiirleri de bulunmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Bölümü, nu. 1980’de kayıtlı ve Ferdî külliyatını ihtiva
ettiğini söyleyebileceğimiz yazmada şairin tarih şiirleri yer almaktadır.9
Bu tarih şiirleri içinde mensur bir metin daha bulunmaktadır ki bu metin
Ferdî Hüseyin’in dîvândan bir mansıb talebinde bulunduğu bir dilekçe
hüviyetindedir.10 Ferdi bu mensur arzıhâlinde Sultan Ahmed’den
Şehzâde İsa’nın doğumu vesilesiyle söylediği tarih şiirini de aracı kılarak
“manāŝıb-ı dívāniyyeden biriyle mesrūr u kām-revā” buyurulmasını rica
etmektedir. Bahsini ettiği sekiz kıt‛a tarih şiiri yazmada dilekçenin hemen
ardında yer almaktadır.11 Ayrıca 65b-66b yaprakları arasında “Ġazel-i
Ķadrí Tesdís-i Faķír” ve 70b-71a arasında “Der ģaķķ-ı Dervíş Muŝšafā
Ķıŝŝa-ĥᵛān bā-emr-i Ķara Meģmed Paşa vālí-i Mıŝr” başlıklı şiirlerde bulunmaktadır.
Arayıcızâde Ferdî Hüseyin’in şairliği konusunda yorumda bulunan
kaynaklar onu genel olarak başarılı buluyorlar. Özellikle Şâpûrnâme’ye
takrîzi olan şairlerden Tâ’ib’in12 övgü dolu ifadeleri bu bakımdan dikkate
9

yk. 54b-74b.
yk. 58a-59a.
11
yk. 59a-61a.
12
Salih Sâdâvî Osmanzâde Tâ’ib Dîvânı üzerine yaptığı doktora çalışmasında (Sâdâvî
1987: 467-69) bir mecmûada tespit ettiği takrîzin Osmanzâde’ye ait olduğunu zannederek şiirler içine dâhil etmiştir. Oysa ki Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi,
Revan Böl., 1980 numarada kayıtlı takrîzin başında “Seydîzâde hazînedârı Tâ’ib”e
ait olduğu kayıtlıdır ki bu Tâ’ib Sâlim tezkiresine göre “Kör Müftî namıyla tanınan
ve vezir Seydîzâde Mehmed Paşa’nın hazinedarlığını yapmış olan Mustafa isimli
şahıstır”. (Sâlim Efendi 2005: 256-58). Yine bahsi geçen Salih Sâdâvî’ye ait tezde s.
576’da Ferdî için söylenmiş bir hiciv manzumesi bulunmaktaysa da şiirin kayıtlı olduğu mecmûayı tespit edemediğimizden kime ait olduğu konusunda tereddütlerimiz bulunmaktadır. Bahsi geçen şiir aşağıdaki gibidir:
Dirler ise Arayıcızāde
Kām-rān oldı yine mey süzeyor
Aŝlı yoķdur faķíri dün gördüm
İgne yutmış köpek gibi gezeyor
10
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şayandır. Tâ’ib Ferdî’yi yeni ve orijinal ifadeler kullanan, her bir beyti
diğerinden güzel bir eser yazan, belagat ülkesinin hükümdarı ve fesahat
mülkünün de sahibi olarak vasıflandırıyor. Şehnâme sahibi Firdevsî’nin
bile onun nazmını gördüğünde öpeceğini ifade ediyor. Şiirin sonunda ise
Ferdî’nin bu müstesna eserinin padişaha hediye edilmeye layık olduğunu belirtiyor:
Ferd-i kâmil-hüner bülend-iķbāl
Maĥlaŝı oldı ģāl ü şānına dāl
Olmış ebyātı cümle berceste
Ne ķadar lušf olursa şāyeste
Bu sütūde feríde-i ġarrā
Tuģfe-i şehriyār olursa sezā
Ĥāme-i Tā’ib-i tenük-māye
Böyle naķş itdi ĥatm u imżāya
Ģaķ niyāzın ide ķarín-i ķabūl
Rūz-ı maģşer ola şefí‛i Resūl13

Yine aynı esere takrîz yazanlardan Rumeli kazaskeri Abdülbâkî Efendi
Nāžımı lāyıķ-ı ‘ināyetdür
Nažm-ı pāki sezā-yı raġbetdür14

İfadeleriyle, Lutfî Şorbacı,
Ger ‘Ašāyí göreydi güftārın
Ģırz-ı cān eyler idi āśārın
Anı el üzre šutsalar yiridür
Ŝanki āśār-ı ĥamsenüñ biridür15
13

Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, Manzum 774, yk. 168b-169a; İstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 3904, yk. 89b-90a; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Böl., nu. 1980, yk. 2a-2b. Aynı şiirle ilgili bkz. Sâdâvî 1987: 467-69.
14
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Böl., nu. 1980, yk. 1b.
15
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Böl., nu. 1980, yk. 3a.
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Hafîd-i Nev’izâde ise
Cem‛ idüp bir yire niçe verdi
Gülşen-i nažmuñ oldı nev ferdi
Dídeler ģaķ budur bu vādíde
Görmedi böyle dürr-i nā-díde
Ĥabbeźā ĥabbeźā ne ehl-i hüner
Nevk-i ĥāmeyle deldi niçe güher

gibi beyitlerle Ferdî ve eseri Şâpûr-nâme’den övgüyle bahsetmişlerdir.
Kaynaklar Ferdî’nin lugaz ve tarih söylemede mâhir bir şair olduğunu belirtiyorlar. Safâyî “Ma‛ārife dā’ir ba‛żı iĥtirā‛ı ve fenn-i tāríĥ ve
luġazda ziyāde nām u şānı vardır” (Mustafa Safâyî Efendi 2005: 481) derken, Sâlim (Sâlim Efendi 2005: 546) ve aynı ifadelerle Mehmed Sirâceddin
“Ĥuŝūŝā luġaz-gūluķda muvaffaķ u tízkār ve šab‛-ı āteş-pāresi ol vādíde
pür-iķtidār idi” (Mehmed Sirâceddin 1325: 135) görüşündedirler.
Ferdî’nin çeşitli şiir mecmûalarında ve eserlerinin bulunduğu yazmalarda birçok lugazına tesadüf edilmektedir.

Ferdî’nin Lugaza Bakışı
Arayıcızâde Ferdî’nin yazdığı şiirlere bakıldığında lugazla ilgili iki
ayrı yaklaşımının olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunlardan ilk yaklaşıma göre lugaz bir eğlence aracıdır ve çözülemezse çok sıkıntıya düşülmemesi gereken bir bilmecedir. Bu yaklaşımı destekleyen ifadelere
Ferdî’de çok rastlanmıyor. Mesela,
Ĥayli eglencedür bu rindāna
Nažar eyle gel atma yabana ( L 11)

ya da
Bunı bilmekde çekme gel ta‛abı
Âhen-i serd dökmedür celebi (L 9)

gibi beyitler bu yaklaşımın bir eseridir. Diğer yaklaşıma göreyse lugazlar
çözümü çok ciddiyet gerektiren bilmecelerdir. Şair her ne kadar lugazı
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zaman zaman bir eğlence aracı olarak görse de çoğunlukla bu meselelerin
halline ciddiyetle yaklaşmakta ve lugazların çözümünü önemli görmektedir:
Ŝad-hezār āferín o maĥdūma
Buñı derk ide ire mefhūma (L 29)

gibi beyitlerde bu yaklaşımın bir sonucu olarak bilmeceleri hall edenler
için de duaları ve çeşitli armağanları mevcuttur: Bilenin hanesi mamur ve
şen olsun; zarifler onun kulu kurbanı olsun; halledene bisat, berat ve
hil‛at-i fâhir verilsin; taze belli civan kucaklasın; Zühre’yi çengi ile alsın;
anlayan zata tahsinler ve aferinler olsun…
Ferdî’nin lugazlarının çoğunluğunda lugaz yazımında genellikle
karşılaşıldığı üzere şairin mahlası bulunmamaktadır. Yalnızca Âmil Çelebioğlu’nun da bahsettiği gibi nisbeten uzun olan beş lugazda şairin adına
tesadüf edilmektedir. (Çelebioğlu 1978: 44) Bunlar aşağıdaki gibidir:
Luġazı Ferdí böyle gizlemeden
Farķ yoķ ‛ayb-ı nāsı gözlemeden(L 41)
Fehm iden źihne Ferdiyā taģsín
Bilinür bunda rütbe-i žurafā (L 44)
Ferdiyā āferín ol ehl-i dile
Vāżıĥ iken bu sırrı šab‛ı bile (L 45)
Yine Ferdí nedür bu tāze ĥayāl
Olmış iken yine períşān-ģāl (L 47)
N’eyler ķudūm-i pākine cān itmeyüp fedā
Geldükde yār ĥāneye Ferdí-yi nüktedān (L 52)

Ferdî lugazlarını yazarken genellikle mesnevî nazım şeklini kullanmıştır. Tespit edebildiğimiz 53 lugazın 49’u mesnevî, 3’ü gazel, 1’i ise
kıt‛a nazım şekliyle yazılmışlardır. Lugazların beyit sayıları muhteliftir.
En fazla beyit sayısı 16 ile 45. lugazda, en az ise 4 ile12, 31 ve 37. lugazlarda mevcuttur. Genelde şair 9 veya 10 beyitlik metinler yazmayı tercih
etmiştir. Ferdî’nin şiirlerinde kullandığı vezinler ise aşağıda bulunan
tablodaki gibidir:
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Aruz Kalıbı
mefâ‛îlün mefâ‛îlün fe‛ûlün
fe‛ilâtün mefâ‛ilün fe‛ilün
fe‛ûlün fe‛ûlün fe‛ûlün fe‛ûl
fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün

Lugaz Numarası
1, 7, 10, 20, 38
2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50,
51, 53
6
43, 48

Sayısı
5

52

1

mef‛ûlü fâ‛ilâtü mefâ‛îlü fâ‛ilün

44

1
2

Yukarıdaki tablo aslında lugazlarıngenellikle bahr-ı remelden
fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün kalıbıyla yazıldıkları görüşünün aksine bir görünüm sergilemektedir. (Çelebioğlu 1978: 43) Şair en çok bahr-ı cedîtten
fe‛ilâtün mefâ‛ilün fe‛ilün kalıbını tercih etmiştir.
Burada Ferdî’nin lugazlarının bir özeliğinden de bahsetmek gerekmektedir. Hamidiye ve Nadir Eserler nüshalarında bazı lugazların başına
aynı dîvânlarda olduğu gibi “Ģarfü’d-dāl, Ģarfü’r-rā, Ģarfü’s-sín, Ģarfü’ş-şın, Ģarfü’ŝ-ŝād, Ģarfü’š-šā, Ģarfü’l-‘ayn, Ģarfü’l-ġayn, Ģarfü’l-fā,
Ģarfü’l-ķāf, Ģarfü’l-kāf, Ģarfü’l-mím, Ģarfü’l-yā” başlıkları koyulmuştur. Buna benzer bir başka durum Himmetzâde Abdî’nin lugazlarında
karşımıza çıkmaktadır. (Öztoprak 2007) Abdî’nin lugazlarının Topkapı
Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine Bölümü, 1050 numarada bulunan
yazması “Dîvân-ı Lugaz” başlığını taşımaktadır ve aynı Ferdî’nin bahsi
geçen nüshasındaki gibi başlıklarla bölümlenmiştir. Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Abdî’nin böylelikle dîvân kelimesini kitap, defter, risale gibi geniş bir anlamda kullandığı kanaatine varmaktadır (Öztoprak 2007: 151).
Yine Ferdî’nin lugazlarını ihtiva eden Hamidiye, Nadir Eserler ve
Revan nüshalarında şiirlerden evvel “Ŝadūķí-i Pír”16 adlı kimliğini tespit
edemediğimiz bir şairin manzum takrîzi de yer almaktadır. Sadûkî Arayıcızâde’den övgüyle bahsetmekte, onun şiir ve inşada maharetli olduğunu söylemektedir.Yine şaire göre Ferdî Hüseyin lugaz sahasında ise
bir büyücü mesabesindedir.
16

Şairin adı Revan nüshasında mevcut değildir.
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Sonuç
Klasik Türk Edebiyatının orijinal bir kullanımı olan lugaz, aynı zamanda bilmeceye düşkün Dîvân şairinin eğlenme ve eğlendirme aracı
olarak değerlendirilebilir. III. Ahmed’in padişahlık devrini de gören
Ferdî Hüseyin gibi bir şairin devrinin eğlence ruhuna uyan “lugaz” gibi
bir türü kullanması şaşırtıcı olmasa gerektir. Kaynakların Râmî Mehmed
Paşanın iltifatına mazhariyetine “nüktedanlığı”nın vesile olduğunu söylemeleri lugazın Ferdî Hüseyin’in eğlenceye düşkün karakterine de uygun olduğunu kısmen kanıtlamaktadır. Şairin çözümü ayrı bir mesai
gerektiren lugazlarının sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Şiirlerinde
kimi zaman ciddiyetli, kimi zaman alaycı, kimi zaman da şakacı yönünü
sergilediğini gördüğümüz şair büyük ihtimal bunları bulunduğu meclislerde arkadaşlarıyla paylaşıyordu.
Arayıcızâde’nin bir zekâ mahsulü olan bu şiirleri incelendiğinde
tezkirelerin söyledikleri gibi başarılı olduğunu ifade etmek yanlış olmaz.
Bir mesnevî yazan, bilâdiyesi ve tarih şiirleri de bulunan Ferdî, eserlerine
muhteva ve şekil bakımından yaklaşıldığında bu başarısını sergilemektedir. Lugazları birçok mecmûada karşımıza çıktığına göre hem devri hem
sonrasında tanınan ve sevilen şiirler olmalıdır. Bunlar Ferdî için eğlenme
ve eğlendirme aracı olması yanında şairler arasında yer edinme, kendini
tanıtma, belki de hami edinme vesilesi idi.
Makalenin bundan sonraki kısmını Ferdî’nin tespit edilebilen lugazlarının metin tesisi oluşturmaktadır. Bu bölümde şiirler öncelikli olarak
aşağıda belirtilen nüshalar üzerinden edisyon kritikli olarak verilmiştir:
1. İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 3286 (N)
2. Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Manzum 774 (A)
3. Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye 1047 (H)

4. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 1980 (R)17

17

Bu nüshada lugazların yerleri değişmiştir. Bu sebeple edisyonkritikli metinde şiirlerin hangi varakta bulunduğu dipnotlarla belirtilmiştir.
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Metin bu nüshalar üzerinden kurulurken, şiir ve özellikle lugaz
mecmûaları da taranmış, bahsedilen nüshalarda bulunmayan bir lugaz
metnin sonuna ilave edilmiştir. Eğer mecmûada yer alan lugaz ana nüshalarda da mevcutsa bu durum dipnotlar yoluyla belirtilmiştir. Metin
ortaya konulurken tamir edilebilen yerler ise köşeli parantez ( [ ] ) içine
alınmıştır.
N19b, H27b
Taķríż-i Ŝadūķí-i Pír18
..__/._._/.._
Ģüseyin nām Arayıcızāde
Ferdí maĥlaŝ o merd-i āzāde
Şi‛r ü inşāda gerçi māhirdür
Lík fenn-i luġazda sāģirdür
A25b119
.___/.___/.__
Nedür ol pír-i ser-gerdān u ģayrān
Yimez içmez oturmaz šurfa seyrān
Serin bir murġa itmiş āşiyāne
Ne āb ister o murġ andan ne dāne
Ŝarar başına bir destār-ı rengín
Degül merdāne olmaķ aña āyín
Aŝar hemyānesin lābüd miyāna
Ṭurur ortada ekśer sā’ilāne
Alup ešrāfını bir ķaç Ķızılbaş
Gice gündüz iderler ceng ü perĥāş
Üşüp başına āĥır sürĥ-serler
Ŝaçını ŝaķalını hep yolarlar
Velí bir Mevleví mū-tāb ŝan‛at
18
19

Şiir başlığı olmaksızın R 39b’de mevcuttur.
R 51a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında yk. 82a’da, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY
391’deki mecmûada da yk. 18a’da bulunmaktadır.

Arayıcızâde Ferdî Hüseyin ve Lügazları ● 137

O demde gösterür bir gūne lu‛bet
Semā‛ ider ŝafāsından o yek-fen
Burar ŝarar alınca ellerinden
Olur šamdazlaķ ol pír-i ķalender
‛Acem elçisi žann eyler görenler
220
. . _ _ / . _. _ / . . _
Nedür ol kūçe-gerd-i bí-dermān
Şeb ü rūz eylemekde zār u fiġān
Kendi źātında bir melek-ĥaŝlet
Lík tersā ile ider ülfet
Ķābıż-ı rūģ cānını almış
Ten-i zārında bir nefes ķalmış
Bir nefes ayrılursa hem-demden
İrer ol sā‛at aña ża‛f-ı beden
H28a
Birini bulsa idi bir ‛ayyāş
Žarf-ı bāde iderdi ol ķallāş
N20a
Heftdür ģarfi olma gel dil-ĥūn
Evvel ü evsašı vü āĥırı nūn
321
..__/._._/.._
Nedür ol şaĥŝ-ı šurfa-şekl-i naģíf
Kendü ķuvvetlü lík cismi ża‛íf
Síne vü peşi ser-te-ser efgār
Bu ķadar zaĥm ile degül bímār
20

R 51a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 70a’da bulunmaktadır.
21
R 51b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 70a’da bulunmaktadır.
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Muĥtefí ĥānesinde ŝubģ u mesā
Heftede bir çıķar çıķarsa dilā
Gāhí bir māh bedre itse ķırān
Ayırur bir hilālden ol ān
Ŝavm-ı Dāvud’ı ŝanki ‛ādet ider
Farżı ķor sünnete ri‛āyet ider
Ża‛f-ı cismile ŝūretā Hindí
Merkezinde demür ķazıķ kendi
Bunı ģall iden ehl-i šab‛a sezā
Ķulı ķurbānı olsalar žurefā
Ĥāme yalvarmada cenāb-ı Ĥudā
Uyuza nāĥun itmeye i‛šā
A26a

422

..__/._._/.._
Nedür ol šuhfe murġ-ı dest-āmūz
Cilve eyler gelince faŝl-ı temūz
Gördügi nāsla olup me’lūf
Gehí melfūf olur gehí mekşūf
Peri vāfir ayaġı birdür hem
Yire ķonsa keder çeker ādem
Ŝít-i şeh-perle eylese cevlān
Şeh-perinden remān olur murġān
Dümine bir şerer olsa dūçār23
Āteş olur o demde dūzaĥ-vār
Gelse teşrín-i evvel ü śāní
Ola merdūd-ı šāķ-ı nisyānı
Görse bir ĥaste eylese zārí
Kārı olur enín-i bímārí
Bunı ģall iden ehl-i šab‛a sezā
Bir çelengini eylesem ihdā
22

R 51b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 70a-b’de bulunmaktadır.
23
olsa: olursa H, A, N, R.
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N20b

524

..__/._._/.._
Ol ne ŝāģib-şikem ki şekl-i dühül
Ola āġūşı gāhí ķatmer gül
Gül olursa eger olur sünbül
Sünbül olmazsa olmaz aŝlā gül
H28b
Ehl-i ĥíre gözine didi dü çār
Lík çoķdur gözi olınsa şumār
Ṭaşra ĥalķında ba‛żı ehl-i beled
Gözi farķında diyü eyledi red
Rāzın ıžhāra niçe neyzen-vār
Perde ehlidür itmezüz inkār
Şöyle pür-zū ki ķalmadı şübhem
Ṭutışur ĥaŝmı olsa da Rüstem
Bū Leheb dir aña gören rindān
Dinse اﻟﺧطﺐﻟﺗﮫﺤﻣﺎşāyān25
Başı gök olduġını görmiş çoķ
Mescide girdügini bilmiş yoķ
Bilenüñ ola ĥānesi ma‛mūr
Rūz u şeb dūdmānı hem pür-nūr
626
.__/.__/.__/._
Nedür bil bunı ey ma‛ārif-şi‛ār
Dehān u seri yoķ iki ķaşı var
Neberd-āzmā vü ģaríf-i veġā
24

R 52a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 70b’de bulunmaktadır.
25
“Odun hamalı.” 111/Tebbet/4.
26
R 52a-52b. Bu lugaz Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Manzum 567 numarada kayıtlı
şiir mecmûasında da yk. 360b’de yer almaktadır.
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İki yirden olsa ķuşaġı n’ola
Müheyyā misāfir içün ĥānesi
Ne ābı görinür ne ĥod dānesi27
O bir ĥānedür kim olur dā’imā
Şücā‛a penāh u cebāna belā28
Ķıyās itme ola o ĥāne ģaķír
Muģibbidür anuñ kebír ü ŝaġír
Rikābında anuñ ‛adū baş eger
Eger vaŝfın eylerse şā‛ir eger
Bu remzi bilen ehl-i šab‛a sezā
Bisāšile berāt virilse n’ola
N21a

729

.___/.___/.__
Nedür ol murġ-ı ābí k’ola şeb-gerd
Muvaffaķ olmaya ŝaydına her merd
Per ü bāli yoķ ammā bir ķolı var
Aña ĥıźmet ider nice ķulı var
Yidügi ekśeriyyā laģm-ı insān
Velí hażm eylemez ķayy ider ol ān30
Ġıdāsı āb líkin hażm olınmış
Anuñ da ķısmeti böyle bölinmiş
A26b
Ġıdā ķaydında olmaz çoķluķ ol ķuş
Naŝíbi aġzına gelür çü bayķuş

27

A ve R nüshalarında bu ve takip eden beytin yerleri değişmiştir.
Beyit N nüshasında bulunmamaktadır.
29
R 52b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 82a’da bulunmaktadır.
30
ider: eyler A.
28
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831
..__/._._/.._
Nedür ol Lūší kim ide her bār
‛Amel-i Lūš’ı kendüsine şi‛ār
H29a
Feylesofāne itmede tedbír
Bir livāša içün o ma‛reke-gír
Görmedüm böyle šurfa bir maġbūn
Ola Lūší vü ola hem me’būn
Bir livāša idince ol bed-kār
Biri de kendüye olur der-kār
Vefķ-ı enzālin idemez ifrāġ
Biri ardından urmaduķça yaraġ
Ģırŝı ol deñlü kim o bed-meźheb
Burnı ile ider livāšayı hep
İdüp ehl-i tabí‛ata taķlíd
Ferc ile ülfet eylemez o pelíd
Bezmi telvíś ider gelince hemān
Meclisinden ne ģažž ider yārān
Ne baķar tāzeye ne aķ ŝaķala
Źille görse şürū‛ ider ‛amele
Böyle cürmile ŝāģib-‛iffetdür
Ŝanma bí-hūde maģż-ı ģikmetdür
932
..__/._._/.._
Nedür ol šurfa ‛aķreb-i kej-düm
K’anda ne pāy ola ne dest ü ne süm
N21b
31

R 52b-53a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 70b’de bulunmaktadır.
32
R 39b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 63b-64a’da bulunmaktadır.
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Gāhí künc-i firāġ ider mesken
Gāhí mesken olur aña külĥan
Āteşe girmede ‛aceb māhir
Ŝanki şeyĥ-i Mecūs’dur kāfir
Nār-ı miģnetle yansa cismi eger
Ŝu seper āteşine dilberler
Lušf-ı maģbūbı derk idüp miskín
Eyler anuñla āteşin teskín
Sāde-rūyān bunuñla hem-ŝoģbet
Penbe āteşle ide mi ülfet
Bir yeñi yaķa görse ger ammā
Fürce virmez sürişdürürdi aña
Yimez ammā ki çoķ içer ŝuyı
Serddür šab‛ı böyledür ĥūyı
Bunı bilmekde çekme gel ta‛abı
Āhen-i serd dökmedür celebi
1033
.___/.___/.__
Nedür ol ķavs-hey’et ‛aķreb-endām
Ķomış efvāh içinde kendüye nām
Kemān-ı āhen ü kec tír kendi
Ģamíde ķāmet ü pek pír kendi
Firengí-meźheb ü tersā-‛aķíde
Geçürmiş ‛ömrin ‛ilm-i mūsıķíde
H29b
Görüp dilber anı itse tebessüm
Lisān-ı ģālile eyler tekellüm
Benān ile nevāz olınsa bí-kāst
İder āġāz u encāmın yine rāst
Hemān būs-ı leb-i dildāra ģayrān
33

R 39b-40a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 81b’de bulunmaktadır.
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Ŝanursın görmemiş híç zaĥm-ı dendān
Hele ĥūbānile ülfetde mecbūr
Aña nisbetle ehl-i perde šanbūr
A27a

1134

. . _ _ / . _ ._ / . . _
Nedür ol serv-ķadd u ĥoş-endām
İstiķāmetle ola şaĥŝ-ı be-nām
Gezer elden ele nezāket ile
Ĥalķuñ aġzın öper žarāfet ile
N22a
Keyf ehli gibi ġıdālar yir
Nefes almaz ġıdāsı olmasa ger
Gāhí ammā ġıdā yüzin göremez
Keyfi kāsid olup uzaķ süremez
İki aġızlı šurfa bir śu‛bān
Arayan bulur elbet aña nişān
Gāhí andan hüner olur ŝādır
Ŝan o mārı ‛aŝā-yı Mūsā’dur
Neye beñzer disem neye beñzer
Hele sūrāĥı yoķ neye beñzer
Ĥayli eglencedür bu rindāna
Nažar eyle gel atma yabana
1235
Ģarfü’l-bā36
. . _ _/ . _ . _ / . . _
Nedür ol çāh kim mu‛allaķ ola
Ŝuyı olduġı da muģaķķaķ ola
34

R 40a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 58a’da bulunmaktadır.
35
R 40a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 64a’da bulunmaktadır.
36
-A, -H, -R.
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İstedükçe miśāl-i şādırvān
Ābı taĥtından eyleye cereyān
Görinür ehl-i díde gerçi muģāl
Germ olur ābı ģín-i isti‛māl
Bunı berber legenidür ŝanma
Cebeci tācı diyü aldanma
1337
..__/._._/.._
Nedür ol merdek-i şikem-perver
K’ola sūrnā-zenāna reşk-āver
Āleti kāfirüñ o deñlü kebír
Anı her kim görürse dir ĥar-gír
Pertev-i māh ile šılā olmış
Sülüsü’l-bevle mübtelā olmış
Çıķarur nice tāzeyi serden
Bitürür işlerini bir yirden
H30a
Cürmine gerçi itmez iķrārı
Riķķat-i ķalbi var baña kārı
Ġıbša itmez mi aña yā Rıēvān
K’ide lābüd cinān içinde mekān
Çeşm-i ‛ibretle eyle aña nažar
Görmedüñse sašíģ-gāhını ger
N22b

1438

..__/._._/.._
Nedür ol şaĥŝ-ı ním-ten-endām
Aġzı açıķ durur ŝabāģ aģşām
37

R 40b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında yk. 64a’da, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY
391’deki mecmûada da yk. 17a’da bulunmaktadır.
38
R 40b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 64a-64b’de bulunmaktadır.
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Arı aŝģābı levś-i dünyādan
Olmadı gitdi kendi pāk-beden
Gāhí deryā gibi olur cūşān
Gāhí kef-zen çü üştür-i mestān
Ŝadrı meşrūģ kūze-püşt ammā
İ‛tibārıġaríb nāsuñ aña
Nice dinmez bu vaż‛ına hey hey
Pāk ider ise yidügini ķay
Kūhí-fıšnat bahāyim-ülfet iken
Ekśeri şehri eyleye mesken
Żarar itmez girerse de igne39
Çifti olmazsa mālik ol tekine
1540
. . _ _ / . _ . _/ . . _
Nedür ol köhne-šavr u tāze-sipāh
Hey’et-i kerr ü ferde gūyā şāh
‛Askeri cümle ĥūb-rū puserān
Anı el üzre dutmada her ān
‛Ažm-i şānın[ı] añla ey dānā
Bāda ģükm itmede Süleymān-sā
Ķuş dili ile söyleşürken hep
Manšıķu’š-šayr’ı bilmeye n‛aceb
A27b
Aña darılmasun mı yā ‛Aššār
İde dükkānı gūşesinde ķarār
Ekl ü şürbe ‛aceb riyāżeti var
Şikem-i rāhibe göre bu fenār
‛Aşķ-ı maģbūba mübtelā ancaķ
39
40

igne: ilige R.
R 40b-41a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 64b’de bulunmaktadır.
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Kesb ü kârı hemān hevā ancaķ
İdeli şimdi ĥaylí rāģatı var
İki seng āsiyāda cismi ķarār
Mū-tırāşíde vü bürehne-seleb
Böyle tecrídine ne ola sebeb
Bunı ŝanma ki dā’im ola ģamūş
İde her bir nefesde cu cu o ķuş
N23a, H30b

1641

Ģarfü’d-dāl42
..__/._._/.._
Nedür ol çarĥ-ı çenberí-timśāl
Nice mihr ile ide ‛arż-ı cemāl
Ŝūretā mihr ü māverāsı ķamer
Ķamer ü mihre yoķdur anda memer
Çihresi sille-ĥˇār-ı dest-i kesān
Görinür meh gibi kelefle ‛ayān
İtseler şehr içinde anı şehír
İder ol dem iģāša cem‛-i keśír
Kelb ü maymūn u dübb ü büzgāle
Gāh olur aña ŝūret-i hāle
Her yire rūz u şeb ider seferi
Mescide girmede olur ģaźeri
Ģıfž ider anı cümle yārānı
Sevmez aŝlā [o] görse bārānı
Ĥūb sev baķma rūy-ı fācireye
Ģaźer it uġrama o dā’ireye

41

R 41a-41b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 64b’de bulunmaktadır.
42
- A, -R.
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1743
. . _ _ / . _ ._ / . . _
Nedür ol iki šıfl-ı hem-sāye
Devr içinde ola ŝafā-māye
Ġam-ı šūfānla dönüp Nūģ’a
Mutaŝarrıf ikisi bir rūģa
Berf ü bārān içinde itdi ķarār
Cāme-i postín giyer her bār
Olsa ‛uryān cāmesinden eger
Cāme bir daĥı olmaz aña maķar
‛Ömrini bilmek isteseñ ey yār
Çoķ yaşar híç olınmaz aña şumār44
‛Ömri biñ yıl olursa çün Ādem
Birbiriyle görişmez ol tev’em
Heftümín perde ĥānedür cāyı
Yine bir āşināsı hercāyí45
Kāmilü’l-‛użv ‛ayn-ı insāndur
Cümle a‛żāsı yine noķŝāndur
Hem sepíd ü siyeh hem aŝġar olur
Ezraķ olur hem ü hem aģmer olur46
N23b
Nūr iken žulmet içre oldı mekín
Nūr-ı žulmetdür aña ehl-i yaķín
Bunlaruñ ikisi de gerdíde
Kār nā-díde vü cihān-díde
İki seyyāģdur ider seyrān
Belki seffāģdur dökerler ķan
Şiddet-i seyrine nihāyet yoķ
‛Aksine źāhibüñde ġāyet yoķ
43

R 41b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 64b-65a’da bulunmaktadır.
44
Bu lugazın aşağıdaki beyitleri A nüshasında mevcut değildir.
45
bir: dir N, R.
46
olur hem ü hem: olur u kimi R.
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Seçemez nüktesini nā-bínā
Gözlüye gizlü yoķ dimiş ‛uķalā47
H31a
Maġz-ı bādāmdur didi derģāl
Göz terāzūsına urup baķķāl
1848
..__/._._/.._
Nedür ol bed-liķā vü sím-endām
İģtirām ide aña ehl-i kirām
Şālı dūşında šavrsālūsí
‛Ādil üžālimüñ de me’nūsı
Tepegöz diyü ta‛n ider žurefā
Aġzınuñ ölçüsin bilür ‛urefā
Diyemem vaŝfın ister iseñ eger
Gūyiyā bir ģarāmí bil bekler
Ķalem ü levģa ile sevgendi
Ki kesici yataġıdur kendi
A28a

1949

Ģarfü’r-rā50
..__/._._/.._
Nedür ol kūze-püşt-i pür-efkār
Ola bir taĥta ĥānede der-kār
Leben ü laģm u nān ekl itmez
Hem-reh olmazsa bir yire gitmez51
47

gizlü: gizli R.
R 42a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 65a’da bulunmaktadır.
49
R 42a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 65a-65b’de bulunmaktadır.
50
-A, -R.
51
olmazsa: olmasa R.
48
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Böyle bir gürisne çeşm ki eger52
Her ne görse hemān gözile yir
Ŝā’im olur gehí ider ifšār
Yidügin ġayr içün ider iģżār
Ĥāriş-i püşte mübtelā olmış
Źevķı ancaķ ķaşınmada bulmış
Lāzım olursa ĥıźmete ķā’im
Müte‛addí olursa da lāzım
N24a
Ne çerende direm ne perrende
Ser-te-ser cism-i zārı derrende
2053
Ģarfü’s-sín54
.___/.___/.__
Nedür ol šurfa ef‛í k’ola tev’em
Başı ķuyruġı bir ikisinüñ hem
Birinüñ ķuyruġı birisine baş
Ne göz vardur birisinde ne ĥod ķaş
O birinüñ de başı aña ķuyruķ
İkisi de degül başına buyruķ
İkisinüñ de baġludur miyānı
Ziyānı çekilür boş ķorsañ anı
Bir ‛użvı gitse irer aña noķŝān
Bunı da böyle ĥalķ itmiş o Sübģān
Bilinmez gerçi kim bir özge sırdur
Bilen yanında ikisi de birdür
Bunı her kim bilüp eylerse iź‛ān
Birin ceybinde bulsun o müselmān

52

Mısraın vezni problemlidir.
R 42a-42b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 81b-82a’da bulunmaktadır.
54
-A, -R.
53
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H31b

2155

..__/._._/.._
Nedür ol kūze-püşt-i pür-sūrāĥ
K’anda ne pāy ola ne dest ü ŝımāĥ
Maraż-ı cederíden olup bímār56
Çihresinde çiçek ‛alāmeti var
Anı ŝıķdı ŝızırdı çoķ kimse
Aldı āĥır vücūdını nem ise
Āb-ı telĥ idi aña āb-ı ģayāt
Āb-ı şíríni gördi irdi memāt
Böyle dir vāķıf olan ehl-i suĥan
Nice źí-rūģa cismin itdi vašan
Bunı bilmek dilerse ger yārān
Eylesün ol cezíreyi seyrān
2257
Ģarfü’ş-şın58
..__/._._/.._
Nedür ol şāhed-i ĥuceste-cemāl
Ki gören eyleye Mecūs’ı ĥayāl
Meclis-i ehl-i dilde dil-cūdur
Nerm šab‛ıla āteşín-ĥūdur
N24b
Rūşení bir Işıķ gibi dā’im
Deyr ü mescidde olmada ķā’im
Perçeminden gehí aŝarlar anı
Bí-günehāteşe yaķarlar anı
55

R 42b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 65b’de bulunmaktadır.
56
Mısraın vezni problemlidir.
57
R 42b-43a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 65b’de bulunmaktadır.
58
-A, -R.
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Rūzgārını ĥoş geçürse eger
‛Ömri olduķça görmez idi żarar
Ģažž ider anı her gören ĥaste
Virse ser-riştesini bir deste
Gerçi pür-şevķ lík tíre-derūn
İremez aña raĥş-ı šab‛-ıĥarūn
Püşt-i rūyını idemez ta‛yín
Fikr-i bisyār iderse šab‛-ı rezín
2359
..__/._._/.._
Nedür ol üç birāder-i hem-kār
Encümen içre olalar her bār
Mihteri kihter evsašı mihter
Vasašuñ pāyı aŝġarına maķar
Aŝġarı hem dü-ním ü yek-pāre
Vasašuñ süfresinde hem-vāre
A28b
Ekl ider ķayy ider sükūt eyler
Dehenin açsa vire ĥalķa keder60
Biri pür-şevķ biri tíre-derūn
Biri śıķletde śāní-i Şem‛ūn
Biri ģayvāní ma‛dení dígeri
Var nebātí dimişlerüñ de yiri
H32a
Olımaz itme bí-hūde efkār
Āfitābile muĥteliš envār
Luġazı böyle ŝaķlama ķat ķat
Hele birisinüñ ucın işlet
Luġazı bilmedin dime meźmūm
59

R 43a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 65b-66a’da bulunmaktadır.
60
vire ĥalķa: ĥalķa vire R.
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Gel yaķınca saña olur ma‛lūm
Şen ola ĥānesi bunı bilenüñ
Eşk-i çeşmin teraģģumen silenüñ
2461
Ģarfü’ŝ-ŝād62
..__/._._/.._
Nedür ol cān-ver k’ola dā’im
Cünbiş ü ihtizāz ile ķā’im
N25a
Maķ‛adı var oturmaġa ģasret
Ŝalınup durmadur aña ‛ādet
İrse ģablü’l-metín-i ehl-i niyāz
Çıķar ol dem havāya çün cān-bāz
Kesseler perçeminden anı eger
Ĥāk-i süflí olur o źāta maķar
Ser-te-ser cismi cümle miŝrāndur
Cānı yoķdur ġaríb seyrāndur
Kim bu remzi bilüp iderse ‛ayān63
Ķoçsun ol ince belli tāze cevān
2564
Ģarfü’š-šā65
..__/._._/.._
Nedür ol şey ki kertigi vardur
Mendili de yanında ģāżırdur
61

R 43a-43b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında yk. 66a’da, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY
391’deki mecmûada da yk. 17a’da bulunmaktadır.
62
-A, -R.
63
remzi: sırrı R.
64
R 43b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 66a’da bulunmaktadır.
65
-A, -R.

Arayıcızâde Ferdî Hüseyin ve Lügazları ● 153

Āsiyāb-ı hevāyí-hey’etdür
Tükürüksüz döner ne ģikmetdür
Ne ķadar elleseñ de durur dik
Ģabbeźā mihrez-i źevi’l-kertik
Kertiginde bunuñ boya yoķdur
Boyalı kertik ise pek çoķdur
Ġabn-ı fāģiş olursa sevmem ben
Elüñe al da gör žırıldıyı sen
Aldamışdur o nice ġonçe-lebi
Ĥayli güçdür idāresi çelebi
Ŝoķarın burnuña ucını ırıl
Ben degirmen dime dönüpa šırıl
2666
Ģarfü’l-‘ayn67
..__/._._/.._
Nedür ol şaĥŝ-ı bí-ser ü sāmān
Vaŝl-ı ešfāl ile olup ‛uryān
Ķoynına girdi niçe biñ ĥūbuñ
Cebini deldi ĥaylí maģbūbuñ
Geze meclis-be-meclis aģbābı
Rüfeķāsı maģabbet erbābı
H32b
Puĥtedür ŝanma vaż‛-ı ĥām eyler
Lušf-ı maģbūba iźn-i ‛ām eyler
‛Āşıķa gerçi bā‛iś-i vuŝlat
Güçdür ammā ki ēarbına šāķat
N25b

66

R 43b-44a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 66a-b’de bulunmaktadır.
67
-A, -R.
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Añla ey başına gelüp göresi
Kimseye beñzemez bunuñ töresi
O imiş şāh-ı meclis ‛ālemde
Beg ider bir ģaķíri bir demde
İsterin ki o şāh otursa da ben68
Aña ģācib olup baķam ķapudan
Giderür dilberüñ ru‛ūnetini
Severem kāfirüñ ģükūmetini
2769
Ģarfü’l-ġayn70
..__/._._/.._
Nedür ol şaģŝ-ı yek-fen ü ĥoş-kār
Gerdiş eyler velíki yoķ reftār
Lāġar olmış hüzālden źātı
Hep küşāde durur mesāmmātı
A29a
Olsa mūnis ne dem ki insāna
Dām-ı ŝayyād-veş döker dāne
Ehl-i temyíz ü hem daķíķa-şinās
Kimseden eylemez cihānda hirās
Ķadr-ı ĥord u büzürge iź‛ānı
Hep gözinden geçürmedür anı
Eylemez nefsi içün idĥārı
Leff ü neşr itmedür hemān kārı

68

İsterin: İsterem R.

69

R 44a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 66b’de bulunmaktadır.

70

-A, -R.
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2871
Ģarfü’l-fā72
..__/._._/.._
Nedür ol cān-ver ki ķudret ile
Ola ehl-i cerā’im aña süvār
Niçe merkeb ne pā vü dest ü dehen
Böyledür bunda ĥilķat-ı Ķahhār
Nās bundan güríz itdükçe
Pāyına ĥalķuñ olmada bu süvār
Baŝma zinhār üzengisine ayaķ
Çiftesinden seni ider bí-zār
Vaķt-ı tāzíde öyle ser-keşdür
İki ādem dutar başın her bār
Alup ešrāfını anuñ çep ü rāst
Ĥayli etbā‛ı var olınsa şumār
Mest iken binmeden daĥı ģaźer it73
Ģaddüñi bil de eyleme mişvār
N26a
Nice ĥalķ andan olmasun ĥā’if
Bāb-ı ķāēí vü mírde der-kār
Gözedür lík resm-i rāh-ı edeb
Ķara ķašır-ŝıfat o ĥar-girdār
H33a

2974

..__/._._/.._
Nedür ol āsiyāb ey ehl-i hüner
Yili yoķ ŝuyı yoķ havāda döner
71

R 44a-44b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 66b’de bulunmaktadır.
72
-A, -R.
73
binmeden daĥı: aña binmeden R.
74
R 44b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 66b-67a’da bulunmaktadır.
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Gerçi kāfir degül idinmiş kār
Var miyānında bir uzun zünnār
Ĥall ü‛aķd eylemekdedür ekśer
Devr içinde zamānı böyle geçer
Çünki ĥalķ aña eylemez raġbet
Kūdekān ile itmede ülfet
Ŝad-hezār āferín o maĥdūma
Buñı derk ide ire mefhūma
3075
Ģarfü’l-ķāf76
..__/._._/.._
Nedür āyā o tev’emān bende
Pāları bir ‛iķāl-i āhende
Biri kec-bíní ve biri būrnāz
Yine ammā ikisi de ķurnaz
Girmesün ellerine bir sūrāĥ
Nevbet ile girerler ol küstāĥ
Biri zūr ile ķor birisi çeker
‛Amel-i Lūš’a raġbet eylerler
Eylemez farķ lušf u āzārı
İġtisāl üzre rūz u şeb kārı
3177
..__/..__/.._
Nedür ol hey’et-i fersūde meger
Çarĥdan geçdi neler çekdi neler
Mevleví-sikke ‛avāmí-ešvār
75

R 47b-48a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 68b’de bulunmaktadır.
76
-A, -R.
77
R 48a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 86b ve Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Manzum 567 numarada kayıtlı şiir mecmûasında yk. 338a’da da bulunmaktadır.
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Geh bürehne-ser ü gehí destār
Ele almaķ dileseñ anı eger
Źekeri destüñe ol laģža deger78
Baña ŝorsaydı eger kim žurefā
Tarašor dögecegi dirdüm aña
N26b

3279

..__/._._/.._
Nedür ol mār-ı düm-büríde ‛aceb
Bezme gelse ögide şevķ šarab
Ekle ķābil degül iken ol mār
Ķatı çoķ yir kimi olınsa şumār
Yiyen aŝlā dehānını silmez
Ne ķadar yinse yine eksilmez
A29b
Ŝan o mār-ı mehíb-mihrezdür
Görürem kimisi götinden yir
Ŝā’im iken yise eger birisi80
Ābdestle bulınsa ger gerisi
H33b
Ŝavma virmez virür vużūya ĥalel
Böyledür ittifāķ-ı cümle milel
3381
..__/._._/.._
Nedür ol źāt-ı pāk ü sebz-ķabā
Aña mesken olur bu arż u semā
78

Ol laģža: evvelce N, R.
R 48a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 58a’da bulunmaktadır.
80
yise eger: eger yise R.
81
R 48a-48b.
79
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Bikr iken ģāmil ola çün Meryem
Šıfl iken nušķ ide o ‛Ísí-dem
Olup aģvāl-i ‛āleme me’mūr
Żabš-ı emvāl-i ādeme me’mūr
Gezdi İskender ile nice zamān
Žulumātı da eyledi seyrān
‛Ālemi żabš iderdi ser-tā-ser
Tíġ ile ülfet eyleseydi eger
Bí-ķadem sür‛at ile pūyāndur
Hind’den Rūm’a naķli bir āndır
Nāķıŝ u bí-miśāl ü hem ecvef
Ģiddet-i sür‛ati hemān Refref
Žāhiren hem piyāde lík süvār
Her dili bilmek ile şöhreti var
Hep fünūn-ı edebde māhirdür
Leb-i dilberde lušfı žāhirdür
Yaralar gördi tíġ-ı Rüstem’den
Söyledürseñ dem urur ādemden
Köhne destān lík tāze cevān
Anı ķullanmadur hemān ‛irfān
N27a
Sā’ir elġāzdan bu fāyıķdur
Levģ-i dilde yazılsa lāyıķdur
Mašla‛vü maķša‛ı çü ma‛lūmuñ
Açma rāzın bu sırr-ı mektūmuñ
3482
Ģarfü’l-kāf83
..__/._._/.._
Nedür ol iki kec-düm ü kec-pā
Hey’eti ģikmete muvāfıķ ola
82

R 48b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 68b’de bulunmaktadır.
83
-A, -R.
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Kāní-ĥilķat ü ādemí-ülfet
Ülfeti ĥalķa bā‛iś-i zaģmet
Her ķaçan kān-ı la‛le girse eger
Dürr-i yektāları ġıdā eyler
El-ģaźer itmesün dehānuñı būs
Ŝoñra dirsin niçe niçe efsūs
Oldı ĥūn-rízlik aña mu‛tād
Dü seg-i māde dir gören üstād
3584
..__/._._/.._
Nedür ol çār-pā iki ķolı var
Çārdur başı hem olınsa şumār
H34a
Sínesi deyr-i Sūmnātí-vār
Olmada rūz u şebde naķş-ı nigār
Šūlen ü ‛arżen itseler tefríķ
Dört çelípā olur ‛ale’t-taģķíķ
Zen-perest olmaġıla ol küstāģ
Eylemiş sā‛edini pür-sūrāģ
Aña işler geçer zenān-ı cihān
Kelb-ime’būra döndürür her ān
Örnek al bu luġazdan ey dānā
Ki ne Leylā ķalur ne ĥod ‛Aźrā
3685
..__/._._/.._
Nedür ol iki başlı bir ejder
K’ola bir ĥāne ikisine maķar
Vasaš-ı ĥānesi olup sākin
84
85

R 49a.
R 49a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 69a’da bulunmaktadır.
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Müteģarrikí vasašıdur líkin86
İki mār-ı münaķķaş u kec-düm
Raġbet eyler görince her merdüm
N27b
Gāhí zír-i licām ola çü semend
Olur aġızları kemend ile bend
A30a
Birbiriyle çekişseler ol mār
Gele bir mār-ı tünd ĥāne-güźār87
Çıķmayınca miyāneden ol mār
Gelmez ol iki māra istiķrār
Çille-keşler çü merdek-i taķvā
Muĥtefí ĥānesine ŝubģ u mesā
Bu iki mārı gördiler mesnūn
‛Ulemā-yışerí‛at u ķānūn
Kíşine nice olmayam ķurbān
Meźhebi ehl-i sünnetüñ her ān
Ģalline ehl-i dil olur żāmin
Et-taķvā min ferāsetü’l- mü’min88
3789
Ģarfü’l-mím90
..__/._._/.._
Nedür ol ehl-i sünnete münķād91
Hem siyeh-baĥt ola vü rūşení-zād
Ģažž ider ülfetinden ehl-i nažar
86

Mısraın vezni problemlidir.
Bu ve ardından gelen mısra H nüshasında bulunmamaktadır.
88
“Takva müminin anlayışındandır.”
89
R 49b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 69a’da bulunmaktadır.
90
-A, -R.
91
münķād: mu’tād R.
87
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Bu ise hep ķocunduġına baŝar
İki hem-zāde birden ide ‛amel
Yine cā’iz göre hep ehl-i milel
Hem bašıyyü’s-sír o źāt-ı cemíl92
Aña bu‛ud mesāfedür bir míl
3893
.___/.___/.__
Nedür ol gūy-ı gerdān-ı müşebbek
Döner hem-vār u nā-hem-vār bí-şek
Nice çarĥı geçürmiş çenberinden
Cüdā olmaz bular birbirlerinden
H34b
Ĥilāf-ı yek-díger itmekde devrān
Yine šurur rıżāda šurfa seyrān
Bürūdet üzre šab‛ı gerçi berf-veş
Derūnı gūyiyā bir ģavż-ı āteş
Döner başı gehí mānend-i sersām
İder sūz-ı derūnın āhı i‛lām
İdince ķurb-ı yāra cismin íŝāl
Gehí rū-māl ide geh ola pā-māl
N28a

3994

Ģarfü’l-yā95
..__/._._/.._
Nedür ol üçler ‛aşķına hū hū
Kimi vāŝıl kimi ider tek ü pū
92

Mısraın vezni problemlidir.
R 49b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında yk. 82a’da, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY
391’deki mecmûada da yk. 18a’da bulunmaktadır.
94
R 49b-50a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 69a-b’de bulunmaktadır.
95
-A, -R.
93
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Biri yüz gösterür ikisi ĥafí
İkisi görinür biri maĥfí
İki olınca bunlar olur şeş
Arar aŝģābı bulmaġa bir eş
Ola ŝāģib-i mā olınca çihil
Böyle dir nāķıdān öylece bil
Niçe keyĥusreve olup ġālib
Ķızıl arslānı eyleye hārib
Şems-i Tebrízí gibi ola ‛azíz
Geçmede tíġ u deşneden neb-tíz
Sašģ-ı dünyā olurken aña mesír
Ola Efrenc’e ēarb ile esír
Varur ammā ki Ka‛be’ye girmez
Şerífüñ var ise eli irmez
Ēarb u zeni üzeredür bu su’āl
Ķíl yoķ anda cā’iz olsa ķāl96
4097
..__/._._/.._
Nedür ol çoķ delüklü bir miġfer
Beş kişinüñ birinde ide maķar
Yek-çeşim bir ‛adūsı var ne ‛aceb
Ceng ider rūz u şām bunlar hep
Níş ü āzārı ol buña uruyor
Bu da ķarşu ķoyup aña šuruyor
İş bitürmekde ol görür miģnet
Ne diken ne biçen çeker zaģmet
Kim bu sırrı bilüp ide žāhir
Vireyin aña ĥil‛at-ı fāĥir

96
97

cā’iz olsa ķāl: olsa cā’iz ķāl N, A, R.
R 50a. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 69b’de bulunmaktadır.
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H28b, A30b

4198

..__/._._/.._
Nedür ol yek-ten ü dü-ser āyā
K’anda yoķ kimseden ümíd ü recā
H35a
Nerm-šab‛ u raķíķ-ı ķalbe enís
Kārı memdūģ u ĥalķ içinde nefís
Pāyı yoķ ĥıźmetin ider ammā
Deh benān ile bí-zebān-āsā
Beźl ü nezl-i ni‛am hemān kārı
Var özinde semāģat āśārı
Ķušní giymez olup bürehne-beden
Yufķa olsa giyerdi pírāhen99
Leff ü neşr itmedür işi dā’im
Yidürür ĥalķa kendüsi ŝā’im
Şöyle dirler ki cümle aģbābı
Bir daķíķa nişeste yoķ tābı
Ālet-i merd eblehāne-ŝıfat
Bir varup gelmedür aña ‛ādet
Eger edhānı eylemezse šılā
‛Amele ķādir olmaya aŝlā
Ĥavfa düşme görüp mehābetini
Ķabżuña al da gör ŝalābetini
Aŝlını bilmedin idinme meze
Nažar eyle daķā’iķ-ı luġaza
Eyleyen bu daķíķayı taĥmír
Ĥaylímerdāne eylemiş ta‛bír
Luġazı Ferdí böyle gizlemeden
Farķ yoķ‛ayb-ı nāsı gözlemeden100
98

R 50a-50b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 69b’de bulunmaktadır.
99
R nüshasında bu ve sonraki iki beyit birbiriyle karıştırılmıştır.
100
Ferdî’nin bu lugazı Millet Kütüphanesi 719 numaralı mecmûa içinde kayıtlı olup,
çözümü “Merdāne” olarak belirtilmiştir. Bkz. Kip 2011: 95-96.
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42101
..__/._._/.._
Nedür ol iki hem-dem ü hem-kār
Kāra bir yirden olalar der-kār
Biri şekl-i surāĥí vü sāġar
Biri bālā-ķad u velí lāġar
Ola bí-perde ol iki nā-sāz
Gāh u bí-gāh mūsıķí-perdāz
Birinüñ boynı olmaz ipden dūr
N’ola eylerse naġme-i Manŝūr
N29a
Biri gāhí çıķup geh inmededür
Biri aña kiriş geçinmededür
Nıŝf-ı miģrābdur biri şeklen
Secde eyler refíķı dā’im aña
Gāhí ebr-i sefídi ide mekān
Bunlar ol demde ola dāne-feşān
Mürde zinde ehemdür eyleme red
Bu iki şaĥŝa iģtiyāc-ı eşed
Ģall iderse bu remzi bir dānā
Zühre’yi çengi ile virdüm aña
H35b
43102
_.__/_.__/_._
Ol ne ‛aķrebdür ki anuñ níşi var
Hem yigitdür otuz iki dişi var
Serçe gözlüdür daĥı biñ yüzlüdür
101

R 50b. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de kayıtlı
lugaz mecmûasında da yk. 69b-70a’da bulunmaktadır.
102
R 53a. N nüshasında lugazın üstüne “Luġaz- müşterek Aģmed Efendi Buruseví”
ifadesi kaydedilmiştir. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu.
3512’de kayıtlı lugaz mecmûasında da yk. 51a’da bulunmaktadır.
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Āb-ı deryādur ki ġāyet šuzludur
Zevraķ-āsā şübhesüz ŝuda olur
Miśl-i māhí çıķsa ger ŝudan ölür
Hem keser balša uçar ķuş yir içer
Gūyiyā vaģşídür ādemden ķaçar
Her ne renge isteseñ miśl-i zücāc
Girmede ammā gürisne ķarnı aç
Ģāmiledür ŝan gebe ‛avrat hemān
Cismi yoķ olsa n’ola gözden nihān
Bí-vużū’ olmaġıla ķılmaz namāz
Kimseden pervāsı yoķdur bí-niyāz
Bal yimez olduķda maģrūrü’l-mizāc
Šıbbı bilmez eylemez hergiz ‛ilāc
Yoķ yire zaģmet çeküp sa‛y eyleme
Bir luġazdur bilür iseñ söyleme
Çeşm-i sūzenden geçer mi híç fíl
Ĥaylí yirdür Üsküdār’a Erdebíl
44103
..__/._._/.._
Nedür ol iki šayr-ı‛acebe-nümā
Lāne-i çarĥ içinde rūz u mesā
Ķademí-vaķt u ĥilķat-i ‛ālem
Ģiddeti çāķ bidāyet-i dünyā
Biri emr-i ma‛āşla mecbūl
Biri lebs ile oldı müsteśnā
Her seģer birisi tebeyyüż ider
Biri bir ayda seyr ider ammā
Bunlar ile olur śebāt-ı cihān
Bunlar olmazsa ģāle vāveylā

103

R 45a. -N, -A, -H. Şiir Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu. 3512’de
kayıtlı lugaz mecmûasında yk. 67a-b’de bulunmaktadır. Ayrıca Millet Kütüphanesi,
Al i Emirî Manzum 719’da da yk. 49a’da yer almaktadır. Şiirle ilgili bkz. Laçin 2011:
61.
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Var yoķ āşikāra nā-peydā
Cism ü cevher degül çü źāt-ı Ĥudā
Fehm iden źihne Ferdiyā taģsín
Bilinür bunda rütbe-i žurafā
Ŝan‛at-ıżıddı eyledük icrā
Hem müsemmā vü ismi de ímā
Źikr ider bunları kelāmında
Ĥażret-i Ģaķ Cenāb-ı celle ve ‛alā104
45105
..__/._._/.._
Nedür āyā ki ol tekāver-i kār
İde bir ĥānede ikisi ķarār
Āsiyā-hey’etí degül ammā
Eksük olmaz yanında aŝlā mā
Kimi gezmez yirindedür ķā’im
Kimi esvāķı devr ider dā’im
Tek šurur meskeninde šursa eger
Çift olur sūķa eyler ise güźer
Biri yirde biri mu‛allaķdur
Ŝanma hem-seng biri alçaķdur
Síĥ-i āhen-ĥalídedür bunlar
Biri gül-ĥˇār u biri āhen-ĥˇār
Āhen-ülfet ü düşmen-i āhen
Biridür ŝanma ikisin daĥı sen
Āteşi püskürür vü āheni yir
Vaķti devrān içinde böyle geçer
104

Lugazın cevabı Millet Kütüphanesi nüshasında (Şems ü ķamer) olarak kaydedilmiştir.
105
R 44b-45a. –N, -A, -H. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu.
3512’de kayıtlı lugaz mecmûasında yk. 67a’da bulunmaktadır. Ayrıca Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Manzum 719’da da yk. 17a’da yer almaktadır. Şirle ilgili bkz.
Demir 2012: 58-9.
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Baġrı gerçi ikisinüñ de delik
Bulsa yir birisi frengi çelik
Diş biler āheni görince biri
Bulduġı yirde gezmede dígeri
Dest ü pā yoķ ġaríb ešvārı
Dest ü pāyıladur yine kārı
Ne sašır kār ider aña ne bıçaķ
Ŝu ile maģv-ı cism ider ancaķ
Şey’-i nāçíz iken bular n‛aceb
Ola muĥtāc-ı ĥalķ-ı ‛ālem hep
Gerçi ĥāme ĥaķíķatin söyler
Gūş idenler fesāne žann eyler
Tíġ-ı źihni ģavāle it bir kez
Anı pasdırma itmeyen bilemez
Ferdiyā āferín ol ehl-i dile
Vāżıĥ iken bu sırrı šab‛ı bile106
46107
..__/._._/.._
Nedür ol ķadd ü ķāmeti mevzūn
Ser-te-ser cismi şerģadan meşģūn
Dü-ser olduġı ĥalķa pek žāhir
Eli yoķ lík parmaġı vāfir
Cismi hem-vār u ‛uķde-dār yine
Esedí gibi rub‛ı var yine
Devr idüp sāģa-i cihānı gezer
Meger ansuz dehirde iş mi biter
Kārını kimseden nihān itmez
Hem-reh olmazsa bir yire gitmez
İki üç pāre eylesen de eger
106

Lugazın cevabı Millet Kütüphanesi nüshasında (Bilegi) olarak kaydedilmiştir.
R 45b. –H, -A, -N. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu.
3512’de kayıtlı lugaz mecmûasında yk. 67b’de, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi TY 391’deki mecmûada da yk. 17b’de bulunmaktadır.

107
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Yine mu‛tādı üzre ĥıdmet ider
Açup āġūş isteseñ meśelā
Ķa‛r-ı deryāyı bildürürdi saña
Šoķunur herkese bunun ĥayrı
Hele bir böyle sen de gör seyri
Şāh u dervíş ģükmine rāżı
Ola muĥší bu olmasa ķāēí
Çarĥ-ı ašlas ne olduġını beyān
İsteseñ eyler ol güzín-i cihān
Kes ü nā-kesle keşmekeş kārı
Ķılupdur cümle işi bāzārı108
47109
..__/._._/.._
Nedür ol nesne-i ‛adem-timśāl
Aña mālik olınmaķ emr-i muģāl
Zinde mürde degül degül maĥlūķ
Ne vücūd u‛adem ile mesbūķ
Degül ammā‛arażda cevherde
Yine ĥāżır baķılsa her yirde
Yimez içmez ü āteşe yanmaz
Söyler ammā kelāmı añlanmaz
Ne heyūlā durur u ne ŝūret
Bunı bilmekdedür hemān ģikmet
Yine Ferdí nedür bu tāze ĥayāl
Olmış iken yine períşān-ģāl
Raĥm ide belki ģāl-i nālāna
Mün‛akis ola ķalb-i sulšāna

108

Mısraın vezni problemlidir.
R 46a. –H, -A, -N. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu.
3512’de kayıtlı lugaz mecmûasında yk. 67b’de, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi TY 391’deki mecmûada da yk. 18b’de bulunmaktadır.

109
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Hele ‛ıydiyyedür bu tāze luġaz
Šab‛ıŝāf olmayan bunı bilmez
Yā İlāhí ĥašādan eyle maŝūn
Tā ki devr ide çarĥ-ı būķalemūn110
48111
_.__/_.__/_._
Ol ne źāt-ı pāk aģķardur dilā
Ola muģtācı anuñ bay u gedā
Gāh olur kim ol olur zevraķ-süvār
Rākib-i āb olsa gāhí vechi var
Deyr ü mescidde muķím olsa n’ola
Zühdi vardur bilmez aŝlā bu riyā
Biri birine girüp iżlā‛ıhem
Pāy-māl olmaķda ĥalķa dem-be-dem
Síne-i ‛uşşāķa beñzer sínesi
Derd-mendüñ ābdur āyínesi
Raġbet eyler źātına görse kibār
Gāhí olur síne pür-naķş u nigār
Meskeni geh Rūm olur gāhí Mıŝır
Şec‛ine olmaķda nev‛-i münģaŝır
Eylemezken farķ ol pā vü seri
Gāhí baş üzre olur anuñ yiri
Gāhí ammā ol ŝaf-ārā-yı cihān
İde ŝaffü’n-ni‛āli vü ŝadrı mekān112
Añlamazken kimse ķíl ü ķālini
‛Arż ider ĥūnkāra ĥalķuñ ģālini
110

Lugazın cevabı Millet Kütüphanesi nüshasında (Ĥayāl) olarak kaydedilmiştir.
R 46b. –H, -A, -N. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu.
3512’de kayıtlı lugaz mecmûasında yk. 50b-51a’da bulunmaktadır. Ayrıca Millet
Kütüphanesi, Ali Emirî Manzum 719’da da yk. 32a’da yer almaktadır. Şiirle ilgili
bkz. Demir 2012: 111.
112
Mısraın vezni problemlidir.
111

170 ●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

49113
..__/._._/.._
Bil nedür ol kec iĥtilā‛ı dilā
Maģrem-i rāz nā-küşūde ola
Ĥayl süre ‛adāveti žāhir
Ĥoş-ķadem dinse maĥlaŝına sezā
Sünbülistāna uġrasa güźeri
Yāsemen-zār olur o demde yiri
Sürinür niçe tāze maģbūba
‛Amel eylerse bārí maģbūba
Sím-berlerle ŝoģbeti tenhā
El-ģasedü’l-ģased aña zírā
İtse bir māh-ı münĥasifle ķırān
Nūra tebdíl ider ģusūfı hemān
Ķatı çoķ zaģmeti çeker ĥūbān
Yine red eylemez ‛aceb seyrān
Ülfetin terk iderse ger anuñ
Ola kāsid metā‛ı ĥūbānuñ
50114
..__/._._/.._
Nedür ol şey ki ‛āleme ola sūd
Ola bir ĥāne naķżı aña vücūd
Görinür gūne gūne ŝūretle
Geh ģaķírāne geh mehābetle
Ĥāne ĥāne büyūt-ı şehri gezer
Deyr ü mescidde cāy ider ekśer
Ģāfıž-ı künchā-yı şāhāndur
Sırr-ı mektūmeye nigehbāndur
113

R 46b-47a. –H, -A, -N. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu.
3512’de kayıtlı lugaz mecmûasında yk. 68a’da bulunmaktadır.
114
R 47a-47b. –H, -A, -N. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu.
3512’de kayıtlı lugaz mecmûasında yk. 68a’da bulunmaktadır.
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Bā‛iś-i şevķ-ı bezm-i ‛ālemdür
Meclis-i nāsda mükerremdür
Sūr u mātemde olmada der-kār
Ķalmaz aŝlā cihānda ol bí-kār
Böyle ĥalķ eylemiş anı Bí-çūn
Gire her renge hemçü būķalemūn
Ezelí böyle eylemiş mu‛tād
Ansuz olmaz ‛arūsıla dāmād
Ola ģayvāní vü nebātí o źāt
Bilmez ammā nedür ģayāt u memāt
Olsa ŝad-pāre de olur yek-ten
Dānişüñ var ise bunı bil sen
51115
..__/._._/.._
Ol ne ehl-i šarík Işıķ’dur ‛aceb
Gebr ü müslimle ola hem-meźheb
Gezer ammā ki yoķ izin görmiş
Niçe mekr ü ģarāma irgürmiş
Gāhí rengín libās ider der-ber
Gāhí derrende cāmeler de giyer
Yire baŝmaz u eylemez šayerān
Ber-havā a‛lemi ider seyrān
Ŝalb iderler süvār olursa eger
Şevķdan pāyı ise yir mi deger
Düzd-i düşmen ü pāsbān-girdār
Yaķışur dinse nāmına zü’n-nār
Revnaķ-ı sūr olur ‛arūsāna
Yüregi yanmada ġaríbāna
Seri yoķ ser penāhı var taģķíķ
Cismi šūlānídür ‛aríżü‛amíķ
Bir niçe yirde bend idüp kemeri
115

R 47b. –H, -A, -N. Bu lugaz Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Böl., nu.
3512’de kayıtlı lugaz mecmûasında yk. 68a-b’de bulunmaktadır.
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Gāhí keştí ile ider seferi
İki şeyle fenā bulur ekśer
Yana yā āteşe yā recm ideler
52116
__./_._./.__./_._
Bildüñ mi n’idügin sen o nev-reste nev-cüvān
Olmış girift ĥalķuñ elinde çü mücrimān
Manŝūr gibi boynı resen içre ŝad ģayıf
Pür-daġ ŝadr u síne ider nāle her zamān
Šomruķda durdı bir nice müddet ‛aceb degül
Zerd olsa rū-yı dil-keşi mānende-i ĥazān
Ģālí şikem ki zínetle sedd-i ramaķ ider
El-ģaķ riyāżet ile bunı idemez ‛inān
Pür-berg ü sāz iken ayaġın kesdi ‛āķıbet
Ŝaģn-ı çemende olmış idi çoķ zamān çemān
Davud gibi āhen olursa da mūm ider
Sūzişle bezm-i meyde eger eylese fiġān
‛Uşşāķ-ı bí-nevālarına ģaddi var meger
Ehl-i Ģicāz u Mekke Nişābūr Iŝfahān
Ķānūn gözetdi şer‛a muĥālif ne itdi kim
Meclis-be-meclis eylemede faŝlını cihān
Ŝāģib-nefis bir ehl-i kemāl olsa rāstí
Engüşt-nümā-yı ‛ālem olurdı o dil-sitān
N’eyler ķudūm-i pākine cān itmeyüp fedā
Geldükde yār ĥāneye Ferdí-yi nüktedān117

116

R 46a-46b. –H, -A, -N. Bu lugaz Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Manzum 719’da yk.
101a ve aynı kütüphane Ali Emirî Manzum 567 numarada kayıtlı mecmûada 381b382a’da yer almaktadır. Şiirle ilgili bkz. Kip 2011: 108-9. Şiir ayrıca Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, Manzum 718’de kayıtlı mecmûada yk. 73b’de mevcuttur. Mecmûayla ilgili çalışma için bkz. Arıkan 2011: 113-4.
117
Lugazın cevabı yukarıda bahsi geçen mecmûalarda (Ney) olarak kaydedilmiştir.
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53118
..__/._._/.._
Nedür ol ķulle-i ŝaġír ü ‛acíb
Ola dā‛im Boġazģiŝār’a ķaríb
Tireviyyü’l-aŝıldur ol ekśer
Ki Ģarírí diyü taĥalluŝ ider
Femi nādíde var serinde delik
Yidügi rūz u şeb kemiksiz ilik
Gāhí açılmaġa ķomaz yārı
Öldürür derdi ‛āşıķ-ı zārı
Öte yaķalıdur ol ehl-i yemín
Ŝolaķ olmaz şehāna olsa ķarín
Bilürüm vaŝfını bana ögme
Cürmi de var ise sövüp dögme119

118

Bu lugaz bahsi geçen nüshaların hiç birinde mevcut olmayıp, Millet Kütüphanesi,
Ali Emirî, Manzum, 718 numaralı mecmûada yk. 60a’da “Luġaz-ı Arayıcızāde” başlığıyla kayıtlıdır.
119
Bu lugaz Ferdî’nin (Mustafa Safâyî Efendi 2005: 485) ve (Sâlim Efendi 2005: 546)
tezkirelerinde alıntılanan yegâne lugazıdır. Safâyî lugazın çözümünün (İlik-Dügme)
olduğunu belirtmektedir. Şiirle ilgili olarak bkz. Arıkan 2011: 74-5.
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