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ÖN SÖZ 
Klasik şiir alanında günümüze kadar yapılan çalışmaların önemli bir kısmı 

metin neşrine yönelik olmuştur. Neşredilen ve üzerinde inceleme yapılan eserlere 
bakıldığında divan ve mesnevilerin önemli bir yer kapladığı görülmektedir. 
Bunların yanı sıra şiir mecmualarının neşir ve incelemelerine yönelik çalışmalar 
da yapılmaktadır. Zira şiir mecmuaları, derlendiği dönemin ve hitap ettiği 
toplumun/topluluğun şiir zevkini tespit etme, şairlerin edebi kişiliği, döneminde 
ve sonraki dönemlerde ne kadar okuyucu buldukları hakkında fikir edinme, 
biyografik kaynaklarda anılmayan şairler, divanı bulunan şairlerin divanlarında 
bulunmayan şiirleri, daha önce örneklerine rastlanmamış veya nadir karşılaşılan 
nazım şekilleri, kafiye yapıları ve nazım türleri ile karşılaşma gibi imkânlar 
sunmalarıyla edebiyat tarihi araştırmalarında önemli bir yer işgal etmektedirler. 

Yakın tarihe kadar bu eserlerin kıymetleri nispetinde üzerinde durulmamış 
olmakla birlikte son yıllarda hız kazanan mecmua çalışmalarıyla edebiyat 
tarihimizin hakkıyla bilinmesine engel teşkil eden boşlukların yavaş yavaş 
doldurulmaya başladığını memnuniyetle söyleyebiliriz. Bu çalışmaların sistemli 
ve birbiriyle ilişki içerisinde yürütülmesi için öncelikli olarak şiir mecmuaları 
olmak üzere bütün mecmuaların ayrıntılı tasnif ve dökümüne ihtiyaç vardır. Bu 
gaye uyarınca bugün ülke çapında mecmua çalışmalarına bir ivme kazandıran 
Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP) yürütülmektedir. Biz 
de bu çalışma ile aynı zamanda bu projeye katkıda bulunmayı hedefledik.     

Çalışmamıza konu olan mecmuanın, yaptığımız katalog taramaları sonucunda 
Milli Kütüphane Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu 06 Hk 
899’da Mecmû’a-i Eş’âr adıyla kayıtlı olduğunu tespit ettik ve bu nüshanın dijital 
kopyasını esas alarak metin üzerinde çalıştık.   

Mecmua teriminin tanımı ve şiir mecmuaları hakkında araştırmacıların çeşitli 
değerlendirmelerin bulunduğu girişten sonra üç bölüm hâlinde tertip ettiğimiz 
çalışmamızın birinci bölümündeki ilk başlıkta Mecmû’a-i Eş’âr hakkında genel 
bilgiler; nüsha tavsifi, tertibi, mürettibi ve tertip tarihi, ikinci başlıkta ise eserin 
muhtevası; mecmuada yer alan şairler ve şiirleri, şiirlerin yüzyıllara göre 
dağılımı, vezinleri, nazım şekilleri, şiirlerdeki ortak tema ile ilgili tespitler yer 
almaktadır.  

İkinci bölümdeki ilk başlıkta Mecmû’a-i Eş’âr’ın transkripsiyonlu metni daha 
önce neşredilmiş divanlarla mukayeseli olarak ortaya konmuş, ikinci başlıkta ise 
MESTAP’a göre düzenlenmiş tabloya yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda da 
inceleme ve metin bölümünde yer alan şair adlarının dizini yer almaktadır.  
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Çalışmalarım sırasında, metin okuma hususunda bilgisine ve dikkatine sonsuz 
güvendiğim, “günlerce” şeklinde ifade edebileceğim ölçüde zamanını ve ilgisini 
işgal ettiğim Prof. Dr. Ali İhsan Öbek, metni inceleme aşamasında fikir ve 
eleştirileriyle zihnime yol açan Prof. Dr. M. Fatih Köksal ve metni bulup ellerime 
teslim eden Doç. Dr. Mehmet Özdemir hocalarıma kıymetli desteklerinden dolayı 
teşekkürlerimi borç bilirim. Bu kitabı, geleceğini tesis etme hayalleri ile bana 
çalışma ve başarma azmi, yaşama sevinci veren biricik oğlum Çınar Akçay’a 
ithaf ediyorum. 

     Gülçiçek AKÇAY 
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GİRİŞ 
Klasik Türk Edebiyatında Şiir Mecmuaları 
Mecmua, “dağınık şeyleri bir araya getirmek, toplamak anlamındaki cem‘ 

masdarından türeyen mecmû‘dan (bir araya getirilmiş, toplanmış) gelmektedir.” 
(Uzun, 2003: 265). Edebî bir terim olarak da “defter, çeşitli konuların bir araya 
getirildiği yazıları ihtiva eden kitap, şiir defteri” (Kut, 1986: 170) ya da “farklı 
kişilere ait metinlerin/ metin parçalarının bir araya getirildiği eserler bütünü” 
(Köksal 2012: 411) olarak tarif edilmiştir.  

Türk şiir tarihi için, en önemli kaynaklardan biri mecmû’a-i eş’âr olarak 
andığımız şiir mecmualarıdır. Köksal’ın da işaret ettiği üzere bu mecmualar 
“edebiyat tarihimizde meçhul yeni eserler, yeni şairler, yeni metinlerin gün 
yüzüne çıkarılmasında elimizdeki en değerli malzemelerdir.” (2016: 170). Şiir 
mecmuaları, derlendiği dönemin ve hitap ettiği toplumun/topluluğun şiir zevkini 
tespit etme, bir şairin edebi kişiliği, döneminde ve sonraki dönemlerde ne kadar 
okuyucu bulduğu hakkında fikir edinme, biyografik kaynaklarda anılmayan, veya 
divanı bulunmayan şairlerin şiirleri, daha önce örneklerine rastlanmamış veya 
ender görülen nazım şekilleri, kafiye yapıları ve nazım türleri, hatta aruz 
kalıplarıyla tanışma, üslup çalışmalarında araştırmacıların yararlandığı unsurları 
farklı şairlerden örneklerle bulma imkânı sunmak gibi çeşitli fonksiyonlara 
sahiptirler. 

Şiir mecmuaları genellikle farklı yüzyıllara ait şairlerin, muhtelif nazım 
şekillerindeki şiirleriyle, türlü mensur eserlerden derleme yoluyla 
oluşturulmuştur. Mecmuanın bir derleme faaliyeti oluşu, hem derleyenin hem de 
derlenenlerin çok sayıda farklı hususiyetine göre şekillenmesine sebep olmuştur. 
Araştırmacılar bir şiir mecmuasına yaklaşırken derleyenin amacı, kimliği/ 
aidiyeti/ mensubiyeti, ilgi ve bilgi alanları, yaşadığı yüzyıl, mecmuanın şekli, 
tertip hususiyetleri, dili, muhtevası; içerdiği şiirlerin tür ve konu özellikleri, 
nazım şekilleri, şairlerin yaşadıkları yüzyıllar… gibi birçok farklı unsuru ölçüt 
alarak onları tasnif etme yoluna gitmişlerdir.1  

Şiir mecmuaların incelerken mürettibin hangi ihtiyaca binaen mecmuasını 
hazırladığı, mecmuayı tertip etmekteki amacının ne olduğu gibi soruların da 

                                                   
1 Son zamanlarda yapılan mecmua incelemelerinin büyük çoğunluğunda, mecmuaları tasnifi 
konusuna eğilen çeşitli araştırmacıların tasnif denemeleri, eksiksiz olarak alıntılanarak aktarılma 
yoluna gidilmiştir. Bu çalışmada böyle bir tekrardan kaçındığımız için söz konusu tasnifler 
hakkında genel bir bilgi vermeyi uygun gördük. Söz konusu mecmua tasnifleri hususunda 
ayrıntılı bilgi ve farklı görüşler için (bk. Levend, 1984: 166-167; Kut 1986: 170-174; Kılıç 2012: 
80-96; Gürbüz 2012: 10-14; Kurnaz vd.  2013: 53; Köksal 2012:84; Gıynaş 2011: 246-247; 
Köksal 2018: 89-91). 
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cevaplanması gerekir (Kurnaz vd, 2013:56).  Şiir mecmualarında -bilindiği 
kadarıyla- derleyenin amacına ve yöntemine ilişkin eserin kendisine kaydedilmiş 
bir bilgi bulunmamaktadır. Derleyen, kendi zevkine hitap eden şiirleri, hatta 
kendi şiirlerini  -bugünkü tabirle- dosyalamak suretiyle şahsi bir istifade 
gözeterek mecmuayı tertip etmiş olabilir. Derleyenin şiir muhiplerinin zevkine 
yön vermek, okuyucu kitlesinin kendisini geliştirmesini, kendi bölgesine ya da 
mensup olduğu topluluğa ait şairlerin şiirlerine ulaşmasını sağlamak gibi 
toplumsal açılımı olan bir gayesi de olabilir. Mehmet Gürbüz şiir mecmualarının 
derleme sebepleri/amaçları hakkında şu değerlendirmelerde bulunmuştur: 

“Her bir mecmua için ayrı ayrı sebepler türetmek mümkün olsa da bunları iki 
ana başlıkta toplamak mümkündür; kişisel sebepler, toplumsal sebepler. 
Derleyicinin bu noktadaki tercihi mecmuasının da şekil ve içerik özellikleri 
üzerinde büyük oranda belirleyici olacaktır. Kişisel kaygılarla oluşturulmuş 
mecmualar derleyicinin kendisi için tuttuğu not defteri durumunda olduğundan 
çoğunlukla düzensiz, birbiriyle alakasız her türden bilginin bulunduğu 
mecmualar görünümündedir. Kimi mecmualarsa şairleri ve şiirleri unutulmaktan 
kurtarmak -ve belki de bu söylemin arka okuması olarak- bir edebî kanon 
oluşturarak okuyucu kitlesinin zevkine yön vermek gibi toplumsal kaygılarla 
derlenirler. Bu türden mecmualarsa çoğunlukla tek bir alana/konuya 
odaklanmış, daha düzenli ve sistemli bir çalışmanın ürünü olarak ortaya 
konulmuştur.” (2012: 1). 

Hanife Koncu ve Müjgan Çakır da (2012: 120) şiir mecmualarını amaçları 
açısından incelediklerinde derleyeni harekete geçiren üç saik bulmuşlardır:  “1. 
Sadece şairlere bilgi verme gayreti, 2. Genel okuyucuya bilgi verme gayreti, 3. 
Mecmûa tertipçisinin kendisi için aldığı notlar.” 

Şiir mecmualarının ne şekilde derlendiğine dair soruyu cevaplamak için 
öncelikle derleyenin yararlandığı yazılı kaynakları tespit etmemiz gerekmektedir.  
Şairlerin yaşadıkları yüzyıllara ait tezkireler, divanlar ya da diğer mecmua ve 
cönkler2  hem derleyenin hem de araştırıcının şiir kontrolü sırasında yararlandığı 
kaynaklar olmalıdır. 

                                                   
2 M. Fatih Köksal’ın cönkler, şiir mecmuaları, divanlar ve tezkireler üzerinde yaptığı araştırmalar 
sonucunda yaptığı değerlendirme ve tespitler (Köksal 2016b; 2017), “divan şairine göre cöngün 
ne olduğu” hakkında tamamlayıcı bilgiler vermektedir: Saz ve tekke şiirleri yanında divan 
şiirlerinin de derlendiği cönk, “şiir derlemesi” anlamında “mecmua”dan farklı değildir. Bu tür 
derlemelerin adlandırılmasında divan şairleri tarafından “mecmua”ya kıyasla daha az kullanılan 
“cönk” kelimesi, eserin içeriğine değil, daha çok şekline dair bir farka işaret etmektedir. Buna 
göre cönk, “saz, tekke ve divan şairlerinin şiirleri ile bazı anonim ürünlere yer veren; kimilerinde 
türlü dualar, fal, cifr, reml, vefk, tılsım vb. gizli ilimlere dair kayıtlar, ilaç terkip ve tarifleri, rüya 
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“Tekirdağlı Şehrî’nin mecmuasını oluştururken bu tür yazılı kaynaklardan 
özellikle de Hasan Çelebi Tezkiresi’nden yararlandığı, Kâbilî’nin mecmuasına 
aldığı şiirleri yazılı kaynaklardan teyit ettiği, Recâîzâde Ahmed Cevdet’in, 
Nevâdirü’l-Âsâr Fî Mütâla’ati’l-Eş'âr adlı derlemesini yaparken aynı şekilde 
yazılı kaynaklardan yararlandığı, Bursalı Mehmed Tâhir’in Müntehât-ı Mesâri 
ve Ebyât adlı derlemesinde şiirlerin doğru şekillerini ve kime ait olduğunu tespit 
etmek için çaba sarf ettiği bilinmektedir. Bu örnekler yazılı kaynakların 
mecmuaların tertibi sürecinde etkin bir şekilde kullanıldığını göstermektedir.” 
(Gürbüz 2011: 2). 

Mecmua, bir mürettep tarafından derlenmek suretiyle oluşturulması 
dolayısıyla telif bir tür olarak kabul edilmez ise de ihtiva ettiği malzemede 
mürettibin seçimi ve o malzemeyi tanzim ve tertip şekli bu türün bir “yeniden 
üretim” olduğunu söylememize olanak sağlar.  

“Edebî gelenek, divan, mesnevi, tezkire gibi yazılı eser biçimlerinden farklı 
olarak mecmualar için herhangi bir şablon belirlememiştir. Bu itibarla her 
mecmua, tamamen mürettibin kişisel zevkince belirlenmiş olan yeni ve farklı bir 
formda üretilmiştir. Eserin içeriğinin ne olacağı, şekil özellikleri bakımından 
nasıl tasarlanacağı tamamen mürettibin tercihine bağlıdır.” (Gürbüz 2013: 316). 

Araştırmacının bir mecmuanın tertip hususiyetleri; mecmuaya alınan şiirlerin 
dizilişinde ve sıralamasında nazım şekilleri, kafiyelerinin son harfleri, temaları, 
şairlerinin şiir sayıları, yaşadığı yüzyıllar…dan hangisinin/ hangilerinin ölçüt 
alındığı üzerinde vardığı sonuçlar, derleyenin bu konudaki bilgisi, salahiyeti, 
zevki ve hedef okuyucu kitlenin mahiyeti hakkında fikir verecek, mecmuanın 
tasnifindeki ölçütlerden de biri olacaktır.  

Bir diğer tasnif ölçütü olarak mecmuanın içine aldığı tarihsel dönemi; 
derlendiği tarih ve şiirlerin ait oldukları yüzyılları ve coğrafyayı saymak gerekir. 
Devir şairinin hangi konulara, türlere, nazım şekillerine rağbet ettiği devrin sanat 
telakkisi hakkında önemli bilgiler sunduğu gibi, yaşadığı coğrafyadaki kültürel 
hayat, siyasi ve tarihsel mevzular hakkında da fikir verebilecektir. 

Bu çalışmada Mecmû’a-i Eş’âr’ın şiir mecmuaları arasında hangi sınıfa 
mensup olduğu, derlenme amacı, Türk edebiyat tarihindeki yeri ve kıymeti 
belirlenmeye çalışıldı.

                                                   
tabirleri, mektup suretleri, muhtelif tarih kayıtları, alacak-verecek hesapları gibi şiirle ilgisi 
olmayan her türlü bilgi notlarının da bulunduğu, uzunlamasına açılan, ensiz el yazması eserlere” 
denir.  Ayrıca Mehmet Gürbüz’ün de cönklerde divan şiirlerinin bulunma sıklığını değerlendiren 
araştırma için (bk. Gürbüz  2012). 
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1. BÖLÜM 

1.1. MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

1.1.1. Mecmuanın Nüsha Tavsifi 
Milli Kütüphane Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu 06 

Hk 899’da Mecmû’a-i Eş’âr adıyla kayıtlı olan eser 138 varak olmakla birlikte 
14a, 131a, 132a- 134a sayfaları boş 132b-133a varağı eksiktir. Eserin başında 
mecmua ile ilgili olmayan bir hikâyeden sonra mecmuanın fihristi mevcuttur. 
Fihristin altında Ahmed Boluvî’nin temellük kaydı ve basılı mührü vardır. 136b 
sayfasına ise kime ait olduğunu bilemediğimiz borç- alacak listesi kaydedilmiştir.  

Yazı nesih kırmasıdır; okunaklı olmakla beraber özellikle sona yakın 
sayfalarda yazıda özensizlik görülür. Sayfalar çift kırmızı cetvellidir, şair adları -
çok az istisna ile- kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bazı sayfalarda derkenarlar da 
kullanılmıştır. Satır sayısı değişiklik göstermektedir. Cilt ölçüsü 200x145, sayfa 
ölçüleri ise 175x95 mm’dir. Kâğıt taç filigranlıdır.3 

Mecmuanın başı ve sonu şu beyitlerden oluşmaktadır: 

 Başı: Bi’smillâhi’r-rahmāni’r-rahīm 

          Ṣūret-i serġūş-ı elif lām mīm 

 
Sonu: İtdi erbāb-ı kemāl şiʿrüñi taḥsīn Mesʿūd  

Defter-i ehl-i dile biz daḫı mesṭūr olalum 

1.1.2. Mecmuanın Tertibi 
Derleyen mecmuayı kasideler, gazeller, musammatlar, müfred ve matla’lar 

sıralaması ile mürettep divan sırasına uygun tarzda tanzim etmiştir. Nazım 
şekillerine göre yapılan bu sıralamada mecmuada yer alan şairlere ait şiirler, 
kafiyelerinin ya da rediflerinin son harflerinin alfabetik sırasına göre dizilmeye 
çalışılmış, böylelikle her nazım şekli için şairi ölçüt alan bir iç sıra 
oluşturulmuştur. Diğer bir deyişle, her nazım şekli kendisine ayrılan bölümde 
önce şairlerine, sonra kafiye/rediflerine göre sıralanmak istenmiştir; fakat eserin 
başında gösterilen bu hassasiyetin sonlara doğru hükmünü yitirmeye başladığı 
görülmektedir. Söz gelimi, kıt’alara ayrılan bölümde gazele, terkib-i bendlerden 
sonra yeniden kasideye dönüş gibi düzensizlik izlenimi veren durumlar görmek 

                                                   
3 Mecmuanın sadece dijital kopyası elimizde olduğu için nüsha tavsifinde cilt- sayfa ölçülerine ve 
kâğıt türüne ait bilgiyi Milli Kütüphane El Yazması ve Nadir Eserler Dijital Kataloğunda esere ait 
künye detaylarından aldık.  
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mümkündür. Ayrıca x şaire ayrılmış sayfalardan/varaklardan sonra başka 
şairlerin şiirlerinin bulunduğu takip eden sayfaları/varakları ya da derkenarları 
tekrar x şairin şiirlerine ayırması, derleyenin yine zaman zaman tertip planı dışına 
çıktığını, geri dönüşlerle eserde düzeltmeler, eklemeler yaptığını göstermektedir. 

Eserin son bölümü müfred ve matla’lara ayrılmıştır. Çoğu çeşitli şairlere ait 
gazellerden alınmış olduğunu tespit ettiğimiz bu beyitlerin hepsi “hat” ile 
ilgilidir. Öyle anlaşılıyor ki derleyen, divan şiirindeki “hat” kavramı üzerinde 
yaratılmış olan mecaz ve mazmunları örnekleyen, temaya dayalı küçük bir 
antoloji oluşturmak istemiştir.  

Şiirlerinin başında hangi şaire ait olduğunu gösteren bir sisteme uyulmuştur: 
Derleyen önce şiirlerini derlediği şairin mahlasını “Ġazeliyāt-ı Emīrī, Ġazeliyāt-
ı Vecdī” gibi ibarelerle vermiş, takip eden şiirleri bir sonraki şairinkine gelinceye 
kadar “Ve lehû” ibaresini bazen tek başına, bazen de şair adıyla birlikte 
kullanarak başlıklandırmıştır. Her şiirde böyle bir başlık olmamasının yanı sıra 
özellikle “Müfredāt” bölümünde hiçbir beytin şairi zikredilmemiştir. Biz, kendi 
araştırmalarımız sonucu tespit edebildiğimiz şiirlerin hangi şaire ait olduğunu 
göstermek amacıyla şair adını/mahlasını - [Ġazel-i] Nedīm Muḥammes-i [ʿĀṣım] 
ya da [Müfred-i Nābī] örneklerindeki gibi- köşeli parantez içine alarak şiirleri 
başlıklandırdık.  

Mecmuaya alınan -hususen gazel olmak üzere- bazı beyit ve bentlerin 
düşürülmek suretiyle şiirleri kısaltma yoluna gidildiğini şairlere ait divanların 
ulaşabildiğimiz neşirlerine bakarak tespit ettik. Özelikle beyit sayısı beşi aşan 
gazellerde fazla görülen beyitlerin çıkarılması şiir mecmuaları üzerine yapılan 
çalışmalarda araştırmacıların da çokça karşılaştığı bir durumdur.  Bir tür olarak 
mecmuanın tertibi üzerinde “mecmuaya giren gazellerin beş beyitle 
sınırlandırılması” gibi genel bir temayülden ya da buna benzer genel 
hükümlerden bahsedilebilmesi, bu konuda yapılacak farklı ve geniş kapsamlı bir 
çalışmayı gerektirmektedir.  

Nazım şekilleri ve nazım türleri açısından mecmuayı incelediğimizde 
derleyenin konuya uygunluk endişesi taşımaksızın farklı türlerde yazılmış aynı 
biçimdeki şiirleri sıralama temayülü içinde olduğu görülmektedir. 

Musammatların aralarına zaman zaman yerleştirdiği gazeller derleyenin 
nazım biçimi olarak gazele, kendi bölümünün sınırlarını aşmasına izin verecek 
kadar önem verdiğini düşündürmektedir. 

Mecmuanın sonundaki gazelin -başında yer alan “Li-rāḳımihî” ibaresi 
sayesinde tespit ettiğimiz üzere- derleyene ait olması, derleyenin eserin 
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bütününde hâkimiyeti elinde tutan gazel nazım şekline verdiği önemi 
göstermektedir, diyebiliriz.  

1.1.3. Mecmuanın Mürettibi ve Tertip Tarihi 
Mecmuanın sonunda “Li-rāḳımihî” başlığı ile yazılmış olan gazelde geçen 

mahlastan yola çıkarak derleyenin “Mes’ûd” adlı/mahlaslı bir şair olduğunu 
tespit ettik. Mecmuaya alınan şairlerden 1807 yılında öldüğünü bildiğimiz Hoca 
Neş’et’i “merhum” sıfatı ile anması Mes’ûd’un mecmuayı 19. yüzyılın başlarında 
tertip etmiş olabileceğini göstermektedir. Bu yüzyılda yaşadığını bildiğimiz 
Mes’ûd adlı/mahlaslı üç şairin ulaşabildiğimiz eserlerinde (Alıcı 2004: 70; 
Tanyıldız 2013; Güven 1999: 73-128) mecmuada bulunan tek şiirini aradık ve 
şairimizin M. Fatih Köksal’ın Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde ismine 
herhangi bir nisbe izafe etmeden (2014), Ahmet Emin Güven’inse Kayseri’de 
Yazma Mecmualar adlı eserinde “Hisarcıklızade Mes’ûd Rahmetâlûd”  adıyla 
tanıttığı (2000: 90) “Mes’ûd” olduğunu tespit ettik.  

1780 tarihinde doğduğu düşünülen şairin hayatı hakkındaki bilgiler oldukça 
sınırlıdır. Rahmetâlûd takma adı, yeğeni Kayseri müftüsü, şair Nâil Efendi’nin 
bu isimle takdiminden sonra kullanılmaya başlamıştır (Güven 2000: 91). Kayseri 
müftüsü Hisarcıklızâde Mustafâ Efendi’nin oğlu, müftü-şair Sâlim Ebu 
Meâlim’in kardeşi olan Mes’ûd, 1816 senesinde Karahisâr-ı Sâhib’in Sandıklı 
kazasında memuriyette bulunmuş ve 1873 yılında ölmüştür (Güven 1999: 73) .  

Mes’ûd’un bir divanı bilinmiyorsa da özellikle yöresel şiir mecmualarında 
şiirleri mevcuttur (Köksal 2014).  Ahmet Emin Güven, babası Başkatipzâde 
Râgıb’ın  derlediği bir mecmuada Mes’ûd’un 42 şiirini bulmuş ve neşretmiştir 
(1999: 73-128).  Râgıb Bey’in mecmuada şiirler için yazdığı ve Güven’in işaret 
ettiği “Mes’ûd merhumun kendi mecmuasından aynen.” (1999: 112) ya da 
“Müşârun- ileyhin mecmuasından aynen yazılmıştır.” (1999: 127) şeklindeki 
notları, Mes’ûd’un elimizdekinin dışında bir mecmuası daha olduğunu 
düşündürmektedir. Ancak bu düşüncemizi destekleyecek herhangi bir eseri 
elimizde bulunmamaktadır.  

Mes’ûd’un neşredilmiş söz konusu şiirlerini hem de şekil, hem konu, hem de 
üslup açısından incelediğimizde Mecmû’a-i Eş’âr’ın bir minyatürü ile 
karşılaştığımızı söylemek mümkündür. Mecmuanın mürettibi ile bu şiirlerin 
sahibinin aynı şahıs olduğu dikkatli bir bakışla görülebilmektedir. Derlediği 
mecmuadan yola çıkarak Mes’ûd’un meşrebi, edebi kişiliği ve estetik zevki ile 
ilgili edindiğimiz izlenimler şiirleriyle bir bütünlük arz etmektedir: 
Mecmuasındaki gibi elimizdeki şiirlerde de gazel nazım şekline temayülü 
belirgindir; neşredilen 42 şiirinin 26’sı gazeldir. Bu gazellerin üçü şairin ağabeyi 
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Sâlim Ebû Me’âlim’e, üçü Süleymân Nâzım Efendi’ninkilere nazire olarak 
yazılmıştır. Bir gazelini na’t türünde, bir diğerini de Kayseri Mevlevîhânesinde 
post-nişîn olan Mehmed Sa’îd Hâzım Efendi’nin konağının övgüsü olarak 
kaleme almıştır.  Mütekerrir müsemmen şeklinde 1 münacatı,  Fıtnat Hanım, 
Enderunlu Vâsıf ve Erzurumlu Müftîzâde Şâkir Efendi’nin gazellerine yapılmış 
3 tahmisi yanında çeşitli kişilerin doğum ve ölümleri için yazdığı 12 tarihi vardır. 

“Şairin Kayseri’deki muhtelif eserlerde bulunan kitabelerdeki tarih 
manzumelerine bakılırsa döneminde Kayseri’de özellikle tarih 
düşürmesiyle tanındığı söylenebilir. Ayrıca Gavremzâde Şeyhî 
Mecmuası’nda bir miktar şiirinin Fuzûlî, Nedîm, Vehbî, Nazîm vs. 
gibi büyük şairler arasında yer aldığına göre çağdaşı yerel şairler 
arasında belli bir şöhreti olduğu anlaşılmaktadır.” (Köksal 2014).  

 Bir münacat ve bir na’ttan başka dini şiiri olmadığı gibi gazellerinde de 
belirgin din ve tasavvuf örüntüsü görünmemektedir.  

Mecmuadaki tek gazelinin kılavuzluğunda bile Mes’ûd’un divan şiiri 
geleneğine bağlı şairlerin kendini konumladıkları âşıklık tavrını benimseyen, 
“rind-meşreb” tabir edebileceğimiz bir kişiliğe sahip olduğu görülebilir. İnsanın 
kaderini kendisine dayatan feleğin elinde şekilden şekile girmek suretiyle kedere 
ve gama kapılarak sürekli şikâyetlenmek yerine, kaygan ve geçici bir mahiyete 
sahip olan dünyevi hadiselere kayıtsızlığı tavsiye ve telkin eder şair: 

 Niçe bir gerdiş-i gerdūn ile ġam-ḫor olalum 
Girelüm meykedeye biz daḫı mey-ḫor olalum 
 
Çalınur sīnede her dem naġamāt-ı ālām 
Ḳabẕa-i dest-i felekde niçe ṭanbūr olalum (625/1-2) 

 Klasik şiir estetiğinde aşk, âşığı akıldan ve akılla organize olan toplumdan 
uzaklaştıran divanelikle eş değerdir. Âşık, meczuptur, divanedir, yanıktır, 
yalnızdır, aşk irfanında ariftir, aşk ilminde âlimdir. Mes’ûd’un elimizdeki 
şiirlerinde seslenen âşığın da bu tarifin sınırları içinde olduğu görülmektedir: 

Yanmak yakılmak her demde kârım 
Mecnûn-ı aşkım dağlar mekânım 
Sahrâ-yı hayret dâr u diyârım 
Mecnûn-ı aşkım dağlar mekânım (Güven 1999: 98) 
 
Zincîri sürü başı açık çâk-i girîbân 
Bir ben gibi uşşâkta dîvâne mi kaldı (Güven 1999: 84) 



Gülçiçek AKÇAY 

19 
 

Klasik Türk şiirindeki âşık ve aynı zamanda rinttir; zahitle daima çatışma 
içindedir. Bu çatışma Mes’ûd’un elimizdeki şiirlerinde de görülmektedir: Âşık-
rindi her fırsatta meyhaneye yönelten “aşk” gibi güçlü bir saik, kendini ibadete 
adamış görünen sûfînin kalbini ele geçirdiğinde tüm inandıklarını inkâr ettiren, 
neredeyse küfre sürükleyen bir azgınlığa düşmesine sebep olur. Enderunlu 
Vâsıf’ın gazelini tahmis eden Mes’ûd, onun sûfî hakkındaki bu düşüncesini 
desteklemiştir:  

Geldi çün meclise mescide varmaz sûfî 
Şîşe-i bâdemizi bir dahı kırmaz sûfî  
Göricek tâbiş-i rûyun nice yanmaz sûfî 
Seyr idüp raks-ı hırâmın nice azmaz sûfî 
Gören ey büt seni oynar bile azmak değil a (Güven 1999: 122) 

17. yüzyılda Nâbî’nin öncülüğünü yaptığı hikemî şiirin sosyal eleştiriye de 
kapı açan, zamaneden şikâyete fırsat veren nasihatperver tavrı da Mes’ûd’un 
şiirlerinde kendini sıkça göstermektedir: “Zamanede” hüner sahiplerinin kıymet 
görmeyişi, sefil kişilere minnet etmek zorunda oluşundan şikâyeti; 

Şimdi âlâyişe ebnâ-yı zamân mâ’il ise 
Sınf-ı ehl-i hünerân mu’teber olmaz bilürüz (Güven 1999: 90) 
 
Her denînin böyle bâr-ı imtinânın çekmeden 
İskele başında hammâl olaydım kâşki (Güven 1999: 84) 

insanın dünyada kendini esir eden şan şöhrete itibar etmemesi yolundaki 
nasihati;  

Nâm-dârlık pek de makbul şey değildir âdeme 
Nam ile olma esîr-i dâm mânend-i nigîn (Güven 1999: 88) 

zalimlerin elindeki imtiyazların, mazlumların çektiği acıların önünde sonunda 
nihayet bulacağı yolundaki ihtarı;  

 Ne rütbe olsa da ferah-nümâ-yı bezm-i istidrâc 
Gürûh-ı zâlimân her hâlde hândân olup kalmaz 

.. 

Nihâyet-bîn olan ömründe aslâ gussa-dâr olmaz 
Geçer eyyâm-ı gam âteş-resân olup kalmaz (Güven 1999: 88) 

18. ve 19. yüzyıllara da sirayet etmiş Nâbî peyrevliğinin işaretleri olarak kabul 
edilebilir. 
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Aktardığımız tüm bu izlenimlerden hareketle Mes’ûd’un şiirlerini oluşturan 
bilgi, fikir, anlayış, üslup ve zevkin, mecmuada topladığı şiirlerin seçiminde son 
derece etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki tespit ve değerlendirmelerimizin 
bir kısmını çalışmamızın ikinci bölümünde yapacağız. 

1.2. MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR’IN MUHTEVASI 

1.2.1.  Mecmuada Yer Alan Şairler ve Şiirleri  
Mecmû’a-i Eş’âr’da adı geçen ya da şiirlerinden hareketle kimliklerini tespit 

edebildiğimiz 75 şairin 618 şiiri bulunmaktadır. Şairlerini tespit edemediğimiz 
şiirleri de dâhil ettiğimizde mecmuadaki toplam şiir sayısı 625 olmaktadır. 
Mecmuada yer alan şairler, yaşadıkları yüzyıllar, bu şairlere ait şiir sayıları, şiirlerin 
nazım şekilleri aşağıdaki tabloda transkribe ettiğimiz metindeki sıraları ile değil, 
şairlerin mecmuaya alınan şiir sayılarına göre çoktan aza doğru, aynı sayıda şiiri 
olanlar da alfabetik olarak sıralanarak gösterilmiştir.  

 
Şairin 
Mahlası 
 

Yaşadıkları 
Yüzyıl 

Mecmuadaki 
Şiir Sayısı 
 

Şiirlerin 
Nazım 
Şekilleri 

Şiir 
Numaraları 

Nâbî 17. yy 97 Kaside (1), 
Gazel (87), 
Muhammes 
(1), Tahmis 
(3), 
Matla’ (2), 
Müfred (3), 

7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 76, 
77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 
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89, 90, 91, 92, 
93, 94, 549, 
550, 551, 552, 
597, 598, 616, 
617, 622, 623 

Sâbit 17. yy 58 Gazel 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 
157, 158, 159, 
160, 161, 162, 
163, 164, 165, 
166, 167, 168, 
169, 170, 171, 
172, 173, 174, 
175, 176, 177, 
178, 179, 180, 
181, 182, 183, 
184, 185, 186, 
187, 188, 189, 
190, 191, 192, 
193, 194, 195, 
196, 197, 198, 
199, 200, 201, 
202, 203, 204, 
205, 206, 207, 
208 

Bâkî 16. yy 56 Gazel (53), 
Tahmis (1) 
Müfred (2), 

209, 210, 211, 
212, 213, 214, 
215, 216, 217, 
218, 219, 220, 
221, 222, 223, 
224, 225, 226, 
227, 228, 229, 
230, 231, 232, 
233, 234, 235, 
236, 237, 238,  
240, 241, 242, 
243, 244, 245, 
246, 247, 248, 
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249, 250, 252, 
253, 254, 255, 
256, 257, 258, 
259, 260, 261, 
262, 263, 555, 
600, 604, 

Fehîm 17. yy 50 Gazel (47), 
Kaside (2) 
Terkib-i 
bend (1) 

298, 299, 300, 
301, 302, 303, 
304, 305, 306, 
307, 308, 309, 
310, 311, 312, 
313, 314, 315, 
316, 317, 318, 
319, 320, 321, 
322, 323, 324, 
325, 326, 327, 
328, 329, 330, 
331, 332, 333, 
334, 335, 336, 
337, 338, 339, 
340, 341, 342, 
343, 344, 540, 
541, 542 

Nedîm 18. yy 44 Gazel (40), 
Şarkı (2), 
Müstezâd 
(1), Müfred 
(1) 

472, 473, 474, 
475, 478, 479, 
480, 481, 482, 
484, 485, 486, 
487, 488, 491, 
492, 493, 494, 
495, 496, 497, 
498, 499, 500, 
501, 502, 503, 
505, 508, 509, 
510, 511, 512, 
513, 514, 515, 
516, 517, 519, 
520, 521, 537, 
561, 606 
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Şehrî 17. yy 36 Gazel (34), 
Terkib-i 
bend (1), 
Müfred (1) 

264, 265, 266, 
267, 268, 269, 
270, 271, 272, 
273, 274, 275, 
276, 277, 278, 
279, 280, 281, 
282, 283, 284, 
285, 286, 287, 
288, 289, 290, 
291, 292, 293, 
294, 295, 296, 
297, 539, 619 

Emîrî 18. yy 35 Gazel 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 
122, 123, 124, 
125, 126, 127, 
128, 129, 130, 
131, 132, 133, 
134, 135, 136, 
137, 138, 139, 
140, 141, 142, 
143, 144, 145, 
146, 147, 148, 
149, 150 

Tıybî 17. yy 32 Gazel (30), 
Tahmis (2) 

385, 386, 387, 
388, 389, 390, 
391, 392, 393, 
394, 395, 396, 
397, 398, 399, 
400, 401, 402, 
403, 404, 405, 
406, 407, 408, 
409, 410, 411, 
412, 413, 414, 
547, 548 

Vecdî 17. yy 27 Gazel (26), 
Müfred (1) 

359, 360, 361, 
362, 363, 364, 
365, 366, 367, 
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368, 369, 370, 
371, 372, 373, 
374, 375, 376, 
377, 378, 379, 
380, 381, 382, 
383, 384, 611 

Hâmî 18. yy 20 Kaside (4), 
Gazel (15) , 
Kıt’a (1) 

450, 567, 568, 
569, 570, 571, 
572, 573, 574, 
575, 576, 577, 
578, 579, 580, 
583, 587, 588, 
589, 590 

Vâlî 18. yy 20 Gazel (19), 
Matla’ (1) 

98, 99, 100, 
101, 102, 103, 
104, 105, 106, 
107, 108, 109, 
110, 111, 112, 
113, 114, 115, 
586, 603 

Nâ’ilî 17. yy 15 Gazel (13), 
Müstezâd 
(1), Tahmis 
(1) 

345, 346, 347, 
348, 349, 350,  
352, 353, 354, 
355, 356, 357, 
358, 538, 554 

Neşâtî 17. yy 10 Gazel 415, 416, 417, 
418, 422, 423,  
430, 431, 438, 
439 

Vehbî 18. yy 10 Gazel (7), 
Tahmis (1), 
Şarkı (1), 
Matla’ (1) 

507, 526, 527, 
528, 529, 530, 
531, 558, 564, 
612 

ʿÂsım 18. yy 9 Gazel (4), 
Tahmis (2), 
Şarkı (3) 

489, 490, 504, 
559, 560, 562, 
565, 566, 585 
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Lebîb 18. yy 7 Rubâʿi (2), 
Kaside (4), 
Müfred (1) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
618 

Sâmî 18. yy 7 Gazel (5), 
Matla’ (1) 
Müfred (1) 

471, 506, 522, 
524, 525, 607, 
615 

Hâsirî ? 6 Gazel 419, 420, 421, 
424, 425, 426 

Âgâh 18. yy 4 Gazel (3), 
Tesdîs (1) 

95, 96, 97, 543 

Dürrî 18. yy 4 Gazel (3), 
Müfred (1) 

432, 433, 434, 
535, 601 

Râsih 17. yy 4 Gazel 451, 452, 464, 
466 

Sa’dî ? 3 Gazel 427, 581, 582 
Mezâkî 17. yy 2 Gazel 442, 459 
Murâdî ? 2 Kıt’a 556, 557 
Nahîfî 18. yy 2 Matla’ 605, 621 
Nâmî 18. yy 2 Gazel 476, 477 
Nazmî ? 2 Gazel 455, 467 
Râmî 17. yy 2 Gazel 436, 441 
Râşid 18. yy 2 Gazel 461, 534 
Sâhib ? 2 Gazel 443, 458 

Vahîd 
(Mahtûmî) 

18. yy 2 Gazel (1), 
Murabba (1) 

483, 563 

Âlî (Edirneli) 17. yy 1 Gazel 468 
Âlî (Gelibolulu) 16. yy 1 Tesdis 545 
Ârif 17. yy 1 Gazel 429 
Bahâ’î 17. yy 1 Gazel 454 
Beyânî ? 1 Tahmis 546 
Cezmî ? 1 Gazel 444 
Fâmî ? 1 Gazel 445 
Fasîh ? 1 Gazel 437 
Fâyık 17. yy 1 Gazel 453 
Fuzûlî 16. yy 1 Matla’ 602 
Güzârî ? 1 Gazel 469 
Hanîf ? 1 Şarkı 596 
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Haylî 17. yy 1 Müfred 599 
ʿİsmetî 17. yy 1 Gazel 470 
İzzet 18. yy 1 Gazel 465 
Kadrî 17. yy 1 Gazel 435 
Kâmî 18. yy 1 Matla’ 610 
Kavsî 17. yy 1 Gazel 448 
Kemâlî ? 1 Gazel 440 
Mesîhî 15. yy 1 Gazel 251 
Mes’ûd 19. yy 1 Gazel 625 
Misâlî 16. yy 1 Gazel 523 
Mucîb ? 1 Gazel 449 
Münîb ? 1 Gazel 462 
Nazîm 18. yy 1 Gazel 463 
Nefʿî 17. yy 1 Müfred 624 
Neş’et 18. yy 1 Tahmis 595 
Neylî 18. yy 1 Gazel 584 
Refʾetî 17. yy 1 Matla’ 609 
Re’yî ? 1 Gazel 518 
Rifʿat ? 1 Gazel 594 
Riyâzî ? 1 Gazel 447 
Rüşdî (Sahhaf) 17. yy 1 Gazel 457 
Rüşdî(Edirneli) 17. yy 1 Gazel 460 
Sâdık ? 1 Tesdis 544 
Sâyib 17. yy 1 Gazel 533 
Sırrî 17. yy 1 Gazel 456 
Sükkerî 17. yy 1 Gazel 432 
Şinâsî 17. yy 1 Gazel 446 
Tâcî ? 1 Gazel 536 
Tâlib 17. yy 1 Gazel 532 
Ulvî 17. yy 1 Matla’ 608 
Zamîrî ? 1 Tahmis 553 
Zâtî 16. yy 1 Gazel 428 
Tespit 
edilemeyenler 

 8 Kıt’a (2), 
Matla’ (6) 
Müfred (1) 

75, 239, 351, 
591, 592, 593, 
613, 614, 620 

Tablo 1: Mecmuada yer alan şairleri, yüzyıllarını şiir sayılarını nazım biçimlerini 
ve mecmuadaki sıralarını gösterir. 
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1.2.2. Mecmuadaki Şiirlerin Yüzyıllara Göre Dağılımı 
Mecmû’a-i Eş’âr’da yaşadıkları yüzyılları tespit edebildiklerimiz yanında 

hakkında herhangi bir bilgi edinemediğimiz şairlere ait olan, ya da şairi tespit 
edilememiş şiirlerin oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.   

 
Tablo 2: Mecmuadaki şiirlerin yüzyıllara göre dağılımını gösterir. 

Mecmuada 15. yüzyıla ait olan, çalışmamızdaki 251 numaralı şiirin, derleyen 
tarafından Bâkî’ye ait gibi gösterilmesine rağmen Mesîhî’ye ait olduğu tespit 
edilmiştir. Öyle görünüyor ki mecmuada 15. yüzyıldan bir şiirin olması derleyenin 
bu yüzyıldan şiir seçip mecmuaya koymayı tercih etmesinden değil, bahsettiğimiz 
bu küçük yanılgıdan kaynaklanmaktadır.   

16. yüzyıla ait olduğunu tespit ettiğimiz 60 şiir, mecmuadaki toplam şiirlerin 
%10’luk kısmını kapsamaktadır. Türk edebiyatının en parlak dönemi, genel bir 
kabulle “klasik dönem” olarak adlandırılan 16. yüzyıla damgasını vuran, takip eden 
yüzyıllarda tarzını Anadolu’da neredeyse bir ekol olarak benimseten üslup sahibi 
şair, hiç şüphesiz Bâkî’dir. 17. ve 18. yüzyıllar Türk edebiyatının ruhunu 
hissetmek, en azından hakkında genel bilgi edinmek isteyen şiir severler ve 
araştırmacılar Bâkî’yi bilmeden, Bakî ile temsil edilen gazel tarzını devam ettiren 
gelenekçilerin şiirlerini de hakkıyla değerlendiremezler. Asıl amacının 17 ve 18. 
yüzyıl şairlerinin şiirlerini bir araya toplamak olduğunu düşündüğümüz derleyenin, 

0,01 10%

56%

28%

0,016%

Mecmuadaki Şiirlerin Yüzyıllara Göre 
Dağılımı

15. yy 16. yy 17. yy 18. yy 19. yy ?
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mecmuaya aldığı şairler arasında 56 şiiriyle üçüncü sırada yer verdiği Bâkî’ye 
gösterdiği ihtiram ve ihtimamın sebebi de bu olsa gerektir.  

Mecmuaya alınan ve şairlerini tespit edebildiğimiz 618 şiirden 352’si Türk 
edebiyatının güçlü ışıltısının devam ettiği, teknik, ahenk ve zarafet bakımından 
olgunluğa eriştiği 17. yüzyıla aittir. Bu, mecmuadaki bütün şiirlerin %56’sına 
tekabül etmektedir. 

18. yüzyıl ise mecmuamızda 173 şiirle %28 oranla temsil edilmiştir. Geçen 
yüzyıllarda klasikleşmiş sanat çizgileri üzerinde ilerleyen 18. yüzyıl şairleri, divan 
şiirinde “son klasik dönem”in sanatkârları olarak edebiyat tarihlerinde yerlerini 
almışlardır.  

Nihat Sâmî Banarlı’nın 18. yüzyılda görülen nazirecilik temayülünü 
değerlendirişi mecmuada yer alan bu dönem şiirleri hakkında bize fikir verecektir:  

“Asrın Dîvan Edebiyâtı bilhassa ikinci derecede sanatkârlar elinde 
gitdikçe daha az yaratıcı, buna mukaabil daha zayıf nazîreci bir 
edebiyat oluyordu. Fakat bunların arasında yine büyük, bâzan çok 
büyük şâirler de yetişiyordu.” (1971: 745). 

Banarlı’nın bu tespiti, Mecmû’a-i Eş’âr’daki nazire gazellerin hepsinin ve 
Köksal’ın “Nazire benzeri şiirler” başlığı altında ele aldığı musammatların (2006: 
49) büyük çoğunluğunun bu döneme ait oluşunun sebebini de açıklamaktadır.  

Mecmuada 19. yüzyıla ait tek şiir, mürettip Mes’ûd’un gazelidir. Şiirlerin 
oranına bakıldığında mecmuanın özellikle 17- 18. yüzyıllarda yazılmış şiirler 
üzerinde yoğunlaşan bir derleme olduğu görülür.   

1.2.3. Mecmuadaki Şiirlerin Vezinleri 
Mecmuadaki şiirlerin hepsi aruz vezni ile yazılmış olanlardan seçilmiştir. 23 

farklı aruz kalıbıyla yazılmış şiirlerin bulunduğu mecmuada 594 olarak sıra 
numarası verdiğimiz “Gazel-i Rif’at” başlıklı şiir dışında hepsinde vezin doğru 
tatbik edilmiştir. Şiirleri, şairlerinin neşredilmiş divanlarından ayıran 
farklılıklarında dahi vezin kusurlarının dikkate alınmayacak kadar az olduğu 
görülmektedir. Bu bize derleyenin aruz konusunda dikkate değer bir bilgiye sahip 
olduğunu göstermektedir. 

Mecmuada derlenen şiirlerin aruz kalıpları ve sayıları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir: 

 

 



Gülçiçek AKÇAY 

29 
 

Mecmuada Kullanılan Aruz Kalıpları  Sayısı 
Muzâri         : Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  120 
Remel          : Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 116 
Hezec           : Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 97 
Müctes         : Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün  94 
Hezec           : Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün  90 
Remel           : Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün  76 
Hezec           : Mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 5 
Hafif             : Feʿilātün mefāʿilün feʿilün  4 
Recez            : Müfteʿilün mefāʿilün müfteʿilün mefāʿilün 3 
Muzâri          : Mefʿūlü mefāʿīlün mefʿūlü mefāʿīlün  2 
Muzâri          : Mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün  2 
Remel           : Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 2 
Serî               : Müfteʿilün müfteʿilün fāʿilün 2 
Hezec            : Mefʿūlü mefāʿilün feʿūlün  2 
Hezec            : Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
                       Mefʿūlü feʿūlün 

2 

Rubâ’î           : Mefʿūlü mefāʿīlün mefāʿīlü feʿūl 1 
Hezec            : Mefʿūlü mefāʿilün mefāʿīlün fāʿ 1 
Müctes          : Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilātün 1 
Kâmil            : Mütefāʿilün feʿūlün mütefāʿilün feʿūlün 1 
Remel            : Feʿilātün feʿilātün feʿilün 1 
Hezec            : Mefʿūlü mefāʿīlün feʿūlün   1 
Recez          : Müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün 1 
Remel           : Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilātün   1 

Tablo 3: Mecmuada derlenen şiirlerin aruz kalıpları ve sayılarını gösterir. 

1.2.4. Mecmuadaki Şiirlerin Nazım Şekilleri 
İncelediğimiz mecmuanın mürettep bir divan formunda, şekil özelliklerine göre 

sıralanmaya çalışılarak derlendiğini “Mecmuanın Tertibi” bölümünde belirtmiştik. 
Aşağıdaki tabloda mecmuadaki nazım şekillerinin yoğunluğu görülmektedir  
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Nazım şekli Şiir sayısı 
Gazel 546 
Matla’ 17   
Müfred 15 
Tahmis 13 
Kaside 11 
Şarkı 7 
Kıt’a 5 
Tesdis 3 
Müstezad 2 
Rubâ’î 2 
Terkib-i bend 2 
Muhammes 1 
Murabba’ 1 
Toplam 625 

Tablo 4: Mecmuadaki nazım şekillerini ve sayılarını gösterir. 

Görüldüğü gibi mecmuadaki 625 şiirin 546’sını oluşturan gazeller son derece 
belirgin surette derleyenin tercihini bu formdan yana kullandığının göstermektedir.  
Sayıca diğerlerine nazaran üstün görünen diğer bir form da tek beyitlik formlar olan 
matla ve müfreddir. Araştırmalarımız neticesinde, mecmuada “Müfredāt” başlığı 
altında sıralanan 32 beytin çoğunun divan sahibi olan çeşitli şairlerin 
müfredatından ziyade gazellerinden seçilmiş beyitler olduğunu gördük ve 
tespitlerimizi dipnotlarda gösterdik.  

Gazellerin ve müstakil birer tür olarak telakki edilmiş müfred ve matla’ların 
sayıca fazla olması elbette derleyenin diğer nazım şekillerine iltifat etmediği 
anlamına gelmemektedir.  702 beyti ihtiva eden 11 kaside ve çeşitli nazım 
şekillerinde yazılmış, toplam 142 bentlik 27 musammat da mecmuada 
azımsanmayacak hacme sahiptirler.  

Mecmuada birçok gazel nazire olarak yazılmasına rağmen derleyen sadece 574 
olarak sıra numarası verdiğimiz gazelin başlığında bunu belirmiştir. Diğerlerine 
böyle bir vurgu yapılmamasının nedeni derleyenin bu konudaki bilgisizliği olmasa 
gerektir. Zira Nedîm’in “olmış saña” redifli gazeline yapılan 4 nazire gazeli birbiri 
ardına (583- 586) sıralamıştır. Bunlar için ayrıca nazire oldukları bilgisini verecek 
bir başlık konmaması, derleyenin, eserinin aynı zamanda bir nazire mecmuası 
vazifesi görmesi gayesini taşımaması ile açıklanabilir.  
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Yukarıda “nazire benzeri şiirler” olarak nitelendirildiğine dikkat çektiğimiz 
musammatların bir mecmuada fazlaca bulunmasını 16. yüzyıl nazire mecmuaları 
üzerinden değerlendiren Zeynep Altok şöyle yorumlamaktadır:   

“Mürettep dîvânlara bakınca her zaman gazellerin yanında sayıca az 
kalan musammatlar, dolaşımları çok yoğun olduğu için mecmualarda 
bol bol çıkmaktadırlar. Yani, on altıncı yüzyılın ikinci yarısında 
dîvânların aksettirdiğinden çok daha baskın bir yerleri vardır. Bu 
dönemde hem musammatların hem de nazire zincirlerinin popüler 
olması birbiriyle ilişkili iki olgu gibi görünüyor.” (2012: 144-145). 

17 ve 18. yüzyıl şairlerinden seçilmiş şiirlerin ağırlıklı olduğu Mecmû’a-i 
Eş’âr’daki musammatların yoğunluğu da derleyenin, Altok’un sözünü ettiği 
popülaritenin etkisi alında olduğunu göstermektedir.  

Mecmuada bulunan 5 kıt’anın 3’ü tarihtir ve kimlere ait oldukları hakkında bir 
bilgi bulunamamıştır.  Diğer 2’si de Murâdî mahlaslı bir şaire ait medhiyelerdir.  

1.2.5. Mecmuada Mevcut Olup Divanlarda Yer Almayan Şiirler 
Mecmuada yer alan şiirler, neşredilmiş ya da tez çalışması yapılmış 

divanlardaki şiirlerle karşılaştırılmış ve 8’inin söz konusu çalışmalarda yer 
almadığı görülmüştür. Bu şiirlerin bu çalışmayla tespit edilmesi söz konusu 
divanların tamamlanmasına yardımcı olacaktır.  

 

Şairin Mahlası Divanlarda Olmayan 
Şiir Sayısı 

Şiir Numaraları 

Sâbit 2 155, 202 
Âsım 1 585 
Hâmî 1 569 
Lebîb 1 618 
Nâbî 1 79 
Vehbî 1 565 
Zâtî 1 428 
Toplam 8  

Tablo 5: Mecmuada bulunduğu hâlde şairlerin neşredilmiş divanlarında 
bulunmayan şiirleri gösterir. 

1.2.6. Mecmuada En Çok Şiiri Bulunan Şairler 
Mecmua hakkında genel bir kanıya varabilmek için yukarıda yorumlamaya 

çalıştığımız tespitlere ek olarak en çok hangi şairlerin şiirlerinin tercih edildiği 
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meselesine de göz atmak gerekir.  Aşağıdaki grafikte derleyenin en çok tercih ettiği 
ve 30’dan fazla şiirine yer verdiği şairler gösterilmektedir. 

 
Tablo 6: Mecmuada 30 ve üzeri şiiri bulunan şairlerin oranını gösterir. 

Görüldüğü gibi Nâbî, 97 şiiriyle mecmuada şiirlerine en çok yer verilen şairdir. 
Nâbî kendi döneminin şiirlerinin derlendiği şiir mecmualarında da çok sayıda şiiri 
bulunan şairlerdendir. 

“Nâbî’nin şiirleri için taranan 267 mecmuadan 54’ünde Nâbî’ye ait 
müstakil şiir veya beyit tespit edilmiştir… Bu durum, Nâbî'nin 
yaşadığı ve şöhret bulduğu devir ve kendisinden sonraki dönem 
dikkate alındığında, yaklaşık her dört mecmuadan birisinde Nâbî’nin 
şiiri var anlamına gelir .” (Aydemir vd. 2012: 226-227).  

Mehmet Gürbüz de mecmua ve cönklerde yer alan divan şiirleri üzerinde 
yaptığı araştırmada Nâbî’nin şiirlerinin mecmualara girme sıklığı bakımından Bâkî 
ve Fuzûlî’den sonra üçüncü sırada, cönklerde ise Fuzûlî’den sonra ikinci sırada yer 
aldığını tespit etmiştir (2012: 59-60).  

Nâbî, bir yandan 16. yüzyıl Türk edebiyatına damgasını vuran “Bâkî tarzı”nı 
takip eden gelenekçi şiir anlayışı, diğer yandan Hindistan’a göç eden İranlı şairlerin 
oluşturduğu “sebk-i Hindî” denilen yeni şiir üslubu etkisinin kendini şiddetle 
gösterdiği 17. yüzyılda, “hikemî üslub”un öncüsü ve “tefekkür şiiri” denince ilk 
akla gelen isim olmuştur.  

“Klâsik dönem edebiyatının karakteristik çizgilerini yansıtan edebî 
gelenek, Nâbî ile birlikte önemli bir kırılma noktası yaşadı. Nâbî’nin 
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şiirlerinde, sadece şiirin konusu ve temasında değil, şiir dilinde de 
alışılmamış bağdaştırmalar, yeni mecaz unsurları ve benzetmelerle 
ortaya yeni bir üslup çıktı. Zaman zaman kuru nasihat ve şiir dilinden 
uzaklaşmalar görülse de, esas itibariyle Nâbî’nin şiiri, yeni bir şiir 
tarzını haber veren bir nitelik taşımaktadır. Onun şiirinin, Sebk-i 
Hindî, Hikemî Tarz şiirin ortak noktalarına sahip olması, aslında bir 
geçiş döneminin işareti sayılmalıdır. Nâbî, daha önceki şairlerin şiir 
diline uygun görmedikleri pek çok kelimeyi şiir diline sokarak klâsik 
şiirde farklı bir anlayışın gelişmesine öncülük etti.” (Bilkan 2014). 

Hicvi de sosyal ideali tebliğ etmede bir araç olarak kullanan Nâbî’nin bu amaçla 
yazdığı şiirleri onun üslubunu yansıtan önemli ürünlerdendir. Mecmuada yer 
aldığını tespit ettiğimiz 20 hicviyenin 8’i ona aittir. Görünen odur ki derleyen, daha 
önce de belirtiğimiz gibi gazellerde –hatta Nâbî’ninkilerde- tercihini âşıkane ve 
rindane tarzda yazılanlardan yana kullansa da yoğunlukla yer verdiği 17. yüzyıl 
şairlerinden yine yoğunlukla şiirlerini seçtiği Nâbî Efendi’nin yüzyıla damgasını 
vuran ve etkisi takip eden yüzyıllara yayılan bu belirgin üslup özelliğini es geçmek 
istememiştir.  

Şairin 87 gazelinin dışında 1 kaside, 1 muhammes, 3 tahmis ve 6 müfredi 
mecmuada yerini almıştır. Derleyenin “Ḳaṣīde-i Nābī Berāy-ı Ġam” başlığıyla 
verdiği, incelememize 7 numaralı şiir olarak kaydettiğimiz kasidesi Musâhip 
Mustafâ Paşa’ya sunulmuştur (Bilkan 1993:47). Mecmuada yer alan tek 
muhammes olan 548 numaralı şiir, Nâbî’nin son mısranın tekrarlandığı mütekerrir 
muhammesidir. Rûhî’nin (550), Bahâyî’nin (551) ve Fuzûlî’nin gazellerine yaptığı 
tahmisleri (552), derleyen tarafından muhammes başlığı ile verilmiştir. Şiirlere 
tahmis yerine muhammes denmesinin sebebinin derleyenin divan şiiri terimleri 
hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı yahut o dönemde bu terimlerin 
nüanslarına titizlikle dikkat edilmediği şeklinde yorumlanabilir.  

Mecmuada şiirlerine 58 gazeliyle en çok yer verilen ikinci şair Sâbit’tir. O da 
Nâbî  gibi 17. yüzyılda kendine has bir üslub yaratan şairlerindendir. 

“Sâbit, bütün büyük şairler gibi divan şiiri geleneği içinde oluşan 
farklı şiir tarzlarını mizacı, zekası, yeteneği ve hayat algısı 
doğrultusunda başarılı bir şekilde sentezleyerek özgün bir üslup 
oluşturmayı başarabilmiştir. Bu açıdan Sâbit'i Osmanlı şiirinin 
kendine has bir üslup ortaya koyabilmiş nâdir şairlerinden biri olarak 
görmek gerekir. … Sâbit, keskin zekası, gözlem gücü, realist bakış 
açısı, alaycılığı ve espri anlayışı ile Osmanlı şiirindeki en büyük 
dönüşümlerden birini gerçekleştirmiş, divan şiirine farklı bir ses 
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getirmeyi başardı. Bu dönüşüm aynı zamanda divan şiirinin son 
büyük değişim hamlesi olmuş, çeşitli açılardan bu çizgiyi devam 
ettiren Nedim, Sürurî, Sümbülzade Vehbi, Enderunlu Vâsıf ve İzzet 
Molla gibi son devrin büyük şairleri doğrudan veya dolaylı olarak 
kendisine peyrev oldular.” (Özyıldırım 2015). 

Gazellerinin biri nevruziyye, ikisi hicviyye türündedir. Sâbit’in hicivleri 
Nâbî’ninkiler gibi ağırbaşlı, çatık kaşlı, bıkkınlık ifade eden eleştiriler değildir. O, 
eleştiri kompozisyonunda enstrüman olarak mizahi unsurları kullanmıştır. Nükteli 
ve alaylı anlatımıyla yukarıda Ali Emre Özyıldırım’ın da işaret ettiği keskin zekâsı, 
gözlem gücü ve realist bakış açısıyla, alışılmış olana bakılması için yeni bir pencere 
açmıştır.  

Divan şairinin kendini rint yerinde konumlandırması ve zahit tipine sürekli 
yergi oklarını göndermesi geleneksel bir hadisedir. Sâbit de bu geleneğini devam 
ettirip zahit yergisine şiirlerinde yer verir. Söz gelimi der ki; zahidin gönül ehli olan 
rindi anlaması, eşeğin kulağına küpe takmak kadar lüzumsuz ve manasız bir 
beklentidir: 

Suḫan-ı ehl-i dili zāhide itdürmek gūş 
Mā-ḥaṣal ṭaḳmaḳ olur gūş-ı ḥımāra mengūş (181/1) 

Ya da örneğin; şarabın neden haram olduğunu bilmeden, içenleri sürekli 
eleştiren zahit ikiyüzlülüğü, cehaleti ve sembole olan düşkünlüğü sebebiyle şarabı 
sunan saki tarafından kendi zühdünün sembolü olan asasıyla dövülerek 
cezalandırılmalıdır: 

Geh bāde içür zāhide sāḳī geh ʿaraḳ baṣ 
Mestem duramam dirse ʿaṣāsıyla ṭayaḳ baṣ (182/1) 

53 gazel, 1 tahmis ve 2 müfrediyle mecmuada en çok yer bulan 3. şair ise 
Bâkî’dir. İlk iki şairden farklı olarak o, 16. yüzyıl şairidir. Türk edebiyatının altı 
yüzyıllık macerasına damgasını vurmuş, şiirleri Osmanlı edebî çevrelerinin dışında 
da okunmuş, sonraki yüzyıllarda kendi adıyla anılacak olan bir tarz oluşturmuş 
müstesna bir sanatçıdır. Bunun yanında nüktedan, hoşsohbet, neşeli ve rind-meşrep 
bir şairdir. 

“Klasik üslubun divan edebiyatı geleneği içerisinde biçimlenmesinde 
ve süreklilik kazanmasında Bâkî öncülük etmiştir. Dolayısıyla Sebk-i 
Hindî’nin ağırlığını hissettirdiği 17. yüzyılda bile Bâkî’nin takipçileri 
klasik tarzı devam ettirmişlerdir.” (Macit vd. 2014). 
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Mecmuayı derleyen, şair seçiminde 17. yüzyıla ait olanlardan yana tercih 
kullanmasına rağmen 16. yüzyıl şairi Bâkî’ye gösterilen özel ilginin sebebi de 
böylelikle açıklanabilir: 17. yüzyıl şiir dünyası büyük çoğunlukla onun tarzını takip 
edenler tarafından inşa edilmiştir.  

Tahir Üzgör’ün (1991: 4) ifadesiyle Osmanlı edebiyatının “harika çocuğu” 
Fehîm listenin 4. sırasını almaktadır.  

Fehim 17. yüzyılda Türk edebiyatında etkilerini gördüğümüz sebk-i Hindî’nin 
temsilcilerindendir. “Sözden ziyade anlama önem vermiş, şiirinde anlam 
giriftleşmiştir.” (Yıldız 2014).  

“Bir divan şairi olarak Fehîm’in en büyük özelliği kendine has bir 
üslûp sahibi olmasıdır. Divan şiirinde genellikle kalıplaşmış biçimde 
tasvir edilen çevre bile onun gazellerinde pitoresk tasvirler ve günlük 
vak‘alarla oldukça tabii bir şekilde yer alır. Bunda, sebk-i Hindî’nin 
yeni anlatım şekilleri ararken halk yaşayış ve söyleyişini şiire sokan 
ifade tarzının da tesiri vardır.” (Üzgör 1995: 295). 

 Mecmuada, biri nevruziye ve biri ıydıyye türünde yazılmış olanlarla ile 
birlikte 47 gazeli, biri fahriye türünde yazılmış 2 kasidesi ve 2 terkib-i bendi yer 
almaktadır.  

Mecmû’a-i Eş’âr’ın şiirleriyle Fehîm’den sonra en çok zikredilen ismi 18. 
yüzyıl şairi Nedîm’dir. Yaşadığı dönemde bile çok sayıda takipçi edinen Nedîm’in 
etkisi nesiller boyu devam etmiştir. 

“Kasidede Nef‘î’nin, gazelde hikemî tarzın büyük temsilcisi Nâbî’nin 
etkisinin revaçta olduğu şiir ortamında yetişen Nedîm çok geçmeden 
“Nedîmane” denilen yeni bir tarz geliştirmiştir. Bu tarzın esasını 
söyleyiş mükemmelliği, yerlilik arzusu ve şuh eda oluşturur.” (Macit 
2006: 511). 

Nedîm ve Bâkî’nin şahsiyetleri ve zevkleri, hatta şehir hayatı ile ilgili 
kullandıkları mecaz, istiare ve benzetme unsurlar dahi birbirine çok benzetilmiş 
aralarındaki fark sadece yaşadıkları devirden ibaret kalmıştır (Macit vd. 2014). 

Mecmuada Nedîm’in 40 gazeli, 2 şarkısı, 1 müstezadı ve 1 müfredi yer 
almaktadır. Ayrıca hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadığımız Re’yî adlı bir şair 
tarafından tazmin edilerek gazele dönüştürülen bir gazeli (518), derleyen tarafından 
“Nedîm ü Re’yî” başlığı altında verilmiştir. Ayrıca gazellerine Hâmî (583), Neylî  
(584), Âsım (585), Vâlî (586), tarafından yazılan nazirelerle kendini sıkça 



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

36 
 

hatırlatmış, Vehbî (558) ve Âsım’ın (559, 560) tahmisleri ile de mecmuada hatırı 
sayılır hacimli bir yer bulmuştur.  

34 gazel, 1 terkib-i bend ve 1 müfrediyle mecmuada Nedîm’den sonraki yerini 
alan Şehrî de sanatı 17. yüzyıl edebi muhitlerinde şekillenmiş bir şairdir.   

Fehîm’e ait ve çağdaşı Şehrî için yazıldığı anlaşılan “eyledük” redifli bir 
gazelin, Şehrî’nin divanında yer alan aynı vezin ve kafiyedeki gazeline nazire olup 
olmadığı, hangisinin daha önce yazıldığı bilinmediğinden tespit edilememiştir ama 
Şehrî’nin gazelinin de Fehîm için yazıldığını gördüğümüz için ortak vezin ve 
kafiyede gazel söyleyerek müşaare örneği verdiklerini söylemek mümkün olmuştur. 

Mecmuada 332. numaradaki gazelinde Fehîm, kendi mahlasının dışında 
Şehrî’ninkini de anarak âşıklığını onunla paylaşır: 

Şehrī ile Fehīm idüp iʿcāz-ı ʿaşḳı fāş 
Sihr-i bedīhede nigehüñ mülzem eyledük 

Şehrî de divanında (Demirel 1999) bulunan bir gazelinde Fehîm için aynını 
yapmıştır: 

Hem-râhî-i Fehîm ile n’itdükse eyledük 
Ol bezmgâha Şehrîyi de mahrem eyledük ( G. 83/5)  

Emîrî mecmuaya 35 şiiriyle girmiştir. Derleyen, mecmuaya şiirlerini aldığı 
hiçbir şairin nisbesini vermediği ve hâlihazırda Emîrî adlı bir şairin neşredilmiş bir 
divanı olmadığı için Emîrî’nin kimliğini mecmuadaki şiirlerinden yola çıkarak 
tespit etmeye çalıştık. Mecmuadaki bir gazelini (130) Safâyî Tezkiresi’nde bulduk 
(Altuner 1989: 71).  Mecmuanın 116 numaralı gazeli de Mahmut Kaplan’ın (2014) 
TEİS’teki “Emîrî” maddesinde karşımıza çıktı. Buna göre Ali Emîrî'nin büyük 
dedesi olan şairimiz Diyarbakırlı Seyyid Emîrî Çelebi, 18. yüzyılda yaşamıştır. 
Mecmuada tespit edebildiğimiz 20 hicviyyeden 5’i ona aittir. İçinde yaşadığı 
dünyaya karşı olan tavrını “Nâbîyâne” bir üslupla ortaya koyan şair, insanoğlunun 
var oluşundan beri sanki tüm eziyet, cefa ve minneti doğasında taşıyan ve iyiye 
evrilmektense yine insanoğlunun katkılarıyla daha da sıkıntılı bir sürece dönen 
“zamane”den her fırsatta şikâyet etmiştir. Nâbî’nin -mecmuaya da alınmış olan- 
görmüşüz redifli meşhur gazelinde güç ve saadet sahiplerinin elindekilere 
güvenerek zamaneyle başa çıkabileceklerini sanmalarına karşı yaptığı: 

Bir gün eyler dest-beste pāygāhuñ cāygāh 
Bī-ʿaded maġrūr-ı sadr-ı iʿtibārın görmüşüz (40/6) 

şeklindeki uyarının benzerini Emîrî: 
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Hümā-yı evc-i devlet gibi pervāz itme çoḳ sürmez 
Ṣalar bir gün seni elbet ḳażā bir dāma az ḳaldı (149/3) 

diyerek yapmıştır.  

Derleyenin en çok yer verdiği şairler arasında sonuncu olarak ele alacağımız 
Tıybî de 17. yüzyıl şairidir. Mecmuada 30 gazeli ve 2 tahmisi vardır: Gazellerinden 
biri ıydiye, biri de hicviyye türündedir. Onun şikâyeti de diğerleri gibi 
zamanedendir: “geçiyor” redifli gazelinde ideal olana tezat arz eden bir sosyal 
hayatın varlığına; doğruların zayıf, yanlışların da güçlü olduğuna işaret eder. Ama 
onda Nâbî ya da Emîrî’deki yüksek ses, uyarı, tedip ve terbiye tonu yoktur: 

Ṣadāḳat ehline ṣaffuʾn-niʿāl degmez iken 
Ḥasūd ṣadr-ı mecālisde kām-rān geçiyor (394/ 6) 

Fehîm ve Şehrî’nin gazellerine yaptığı bir nazireyi onların adını kendi mahlası 
ile birlikte anarak işaretlemiştir: 

Ṭıybī Fehīm ü Şehriyi yād eyleyüp yine 
Bu şiʿr ile revānlarını ḫurrem eyledük (402/5) 

Tıybî’nin mecmuada yer alan iki tahmisi (547, 548) de Şehrî’nin gazellerine 
yazılmıştır. 

Şiirlerinin çok büyük çoğunluğunun 17. yüzyıldan seçildiğini tespit ettiğimiz 
Mecmû’a-i Eş’âr’da şiirlerine en çok yer verilen şairlerin büyük çoğunluğunun da 
bu yüzyıldan seçildiğini görmekteyiz.  

Derleyenin, zikrettiğimiz bu şairleri ilk sıralara koyma sebebinin divan şiirini 
dönüştüren ve kendinden sonrakileri arkasından sürükleyen, kendilerine has bir 
üsluba sahip olmalarıdır, kanaatindeyiz. 

1.2.7. Mecmuadaki Şiirlerde Ortak Tema 
Mecmuaya seçilen şiirlerde tematik açıdan bazı ortaklıklar bulunmaktadır. 

Derleyenin yaşadığı yüzyılın ve çevrenin sanat telakkisi kadar şahsi ilgisi, bilgisi, 
zevki ve meşrebi gereği seçtiği şiirlerdeki ortak özellikler bazı temaların ön plana 
çıkmasına sebep olmuştur. Mecmuada gazellerin çoğunlukta olmasından 
kaynaklanan ve esere doğal olarak yayılmış olan bir aşk teminin hâkimiyetini 
görmemek imkânsızdır. Bu tür şiirlerde seslenen âşık aynı zamanda rinttir ve rintlik 
de böylelikle ortak bir tema olarak kendini gösterir: 

Gice gündüz ʿaraḳ u mey yürinür meclisde 
Mestler şām u seḥer mihr ü ḳamer bilmezler (Nâbî 54/ 2) 

 



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

38 
 

Bezm-i meyde iki cām içse o gül-ġonçe-mizāc 
Rengden renge girer gülleri mānend-i mizāc (Sâbit 164/ 1) 
 
Ṣanmañuz lükneti var ḥarf-i girān cünbiş olur  
Mest olup būy-ı şarāb-ı leb-i dil-cūsından (Nedîm 518/ 3) 

Divan şiir estetiğine uygun olarak bu şiirlerdeki aşka, tasavvufi yorumlar da 
getirmek elbette mümkün, hatta gerekli ise de Mecmû’a-i Eş’âr’da tasavvufa dair 
belirgin izlere rastlanmamakta ve dini şiirleri toplama amacı hissedilmemektedir. 
Din bu eserin başında kendini -divan tertibinde gözetilegelen hiyerarşiye uygun 
olarak- sadece münacat, na’t ve mi’raciye türleriyle gösterir. Söz konusu 
hiyerarşinin gereği olarak devlet büyüklerine sunulan medhiyye türündeki 
kasidelerden az sayıda örneğin de mecmuaya alındığını görmekteyiz.  

Kendini gazellerde gösteren bir başka tema da sosyal eleştiri bağlamında 
“zamaneden şikâyet” olmuştur. Bu başlığın altında; ikiyüzlü zahitlerden, güce 
tapınanlardan, zayıfı ezen muktedirlerden, dünyaya sanki hiç ölmeyecekmiş gibi 
hırsla bağlananlardan, vefasız dostlardan… yakınmayı saymak mecmuaya kokusu 
sinmiş olan hicvin mahiyetini anlamada yardımcı olacaktır.  

“Zamane” yalnızca belirli bir devri, bir dönemi, bir müddeti değil; belki insanlık 
tarihi boyunca tekrar eden yanlışlıkların gerçekleştiği, hudutları belirsiz ortak 
zamanı ifade eder.  Daima iyiden kötüye doğru gerçekleşen değişimin sebebi 
zamanın çürütücü gücü olmalıdır. Zaman dünyayı döndürmez belki ama zamanla 
dünya döner, felekler döner, talih döner, iyi olan kötü olana, doğru olan yanlış olana 
döner. Bu, insan zihninde sonsuza kadar devam edecek bir döngü tasavvurunu 
ortaya çıkarır; bu tasavvur da klasik şiir de şikâyet nedeni olarak kendisini gösterir. 

Zamane aynı zamanda kendisinden şikâyet edenin tüm zamansal paydaşlarını 
kendinde toplayan tek bir kişi gibidir. Bu kişi riyakârdır, vefasızdır, aldatıcıdır; 
maşeri vicdana tezat arz eden menfi özelliklere sahiptir: 

Zamāne daʿvi-i iḫlās iderse ey Nābī 
İnanma lāf-ı güẕāfına hep mübālaġadur (Nâbî 68/5) 
 
Ṣudūr-ı luṭf ne mümkin zamāne ḫalḳından 
Meger kim idesin ibrām uṣandurıncaya dek  (Nâbî 85/5) 
 
Olma firīb-ḫurde-i iḳbāl-i rūzgār  
Ey Nāʾilī ṣaḳın hele idbārı saḫt olur (Nâ’ilî 347/7) 
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ʿAceb Saʿdī bu devr içre kimi gördüñ k’ola memnūn 
Murād üzre zamāne ḫalḳınuñ münʿimle bāyından (Sa’dî 581/5) 

Klasik şiirde şairin kendini kemâli temsil eden rint/âşık tipi ile özdeşleştirip riya, 
taassup, cehalet, kabalık, sığlık, hoşgörüsüzlük gibi nahoş sıfatlarla bilinen zahit 
tipini sık sık eleştirdiğine yukarıda değinmiştik. Mecmuadaki şiirlerde zahit tipi 
daha çok, tutucu saplantılarına, insanları kötülükten(!) men etmeye çalışan 
hallerine rağmen eline fırsat geçtiğinde, evvelden hakaret ettiği durumların içine 
düşüveren zavallı, pişkin ve kendiyle dolu bir tip olarak çizilmiştir: 

Ṣūfī yine īmānını tecdīde giderken 
Bir tāze sevüp eyledi tecdīd-i maḥabbet (Sâbit 159/3) 
 
Setr içün zāhid-i ālüfte-meniş bādesini  
Perde eyler der-i mey-ḫāneye seccadesini (Sâbit 204/ 1) 
 
Naẓaruñ yārda sen secdede zāhid bilsek 
Bu teveccüh ḫam-ı ebrūya mı miḥrāba mıdur (Nâ’ilî 352/ 2) 
 
Gel ḫarābāta el al pīr-i muġāndan ṣūfī 
İt maḳāmāt[ı] güẕer ḳalma bu ḫod-rālıḳ ile (Tıybî 409/4) 

Mecmuanın dikkate değer özgün yanı, müfredât bölümünün bir tek mazmuna 
ait olarak tasarlanmış olmasıdır:  Esasen çizgi, yazı gibi manalara geldiği hâlde, 
şiirde genç sevgilinin yüzünde zamanla beliren ayva tüyü şeklindeki ergenlik 
sakallarını anlatmak için kullanılan “hatt”ın konu edildiği beyitler bu başlık altında 
yer almıştır. Başka bir deyişle, derleyen mecmuanın bir bölümünü sadece hatla 
ilgili mecaz ve mazmunların doluştuğu bir çağrışım alanı olarak tertip ve tesis 
etmiştir:  

Yüzdeki ayva tüyüne benzetmelik olan hat, şiirde çok zaman ayva tüyü yerine 
geçmiş; hat sözcüğünden açık istiare ile bu mana çıkarılmıştır. Yüz bir sayfaya, 
hatta Mushaf’a, üstünde yeni yeni beliren siyah tüyler de yazıya; hususen Kur’an 
yazısına benzetilmiştir: 

Göstermez oldı laʿlini ol ḫaṭṭ-ı nev ṣaḳın 
Taḥrīm-i ḫamra nāzil olan āyet olmasun  (Nedîm 606) 
Ṣaḥīfe-i raḳam-ı ḫaṭt-ı nev olınca yüzi 
Ḥisāb-ı nuḳre-i eşküm o demde buldı yüzi (Sâmî 615) 

Hat, kendisi bir benzetmelik (müşebbehün bih) iken başka benzetmelerde 
benzeyen (müşebbeh) durumunda kullanılmıştır. Söz gelimi rengi münasebetiyle 
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geceye, akşama, ayın etrafındaki haleye, haleyi oluşturan koyu renkli âh dumanına; 
şekli dolayısıyla şirazeye, açılmış iki kuşkanadına benzetilmiştir: 

Māh-rūyum hāleveş ḫaṭ ḳaplamış gördüm Lebīb 
Dūd-ı āhumdan mıdur baḫt-ı siyāhumdan mıdur (Lebîb 618) 
 
Ḥüsnüñ evrāḳını eylerdi perīşān āhum 
Rişte-i ḫaṭṭuñ eger baġlamasa şirāze (Sâmî 607) 
 
İki per gibi ẓuḥūr eyledi ḫaṭ rūyında 
Murġ-ı ḥüsnüñ ʿacabā niyyeti pervāza midür (Nâbî 616) 

Klasik şiirde gençliğin, tazeliğin, delikanlılığın göstergesi; bir güzellik unsuru 
olan hat aynı zamanda sevgilinin delikanlılıktan yetişkinliğe geçişini haber verir. 
İncecik tüylerin uzayıp belirgin hale gelmesi zamanla beyaz yüzün üzerinde bir 
karaltı, duruluğu bozan bir kirlilik yarattığı için âşığın kafasını karıştırır, hatta 
sevgiliye ilgisini kaybetmesi tehlikesini doğurur. Hattı zamanla belirginleşen 
sevgili, âşıklarına karşı eskisi kadar müstağni, nazlı ve zalim olamayacaktır; zira 
tazecik sevgilinin adım adım yetişkinliğe yürüdüğünü gören âşık sevgiliden yüz 
çevirebilir: 

O şāh ʿuşşāḳ-ı zārın küşte-i nāz itmek isterken  
Yetişmiş ḫaṭṭ-ı çār-ebrū o sevdādan geçürmişler (Nâbî 597) 
 
İtdi firār leşker-i nāz u teġāfüli 
Bilmem ne söyledi irişüp ḫaṭ ḳulaġına (Şehrî 619) 

Hattın yüzde belirmesi her ne kadar sevgilinin tazeliğinin uçmaya başladığının 
göstergesiyse de âşık onu her halükârda güzel bulacak, hatta bilhassa bu yüzden 
daha da güzel bulacaktır. Bu, aşkta vefa göstergesi, bunun ifadesi de âşığın övüncü 
olacaktır: 

Revnaḳ-ı ḥüsne ḫalel virmez o ḫaṭṭ-ı müşkīn 
Arturur belki şeb-i tār şuʿāʿın ḳamerüñ (Bâkî 600) 
 
Terk eylemem ḫaṭ-āver olursa o māhumı 
Ḫaṭṭ-ı şerīf ile severüm pādşāhumı (Nahîfî 605) 
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SONUÇ 
Anadolu sahasında 15. yüzyıldan 19. yüzyıla değişerek, gelişerek,  bir hâlden 

bir hâle evrilerek uzanan edebi süreç siyasi, toplumsal, kültürel, sanatsal alt 
süreçlerin yanı sıra edebi ekol oluşturabilecek rütbede baskın tabiatları ile birilerini 
ve birbirlerini sürekli tesir altında bırakarak şekillendiren şairlerin ürünüdür.  İşte 
bu mecmua da -kanaatimizce- derlenen şiirlerin şekil ve muhteva özellikleri 
bakımından söz konusu terkibin bir numunesi, bir modeli gibidir. Osmanlı 
Türkçesinin klasik biçimini aldığı 16. yüzyılda bu dili en iyi kullanan ve ününü 
rindane gazelleri ile sağlamış olan Bâkî gibi zirve seslerin gerçek hayatta diğer 
yüzyıllarda akislerinin duyulmasına benzer şekilde mecmuada da yankılanması, 
derlemeye alınmış diğer şiirleri hazırlar gibidir. Sayı olarak en hacimli yeri 
kaplayan 17. yüzyıl şiirlerinin mecmuaya kattığı hava da dönemin edebi hayatı ile 
aynıdır: Bâkî’nin şiir anlayısını devam ettiren şairler tarafından temsil edilen klasik 
üslupla yazılmış şiirlerin yanı sıra, sebk-i Hindî ve hikemî üslubun temsilcileri ve 
nihayet bu dönemden 18. yüzyıla tevarüs eden,  şiirde yerli, mahalli unsurlara yer 
verme anlayışının ürünleri de bu mecmuada mevcuttur.   

Birbirleriyle şekil, dil, üslup ve tema uyumu bulunan şiirlerin ait oldukları 15-
19. yüzyılların sanat telakkilerini şekillendiren ve onların etkisiyle şekillenen 
müstesna şiirlerin mecmuaya seçilmiş olması, derleyen tarafından özen ve dikkatle 
yapılmış bir hazırlığı göstermektedir. Bu da eserin toplumsal kaygılarla ve genel 
okuyucuya yönelik derlendiği fikrini doğurmaktadır. 

Derlenen şiirlerin oranına bakıldığında mecmuanın özellikle 17- 18. yüzyıllarda 
yazılmış şiirlerin yoğun olduğu görülür.  Bu yüzyılların edebî ürünlerinin nitelik ve 
nicelik açısından klasik Türk edebiyatı “bağ”ında kapladığı yer düşünüldüğünde 
elimizdeki mecmua bu bağdan derlenen ürünlerden bir küçük numunenin 
oluşturulduğu bir “bağçe”ye benzetilebilir. 

Derleyenin amacı hususunda incelememizden edindiğimiz fikri şöyle 
özetlememiz mümkündür: Hisarcıklızâde Mes’ûd klasik Türk edebiyatı bahçesinde 
hazan “rûzgâr”larının esip tazeliğini yitirmiş yaprakların tek tek dökülmeye 
başladığı bu “rûzgâr”da, bahçenin tüm zamanlarını hatırlamak, hatırlatmak, 
hâlihazırda taze olan çiçekleri besleyen yeni kaynaklar oluşturarak bahçenin 
ömrünü uzatmak ve gelecek nesillere aktarmak gayesinde olan bir 19. yüzyıl 
münevveri, şairi, sanatçısıdır. 

Çalışmamızın giriş bölümünde ele aldığımız mecmua tasnifleri konusunun 
dipnotunda kaydettiğimiz kaynaklarda ayrıntılı biçimde ortaya konan ölçütlere 
göre Mecmû’a-i Eş’âr’ı, “farklı nazım şekilleriyle toplanmış, birer antoloji 
niteliğindeki seçme şiirler mecmuası” şeklinde sınıflandırmak doğru olacaktır.  
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Mecmû’a-i Eş’âr divan sahibi şairlerin divanlarında olan ve olmayan şiirleri 
yanında herhangi bir eseri bilinmeyen, hatta kaynaklarda adı geçmeyen şairlerin 
şiirlerine yer vermiştir. Derleyenin şair olması –eserin sonundaki gazel onundur- 
dolayısıyla mecmua, “edebiyat tarihi araştırmalarına katkısı bakımından kuşkusuz 
daha kıymetli sayılır.” (Köksal 2012: 417). 
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2. BÖLÜM:  

2.1. MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR METNİ 

2.1.1. Metnin Kuruluşunda İzlenen Yol 
Çalışmamızın bu bölümünde Mecmû’a-i Eş’âr’ın transkripsiyonlu metnine yer 

verildi. Metin tespitinde uygulanagelen ilmî transkripsiyon sistemi esas alındı.  

Mecmuanın -orijinal metninde olmayan- varak ve sayfa numaraları okuyucuya 
takip kolaylığı sağlayacağı düşünüldüğünden şiirin sol üstünde, şiir numaraları 
şiirden önce Latin, bent numaraları da bentlerin üstünde Romen rakamları ile 
verildi.  

Mecmuanın kaynaklarını tespit edebilmek amacıyla mecmuadaki şiirler, 
neşirleri yapılan divan metinleri ve ulaşabildiğimiz yazma nüshaları ile 
karşılaştırıldı. Söz konusu neşirlerin tam künyeleri, kaynakça bölümünde 
verildiğinden şiirlerin dipnotlarında eser adı (italik olarak), şiir ve sayfa numarası 
şeklinde kısaltılarak verildi: “Dîvân-ı Vâli-i Amedî,  G. 239. s. 184.; Âsım Ârif-zāde 
Divançesi. Ms. 4. s. 108. vb.”  

Mecmuadaki şiirler divanlarda tespit edilen şiirlerle mukayese edilerek 
eksiklikler ya da nüsha farklılıkları ve divanlarda olup mecmuada olmayan beyitler 
dipnotta belirtildi. Söz konusu farklılıklar hem mecmuada hem de karşılaştırma 
yapılan eserde anlam ve vezin bakımından bir problem oluşturmuyorsa, 
mecmuadaki şekli esas alındı. Mecmua ve karşılaştırma yapılan eser arasındaki 
farklar aralarına iki nokta (:) konularak divandaki şekli “D.” kısaltması ile dipnotta 
gösterildi: “ṭıfl-ı: vażʿ-ı D.; ḥarem-i: ḳafesi D. vb.” Neşirlerde yanlış okunmaktan 
kaynaklandığını tespit ettiğimiz farklılıklar dipnotta verilmedi. 

Şiirler ve beyitlere ilişkin açıklamalara dipnotlarda gösterilirken “297. 4b,; 328. 
2a” şeklinde şiir ve beyit numarası verildi; birinci mısralar a, ikinci mısralar b 
harfleriyle gösterildi. Musammatlar söz konusu olduğunda sayı sıralamasına 
aldığımız bendin içindeki mısralar alfabetik sırayla “561. IVc;  564. IId” şeklinde 
gösterildi; şiir ve bent numarası ile birlikte üçten sonraki mısralar için “c, d, e,” 
harflerinin kullanıldı. Terkib-i bendlerde aynı numaralandırma sisteminde; şiir, 
bent, beyit numaraları ve mısra harflerini  “538. II. 3b; 541. I. 3b” şeklinde gösteren 
bir yöntem takip edildi.  

Gerekli görülen yerlerde metin tamiri yapıldı. Metin tamiri yapılan mısralarda, 
mısraya eklenen harf, ek veya kelimeler köşeli parantez [ ] içinde gösterildi. 
Kelimenin ya da kelimelerin tamamıyla değişmesi gereken yerlerde, değişen 
kelime ile mecmuadaki kelime arasına iki nokta (:) işareti konularak metindeki 
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şekli M. kısaltmasıyla dipnotta gösterildi: “iltifātuñdur: luṭfuñdur M.; Ümīd-i cām-
ı meyle: Ümīdüm cām-ı meyle M. vb.” 

Metinde anlamlandırılamayan kelimelerin yanına köşeli parantez içinde soru 
işareti [?] okunamayan kelimelerin yerine ise nüshadaki fotoğrafı kondu. 
Anlamlandırılamayan mısraların bağlı bulundukları beyitlerin sonuna soru işareti ? 
kondu. 

Şiir başlıklarında verilen ismin yanlış ya da eksik olduğu tespit edilen yerlerde 
nazım şeklinin ve şairin adı köşeli parantez içinde “[Ġazel-i] Nedīm Muḥammes-i 
[ʿĀṣım];  “[Müfred-i Nābī]” şeklinde verildi. 

Şiirler mecmuadaki sıralama esas alınarak sıralandı.  

Vezni kusurlu olan beyitlere dipnotta işaret edildi. 

2.1.2. Metnin Transkripsiyon ve İmla Hususiyetleri 
1. Metnin transkripsiyonunda bilimsel eserlerde uygulanan transkripsiyon 

sistemi kullanılmıştır (bk. Transkripsiyon / Transliterasyon Alfabesi). 

2. Metin eski Anadolu Türkçesine göre okunmuştur. 

3. Arapça ve Farsça kelime, tamlama ve eklerde İsmail Ünver tarafından 
yayımlanan “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler” 4   adlı 
makaledeki tekliflere uyulmaya özen gösterilmiştir.  

4. Metinde kimi zaman “it-”, kimi zaman da “et-” şeklinde yazılmış olan 
fiilin “it-” şekli tercih edilmiştir. 

5. Sona gelen yapım ekleri kelimeye bitişik yazılmış, önekler ve tamlamalar 
ise kısa çizgi ile ayrılmıştır. “süddegāh”; “nā-müsteḥaḳḳ”; “nev-rūz” vb.  

6.  “İle” ve “içün” edatlarıyla “idi, iken imiş, ise” gibi i- fiilinin aldığı şekiller 
mecmuada bitişik ve ayrı olarak yazılmıştır. Bu yapılar metnin genelinde 
ayrı yazılmak suretiyle gösterilmiştir: “mihr ile; ḳuṣūruñ içün; olmış idi; 
meşġul iken; rāḥat imiş; bīmār ise vb.” 

7. Vezin gereği zihaf olması gereken yerlerde uzatma işareti konulmamıştır. 

8. “K’olur; n’ola; nic’olur; n’eydügini; v’ey; n’eyleyem” gibi büzülmeler 
(contractions) kesme işaretiyle ayrılarak gösterilmiştir. 

                                                   
4 İsmail Ünver (1993). “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”. Ankara Üniversitesi DTCF 
Türkoloji Dergisi XI (1): 51-89. 
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9. Özel isimler büyük harfle başlamış, aldıkları ekler kesme işaretiyle 
ayrılmamıştır. 

10. “gice; yir; diyü; giç” gibi kelimelerde “i” sesi korunmuş ve kafiyeli 
kelimelerde hareke benzerliği gerekmediği sürece daima bu şekilde 
yazılmıştır. 

11. Mecmuada “b” ile yazılan gerundium eki “-up, -üp” şeklinde yazılmıştır: 
“virüp; alup vb.” 

12. Metnin kuruluşunda genellikle kelimelerin mecmuadaki yazılışına riayet 
edilmiş, ancak yazımında tutarsızlık görülen kelime ve eklerin imlasında 
klasik Osmanlı Türkçesinin imla kuralları esas alınmıştır. 

13. Metinde geçen Arapça-Farsça ibareler italik yazı stili ile aktarılmış, 
Türkçe çevirisi dipnotta yazılmıştır.  

14. “Āsmān/Asumān; pādşāh/pādişāh; “āftāb/āfitāb; mihrbān/mihribān” gibi 
iki şekilde okunabilecek kelimelerin “āsmān; pādşāh; āftāb; mihrbān şekli 
tercih edilmiştir. 

15. Farsçadaki vāv-ı madūleli kelimeler “ḫˇāb; “ḫˇān vb.” şeklinde 
yazılmıştır. 

16. Kelime sonlarında “i” olarak okunan “ه” , “i” harfiyle gösterilmiştir: 
“çünki; belki vb.” 

17. Atıf vavları sessiz harfle biten kelimelerden sonra incelik-kalınlık uyumu 
dikkate alınarak “u-ü” şeklinde, sesli harflerden sonra ise daima “vü” 
şeklinde okunmuştur: “ṣabr u süḳūn; dil ü dīde; nāle vü efgān vb.” 

18. 2. tekil ve çoğul şahıs dilek-şart eklerinin zaman zaman nazal n (ك)’siz 
olarak “-sen; seniz” şeklinde yazıldığı yerler metinde “-señ; -señiz” olarak 
gösterilmiştir.  

19. Mecmua metninde zaman zaman izafet kesresi (ۀ) ile gösterilen belirtme 
durum ekleri “-yi, -yı” şeklinde yazılmıştır.  
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Transkripsiyon / Transliterasyon Alfabesi 

 ء: ’
 A, a; E, e; Ā, ā :ا
 Ā, ā, A, a : آ
 B, b :ب
 P, p :پ
 T, t :ت
  æ, å : ث
 Ç, ç :چ
 Ḥ, ḥ : ح
 Ḫ, ḫ : خ
 D, d : د
 Ẕ, ẕ : ذ
 R, r :ر
 Z, z : ز
 J, j : ڎ
 S, s : س
 Ş, ş : ش
 Ṣ, ṣ : ص
 Ż, ż, Ḍ, ḍ : ض
 Ṭ, ṭ : ط
 Ẓ, ẓ :ظ
 ʿ : ع
 Ġ, ġ : غ
 F, f : ف
 Ḳ, ḳ : ق
 K, k; G, g; ñ : ك
 L, l : ل
 M, m : م
 N, n : ن
 V, v; O, o, ō; Ö, ö; U, u, Ū, ū; Ü, ü : و
 H, h; a, e; i : ه
  Y, y, I, ı, Ī, ī, ā : ى
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2.1.3. Metin 
MECMŪʿA-İ EŞʿĀR 

 

1b  

Bi’smillâhi’r-raḥmâni’r-raḥīm*   
Ṣūret-i serġūş[?]-ı elif lâm mîm**  
 
1. [Rübāʿī-i Lebīb]  
Mefʿūlü mefāʿīlün mefāʿīlü feʿūl  
 
Yā Rab niçe bir ġaflet-i ṭāʿāt ideyüm 
Saña ne yüzümle ʿarż-ı ḥācāt ideyüm 
Naḳḳāş-ı dükān-ı cürmüm ensebdür o kim  
Ser-levḥa-i dīvānı münācāt ideyüm 
 
2. [Ḳasīde-i Lebīb] 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
İlâhī mest-i nūş-ı ġafletem hüşyār-ı ʿirfān it 
Ḫumār-ālūd-ı cürmem neşʾemend-i cām-ı ġufrān it 
 
Devā-cūy-ı kerem sāhib-firāş-ı renc-i ʿiṣyānem 
Amān bih-būd-ı bür’ü’s-sāʿa-i ʿafvuñla dermān it 
 
Sevād-ı defter-i ẕenb ü ḳuṣūrumla siyeh-rūyem 
Sefīdāc-ı beyāż-ı raḥmetüñle setr [ü] pinhān it 
 
Rıżādan bī-ḫaber bī-hūde gerdān-ı hevā oldum  
Peşīmānem yeter nüzhet-güzīn-i bāġ-ı rıḍvān it  
 
Beni sū’i-ḳarīn üftāde-i dām-ı ḍalāl itmiş 
Reşād-ı rāh-ı Ḥaḳḳa Ḫıżr-ı tevfīḳuñ nigehbān it 
 

                                                   
* Bi’smillāhi’r-rahmâni’r-rāhîm: “Rahman rahîm olan Allah’ın adıyla”. 
** elif lām mîm:, Bakara 2:1. 
1. Orhan Kurtoğlu (2017). Lebîb Dîvânı, s. 49. 
2. Lebîb Dîvânı, K. 1. s. 47- 48. 
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Yedümde ḥüccet-i şerʿiyye ḥüsn-i iʿtiḳādumdur 
Hemān ḥüsn-i meʾālüm mūcebince emr ü fermān it 
 
Teşebbüå-kerde-i ḥablü’l-metīn-i şerʿüñem yā Rab 
ʿİnāyetle beni āzād-ı çāh-ı keyd-i iḫvān it  
 
Ayırma ʿurvetü’l-vuåḳā-yı şerʿ-i pāk-i Aḥmedden 
Bu ʿabd-i bī-nevāyı peyrev-i erbāb-ı bürhān it  
 
Elümde ḫāme-i naʿtı ʿaṣā-yı ābnūsīdür 
æenā-ḫˇān-ı kirāmından beni Ḥassāna derbān it 
 
Lebībā sen de kilk-i naẓmuñı bir maṭlaʿ-ı nevle  
Der-i devlet-medār-ı şāh-ı levlāke åenā-ḫˇān it 
 
Ḫudāyā dilde bir şevḳ-ı saʿādet var firāvān it 
Bu şevḳumla beni dīvāne-i ser-der-beyābān it 
 
Düşüp arż-ı Ḫicāza yaʿni tevfīḳāt-ı luṭfuñla  
Ṣabāveş şāh-rāh-ı kūy-ı Maḥbūbuñda pūyān it 
 
Fedādur kebş-i cānum Ḥażret-i İbnü’z-ẕebīḥeynüñ 
Ḥarīm-i süddegāh-ı sidre-maḥsūdında ḳurbān it 

2a 

Gedā-yı Faḫr-i ʿālem pādşāh-ı ʿālem-i faḫrem 
Dü-rūze ḫidmetiyle ben gedāyı dehre sulṭān it 
 
Ḥadīåinde kebāyir ehli mevʿūdü’ş-şefāʿatdur 
Ne var bu kemterüñ de ḥiṣṣe-i incāza şāyān it 
 
Ḳuvā żʿaf üzre ḥālā herze-gerd-i deşt-i taḳṣīrem 
Der-i ādāb-ı Faḫrü’l-enbiyāda pā-be-dāmān it 
 
Ḫayāl-i vaṣl ile şeb-zinde-dār-ı ḥasretem tā ṣubḥ 
Civār-ı ravża-i Cibrīl-peymāsında mihmān it 

                                                   
  2. 8a, ʿurvetü’l-vuåḳā: “Kopmak bilmeyen sağlam bir ip.” Bakara 2: 256. 
 2. 10b, levlāk: “Sen olmasaydın, felekleri yaratmazdım.” Kudsi Hadis. 
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Döküp eşk-i nedāmet pīş-i şübbāk-i şerīfinde  
Beni bu girye-i ḫūnīn ile maḥşerde ḫandān it 
 
Gözümde tūtiyādur ḫāk-i dergāh-ı felek-sāyı 
ʿAlīlü’l-ʿaynem istiġnā-kün-i ḳuhl-i Ṣıfāhān it  
 
Bu elṭāfa beni maẓhar ḳılup żımn-ı ziyāretde 
Şerefmend-i şühūd-ı meşhed-i aṣhāb u yārān it  
 
Nücūm-ı ihtidā-yı ümmet-i merḥūmedür cümle 
ʿİbāda her birin burc-i şefāʿatde dıraḫşān it 
 
Eyā deryūzekār-ı ṣurre-i raḥmet bu mevsimde 
Biraz da vaṣf-ı ḥālüñ ʿarża-i maḥbūb-ı Yezdān it 
 
Şefīʿü’l-müẕnībīnā dest-i cürmüm dāmen-i luṭfuñ 
Daḫīlem āstān-ı merḥamet-muʿtāda iḥsān it 
 
Kirāmen kātibīn itdükde taḳṣīrātumı iʿlām 
Şefāʿātüñle ʿafv-ı Ḳāżiyü’l-ḥācāta şāyān it 
 
Muḥaṣṣal ümmetüñ ümmīdi ḳaldı ṣıdḳ-ı vaʿdüñde 
Diler maġfūr-ı Raḥmān it diler metrūk-i nīrān it 
 
Bi’smillâhi’r-raḥmâni’r-raḥīm 
Sāye-i oṭaḳa-i naẓm-ı Kerīm 
 
3. [Rübāʿī-i- Lebīb] 
Mefʿūlü mefāʿilün mefāʿīlün fāʿ  
 
Yā Rab budur iʿtiḳād-ı ḳalbüm her gāh 
Lā ḥavle ve lā ḳuvvete illā billâh 

 

                                                   
 2. 21b, şefāʿatde: şefā’atden D. 
 Sāye-i oṭaḳa naẓm-i kerim: Şekl-i çeleng-i ser-nazm-ı kerîm D. 
3. Lebîb Dîvânı, s. 49. 
3. 3, Lā ḥavle ve lā ḳuvvete illā bi’llāh: “Her türlü kuvvet ve kudret ancak Allah’tadır.” (Dua 
cümlesi) 
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Çün naʿt-i Resūlüñ emr-i ẕū-bāl oldı 
Bedʿ eyledüm işte naʿtine bi’smillâh 
 
4. [Kaṣīde-i Lebīb] 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Sözüm ki muʿciz-i siḥr-āverān-ı ʿālemdür 
Sükūt-baḫş-ı taḥaddīgerān-ı ʿālemdür 
 
Sözüm ki ḫidmetine Sebʿa-i Muʿallaḳalar 
Kemīne çāker-i ebkem-zebān-ı ʿālemdür 
 
2b 

Sözüm ki ḳurṭa-i yāḳūtatü’l-belāġatdür 
Ḥuliyy-i sāmiʿe-i ḳutsiyān-ı ʿālemdür  
 
Sözüm ki çeşme-i māʾü’l-ḥayāt-ı maʿnīdür 
Rivā-dehende-i dil-teşnegān-ı ʿālemdür  
 
Sözüm ki şaʿşaʿa-baḫş-ı sühā-yı çarḫ olsa 
Żiyāda mihri ile tevʾemān-ı ʿālemdür 
 
Sözüm ki inne mine’ş-şiʿrile müberhendür 
Biżāʿa-sāz-ı ḥikem-perverān-ı ʿālemdür 
 
Sözüm ki ẕeyline taḳrīż-i ezkiyā var kim 
Bu lehçe ṣāḥibi āteş-zebān-ı ʿālemdür 
 
Sözüm ki sāf-dilāna selāset-āver olur 
ʿUḳūd-ı nāṭıḳa-i ḥāsidān-ı ʿālemdür 
 
Sözüm ki şīve-i bārīkin eyleyen idrāk 
Daḳīḳa-senc-i cihān nüktedān-ı ʿālemdür 
 
 

                                                   
4. Lebîb Dîvânı, K.2. s. 50- 57. 
4. 4a, inne mine’ş-şiʿr: “Şiirden bir kısmı şüphesiz ki hikmetdir.” (Hadis) 
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Sözüm ki maṭlaʿ-ı āḫirden ola cilve-nümā 
Yanında mihr kudūret-feşān-ı ʿālemdür 
 
Ḳumāş-ı naẓm ki zīb-i dükān-ı ʿālemdür 
Sevād-ı miḥbere Hindūstān-ı ʿālemdür 
 
Sefīne-sāz-ı tefārīḳ-i naẓm-ı rengīnem 
Benümle kāle-i nev rāygān-ı ʿālemdür 
 
Sevādı sürme-i çeşm-i hüner dü-mıṣraʿumuñ 
Miyānı cādde-i Iṣfahān-ı ʿālemdür 
 
Gel it bu cevheri zīb-i ṭabaḳçe-i ḫāṭır 
Ki raġbet eyleyicek armaġān-ı ʿālemdür 
 
Zemīn-i şiʿre ben ol deñlü virdüm ārāyiş 
Ki reşk-i sāḥa-i ṣad-gülsitān-ı ʿālemdür 
 
Riyāż-ı ṣafḥa-i ʿirfānuma ḳalem ṣu virür 
Ṣarīri bülbül-i dil-keş-beyān-ı ʿālemdür 
 
Kelām-ı bülbül ü gül bāʿiå-i teġazzül olup 
Göñül yine ḥased-i bülbülān-ı ʿālemdür 
 
Göñül ki ʿaşḳuñ ile dāstān-ı ʿālemdür 
O dāstāna ḳalem ḳıṣṣa-ḫˇān-ı ʿālemdür 
 
Ṣabāh-ı ʿīd o bünāgūş-ı ṣāf līk ḫatuñ 
Siyāh-baḫtī-i dil-dādegān-ı ʿālemdür 
 
Kelām yoḳ ki çıḳarmış vużūḥa cevher-i ferd 
Dehān-ı tengüñ içün tercemān-ı ālemdür 
 
Muḳallid-i ruḫuñ olmış çemende şerminden 
Dehān-ı ġonçe te’essüf-künān-ı ʿālemdür 
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3a 
Lebīb şevḳ-ı dil-ārā ile bu naẓm-ı terüm 
Müheyyic-i şeġaf-ı şāʿirān-ı ʿālemdür 
 
Velī her āfete daʿvā-yı Yūsufī düşmez 
Bu ḫod müsellem-i ṣāḥib-dilān-ı ʿālemdür 
 
Naẓīre-gūyluġa her nā-resā sezā olmaz  
Benümle başa çıḳan kāmilān-ı ʿālemdür 
 
Buyursun işte ḳalem işte levḥ ü işte devāt 
Beyāża çıḳsun o sır kim nihān-ı ʿālemdür 
 
Kemāl ehline söz yoḳdur ey dil inṣāf it 
Ki anlaruñ süḫanı hırz-ı cān-ı ʿālemdür 
 
Yeter bu vādi-i nādir ber-ā-ber ü güstāḥ 
Bu ḫod-fürūşi-i kem-dānişān-ı ʿālemdür 
 
Senüñ ne ḥaddüñ ola böyle dil-nişīn āåār 
Bu vādi vādi-i dānişverān-ı ʿālemdür 
 
Saña bu tarẓ-ı ṭırāẓende feyż-i Vaḥyīdür 
Ki ṭabʿı mülhem-i ṣad dāstān-ı ʿālemdür 
 
Anuñ da nuṭḳına olmışdı bāʿiå ey ġāfil 
O şevḳ kim sebeb-i ʿizz ü şān-ı ʿālemdür 
 
Ne şevḳ nāṭıḳa-baḫş-ı cemād-ı lā-yefhem 
Ne şevḳ ẕerresi rūḥ-ı revān-ı ʿālemdür 
 
Ne şevḳ şevḳ-ı neşāṭ-āver-i dil-i żuʿafā 
Ne şevḳ merhem-i dil-ḫastegān-ı ʿālemdür 
 
 

                                                   
4. 23a, Velī: Dilā D. 
4. 29a, Saña: Bana D. 



Gülçiçek AKÇAY 

53 
 

Ne şevḳ şevḳ-ı sitāyişgerī-i Faḫr-i cihān 
Ki ʿaczi muʿterif-i ins ü cān-ı ʿālemdür 
 
Cenāb-ı Ḥażret-i sulṭān-ı enbiyā-yı kirām 
Ki ḫādimi şeh-i İslāmiyān-ı ʿālemdür 
 
Şefīʿ-i maḥşer emīr-i beşīr-i cinn ü beşer 
Nübüvvet-efser-i āḫir-zamān-ı ʿālemdür 
 
Melāẕ-ı ümmet o destūr-ı sāmiyü’l-himmet 
Dilīr-i bu’l-ʿaẓamet kārdān-ı ʿālemdür 
 
Hemīşe vaḥyile gūyā o nuṭḳ-ı nā-be-hevā 
Bu remze in hüve illā ʿayān-ı ʿālemdür 
 
O mehbiṭ-i fetedellā ḳarīn-i ev ednā 
Nedīm-i ḳurb-ı Ḫudā mihrbān-ı ʿālemdür 
 
Şeh-i melek-ḫademe zīb-i ʿarş-ı nüh-ḳademe  
Cevāhir-i kereme ḳalbi ḳān-ı ʿālemdür 
 
Ḳulūb-ı muʿcizenāki rumūz-ı derrāki 
Ḥarīm-i ravża-i pāki cinān-ı ʿālemdür 
 
Ḥıdīv-i fitne-güdāz u dilīr-i bī-enbāz 
O dil-nevāz o ḥuluvvü’l-lisān-ı ʿālemdür 
 
3b 
Ki nām u şān-ı şerīfī Muhammed-i ʿArabī 
Meḥāmidiyle dehen dür-feşān-ı ʿālemdür 
 
O şehryār-ı veliyyü’n-niʿam ki dergehinüñ 
Faḳīr u sāʾili hep kām-rān-ı ʿālemdür 

                                                   
4. 35b, Nübüvvet-efser: Risālet-efser D. 
4. 37b, in hüve illā: “(Size okuduğu) [Kur'an ancak] kendisine bildirilen bir vahiydir.” Necm 
53:4. 
4. 38a, fetedellā: “(yere doğru) sarktı.” Necm 53: 8: / “ev-ednā”: “Yahut daha az kaldı.” Necm 
53:9.  
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Ḫiyām-ı re’fet ü iḥsānı virür āsāyiş 
ʿAceb ki sāyesi yoḳ sāyebān-ı ʿālemdür 
 
Nevāziş-i yedi vaḳf-ı erāmil ü eytām 
Nigāh-ı luṭfı kes-i bī-kesān-ı ʿālemdür 
 
Meḥāsini hele güncīde-i şumār degül 
Düşenler ol hevese nāḳıṣān-ı ʿālemdür 
 
Hilāl ṣanma görüp farṭ-ı rifʿat-ı ḳadrin 
Dehān-ı ḥayrete gelmiş benān-ı ʿālemdür 
 
Benāt-ı naʿş ḳıyās itme ol şehenşāhuñ 
Semend-i ḳadrine sīmīn ʿinān-ı ʿālemdür 
 
Yüzi ṣuyına cihān buldı sāḥil-i hestī 
Ki dāmen-i şerefi bādbān-ı ʿālemdür 
 
Ḫazān-ı fetret ile olmış idi pejmürde  
Nesīm-i ʿadli ṭarāvet-resān-ı ʿālemdür 
 
O āftāb-ı risālet ki biʿået-i ẕātı 
Ṭulūʿ-ı kevkeb-i saʿd-iḳtirān-ı ʿālemdür 
 
ʿAceb mi olsa nihāl-i beḳāya pīçīde 
Şerīf-i şerʿi ki her dem cüvān-ı ʿālemdür 
 
Çekilse ṣafḥa-i dīvāra naḳş-ı kaʿbı eger 
Çü Kaʿbe ḳıble-i rūḥāniyān-ı ʿālemdür 
 
Derūn-ı ṭabla-i sīmīn-i mehde maḥv-ı ḳamer 
Sihām-ı muʿcizesinden nişān-ı ʿālemdür 
 
Firāz-ı ḳadrine rifʿatle sidre dinmez ise 
O ḳadre sidre pesīn nerdübān-ı ʿālemdür 
 

                                                   
 4. 55a, dinmez: yetmez D. 
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Zücāc-ı mihr ile çespīde nüh-felek anuñ 
Celāli ṣaḳfına ʿāyīnedān-ı ʿālemdür 
 
O nāfiẕü’l-kelim-i bezm-i Ḥaḳ ki her ḥarfi 
Ḫalāṣ-nāme-i ṣad-müẕnibān-ı ʿālemdür 
 
Biraz da ḫāmeyi mesrūr-ı iltifāt ideyüm 
Ki dil-güşā reviş-i nāẓımān-ı ʿālemdür 
 
Resūl-i muʿteberā serverā kerem-hünerā 
Eyā ki dergehi kehfü’l-emān-ı ʿālemdür 
 
Sen ol şehenşeh-i iḳlīm-i merḥametsin kim  
Nizām-ı pür-ḥikemüñ pāsbān-ı ʿālemdür 

 

4a 
Ṭulūʿ-ı mihr-i cihān-tāb-ı devletüñle senüñ 
Hezār Ḫüsrev ü Cem bī-nişān-ı ʿālemdür 
 
O şeb ki göklere ṣalduñ tezelzül-i teşrīf 
Henūz o vāḳıʿa ḫāṭır-nişān-ı ʿālemdür 
 
Medīḥa-gūyuñ olanlar çü Ḥażret-i Ḥassān 
Egerçi merd-i saʿādet-nişān-ı ʿālemdür 
 
Velīk bende o vaṣf-ı melek-pesendüñ içün 
Liyāḳat olmaduġı ḫod ʿāyān-ı ʿālemdür 
 
Ġaraż bu kim bu bahāneyle arż-ı ḥāl ideyüm 
O ḫāk-i pāye ki dārü’l-emān-ı ʿālemdür 
 
Eyā Ḥabīb-i Ḫudā rehber-i ṭarīḳ-i hüdā 
Derüñde bāy u gedā kām-rān-ı ʿālemdür 
 
Budur şikāyetüm ey dāver-i ḥuceste-meniş 
O pīşgāha ki ʿadl-āşyān-ı ʿālemdür 

                                                   
 4. 60a, devletüñle: bis’etinle D. 
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Bir iki üç fiten-endīşe dil-girifte olup 
Hemīşe ḳubḥ ile şöhret-feşān-ı ʿālemdür 
 
Birisi vaṣfı mine’l-munẓarīn olan bed-kār  
Ki şānı mefsede-i ṣāliḥān-ı ʿālemdür 
 
Binā-yı ṣıdḳ u ṣalāḥum ḫarābe-zār itdi 
O kim muḫarrib-i ṣad-ḫānedān-ı ʿālemdür 
 
Biri muḍıll-ı ḍalālet-girifte sūʾ-i ḳarīn 
Ki ḫalḳa yaḫşi bilinmiş yamān-ı ʿālemdür 
 
Belā-yı vażʿ-ı ṣadāḳat-nümūn-ı iḍlāli 
Müdām safsaṭa-zīb-i cenān-ı ʿālemdür 
 
Birisi nā-kes-i mekkāre nefs-i emmāre 
Ki ḥāl-i ġālibi żabṭ-ı ʿinān-ı ʿālemdür 
 
İṭāle eyledi bir bir eyādi-i tezvīr 
Ki her biri sebeb-i iftitān-ı ʿālemdür 
 
Dirīġ ḳaṭʿ-ı ṭarīḳ-i sedādum eylediler 
Olar ki reh-zen-i ṣad-kārbān-ı ʿālemdür 
 
Ḳarīb-i yertaʿ u yelʿablaYūsuf-ı ʿaḳlum 
Esīr-i çāh-ı mekīdet-nişān-ı ʿālemdür 
 
Muḳīm-i künc-i ṣanem-ḫāne-i hevā oldum 
Göñül bu töhmet ile müstehān-ı ʿālemdür 
 
Sevād-ı defter-i cürmümle nūr-ı ḥüsn-i ʿamel 
Ẓalām-ı şeble sühādan nişān-ı ʿālemdür 
 

                                                   
 4. 69a, mine’l-munẓarīn: “Allah şöyle dedi: Sen o bilinen vakte (kıyamet gününe) kadar mühlet 
verilenlerdensin. Sad 38:80. 
 4. 74a, eyledi bir bir eyādi-i: eylediler her biri yed-i: M. 
 4. 76a, yertaʿ ve yelʿab: nertaʿ ve nelʿab M: “Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. 
Şüphesiz biz onu koruruz.” Yūsuf 12:12. 
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Olur ḳuṣūruma munẓam disem hezār ḳuṣūr 
ʿAyāra gelse ḳuṣūrum vezān-ı ʿālemdür 
 
O rütbedür günehüm kim taṣavvur eyleseler 
Tamām-ı tesliye-i müẕnibān-ı ʿālemdür 

 

4b 
Ḥakīm ü ʿĀdil ü Ḳahhārdan hirās iderüm 
O gün ki mevʿid-i pīr ü cüvān-ı ʿālemdür 
 
Keremle herkes o gün sūdmend olur yoḫsa 
Ki ʿadli mūcib-i farṭ-ı ziyān-ı ʿālemdür 
 
O gün ki naʿre-i hel min mezīd idüp dūzaḫ 
Gürisne-i ten-i ʿisyāniyān-ı ʿālemdür 
 
O gün ki ḥaṣr olınur saña ḥall ü ʿaḳd-i umūr 
Livā-yı mekremetüñ sāyebān-ı ʿālemdür 
 
O gün ki nīk ü bedi herkesüñ beyāża çıḳar 
Netīce-i ʿamel-i ins ü cān-ı ʿālemdür 
 
O gün ki ʿarż olınur ḥüsn ü ḳubḥı her ʿamelüñ 
O gün ki bāʿi-i ʿāh u fiġān-ı ʿālemdür 
 
Ḥużūra ʿarż ideler bendeñi bu vechile kim 
Bu rū-siyāh daḫı naʿt-ḫˇān-ı ʿālemdür  
 
Ne var bu ʿabd-ı żaʿīfüñ de maẓhar olsa eger 
Aña ki ḥiṣṣe-i vārestegān-ı ʿālemdür 
 
Daḫīl-i merḥametüñdür Lebīb sulṭānum 
Bu resm-i muʿteber-i dūdmān-ı ʿālemdür 
 
 

                                                   
 4. 83b, hel min mezīd : “O gün Cehenneme, ‘Doldun mu?’ deriz. O da, ‘daha var mı?’ der.” Ḳaf 
50:30 
 4. 89a, Lebīb sulṭānum: Lebîb-i zār senin D. 
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Şefāʿatüñle anı hūşmend-i iḥsān it  
O dem ki vaḳʿası dehşet-resān-ı ʿālemdür 
 
Sülāfe-i keremüñ neşʾe-baḫş ola yoḫsa 
Ḫumār-ı ḥayret ile ser-girān-ı ʿālemdür 
 
Müdām dökmede bām-ı bedenden eşk-i nedem 
Dü-dīde girye ile nāvdān-ı ʿālemdür 
 
O tevbelerle nedāmet-peẕīr-i cürmem kim 
Ḳabūli māye-i emn ü emān-ı ʿālemdür 
 
Derüñde kes elümi kesme dāmen-i luṭfuñ 
Bu resme ʿarż-ı recā rāygān-ı ʿālemdür 
 
Bu derdmendüñi setr eylemezse ẕeyl-i kerem 
Fażīḥ-i maḥşer-i ʿiṣyāniyān-ı ʿālemdür 
 
Nedīm-i ḫāṣṣuñ olan Çār-yār ḥürmetine  
Ki her biri sebeb-i ʿizz ü şān-ı ʿālemdür 
 
Ḳapuñdan eyleme bu ʿabd-i ʿācizi meʾyūs 
Kemīne ḫāk-i reh-i sā’ilān-ı ʿālemdür 
 
O bāb-ı reʾfet-eåerden ki ilticāsı müdām 
Medār-ı devlet-i şāhenşehān-ı ʿālemdür 
 
Derüñde cāʾize ancaḳ duʿā-yı dil-keşdür 
Ora naṣīb-i suḫān-perverān-ı ʿālemdür 
 
Aña binā idüp itdüm bu gūne ḫatm-i süḫan 
Ki iʿtibārı şehīr-i miyān-ı ʿālemdür 

 

 

 

                                                   
 4. 92a, nedem: terüm D. 
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5a  
Hemīşe tā ki cevāhir-furūş-ı naʿt-ı şerīf 
ʿÜmīd-i ʿafv ile gevher-feşān-ı ʿālemdür  
 
Bu naẓm tā şeref-i naʿt-ı pāk ile niçe kim 
Ṣaḥīfe-zīb-i nüvīsendegān-ı ʿālemdür 
 
Saña ol deñlü ola her nefes ṣalāt u selām 
Ki ʿaşr u ʿāşiri vird-i zebān-ı ʿālemdür 
 
Bismillâhi’r-raḥmâni’r-raḥīm  
Şekl-i çeleng-i ser-i naẓm-ı ḳerīm 
 
5. [Ḳaṣīde-i Lebīb] 
 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
ʿUrūc-ı  ʿarş-ı kemāle peyem-berān-ı Ḫudā 
Resīde her biri lā reybe fīhi āmennā 
 
Hem evliyā-yı şerīʿat ki şübhemüz yoḳdur 
Kerāmetinde kim inkār ider anı ḥāşā 
 
Tevaḳḳuʿ üzreyüz ol cümlenüñ şefāʿatine 
Bu iʿtiḳāddan itme bizi İlâhi cüdā 
 
Velīk müsteriḳān-ı hevā-yı nefsānī 
İdüp tehiyye birer süllem-i ḫadīʿa-nümā 
 
Kimisi ḥibr-i tebaḥḥur-güzīn-i fażl u fünūn 
Nihāde zevraḳ-ı ʿucbunda lenger-i ḫiyelā 
 
Kimisi heyʾet-i ṣūfiyyede taʿammuḳ ider 
Girifte āġına sāḥil-nişīn olan cühelā 
 

                                                   
5. Lebîb Dîvânı, K.3. s. 57-67. 
5. 1a, lā reybe fīhi: “Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları 
toplayacaksın. Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.” Ali İmrān 3:9. 
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Diseñ bu zerḳ u riyādur virür o zuʿmınca 
Ḥadīs-i inneme’l-aʿmālile cevāb saña 
 
Kimisi muṣtalaḥāt-ı müneccimīn üzre 
Kemendi yıldıza atmaḳdadur ṣabāḥ u mesā 
 
Olur bu şuʿbede-i dil-firīb ile dāʾim 
Nedīm-i bezm-i ekābir muḳarreb-i vüzerā 
 
Kimisi naẓm ile maḳṣūdına niẓām virüp 
Ṣaḥīfe-i ʿamelin kiẕb ile ider sevdā 
 
Tefennünāt-ı meżāmīn-i şiʿrin itmededür 
Ya nārven ya çemen yā semen ya bād-ı ṣabā 
 
Kimi sütūn-ı ṣanavber kimi ḳad-i ʿar ʿar 
Kimi ʿamūd-ı ṣabāh u seḥerde cilve-nümā 
 
Kimisi perçem ü kākül kimi ṣurāḥi-i mül 
Kimi nihāl-i güle oldı bülbül-i şeydā 
 
Kimisi medḥ-i mülūk-i ṭavāʾif-i pīşīn 
Kimi åenā-yı selāṭīn-i vaḳt ile gūyā 
 
Kimi devātını ümmīd-i cāʾizeyle ider 
Kedū-yı hindu-yı cerrār-ı nā-be-şerm ü ḥayā 
 
5b  
Kimisi dāʿiye-i ṣurre ile levḥin ider 
Liʾāma taḫta-i deryūze-i durūġ u riyā 
 
Gehī ḳaṣāʾid-i şeh geh menāḳıb-ı eslāf 
Gehī medāyiḥ-i nādir ber-ā-ber-i ümera 
 
 

                                                   
 5. 7b, inneme’l-aʿmālü (bi'n-niyyāt): Ameller niyetlere göredir. Hadis. 
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Bu destgāhda ḫāmesi çıḳarur 
Kimi çiçekli ḫaṭāyī kimi zerī dībā 
 
Kimisi āh-ı bülendin irişdürür çarḫa 
İder cesāret-i inkār-ı niʿmet-i Mevlā 
 
Birer bahāne bulur yaʿni kesb ü taḥṣīle  
Ḥarīṣ-i müşteriyān-ı zeḫārif-i dünyā  
 
Benim de ḫāme-i ḳavvālümi çü nāy-ı şubān 
Dem-i cehāletüm itmişdi demdeme-pīrā 
 
Velīk ḫāṭıra geldi bu gūne ḫāṭıra kim 
Nedür bu peyrevi-i ġāfilāne-i bī-cā 
 
Nedür bu safsaṭa-i bī-nihāyet-i evżāʿ 
Nedür bu maġlaṭa-i nā-be-ġāyet-i şuʿarā 
 
Nedür bu şā’ibe-i şirke imtizāc-ı süḫan 
Nedür bu daġdaġa-i nā-be-kāri-i süfehā 
 
Nedür bu ṭaʿne-i nā-dāna kesb ü istiḥḳāḳ 
Nedür bu töhmet-i dünyā fażīḥa-i ʿuḳbā 
 
Kelāmın añlamayan her cehūl-ı ṣıfrü’l-yed 
Tefevvüh ile seni ister eylemek rüsvā 
 
Hele o gūne sefeh-meşrebān-ı ehl-i ġaraż 
Degül çü behrever-i iʿtibār-ı ehl-i dehā 
 
Ya sende yoḳ mıdur inṣāf ki idesin güherüñ 
Ḳılāde gerden-i nā-müsteḥaḳḳa bī-pervā 
 
Saña bu lehçeyi münʿim Ḳadīr-i ẕū’l-ʿizzüñ 
Ḳanı rıżāsını taḥṣīle itdügüñ inşā 

                                                   
5. 21b, demdeme: zemzeme D. 
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Ḳanı ḳuṣūruñ içün āhlar nedāmetler 
Ḳanı günāhuñ içün çāk-i sīne ḳanı bükā 
 
Ḳanı ḳıyāmet içün ʿarż-ı ḥāller taḥrīr 
Ḳanı teşebbüå-i eẕyāl-i reʾfet-i şüfeʿā 
 
Lebīb ḥāṣılı tefrīṭüñ eyledüñ ifrāṭ  
Tedārüküñde ol ey bī-nevā-yı ʿacz u ʿanā 
 
Görindi keşti-i ʿömre sevāḥil-i sebʿīn 
Çoḳ oldı geşt-i yem-i ġafletüñ yeter bu hevā 
  
Güẕeşte cürme meżā mā meżā deyüp geçme 
Ki defterüñde görürsin tamāmını ferdā 
 
Hemān tevessül-i ẕeyl-i Şefīʿ-i maḥşer idüp 
Vücūduñ eyle bu gird-ābdan ḫalāṣ u rehā 

 

6a 
Ne deñlü vaṣf-ı şerīfinde gerçi ḳāṣır iseñ 
O iʿtirāf daḫı vaṣfına olur iṭrā  
 
O nūrı vāsıṭa-i āferīniş-i ʿālem 
O ẓıllı māye-i āsāyiş-i ġanī vü gedā 
 
Zemīne düşmez idi yoḫsa sāyesiz ṣanma 
Tecessüm eyledi ol sāye oldı adı Hümā 
 
ʿUluvv-ı ḳadrüñe ṣad ṣad-hezār yıllardur 
Ber-ā-ber olmaġa cennetde boy çeker ṭūbā 
 
O nāzenīn-i saʿādet-serāy-ı lāhūtī 
O hem-nişīn-i gürūh-ı melāʾik ü ḥavrā 
 
 

                                                   
5. 34a, meżā mā meżā: Geçen geçti. Giden gitti. 
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Odur ki ān-ı vilādetde nuṭḳ-ı pākinden 
Recā-yı ümmet-i merḥūmesiyle geldi ṣadā 
 
Odur ki nefsine meşġūl iken cemīʿ-i rüsül  
Bu ümmetī diyü nefsin ider ḥaşirde fedā 
 
Odur ki ruḫṣat alup ʿarṣa-i ḳıyāmetde 
Livā-yı ḥamdi açup ümmetin ider īvā 
 
Necāt-baḫş-ı esīr-i selāsil-i ʿiṣyān 
Ḥayāt-baḫş-ı ḳatīl-i süyūf-ı cürm ü ḫaṭā 
 
O nāzenīn-i rüsüldür ki andan istedi Ḥaḳ 
Ḫiṭāb-ı āyet-i yuʿṭīke Rabbük ile rıżā 
 
Rüsülden itmege şān-ı şerīfini mümtāz 
İder Ḫudā aña yā eyyühe’n-nebīyi nidā 
 
Ki ẕikr olınca ṣalāt ile eyledi meʾmūr  
ʿUmūmen ümmeti ṣallū ʿaleyh ile Mevlā 
 
ʿUmūm-ı muʿcize-i enbiyāya maṣdar iken 
Ḫuṣūṣ-ı şaḳḳ-ı ḳamer oldı āyet-i uḫrā 
 
Birisi daḫı cünūd-ı muvaḥḥidīn ile ol 
Duḫūl-i Mekkeye ruḫṣatla oldı müsteånā 
 
Birisi daḫı çü nūr-ı nehār-ı vāżıḥdur 
Żiyāʾ-ı muʿcize-i ḫāṣṣ-ı leyle-i İsrā 
 
Gel ey Ḫudādan utanmaz yerāʿa-i bed-kār 
Gel ey ḫaṭādan uṣanmaz dil-i melāmet-zā 
 
 

                                                   
5. 42b, ümmeti: “Ümmetim.” Hadis. 
5. 45b, yuʿṭīke Rabbük : “Şüphesiz, Rabbin saña verecek ve sen de hoşnut olacaksın.” Duha 93:5 
5. 46b, yā eyyühe’n-nebī: “Ey nebî.” Ahzāb 33: 45. 
5. 47b, ṣallū ʿaleyh: “Salāt üzerine olsun.” 
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Güẕeşte cürmüñe meʾmūldür mükeffir olur 
Biraz da vaḳʿa-i miʿrācı eyleseñ imlā 
 
Hemān temenni-i inṭāḳ-ı Müsteʿān iderek 
Bu nehc ile anı taḳrīre başla kim āyā 
 
Ne şebdür ol ki sebebdür o tā-be-rūz-ı cezā 
İder müfāḫare birbirleriyle arż u semā 
 
Birisi mevlid-i saʿdem diyü tebāhīde  
Birisi maṣʿad-ı ḳurbem dir eyler istiʿlā 
 
Ne şebdür ol ki miåāli felekde nā-mesbūḳ 
Ne şebdür ol ki ḫayāli muḥayyir-i ʿuḳalā 

 

6b 
Ne şebdür ol ki zebān-ı fuḥūl-i ümmetden  
Vesīle oldı ṣudūra muḫālefāt-ı edā 
 
Kimisi eyledi taʿbīr-i dil-peẕīr-i vuḳūʿ 
Kiminüñ oldı lisānı muʿabbir-i rüʾyā 
 
Kimi tekellüm-i rūḥāni kimi cismānī 
İdince oldı rivāyāt iḫtilāf-nümā 
 
Hele mesāġ yoḳ inkāra naṣṣ ile åābit 
Vuḳūʿ-ı muʿciz-i İsrāʾ-i Mescid-i Aḳṣā 
 
Velī teʿaddüd-i miʿrāc ile ider tevfīḳ 
Bu iḫtilāf-ı rivāyātı ekåer-i ʿulemā 
 
Lisān-ı vaḳʿa-nüvīsān-ı leyle-i miʿrāc 
Bu resme eyledi ol vaḳt-i ḫurremi inhā 
 

                                                   
5. 55b, masʿad: müsʿad D. 
5. 58b, muʿabbir-i: muʿanber-i D. 
5. 62b, inhā: imlā D. 
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Ki şehr-i rūze ya şehr-i recebden ol giceyi 
Ya on yedi ya yigirmi yedi yazar fużalā 
 
Bi-vefḳi aṣdaḳu iḥdā’r-rivāyeteyn ol şeb 
Ziyāfet eyledi maḥbūbını Cihān-ārā 
 
Olup ya Mescid ü yā beyt-i Ümmühānīde 
Firāş-güster-i beytūtet ol şeh-i dü-serā 
 
Egerçi çeşmi şeker-ḫˇāb-ı nāzda idi anuñ 
Teyaḳḳuẓ üzre idi ḳalb-i āgehi ammā 
 
Berīd-i muḥterem-i bezm-i ḳurb-ı Ḳuddūsī 
Muʿīd-i medrese-i vaḥy-i menzil-i esnā 
 
Reʾīs-i mekteb-i ḫayl-i muḳarrebīn-i kirām 
Ser-i muʿallim-i şeyḫ-i meşāyiḫüʾl-iḳrā 
 
Sefīr-i vaḥy-ı Ḫudā Cebreʾīl kim laḳabı  
Geh oldı Rūḥu’l-emīn ü gehī Şedīd-i ḳuvā 
 
Nüzūl idüp didi Rabbüñ selām idüp buyurur 
Ki gelsün o sebeb-i ḫalḳ-ı kāʾināt baña 
 
Buyur ki saña faḳaṭ ḳasr-ı lā-mekānīde 
Selāmlıḳ idüp ister seni Ḫudā tenhā 
 
Buyur ki işte bu ferḫunde leyl içün olacaḳ 
Nüzūl-i āyet-i isrā bi’abdihi leylā 
 
Ne senden evvel olan enbiyāya oldı naṣīb 
Ne senden āḫire min-baʿd olur bu gūne ʿaṭā 
 
 

                                                   
5. 64b, Bi-vefḳi aṣdaḳu iḥdā’r-rivāyeteyn: “İki rivayetten birinin kesin doğruluğu fehvasınca”. 
5. 68b, iḳrā : “Oku.” Alak 96:1. 
5. 72b, isrā bi’abdihi leylā: “Kendisine āyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu 
(Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya 
götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” İsra 17:1. 
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Buyur ki daʿvete geldüm seni sefāretle 
Getürdüm işte saña bir Burāḳ-ı ṣarṣar-pā 
 
Ki çıḳmamışdı o sünbülsitān-ı cennetden 
Henūz metnini mess itmemişdi zīn aṣlā 
 
Şemīm-i perçemin aldı bozuldı nāfe-i müşk 
Görince zülfini tellendi ṭurra-i ḥavrā 
 
Yiler gezer gice gündüz ḳażā-yı ʿālemde 
Ayaġı tozına yitmez ne ṣarṣar u ne ṣabā 

 

7a 
Emīn-i vaḥy-ı Ḫudādan o Seyyid-i ʿālem 
İdince böyle peyām-ı beşāreti ıṣġā 
 
O şehryār-ı rüsül devlet ü saʿādetle 
Ḳıyām idüp hemān ol demde didi yā Mevlā  
 
Rükūb irādesin itdükde Seyyid-i kevneyn 
Burāḳ seng-i rikāba yanaşmayup aṣlā 
 
Ne deñlü oldı o mihmīz-ḫurde-i ilḥāh 
İṭāʿat eylemeyüp tevsen-i ḥarūnāsā 
 
Bu vażʿ Ḥażret-i Cibrīle oldı şerm-āver 
Ki ḥüsn-i ḫulḳunuñ itmişdi vaṣfını iṭrā 
 
Lisānın itdi aña tāziyāne-i tevbīḫ 
Ki ey şuʿūruna bīgāne mübtelā-yı ḫaṭā 
 
Saña aṣılda ṭabīʿat midür bu ser-keşlik 
Yaḫud taḫallüfe şimdi mi geldi emr-i Ḫudā 
 
Ya bilmedüñ mi ʿaceb rākibüñ kim olduġını 
Nedür bu devletüñi depmeden ġaraż āyā 

                                                   
5. 85a, bilmedüñ mi: bildin mi D. 
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Beyān-ı ʿöẕr idüp ol dem Cenāb-ı Cibrīle 
Ki ey Emīn-i rüsül ḳıl biraz ʿinān irḫā  
 
Sebeb diyü bu şumār itdügüñ birisi degül 
Velīk pāyumı bend eyledi benüm bu recā 
 
Ki ʿarṣagāh-ı ḳıyāmetde Vāhibü’l-āmāl 
Bu servere idecek ḳırḳ biñ Burāḳ ihdā 
 
Beni unutmasun ol günde ḳoymasun maḥrūm 
Ṣıṭabl-ı yeʾs ü elemde esīr-i ġam tenhā 
 
Bu maṭlabın idicek ʿarż-ı hāk-i pāy-i şerīf 
Buyurdı maḳṣadını vaʿd ile ʿināyet aña 
 
Olınca nāʾil-i vaʿdi o ṣādıḳu’l-vaʿdüñ 
İṭāʿat eyleyüp itdi ḳuṣūrın istiʿfā 
 
Binince Mescid-i Aḳṣāda buldı kendisini 
Rikāba pāy-ı şeref-baḫşı olmadın ber-cā 
 
Girince Mescid-i ḳudse İmām-ı dīn-i mübīn 
Melekler eyledi ervāḥ-ı enbiyāya ṣalā 
 
İmāmet eyledi ol muḳtedālara ol şeb 
Ḥużūr-ı ḳalb ile hep itdi ol ṣalātı edā 
 
Baḳup o cemʿe cevāhir-şināslar didiler 
Ṣufūfı sübḥa-i dür līk imāmesi yektā 
 
Ya bir ḳılāde-i nūr idi gerden-i dīne 
Vücūd-ı Faḫr-i cihān şemsetü’l-ḳılāde aña 
 
Ya bir ṣaḥīfeye taṣvīr-i enbiyā yazılup 
Muṣavver işledi ser-levḥasın gül-i raʿnā 
 

                                                   
5. 91b, istiʿfā: istignā D. 
5. 91a, Binince: Netîce D.  



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

68 
 

O şehsüvār-ı şerīʿat seferli olduġına 
Ṣalātını seferī iki rekʿat itdi edā 
 
7b  
Tamām idince namāzı o żayf-ı Rahmānī 
Niåār-ı şükr şeker itdi hem duʿā vü åenā 
 
Didi o servere Cibrīl yolcı yolda gerek 
Buyur ki muntaẓıruñdur firiştegān-ı semā 
 
Viṣāl şevḳı ile eyleyüp hemān nehżat 
O şāh-ı ḫıṭṭa-i levlāk o māh-ı burc-ı ʿalā 
 
Çekildi rān-ı hümāyūnına Burāḳ ol dem 
Süvār olup o şehenşāh-ı mülk-i istiġnā 
 
ʿİnānı ceẕbe-i Ḥaḳ ḫaṭve-i nuḫustı felek 
Rikāb-dārı melek berdesi perend-i ṣabā 
 
Mübeşşirān pey-ā-pey sipihre itdi şitāb 
Ki geldi işte o Sulṭān-ı taḫtgāh-ı vefā 
 
Melāʾik aldı yemīn u şimāl u pīş ü pesin 
O mevkib ile idüp ʿaẓm-ı ṭārem-i vālā 
 
O ferr ü ḥaşmet ile oldı menzil-i evvel 
Firāz-ı mesned-i otāḳ-ı künbed-i ḫażrā 
 
Ḫayāl ḳıl ne ticāretdür ol ki ġabrāya 
Żiyā virüp yirine āftāb aldı semā 
 
Gözüñ silüp eyü baḳ aya ṣanma maḥv-ı ḳamer 
Turāb-ı maḳdemine gök gözinde eyledi cā 
 
Nücūm ṣanma ki saḳḳā-yı çarḫ o pādşehüñ 
Ṣu ṣaçdı yolına oldı reşāşeler peydā 

                                                   
5. 103b. berde: perde D. 
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Ya çentedār-ı felek ʿādet-i mülūk üzre 
Yolında eyledi çil-pāre ol şehüñ ilḳā  
 
Ya maḳdem-i Şeh-i kevneyne faḫr idüp arża  
Üzengi parladup ālāy çekdi cünd-i semā 
 
Ya ḥūriyān egilüp ḫulddan temāşāya 
Şünūf-bend olan elmāslar virürdi żiyā 
 
Yaḫud anuñçün açıldı ḫazāyin-i melekūt 
Ṣaçıldı sāḥasına şeb-çerāġlar her cā  
 
Kebāb olursa n’ola Nesr-i Ṭāʾir ü Vāḳiʿ 
Ḥamel ḳudūmına ḳurbān içün k’olındı fedā 
 
Rüsūm-ı pādşehān üzre şāh-rāhında 
Ṣu sepdi müşk-i seḥāb ile Delv olup saḳḳā  
 
Miåāl-i sāyis alup sünger-i æüreyyāyı 
Silüp Burāḳını Keyvān-ı çarḫ ser-tā-pā 
 
Felekde ṭaşı Terāzūyı devşirüp Mīzān 
Mesīr-i muḥtesib-i dīne oldı rāh-güşā 
 
Semā-yı heftüme basṭ eyleyince nūr-ı şeref 
Pelās-ı naḫsini itdi Zuḥal be-dūş-ı ḫafā 
 
Ḳuruldı anda çün ordū-yı şehryār-ı rüsül  
Otāḳı sidre vü evrāḳı felkeler gūyā 

 

8a 
Kelāmı nāẓım-ı miʿrāc olanlaruñ ekåer  
Maḥall-i sidrede olmışdı ıżṭırāb-nümā 
 
Kimisi ʿarşdan evvel kimisi fevḳa’l-ʿarş 
O naḫl-i ḥikmetüñ itdi maḥallini imlā 
 
 



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

70 
 

Velī rivāyet-i ʿallāme-i Buḫārīden  
Budur ṣarīḥ ḥadīå-i cenāb-ı Ḫayr-ı verā  
 
Ḫulāṣa anda irişdi Cenāb-ı Cibrīle 
Nidā-yı nāfiye-i dūr-bāş-ı mā minnā 
 
Benüm ḥabībüm ile sırr-ı vaḥdetüm vardur 
Reh-i muḳarreb-i refref kifāyet eyler aña 
 

Burāḳa daḫı urıldı -i tevfīḳ 
Ḳalup ḥazīn-i firāk u esīr-i āh u bükā 
 
Fināʾ-i memleket-i Ḳuds başḳa neşʾe virür 
Degül mesīregeh-i ḥalbetü’l-kümeyt o fezā  
 
Ṣad iḥtirām ü ṣad ʿiẓām u ṣad kerāmet ile 
İrişdi ʿarşa o kürsī-nişīn-i ḳurb-ı Ḫudā 
 
Görince aṭlas-ı çarḫ inbisāṭ gösterdi 
Aña göre ne ḳumāş olduġın bilür zīrā 
 
O şevḳ-ı vuṣlat ile ol sülūk-ı sürʿat ile 
Geçüp hezār hezārān mesāfe-i pehnā 
 
Çü refrefin de tamām oldı ḥadd-i maʿhūdı 
Teʿāḳub üzre gelüp udnu minnī ile nidā 
 
İdüp hezār bevādī-i nūr-ı ḳudsı güẕār 
Ne hem-demi ne refīḳi vaḥīd-i bī-hemtā 
 
İrince menzil-i serḥadd-i ḳābe ḳavseyne 
Çıḳınca ḳabża-i ṭaḫmīnden o nūr-ı hüdā 

                                                   
5. 122b, ṣarīḥ ḥadīå: hadîs-i sahîh D. 
5. 123b, mā minnā : “Bizden değildir.” 
5. 130b, udnu minni: “Yanıma yaklaş.”/ udnu: eden D. 
5. 132a, ḳābe ḳavseyn: “(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” 
Necm 53:9. 
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Degüldi cāri bu eånāda mā’-i māhiyyet 
Ne gūne ḥadd olınur lafẓı olmayan maʿnā 
 
O bezme girmemege imtināʿ olup derbān 
Ne ʿaḳla rāh u ne keyf ü ne kem ne çūn u çerā 
 
Birisi yoḳ ne cihātuñ ne usṭuḳussātuñ 
Ne cevher ü ne ʿaraż var ne ḥarf var ne ṣadā 
 
Tecerrüd itdi mezāyā libās ketminden 
Alup virildi derārī-i dürc-i mā evḥā 
 
Beyānı maḥrem-i ʿaḳl olmayan ʿaṭāyāya 
Cenāb-ı Ḫāẕin-i dīn nāʾil oldı müstevfā 
 
Alup o ḳāfile-sālār-ı bender-i ġufrān 
Hezār bār tefārīḳ-i kām-ı sūd-efzā 
 
Ne meymenetli żiyāfetdür ol żiyāfet kim 
Mużīfi ola rıżā-cūy-ı żayf-ı ʿayn-ı rıżā 
 
Vücūdı raḥmet idi ʿāleme anuñ çün kim 
Aña bu luṭf-ı Ḫudā ʿālemi idüp iḥyā 

 

8b  
Tefāḫür itmek içün ümmeti bu niʿmet ile 
Beşāret itmege iẕn itdi Ḥaḳdan istidʿā 
 
Resūl-i seyyidinüñ oldı ʿabd-i meʾẕūnı 
Ki ecr ü ṭāʿate der-kār olup çü beyʿ ü şirā 
 
Bu nām u şān bu taḫṣīl-i kām-ı devlet ile 
O mefḫar-ı dü cihān ol meh-i semā vü åerā 
 
Nüzūl idince zemīne çü āyet-i raḥmet 
Pür itdi ʿālemi hep ṣıyt-ı ḫurrem-i büşrā 

                                                   
5. 135b, mā evḥā: “Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.” Necm 53:10 
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Lebīb-i mücrim ü ʿāṣī vü ḫāṭi vü sāhī 
Siyāh-rūy u kerem-cūy-ı müstehān-ı verā 
 
İdüp neḳāyıṣa cism ü cevāriḥin itlāf 
İrişdi bi’l-āḫare süsti-i ḥavāss u ḳuvā 
 
Ne elde mā-ḥaṣal ü ne cerīdesinde ʿamel 
Ne zād-ı ʿāḫiret ü ne fevāʾid-i dünyā 
 
İḥāṭa itmiş anı çār mevce-i ḥayret 
İşi ʿināyete ḳalmış ġarīḳ-i baḥr-i belā 
 
Ümīd-i cāʾize-i ʿavf u maġfiretle olup  
Bu naḳl-i muʿcizede olmaġa süḫan-gūyā 
 
Ne deñlü ḥaddi degülse bu ʿarṣagehde yine 
ʿAṣā-yı ḫāme ile leng ü lūk ola pūyā 
 
Velīk sāʾile iḥsān içün bahāne arar 
Kerem ḫalīḳa-i ẕātiyesi olan küremā 
 
Bu ʿarż-ı ḥālüm ile maṭlabum şefāʿatdür 
O müstmendini meʾyūs eylemez ḥāşā 
 
O gün ki ṣayḥa-i hel min mezīd idüp dūzaḫ 
Feżā-yı maḥşer olur naʿregāh-ı vāveylā 
 
Beni meẕellet ile ḥaşrde gören dimesün 
Yazıḳ ki bī-kes imiş bu faḳīr-i bī-ser ü pā 
 
Amān İlâhi esīr-i firāş-ı ʿisyānem 
Beni bu ümmet içinde ider misin rüsvā 
 
Amān İlâhi beni ins ü cinn şeyāṭīni 
Düşürdi dāma idüp ʿaḳl u fikrümi yaġmā 
 
 

                                                   
5. 148a, mevce-i: lücce-i D. 
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Ḳoma bu ʿabd-i żāʿīfüñ ayaḳlar altında 
O sāḥalarda beni ḳılma ḫande-i aʿdā 
 
Dilümdedür sebaḳat raḥmetī ʿalā ġażabī 
Bu ḳuluñ oldı müdām elde ʿurvetü’l-vuṣḳā 
 
ʿİbāda sāʾil içün sen didüñ felā tenher 
Ḳapuñdan eyleme redd ile ben faḳīri cüdā 
 

9a 
Amān İlâhi ḥabībüñ şefāʿatiyle beni 
Bu varṭalardan emīn eyle ʿafva eyle sezā 
 
Daḫı o kimseyi kim gūş idüp bu feryādum 
Teraḥḥum ile bükā eyleye baña ya duʿā 
 
Daḫı o kimseyi kim oldı sevḳ ü terġībi 
Bu naẓm-ı ḳāṣırı inşādına vesīle baña 
 
Hem ol şehenşeh-i dīnüñ hem āl u ʿıtretinüñ 
Derinde tā ki gedādur ʿumūm-ı şāh u gedā 
 
Hemīşe ẕātuna hem āline ṣalāt u selām 
İlâhi ṣallu vesellem ʿaleyhi teslīmā 
 
6. [Ḳasīde-i Lebīb] 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün  
 
Defter-i luṭf-ı Ḫudāyı yazmaġa kilk-i ḳażā 
Nūrdan çarḫa zer-efşān oldı zeyyene’s-semā 

 
 

                                                   
5. 159a, sebaḳat raḥmeti ʿalā ġażabī: “Rahmetim gazabımı geçti.” Kudsi hadis. 
5. 159b, felā tenher: “El açıp isteyeni de azarlama!” Duha 93:10. 
5. 164a, ʿıtretinüñ: ʿizzetinin D. 
5. 165b. ṣallu vesellem ʿaleyhi teslīmā: “O’na salāt edin ve selam verin.” Ahzab 33:56’ya telmih. 
6. Lebîb Dîvânı, K. 13. s. 103. 
6. 1b, zeyyenā’s-semā: “Andolsun biz, en yakın göğü ḳandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan 
taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.”  Saffāt 37: 6. 
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Defter-i mihre güşāyiş virmede her gün felek 
Ḫāverīdür rūz-nāme kīsedārı gūyiyā  
 
æebt ü taḥrīr itmege āåār-ı ṣunʿ-ı ḫurremi  
Rū-yı arżuñ żavʾ-i şems āhārıdur ser-tā-be-pā  
 
Ḫüsrev-i ḫurşīdden her gün teraḳḳī almada 
Māh gūyā bir sipāhīdür hilāli ibtidā 
 
İḳtirānāt-ı saʿīdiyyeyle istidlāl idüp 
Bir feraḥ var dirdi lā-büd ṭabʿ-ı tencīm-āşnā 
 
Ḳurs-ı mihr ile hilāl añlar gören ammā degül 
Cevri terk ü ḥilf içün itmek ḳılıç koydı semā 
 
Ḫayr ola bir başḳa yüz gösterdi çarḫ-ı kīnever 
İtmede ber-vefḳ-i ḫˇāhiş devre zīrā ibtidā 
 
Var bu eånāda bir iş Ḥaḳ bed naẓardan ṣaḳlasun 
Sū-be-sū olmaḳda esbāb-ı şeṭāret rū-nümā 
 
Cümle maḫsūsāt-ı ʿālem inbisāṭ esbābıdur 
Ḥiss-i me’lūfından itdi iʿtirā gūyā ḳuvā 
 
Bu ne ḥikmetdür ki dehşet-baḫş olan āvāz-ı raʿd 
Ṭop-ı ʿīdāsā virür erbāb-ı ʿirfāna ṣadā 
 
Birbiriyle ḳaṣr-ı Emn-ābādda ḥüccetleşüp 
Buldı āsāyiş miyān-ı rind ile ehl-i riyā 
 
Oldı babalı oġullı vāʿiẓi gördüm bugün 
Şevḳ ile pīr-i muġāna çaġırur yā Hū baba 
 
Bozdı ṭavr-ı cevrini divşirdi dām-ı mekrini 
Ḳalmadı gerdūn-ı dūnuñ ḳayd-ı keydi ġālibā 

 

                                                   
6. 6b, ḥilf: hulf D. 
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9b 
Nāsda ber-āmed u reft-i meṣāfāt u neşāṭ 
Sū-be-sū ḥelvā-pezān-ı āştī eyler ṣalā 
 
Ḥāl-i ʿālemden beni billâh āgāh it diyü 
Bir vuḳūf ehlin bulup itdüm aña ṣarf-ı recā 
 
Bu ne keyfiyyet ne ḥāletdür diyü taḥḳīḳ içün 
Eyledüm iḳdām-ı istikşāf-ı sırr-ı mā-cerā 
 
Māl bulmış maġribīveş kām-yāb u kām-rān 
Ẓulmet-i ġam yoḳ göñüller maşrıḳ-ı mihr-i ṣafā 
 
Kīmyāger miydi ʿālem şimdi oldı dest-res 
Pūte-i taḥḳīḳa mı geldi terāmūn-ı ḫaṭā 
 
Yoḳsa devletden size bir müjde mi itdi ẓuhūr 
Meymenetlü pādşeh baş içün inhā ḳıl baña 
 
Böyle sūzişle suʾālümden taʿaccüble hemān 
Oldı bir dānişver-i ʿālem baña pāsuḫ-serā 
 
Didi ey nā-dān-ı bī-izʿān-ı bezm-i maʿrifet 
Saña bilseydim Lebīb ismin kim itdi iftirā 
 
Ḫalḳ saña dīdeler rūşen diyü tebrīkde 
Çeşm-i ḳalbüñ gerd-i ġafletle senüñ ḫod sürme-sā 
 
Dīde-bāz ol ḫˇāb-ı ġafletden idüp tevcīh-i gūş 
Diñle ey bī-çāre ey bīgāne-i ẕihn ü ẕekā 
 
Pādşāh-ı rubʿ-meskūn-ı kerāmet-güstere 
Geldi çün telḫīs-i ilhām-ı Cenāb-ı Kibriyā 
 
Kim vezīrüñ rāġıb-ı fermānuñ Āṣaf-ṭıynetüñ 
Eyle cāh-ı defterīde müsteşār-ı muʿtenā 
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Server-i ʿālemle geldi ṣadr-ı aʿẓam bir yire  
Biri ḫurşīd ü biri māh-ı cihān-tāb-ı dehā 
 
Yā disem İbni Ebā Süfyān ile ʿAmr ibni ʿĀṣ 
Oldılar tanẓīm-i dīn ü devlete şūrā-nümā 
 
Yā disem aḥvāl-i ʿālemden ḫaber-dār olmaġa  
Biri İskender biri āyīne-i ʿālem-nümā 
 
Yā disem kesb-i vuḳūf-ı mülk-i ʿadl ü dād içün 
Biri hem mülk-i Süleymān biri İbni Berḫiyā 
 
Buldı istiḳrār rāy-ı pādşāh-ı dīn-penāh 
K’ola defterdārı bir vālā-neseb rüşd-āzmā 
 
Nevr-i nūr-efzā-yı gülşenzār-ı ṣıdḳ u iʿtimād 
Necm-i burc-ārā-yı çarḫ-ı iʿtibār u ıṣṭıfā 
 
Necl-i kāmil åāni-i Buzurcmihr-i ṣāf-dile 
Rāmi Paşa-zāde yaʿnī mīr-i Eflāṭūn-dehā 
 
Maẓhar-ı luṭf-ı hümāyūn-ı cihān-bānī olup 
Oldı defter-dār-ı ḫayr-endīş devlet ḥāliyā 

 

10a 
Ḥamdülillâh kim bu hengām-ı feraḥ-peyġāmda 
Oldı yāḳūt-ı icābet ḳurṭa-i gūş-ı duʿā  
 
Ḥamdülillâh kim dimāġ-ı cāna ḳuvvet-baḫş olup 
Gīsu-yı maḳṣūdımı itdi ḥavāle ʿıṭr-sā 
 
Ḥamdülillâh oldı sūḳ-i kām-rānīde bu sāl 
Dil bedestān-ı şetāret ḫāme dellāl-ı ṣafā 
 
Hāle-i āġūş-ı istiʿdāda aldı maṭlabın 
Der-kenār oldı maḥalliyle o māh-ı dil-rübā  
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Dirdüm elbet boş degül ṣandūḳa-i esrārdan 
ʿĀleme bir cevher-i şādī olur pertev-nümā 
 
Müjdeci başıydı gūyā Ḳaʿbe-i ümmīdden 
Būy-ı ʿanberle ʿabīåer[?]le gelüp bād-ı ṣabā  
 
Nūr-ı ẕihni ẓulmet-i ketm-i umūrı ḫarḳ ider 
Necm-i åāḳıb eyler ānuñ fikr-i tīzin reh-nümā 
 
Oldı ol mīr-i mükerrem pīr-i erbāb-ı raḳam 
Ḫāme gūyā dest-i cūdında ḳalembek bir ʿaṣā 
 
Devḥa-i bālā-yı ḳadr u himmeti ol rütbe kim 
Naḫl-i Ṭūbā himmeti yanında bir kūteh giyā 
 
Pertev-endāz olsa pertev-sūz-ı reʾyi bir yire 
Sāye rengiyle ḳalur eṭrāfda żavʾ-i ẕekā 
 
Ḫüsrevānī kenzdür gūyā ferāmīn ü berāt 
Bekler ol kenzi dem-i imżāsı içün ejdehā 
 
Ḫāme vü ḫaṭ vālid-i mācidlerinden münṭaḳil 
Ḳaraḳulluḳçılarından iki tābiʿdür aña 
 
Ben daḫı başeski ḳaldum defter-i etbāʿda 
Eylemez ḥāşā nigāh-ı nevle dāʿīsin cüdā 
 
Ḫame-cünbān olsa aḥbāba ider iḥyā beni 
Daḫme-i himmet ḳalem-dānuñdur ey kenz-i vefā 
 
İntisābum ḳırḳ sāli geçdi ḫāk-i pāyuña 
Ḳırḳdı ḳırṭās-ı ʿömri āh miḳrāż-ı ʿanā 
 
Ḳuşca cānum başuña döndürseñ āzād eyleseñ 
Dām-ı żank-i ʿayşda tā key ḳalam bend-i belā 
 

                                                   
6. 40b, fikr-i tīzin: fikretinden D.  
6. 43a, Pertev-endāz olsa: Olsa pertev-sāz-ı D. 
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Dīdemüñ būy-ı piyāz-ı ġam aḳıtdı eşkini 
Sil anı gül-berg-i dāmānuñla ey bāġ-ı vefā 
 
İstidāneyle temessük virdügüm dānīlere 
Eyledüm vaʿdümde vaḳt-i luṭfuñı vaḳt-i edā 
 
Tā ezelden hem efendim hem veliyyü’n-niʿmetüm 
Luṭfa taḳṣīr itmedüñ ḥaḳḳumda bī-reyb ü riyā 
 
Ġayra ʿarż-ı iḥtiyāca himmetüñ rāżī degül 
Dergehüñ taʿcīze de māniʿ beni şerm ü ḥayā 

 

10b  
Līk ḫāk-i pāy-i reʾfet-zāy-ı ṣadr-ı aʿẓamı 
Maḳṣadumdur dīde-i feryāda itmek tūtiyā 
 
Kim odur ancaḳ ḫarīdār-ı metāʿ-ı maʿrifet 
Hem odur şeh-bender-i iḳlīm ü ʿirfān u ʿaṭā 
 
Dāmen-i elṭāfıdur kehfü’l-emān-ı ʿācizīn 
Ḫırmen-ı aʿṭāfıdur rūzī-resān-ı bī-nevā 
 
Himmeti kāfīdür ehl-i ḥācetüñ āmāline 
Müsteniddür elde küllü’ṣ-ṣaydi fī cevfi’l-ferā 

  
Müstaḳillen ʿarż-ı ḥāle virmez ammā ruḫṣatı 
Gāh derbān-ı edeb geh dürre-i bīm-i ḫatā  
 
Pīşgāhı ʿālem-i taḥḳīḳ-i ṣadʿilm ü kemāl 
Her nigāhı oldı ʿaḳl-ı evvele nūr-ı hüdā 
 
Görse ānuñ vādi-i nādī-i ʿilm ü ṣoḥbetin 
Vādi-i Türkānesinden şerm iderdi B[ayḳara]5 

                                                   
6. 57b, küllü’ṣ-ṣaydü fī cevfi’l-ferā: “Bütün avlar zebranın içindedir.”  
6. 58b, dürre: dürr-i D. 
5 Bu sayfa boyunca beyitlerin ikinci mısraların sonunda bulunan ve köşeli parantez [ ] içinde 
gösterdiğimiz kısımlar ciltlemedeki bir sorun yüzünden görünmediği için D’deki şekli esas 
alınarak tamamlanmıştır. 
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Bu mehābetle niçe ḳābil aña ʿarż-ı süḫan  
Yoḳ bu daʿvāda durūġum şāhid-i ʿadlüm [Ḫudā] 
 
Ḳılma istinkāf ṣultānum ḥużūr-ı Āṣafa 
Tercemān-ı ḥāl-i zārum ol ʿināyet ḳıl baña 
 
Rākiʿ-i īrāduñum ḫarḳ-i meṣārif müttesiʿ 
Sūzen-i himmet rüfū ḳılmazsa aḥvālüm fenā 
 
Müsteġıllāt u ʿaḳārı ḳalmayup evḳāfı hep 
Pāk idüp sildi süpürdi ḳayyım-ı [ḳaḥṭ u ġalā] 
 
Ṣaḳfı sācid ḥā’iti rākiʿ veẓāyif-ḫˇārı ḫod 
Et-teḥiyyāta oturmış [rū-be-miḥrāb-ı duʿā] 
 
Ben daḫı seccādeyi serdüm tevekkül bābına 
Vird-i yā Fettāḥ yā Rezzāḳ ile subḥ u me[sā] 
 
Oḳıyup dīvān-ı [İ]sḥāk eylerüm sedd-i ramaḳ 
Şimdi ẕikrül-ʿayş nıṣfu’l-ʿayşdur baña [ġıdā] 
 
Ḳūtsuz ḫānem güreşçi tekyesiveş gürbeler 
Mūş dutmaḳdan güreş dutmaḳda[dur dā’imā] 
 
Dāne çekmekden çeküp el zühde çekdi mūrlar 
Bī-nevālar oldılar ṣavm-ı viṣāle [mübtelā] 
 
Bir rubuʿ var mālikānem rubʿ-ı mīr[ī]sin eger 
Virse ānı eylemezdüm rubʿ-ı meskūna [fedā]  
 
Nāmına ancaḳ medār iken nice sāl eyledüm 
Himmetüñ āåārı nıṣf-ı zāviyeyle [iktifā] 
 
 
 

                                                   
6. 65a, ḫod: hˇod D. 
6. 68b, duṭmaḳdan: donmakdan D. 
6. 69b, viṣāle: visāle M. 
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Ṣaḳy iderdüm āb-ı rūyumla anuñ mezraʿlaruñ 
Şenligin ḥıfẓ içün eylerdüm vulāta ilticā 

                                                   
6. 72, Bu beyitten sonra Lebîb Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 
Şûm-ı şirket geldi çün mânende-i seyl-i ʿArîm 
Gitdi anın da ahâlîsi bu sâl edip sebâ 
Ben ne hâcet vahdet-i Mevlâ’ya sevgend eyleyem 
Oldu burhân-ı mümâniʿle müberhen müddeʿâ 
Anı da ölçüp biçip mahsûlün aldım tohm-ı ye’s 
Hırmen-i kâh oldu gam dil oldu gûyâ keh-rübâ 
Eyledim nem var ise taʿdâd hâk-i pâyine 
İşte îrâdım budur ancak Hudâ dâned Hudâ 
Mâlikânem himmet-i destûr-ı aʿzamdır fakat 
Saçdı dil tohm-ı ümîdi hâk-i pâye câ-be-câ 
Nâzım-ı dîvân-ı ʿadl eyvân-ı dâru’s-saltanat 
Kâr-bend-i maslahat Çavuşbaşı sâbıkâ 
Nûr-ı zihniyle biraz âgâhdır ibnâ eder 
Kılsanız hâl-i perîşânımdan istinbâ ana 
Kavl ü fiʿlinde sadîk-i saltanat buldum anı 
Pîş-gâh-ı âsafîde ketme etmez ictirâ 
Teng-nây-ı gamdayım tengî-i dest-i ʿayş ile 
Oldu dil zindân-nişîn-i teng-nâ-der-teng-nâ 
Pây-bûsu dilden olmaz dûr ammâ çâre ne 
Kâmet-i himmet bülend ü dest-i kudret nâ-resâ 
Zaʿf-ı çeşm ü zaʿf-ı tâliʿ zaʿf-ı dil zaʿf-ı beden 
Nahv-i gamda zaʿfa cemʿ-i kesret oldum gûyiyâ 
Gam degil mezc eylesem nazmımla nazm-ı Şevket’i 
Biz refîk-i şekveyiz teklîf yokdur beynenâ 
  جفا أز توانم نا رد دا بسكھ طالع ضعف
 كھربا زاب كھ چون من طوفان میشود
  غم سنك زیر یكجامانده بسكھ پایم و دست
 پا پشت أز میكشد چون من دست روى خار
Kût-ı eltâfı olup kuvvet-resân-ı ʿâcizân 
Zîr-i seng-i gamda hâşâ kalmaga vermez rızâ 
Sanma meydânı tehî çek dizgini besdir Lebîb 
Sâha-i tasdîʿde sûk-ı semend-i müddeʿâ 
 Var iken düldül-süvâr-ı ʿâlem-i ʿilm ü kemâl 
Hazret-i destûr-ı aʿzam gibi bir muʿciz-edâ 
Telhî-i sıklet tamâm ey hâme insâf et yeter 
Baʿd ez-în bezme şeker-pâş-ı duʿâ olsan sezâ 
Evvelâ sultân-ı devrân-ı Süleymân-mesnedi 
Etmesin taht-ı Süleymân’dan Hudâ bir dem cüdâ 
Rûh-ı ʿâlem yûh-ı eflâk-ı himemdir vere Hak 
ʿÖmr-i Nûh’u nusret ü feyz ü fütûhuyla ana 
Sâniyen sadr-ı Felâtûn-iktidâr-ı kâmkâr 
Kim kiyâsetle Nizâmü’l-mülk’e urdu püşt-i pâ 
Hüsn ü ânı sadr-ı vâlânın odur bî-reyb ü şek 
Sadrı onsuz kimseye göstermesin Bâri Hudâ 
Sâlisen re’fetli defterdâr efendinin müdâm 
Defter-i bahtı olup zîb-âver-i dest-i ʿalâ 
Câhının âgâz u encâmı saʿîd-ender-saʿîd 
ʿIzz ü şânı iki raʿnâ gevher-i tâc-ı bekâ 
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11a6 
 
11b 
7. Ḳaṣīde-i Nābī Berāy-ı Ġam 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Dün ki itdüm ṭaraf-ı ġamkede-i ḳalbe naẓar 
Görmedüm ẕerre ḳadar gerd-i küdūretden eåer 
 
Pertev-i mihr-i meserretle birūnı tābān  
Şuʿle-i şemʿa-i şevḳ ile derūnı enver  
 
ʿĀleme ḫande ider revzeninüñ cāmları 
Şemse-i ṭāḳı virür ḫāṭır-ı ḫurşīde keder 
 
Tīr-i ġam açduġı revzenleri yir yir olmış 
Bād-ı nāzük-ḫaber-i gülşen-i ümmīde memer 
 
Künc-i tārīki ki ārāmgeh-i ḥasret idi 
Eylemiş kendüsine şāhid-i maḳṣūd maḳar 
 
Dilde peykān-ı ḫadeng-i ġam-ı devrān olmış  
Gūyiyā şīşeye ḳonmış bir iki ġonce-i ter 
 
Kesb-i feyż itmege gelmiş dil-i pür-tābumdan 
Cām-ı pür-neşʾe-i Cem āyine-i İskender 
 
 

                                                   
Tâ ki encüm ola rîk-efşân-ı evrâk-ı sipihr 
Kevkeb-i ikbâline etsin ʿutârid iktidâ 
Ey kerem-perverdesi hakkımda lutfen ez-kadîm 
Zeyl-i ʿafv u re’feti pûşende-i cürm ü hatâ 
Mansıbın târîhini tebrîk-nâmem zeyline 
Bundan akdem eylemişdim zîb-i ser-satr-ı senâ 
Şimdi tekrârın münâsib görmeyip kasr eyledim 
Oldu taksîrâtıma dâmân-ı ʿafvun mültecâ 
6 Mecmuʿanın bu sayfasına sadece eski ve yeni harflerle “4.4.1947 tarihinde Anḳara Genel 
Kitaplığınca on beş liraya satın alınmıştır.” notu yazılmıştır. 

7. Ali Fuat Bilkan (1993). Nâbî’nin Türkçe Dîvânı,Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, K. 9. 
s. 47. 

7. 5b, kendüsine şāhid-i maḳṣūd-ı maḳar: kendüsini şāhid-i maḳṣūda maḳar D. 
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Ḥāṣılı cümle-i esbāb-ı meserret kāmil 
Yoḳ hemān muḫliṣ-i dīrīnüm olan ġamdan eåer 
 
Didüm āyā ḳanı ol yār-ı zamān-ı ḥasret 
Ḳanı ol hem-dem-i germ-ülfet-i eyyām-ı keder 
 
Cüstücū eyler iken ġam diyü dünyāyı tamām 
Dilde buldum yine bir gūşeye siñmiş iñler 
 
Cismini gerdiş-i eyyām-ı ṣafā nāl itmiş  
Yüzi yoḳ kim ide bir daḫı ruḫ-ı ḫalḳa naẓar 
 
Göricek menzili vīrāni olan dilde idüm 
Seyr idiñ çāhı kişi kendi ḳazar kendi düşer 
 
Dil-i rūşende bu ḥāl ile görenler didiler 
Dār-ı İslāmda maḥbūs Firenge benzer  
 
Eyleyüp ḥāline bir ḳahḳaha-i istihzā 
Nāvek-i ṭaʿne-i düşnāma idüp ānı siper 
 
Didüm ey yār-ı vefādār-ı haḳīḳāt-kārum 
Ey bilen ḳāʿide-i mihr ü vefāyı ezber 
 
Çoḳ nihān idi seni görmez idüm ḳande idüñ 
Ḳandesin ḳandesin ey yār-ı felāket-perver 

 

12a 
ʿAcebā ülfeti ḳaṭʿ eylemege bāʿiå ne  
Oldı mı yoḳsa dilüñ meşrebümüzden muġber 
 
Ülfetüñden senüñ ey düşmen-i maḥrem-sīret 
Görmedüm ʿayş u ṭarab görmemeden ġayrı żarar 
 
 

                                                   
7. 12a, menzili vīrāni: menzil-i vīrānum D. 
7. 16b, Ḳandesin ḳandesin ey: Ḳandesin ḳande eyā D. 
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Ey ḫoş ol dem ki ṣafā ḳalmaz idi ḫāṭırda 
Baḫtdan müjde-i teşrīfüñe alduḳça ḫaber 
 
Görmedüm geldügüñi hīç tehī-dest senüñ 
Getürürdüñ dil-i maḥzūnuma envāʿ-ı keder 
 
Ḥālüm āsūde idi sāye-i menḥūsuñda  
Üstüme şāh-ı meserret çekemezdi ʿasker 
 
Ḳanı ol dem ki elin kimse dırāz itmez idi 
Nuḳre-i eşküm ile ṭolmış iken rāh-güẕer 
 
Hep perīşān idi esbāb-ı ser ü sāmānum 
Gāh endīşe-i cemʿ-i dile itdükçe güẕer 
 
Tesliyet-dād idi baḫtum baña kim ḫavf itme 
Şāh-ı ġam milketidür bunda meserret ne gezer 
 
Şimdi n’oldı ki bizi böyle ferāmūş itdüñ 
Hīç umulmazdı ki bizden geçesin tā bu ḳadar 
 
Çekdi bir āh ki raḥm idecegim geldi yine 
Nice kez ḫāṭırumı itmiş iken zīr ü zeber 
 
Girye ile didi devrān baña çoḳ ẓulm itdi 
Ḫalḳa itdüklerimi şimdi baña bir bir ider 
 
Ḫaberüñ yoḳ beni reddeylediler ʿālemden  
Şimdi ḳalmadı baña ḫāne-i ʿālemde maḳar 
 
Ḳanı ol dem ki yirüm var idi ḫāṭırlarda  
Āb ile dānem idi pāre-i dil laḫt-i ciger 
 
Ḳomadı baḫt-ı perīşān baña esbāb-ı ḥużūr 
Şimdi ne ṭuʿme ne mesken ne felekde aḫter 
 

                                                   
7. 19b, teşrīfüñe: teşrīfüñi D.  
7. 29b, laḫt-i ciger: ḫūn-ı ciger D. 
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Maḫlasum der-be-derī oldı adum merdūdī  
Daḫı bilmem ki beni gerdiş-i devrān n’eyler  
 
Bir gül açılmadı gitdi emelüm bāġında 
Bilsem ey çarḫ-ı sitemger bu cefādan ne biter 

 

12b  
Gitdi ẕevḳum da ḥużūrum da dil-i ʿālemde  
Dem sürüp eyler iken ʿömr ṣafā ile güẕer 
 
Geldi bir velvele-endāz feraḥ nāmında  
Menzilümden beni etbāʿum ile itdi be-der 
 
Sebebinden olıcaḳ perde-keş-i istifsār 
Oldı bu naġme ile zemzeme-ārā-yı ḫaber 
 
Geldi devrān-ı ṣafā-baḫş-ı Muṣāḥib Paşa 
Lāzım oldı saña ey ġam ʿadem-ābāda sefer 
 
Nice paşa ki düşer tācı başından çarḥuñ 
Şānınuñ mertebe-i rifʿatine itse naẓar 
 
Hem-dem-i pādşāh-ı dehr ki Āṣaf bulsa 
Ḫāk-i pāk-i ḳademin dīde-i ʿaḳlına çeker 
 
Bermekī-mevhibe düstūr-ı mükerrem ki durur 
Reh-güẕārında niyāz ile nice ḫātimler 
 
Ḫāk-i dergāhına yüz sürmek ile ḫurşīdüñ 
Didiler ehl-i cihān nāmına şāh-ı ḫāver 
 
Şimdi ānuñla baḳar ehl-i cihān dünyāya  
Ẕātıdur dīde-i dünyāya bugün nūr-ı baṣar 
 
Medḥ-i temkīnini kim boynına aldı devrān 
Āferīn himmet-i gerdūna ki bu bārı çeker 

                                                   
7. 33a, Gitdi: Kendü D. 
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Az gelür ẕātı gibi kārgeh-i iḳbāle 
Böyle pākīze-naẓar cāmiʿ-i mecmūʿ-ı hüner 
 
İtmiş Üstād-ı ezel ʿÖrfi vü Ḫākānīden 
Feyz ile mertebe-i ṭabʿ-ı şerīfin berter 
 
Hüneri kimdür iden çaḳ bu ḳadar kendüye mülk 
Nāmı oldıysa ʿaceb mi vüzerāya mefḫar 
 
Çarḫ iẓhār-ı ʿubūdiyyet içün dergehine 
Kehkeşāndan biline baġladı zerrīn kemer 
 
Serv-i ḫoş-sāye-i büstān-ı mekārimdür kim 
Devr iderler başına ḳumri gibi şems ü ḳamer 
 
Jengini açmaḳ içün çehre-i māhuñ feleke 
Maṭbaḫından götürür bād-ı seḥer ḫākister 

 

13a 
Ḫāk-i dergāhını ʿanber diyü taʿbīr ideli 
Şerm ile micmer-i ḳalbümde yanar āteşler 
 
Felek almış eline dāʿire-i zerrīnin 
O hevā ile ki bezminde ola rāmişger 
 
Gül-bün iẓhār-ı tevāżuʿla sürer ḫāke yüzin 
Dergehinden ki ṣabā eyleye gülzāra güẕer 
 
Ẕātı deryā-yı ḫurūşān-ı mürüvvetdür kim 
Mevc-i iḥsānı olur mūcib-i iḥsān-ı diger 
 
Naẓar-ı taḳviye-fermāy-ı maʿārif-ṭalebān 
ʿAṣrıdur māye-i āsāyiş-i erbāb-ı hüner 
 
Şimdi āsūdedür ol deñlü cihān kim meåelā 
İdemez ḫavf ile şeyṭān daḫı endīşe-i şer 

                                                   
7. 46b, zerrīn: bir sīm D. 
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Ṣafveti meşreb-i pākinden alur āb-ı ḥayāt 
O temennā ile ẓulmetde gezer İskender 
 
Pāk-tabʿā dür-i pākīze-i baḥr-i keremā 
Ey viren ẕātı ile çehre-i dehre zīver 
 
Beni leb-rīz-i süḫan eyleyen evṣāfuñdur 
Dil-i mecbūr bu dem farṭ-ı ṣafādan söyler 
 
Āb-ı ṣāfī gibi endīşemi żabṭ eyleyemem 
Çemen-i medḥüñe yüz şevḳ ile rū-māle gider 
 
Behremend olsa n’ola ẕerreler iḥsānuñdan 
Şimdi sensin felek-i dānişe mihr-i enver 
 
Çoḳ zamāndan berü deryā-yı ḳader ey dür-i pāk 
Atmadı sāḥil-i ikbāle senüñ gibi güher 
 
Dehre pertev bıraḳan pāk żamīrüñ var iken 
Bilemem çarḫ-ı ġalaṭ-pīşe bu mihri n’eyler 
 
Rūzgār-ı keremünle senüñ ey Ḥātem-i vaḳt 
Kimdür āyā diye āyīne-i ṭabʿum muġber 
 
ʿArż-ı mihr eylemege başladı devrān ammā 
Varaḳ-ı mihr ü vefāyı kim oḳur kim diñler 
 
Dehrden ġam mı çeker ol ki ola memdūḥı 
Bir senüñ gibi kerem ṣāḥibi kāmil server 

 

13b 
Germi-i tāb-ı ḥavādiåden eyā evc-i kerem 
Sāye-i ʿāṭıfetüñ üstüme bir ḫayme yiter 
 
Der-hevā gördüm idi kendümi rüʾyāda bu şeb 
Umarum ki anı bir esb ile taʿbīr ideler  
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Mey-i vaṣfuñla ṭolaldan berü cām-ı ṭabʿum 
Beni mestān-ı süḫan şimdi eli üzre dutar 
 
Umarum olmaġıla medḥüni şāmil sözümi  
Ḫalḳ ārāyiş-i mecmūʿa-i cān eyleyeler 
 
Şāhid-i naẓmumuñ andan bilürüm ḥüsnini kim 
Kendüsi sīnede maʿnāsı göñüllerde gezer 
 
Süḫan ol deñlü ḫoş-āyende gerekdür ki anı 
Eyleye nevʿ-i beşer belki melāyik ezber 
 
Çekemem sāde sözi silsile-i taʿbīre 
N’eyleyem ḳuvvet-i ṭabʿum benüm ancaḳ bu ḳadar 
 
Yādgārın getürür pīşgeh-iʿizzetüñe 
Naẓm ile bender-i dilde yüriyen ḳāfileler 
 
Tā ki maḳbūlüñ olup eyleyeler kesb-i revāc  
Eylemiş çünki Ḫudā ṭabʿuñı miʿyār-ı hüner 
 
Var mı ey kāmil-i devrān sözümüñ noḳṣānı 
İşte bāzār-ı süḫan işte terāzū-yı naẓar 
 
Çün tamām oldı sözüñ başla duʿāya Nābī 
Bir duʿā kim işidüp diye icābet ber-ser  
 
Tā ola ḫāne-i pür-zīnet-i ʿālem maʿmūr 
Her zamān tā ki ḳarār eyleye ṣadrında beşer  
 
Bāġbān-ı ezelīden elüm açup dilerüm 
Bāġ-ı ʿālemde vire naḫl-i temennāsı åemer 
 
Gūş-ı dünyā ṭolup āvāze-i iḥsānı ile 
Eyleye gülşen-i medḥinde nevā bülbüller 

                                                   
7. 77, Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Eylesün ḫâne-i iḳbâlini Bârî muḥkem 
Eyleyüp şemʿ-i murâd ile derûnın enver 
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14b  
8. Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Siper dūşunda hāle şuʿlesin şemşīr ider meh-tāb 
O ālāt ile şām iḳlīmini tesḫīr ider meh-tāb 
 
Degüldür hāle çıḳmış cāmiʿ içre kürsi-i vaʿẓa 
Gürūh-ı encüme nūr āyetin tefsīr ider meh-tāb 
 
Degül hāle dutup ḫırmengeh-i çarḫ üzre bir ġırbāl 
Ḥubūbāt-ı nücūmı şeb-be-şeb taʿşīr ider meh-tāb 
 
İdüp bir sāġar-ı zerrīni zīb-i süfre-i hāle 
Felekde Cem gibi bir bezm-i mey taṣvīr ider meh-tāb 
 
Eşiʿʿa zer-ḳalem Nābī devāt-ı sīmdür hāle 
Anuñla Enverī dīvānını taḥrīr ider meh-tāb 
 
9. Nābī  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Zülf-i siyāhı salsa ʿiẕār üzre bī-niḳāb  
Eylerdi ʿālemi dil-i ʿāşıḳ gibi ḫarāb 
 
Luṭf ile bir piyāle ṣunaydı o āftāb 
Bezm-i ṭarabda eyler idim kendimi kebāb 
 
Çün şām irişdi meclis-i rindāna sāḳiyā 
Göster maḳām ḫıdmet içün nice āftāb 
 
Kim teşne-i zülāl-i lebüñ olsa ey ṣanem  
Ṭūfān-ı Nūḥı görse [olur] çeşmine serāb 
 

                                                   
8. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 16. s. 402. 
9. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 21. 405. 
9. 1a, ṣalsa ʿiżār: sarılsa ʿârıż M. 
9. 2b, āftāb: dil-rübâ D. 
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Ṣubḥ-ı viṣāl oldı vü men mest-i bī-ḫarāb 
Nābī olur mı dīde-i ʿāşıḳda bunca ḫˇāb 
 
10. Nābī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün  
 
Nev-bahāruñ maḳdeminden geşt-i gülşendür murād 
İʿtidāl-i faṣldan ārāyiş-i tendür murād 
 
Ārzū-yı dāġ iderse sīne-i ʿāşıḳ n’ola 
Reh-güẕār-ı yāre fetḥ-i çeşm-i rev-zendür murād 
 
Dil midür k’ol dil ola maḥrūm-ı sūz u tāb-ı ʿaşḳ 
Kim alur zeytūn-ı ḫāmı deste revġandur murād 
 
Tengdür vādī-i ye’s ü pehn meydān-ı ümīd 
Nā-murādī kūçe-i tārīk u rūşendür murād 
 
Anda istiġnā var ammā bunda ẕüll-i bendegī 
Nābiyā terk-i murād itmekden aḥsendür murād 

 

15a 
11. Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ruḫında bādeden yārüñ ki āb u tāb olur peydā 
Derūnumda benüm bir maʿden-i sīm-āb olur peydā 
 
Ḫayāl-i ḥalḳa-i zülfüñle eşküm düşse deryāya 
Zamān-ı ḥaşre dek gird-āb ber-gird-āb olur peydā 
 
Ne dem olsa ḫayālüñ cilve-rīz-i āsmān-ı dil 
Feżā-yı ʿālem-i endīşede meh-tāb olur peydā 
 
 

                                                   
10. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 51. s. 430. 
11. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 8. s. 396. 
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Serüñ sen āşnā-yı secde-i ʿaşḳ eyle de seyr it 
Göñül ebrū-yı ḫūbāndan saña miḥrāb olur peydā 
 
İrāde itse bir emrüñ taʿalluḳ fetḥine Nābī 
Aña eṭrāf-ı nā-me’mūlden esbāb olur peydā 
 
12. Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Senüñçün ḫˇāb-ı rāḥat çeşm-i giryānumla düşmendür 
Bisāṭ-ı istirāḥat cism-i sūzānumla düşmendür 
 
Gidelden sūzen-i müjgān u tār-ı kākülüñ elden 
Rüfū-yı ʿāfiyet çāk-i girībānumla düşmendür 
 
Ten-i sīmīnüñe ḫamyāze-rīz olmaġla āġūşum 
Sirişk-i dil-nişīn āġūş-ı müjgānumla düşmendür 
 
Zen-i gerdūndan olduḳça dāmen-çīn-i istiġnā 
Benüm dest-i Züleyḫā gibi dāmānumla düşmendür 
 
Benüm Nābī ḳanı ḫū-kerde-i vaṣl olduġum demler 
O vuṣlat şimdi fürḳatdür dil ü cānumla düşmendür 
 
13. Nābī  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Yāruñ bilürüz bezmümüze raġbeti vardur 
Ammā ki zamānuñ gözedür sāʿati vardur 
 
Bī-mihri-i çarḫ itse de īrāå-ı meẕellet 
Kem-yābdur erbāb-ı hüner ʿizzeti vardur 
 
Tebden bulamam farḳını åıḳlette raḳībüñ 
Ancaḳ o ḳadar var ki tebüñ nevbeti vardur 

                                                   
12. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı. G. 84. s. 456. 
13. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 80. s. 453. 
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Pirāmenini eylemiş aġyār iḥāṭā 
Dil-dāra niyāz itme göñül åıḳleti vardur 
 
Bīmār ise de her ne ḳadar çeşm-i siyāhı 
ʿUşşāḳı perīşān idecek ḳudreti vardur 
 
Çoḳ mı süḫan-ı Nābiye bu neşʾe-i teʾåīr 
Rindān-ı ḫarābāt ile çoḳ ṣoḥbeti vardur 
 
15b  
14. Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ruḫ-ı zībāsını vaṣf eyler isem şemʿ utanur 
Ḳadd-i bālāsını yād eyler isem söz uzanur 
 
Ṣafvet-i sīne-i sīmīnin idersem ṭaḳrīr 
Miʿdesi āb-ı ḥayātuñ ḥasedinden bulanur 
 
Çarḫ kec-revligi terk itdi disem kim diñler 
Dil-berān meyl-i vefā itdi disem kim inanur 
 
Gird-i lebde ḫaṭṭ-ı nev-ḫīzini taḥrīr itsem 
Ḫāmenüñ leẕẕet-i taḥrīrden aġzı ṣulanur 
 
Dil-şikenliklerini muḥtesibüñ naḳl itsem 
Ḳorḳusından ḫum-ı ser-beste-i mey ḳan ḳaşanur  
 
Nev-bahār-ı ruḫı bulduḳça teraḳḳī o gülüñ 
Şerm ile mihr-i cihān-tāb uzaḳdan dolanur 
 
Ḫˇābda būsesin almaḳ nice mümkin zīrā 
Būsenüñ sāyesi ruḫsārına düşse uyanur 
 
Ḳalmaz ebrūda girih terk-i ʿitāb eylese yār 
Resmdür ceng ḫitāmında kemānlar yaṣanur 

                                                   
 13. 5b, ḳudreti: ṭāḳati D. 
 14. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 69. s. 444. 
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O ḳadar nāzük ü nerm iken o şūḫun bedeni 
Bu ḳadar sūz u niyāza ne ʿaceb pek ṭayanur 
 
Ehl-i ʿaşḳ olmaġıla ṭabʿları sāzlaruñ 
Biri āvāz idicek cümlesi birden boşanur 
 
Ṭıfl-ṭabʿ olmadadur pīr-i felek gitdükçe 
Tāze bāzīçeye tīz māʾil olur tīz uṣanur 
 
Lebi bī-ḫande ḳalur ḫaṭṭı gelen ḫūbānuñ 
Bu serāyuñ gidicek devleti bābı ḳapanur 
 
Cismden her biri ʿārī vü ne-dāniste iken 
ʿİlm-i maʿnāyı hemān gördügi sāʿatde tanur 
 
Çoḳ fedā eylese ʿuşşāḳını ol şūḫ n’ola  
Anda ol ḥüsn ki var ʿāşıḳını tīz ḳazanur 
 
Ney nefes şevḳı ile dāʾire-i ʿālemde 
Ḳuşaġın künc-i ʿademden nice yirden ḳuşanur 
 
Beytler yapmadadur ṭurma ḳalem ey Nābī  
Bu fenā ṣafḥasını cāy-ı iḳāmet mi ṣanur 

 

16a 
15. Ve lehû Nābī  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Dil itmedi ḫayālüñi maḥrem enīnine 
İẓhār-ı ḥasret itmedi gör nāzenīnine 
 

                                                   
14. 10, Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Her ne bu sa’at-i mīnā-yı cihānda var ise 
Diḳḳat itseñ bir ucı gerdiş-i çerḫe ṭayanur  
 14. 16a, yapmadadur ṭurma ḳalem: yapmada mi’mār-ı ḳalem  
15. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 789. s. 948. 
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Ẕātında gül ki sūḫte-i nār-ı ḥüsnidür 
Ḥācet ne bülbülüñ nefes-i āteşīnine 
 
Bulmış dehān-ı dil-bere mānend noḳṭayı 
Reşk eyledüm dilüñ naẓar-ı ḫurde-bīnine 
 
Dilde ḫayāl-i ḳāmet-i yāri gören didi 
ʿArʿar dikildi bāġ-ı vefānuñ zemīnine 
 
Nābī senüñle ṣulḥa ḳasem itdi çarḫ līk 
Bir āteşīn ʿadūdur inanma yemīnine  
 
16. Ve lehû Nābī  
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Nihāl-i gül dinürse ḳadd-i ḫūbāna leṭāfetle  
Saña naḫl-i tecellī dinse lāyıḳdur bu ḳāmetle  
 
Yanup yaḳılmadan leb-teşnelikden āh-ı ḥasretden 
Şeb-i hicrānuñ aṣlā farḳı yoḳ rūz-ı ḳıyāmetle 
 
Benüm de sūzişüm ʿarż it emānet pīşgāhında 
Giderseñ ey ṣabā kūy-ı dilārāya saʿādetle 
 
Ne lāzım zaḥmet-i teklīf-i cünbiş leşker-i nāza 
İderken ġāret-i dil şeh-levendāne ḳıyāfetle 
 
Ẓarīfāne ġazeller söyleyüp yāre oḳumaḳdan  
Lebüñ būs eylemekdür ḳaṣd[ı] Nābīnüñ ẓarāfetle 
  
 
 
 

                                                   
 15. 2a, ḥüsnidür: ḥüsndür D. 
 15. 5b, āteşīn: āştī- D. 
 16. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 769. s. 935. 
 16. 3b, ṣabā: göñül D. 
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17. Ve lehû Nabī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Devāt-ı sīmini gördükçe o şūḫuñ miyānında 
Yer eyler ʿāşıḳun tīġ-i maḥabbet üstüḫˇānında 
 
Felāṭūn olsa da mümkin mi Mecnūn olmamaḳ ey dil 
O şūḫuñ sīmden zencīrini gördükçe yanında 
 
Olur dil cilvegāh-ı dāġ-ı ḥasret lāleveş gāhī 
Mürekkeb noḳṭasın gördükçe laʿl-i dilsitānında 
 
Ṣarīr-i ḫāme ṣanma ḥarf-rīz olduḳça evrāḳa 
Olur nālān u giryān ḫāme dest-i bī-emānında 
 
Dil-i sevdā-zede şevḳ-ı viṣāl ile devāt oldı 
İderdüm aña Nābī ʿarż maḳbūl olsa yanında 

 

16b  
18. Ve lehû Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Bize sāḳī ne ḫurşīd ü ne māh-ı ʿīd göstersün 
Esīrān-ı ḫumāra ṣāġar-ı Cemşīd göstersün 
 
Göñül ey māh-ı mihr-engīz geçmez senden isterse 
Felek her gice bir meh günde bir ḫurşīd göstersün 

                                                   
 17. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 795. s. 952. 
 17. 2a, ey dil: ādem D. 
 17. 3a, Olur dil cilvegāh-ı dāġ-ı ḥasret lāleveş gāhi: Midādāsā sevād-ı dīde reşkümden olur cari D. 
 17. 3, Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
İki dillü siyeh-rū kenc-derūn ḫāme rakībāsā 
Ne taḳrīb ile bilmem cāy-gīr olmış benānında 
Oḳur yazar bu deñlü meşk-i ḫaṭṭ eylerken ol āfet 
Yine ḥarf-i vefādan bir eåer yoḳdur dehānında 
Bu deñlü çünki itmiş yār meşk-i nāz u istiġnā 
Ḳo olsun nā’il-i ḫat ḥüsnünüñ vaḳt-i ḥazānında 
 17. 5b, viṣāl: miyān D. 
 18. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 627. s. 838. 
 18. 1b, ḫumāra: neşātuz D.  
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Dirīġ itmez ne kālā istese sūdāger-i tevfīḳ 
Göñül şevḳ-ı ṭalebde ṣūret-i ümmīd göstersün 

 
Göñülde dāġ ṣanmış şevḳ-ı istiġnā-yı çarḫ ammā 
Ḳabūl eyler mi görsün merhem-i cāvīd göstersün 
 
O vaḥşī āfeti ṣayd itmek isterse dil-i Nābī 
Niyāz itdükçe tekrār eylesün teʾkīd göstersün 
 
19. Ve lehû Nābī  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ẕevḳ-ı ġam dilde midür dāġda mı tende midür 
Neşve bülbülde midür gülde mi gülşende midür 
 
Oldı sermāye-i ḥayret baña bīm [ü] ümmīd 
Bilemem eyleyecek girye midür ḫande midür 
 
Oldı bāzīçe-i ʿaşḳuñda nihān ḫātem-i dil 
Çīn-i zülfüñde midür sende midür bende midür 
 
Gül hem açıldı hem ārāyiş-i destār oldı 
Bülbül-i bī-ḫāber āyā daḫı şīvende midür 
 
Ol tevāzuʿ anı mümtāz-ı cihān itmişdür 
Naḫl-i gül bāġda bīhūde ser-efkende midür 
 
Dürr [ü] mercān bulınurmış ṭutalum deryāda 
Bu ḳadar çīn-i cebīn ṣatmaġa erzende midür 
 
Ḫˇāh nā-ḫˇāh olur āvīze-i gūş-ı aḥbāb 
Nābiyā her ġazelüñ böyle ḫoş-āyende midür  
 

                                                   
 18. 3b, şevḳ-ı: sūḳ-ı D. 
 18. 4, Bu beytin yerine D.’de şu beyit yer almaktadır:  
Bize rūy-ı dilinden geçdük ancaḳ o peri bāri 
Raḳībe ḳā’ilüz bir ṣūret-i tehdīd göstersün 
 19. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 213. s. 551. 
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20. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Bir dil-bere dil vir ki belādur dimesünler 
Bir bādeyi nūş it ki ḫaṭādur dimesünler 
 
Bir derde esīr ol ki eṭibbā-yı zamāne 
Vābeste-i tedbīr-i devādur dimesünler  
 
Dök naḳd-i sirişküñ ser-i kūyında niġāruñ 
Ki müddeʿiyān saña gedādur dimesünler 
 
Laḫt-ı ciger ü nāleñi iẓhāra şitāb it 
Tā kim saña bī-berg ü nevādur dimesünler 
 
ʿAbdī gibi āşüfte-i ḫūbān-ı cihān ol 
Nābī saña tā ehl-i riyādur dimesünler 

 

17a 
21. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Pey-rev ol cümle peyemberlere Cibrīl gibi 
İḫtiṣāṣ itme faḳaṭ birine İncīl gibi 
 
Ḳalmışuz āteş ü ābuñ arasında ḥayrān 
Ḳalbümüz rūşen iken revġan-ı ḳandīl gibi 
 
Ḳo ḥaṣīr olup ayaḳda ḳalalum istemezüz 
Kimsenüñ dūşına bār olmaġı zenbīl gibi 
 
Ser-i sünnīdeki destār gibi yek-reng ol 
Yüri terk eyle dü-reng olmaġı mendīl gibi 

                                                   
 20. 2b, Vābeste: Şāyeste M. 
 21. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 848. s.989. 
 21. 4, Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler 
şunlardır: 

Ġayre nefʿ oldı biz itdükçe teraḳḳī ancaḳ 
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Üstüḫˇān ile hümā gibi yüri ḫursend ol 
Ne virürler bu şikem-ḫˇārelige fīl gibi 
 
Ġayrınuñ itmek içün çeşmini rūşen Nābī 
Rū-siyāh olduġumuz ḳaldı bize mīl gibi 
 
22. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
  
Ey nāme sen ol māh-liḳādan mı gelürsin 
Ey hüdhüd-i ümmīd Ṣabādan mı gelürsin 
 
Ālūde-i ḫūndur yine dāmān [u] girībān 
Ey ġamze-i ḫūn-ḫˇār ġazādan mı gelürsin 
 
Şevḳuñ var alup satmaġa erbāb-ı niyāzı 
Sūdāgeri-i sūḳ-ı Minādan mı gelürsin 
 
Teşrīfe bu şeb vaʿdi var ol şemʿ-i ümīdüñ 
Ey ḫˇāb-ı siyeh-baḫt ʿişādan mı gelürsin 
 
Bu secde-i bīhūde nedür her ḳademüñde 
Ey ḫāme-i bī-maġz liḳādan mı gelürsin 
 
İtmiş saña dil-ḫastelerüñ ḥālini ṭaḳrīr 
Ey çeşm-i siyeh dār-ı şifādan mı gelürsin 
 
Her bir bün-i mūyından aḳar āb-ı leṭāfet 
Deryā-yı melāḥatde şinādan mı gelürsin 
 
Vāʿiẓ bizi taḫvīf ile teşvīşe düşürme 
Sen maḥkeme-i rūz-ı cezādan mı gelürsin 
 

                                                   
Ḫāk-māl olduğumuz ḳaldi bize Nīl gibi 
Olmadan Ebreheveş seng-zen-i Kaʿbe-i dil 
Düşmen-i Kaʿbeye ur sengi ebābil gibi 
 21. 6b, olduġumuz ḳaldı bize mīl gibi: olmadayız sürme ile mīl gibi D. 
 22. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 654. s. 855. 
 22. 6a, ḥālini ṭaḳrīr: ḥāleti te’åīr D. 
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Bilsem ne içün varmış idüñ kūyına ey eşk 
Taḥrīki ġazabdan mı recādan mı gelürsin 
 
Nābī ġazeli gibi ḫoş-āyendeligüñ var 
Ey bād-ı revān-baḫş Ruhādan mı gelürsin 

 

17b 
23. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Gül-çīn olamaz dest-i temāşā çemenümden 
Leb-beste-i nāzum söz alınmaz dehenümden 
 
Ol Yūsuf-ı ḥüsnüm ne ḳadar olsa da ter-dest 
Bū-düzd olamaz bād-ı ṣabā pīrehenümden 
 
Ol āyīneyem ki göremez ṭālib-i vaṣlum 
Bir ṣūret-i ümmīd ser-ā-pāy tenümden  
 
Mümkin mi ḫam-ı zülfüme bend olmaya ʿuşşāḳ 
Āhū-yı ṣabā reste degülken resenümden 
 
Bir tāze nihālüm ki dehānum gibi yoḳdur  
Ālūde-i leb dāʿiye sīb-i ẕeḳanumdan 
 
ʿUşşāḳı helāk eylemeye ḫancer-i ḫūbān  
Furṣat mı bulur ġamze-i ḫāṭır-şikenümden  
 
Dil-ber deheninden bu nev-āyīn ġazel olsun 
Nābī yine yārāna hedāyā süḫanumdan 
 
 
 

                                                   
 23. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 631. s. 840. 
 23. 1a, temāşā: temennā D. 
 23. 5b, Ālūde-i leb dāʿiye: Ālūde-leb-i dā’iye D. 
 23. 7b, hedāyā: hediye D. 
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24. Ve lehû Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ḫayāl-i zülf idermiş ʿāşıḳ-ı mehcūr gördüñ mi 
Maḥabbetde bu deñlü fikr-i dūr-ā-dūr  gördüñ mi 
 
Hezārān dil gezersin ey ḫayāl-i yār inṣāf it 
Bu seyrān itdügüñ  yirlerde bir maʿmūr gördüñ mi 
 
Fedā itdüñ göñül fikr-i ḫumāruñ ẕevḳ-ı ṣahbāda 
Bu ʿişretgāhda bir ẕevḳ-ı bī-maḥrūr gördüñ mi 
 
Miåāl-i āb ḫūn-ı ʿāşıḳı bī-bāk nūş eyler 
Ne bī-raḥm olduġın ol ġamze-i maḫmūr gördüñ mi 
 
Hezārāsā hemān feryādı elden ḳoyma ey Nābī 
Bu gülşende açılmaz bir gül-i mestūr gördüñ mi 
 
25. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Giryān iseñ ey dil n’ola cānāne bizümdür 
Baḥr-ı ġamuz ol gevher-i yek-dāne bizümdür 
 
Ṣūfī senüñ olsun yüri var gerdiş-i tesbīḥ 
Biz rindlerüz gerdiş-i peymāne bizümdür 
 
Ḥüccetle senüñdür bilürüz ṣavmaʿa zāhid 
Fermān-ı şeh-i ʿaşḳla mey-ḫāne  bizümdür 
 
Peymāne-şumār olmaġıçün lāzım olursa 
Senden çekerüz sübḥa-i ṣad-dāne bizümdür 

                                                   
 24. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 872. s. 1006. 
24. 3a, itdüñ: eyle/ ḫumāruñ: ḫumārı D.  
24. 4a, Miåāl-i: Viṣāli M.  
25. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 224. s. 557. 
25. 4, Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Kimdür bizi menʿ eyleyecek bāġ-ı cināndan 
Mevrūå-ı pederdür girerüz ḫāne bizümdür 
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ʿAḳl olsa ṣaf-ārā-yı ḫuṣūmet bize Nābī 
Ġam çekmezüz andan dil-i dīvāne bizümdür 
 
18a 
26. Ve lehû Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
O ġonce bāġda mānend-i gül güşāde degül 
Hezārdan niçün efġānumuz ziyāde degül 
 
Kenāra çekmek ümīdiyle dil seni cānā 
Miåāl-i mevce-i deryā ḳarār-dāde degül 
 
Çıḳardı gūşe-i bām-ı viṣāle dil ammā 
Ḫam-ı kemend-i emel küngür-i recāda degül 
 
Fiġān [u] zārın işitdüm esīr-i ṭurrasınuñ 
Egerçi bestedür ammā velī ṣabāda degül 
 
Yapan anı yine miʿmār-ı iltifātuñdur 
Göñül ḫarāb-ı sitemdür ḫarāb-ı bāde degül 
 
Kemān-ı cevrini çekmek ümīdin itme göñül 
Kemān-ı saḫtdur o gördügüñ kebāde degül 
 
Niyāzmend-i viṣāl ol ḳo şermi ey Nābī 
Ne var temennī-i vuṣlat ḫilāf-ı ʿāde degül 
 
27. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ḳalmadı rāh-ı ṭalebde ḫaṭar inşāʾallâh 
İderüz kūy-ı murāda sefer inşāʾallâh 
 

                                                   
 26. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 495. s. 749. 
 26. 5a, iltifātuñdur: luṭfuñdur M. 
 26. 7a, niyāzmend-i: niyāzmendi-i M. 
 27. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 660. s. 861. 
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Hīçbir ʿuḳde mi vardur ki açılmaz ey dil 
Var iken elde niyāz-ı seḥer inşāʾallâh 

 

Dil-i sengi ne ḳadar saḫt ise de dil-dāruñ 
Nāvek-i āhum olur kārger inşāʾallâh 
 
Germine serdine ṣabr eyleyerek dünyānuñ 
Alınur naḫl-i emelden åemer inşāʾallâh 
 
Çarḫuñ olmış ṭutalum devr[i] ḫilāf-ı me’mūl 
Dem olur kāmumuz üzre döner inşāʾallâh 
 
Peyk-i āhum gideli ḫayli zamāndur yāre 
Umaruz kim getüre bir ḫaber inşāʾallâh 
 
Olsa bir kerre vezān bād-ı kerem ey Nābī 
Ḳomaz āyīne-i dilde keder inşāʾallâh 

 

18b 
28. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Bir kerre iltifātuñla ḫurrem olmaduḳ 
Bīgāne deñlü ṣoḥbetüñe maḥrem olmaduḳ 
 
Bilmem bizi gözüñle niçün yirsin ey felek 
Bu gülsitānā düşdük ise şeb-nem olmaduḳ 
 
Ḥarf-i vefā nüvişte-i levḥ-i cebīn iken 
Engüşt-i iʿtibāra sezā ḫātem olmaduḳ 
 
Eṭvārumuz müsellem-i ebnā-yı cins iken 
Cānā senüñ yanuñda hemān ādem olmaduḳ 
 

                                                   
 27. 2b, niyāz-ı seḥer: niyāz u seḥer M. 
 28. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 393. s. 675. 
 28. 4a, ebnā-yı cins: erbāb-ı ṭab’. 
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Nābī-i ḫaste-dilde girībān mı var meger 
Cevrüñle çāk-ḫurde-i dest-i ġam olmaduḳ 
 
29. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
İtdi hem-reng ṣabā gülşeni mey-ḫāne ile 
Germ-ḫūn oldı bugün gül yine peymāne ile 
 
Gice çoḳ yandı baña ḫavfum odur ki bu gice 
Ṭutuşur şemʿ-i şeb-ārā yine pervāne ile 
 
ʿAhdum olsun o perī meclise gelmezse eger 
Yıḳayum ʿālemi bir naʿre-i mestāne ile 
 
Siteminden gilemend olmaz idüm n’eyleyem āh 
Āşnā olmasa her gördügi bīgāne ile 
 
Nābiyā terk-i ḫıred vāsıṭa-i rāḥat imiş 
Ḳatı çoḳ meşveret itdüm dil-i dīvāne ile 
 
30. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Dökelüm biz gözümüz yaşını şeb-nemcesine 
Ḫandeler itsün ol āfet gül-i ḫurremcesine 
 
Girelüm bāġ-ı viṣāline o serv-i nāzuñ 
Ṣaḥn-ı Firdevs idelüm mesken-i Ādemcesine 
 
Zaḫm-ı hicrānını çoḳ çekdük o şūḫun bārī 
Bir zamān da ṣaralum sīneye merhemcesine 
 
ʿAzmümüz Ḳaʿbeyedür devlet-i şāhenşāhda 
Şimdiden nūş idelüm ṣuları zemzemcesine 

                                                   
 29. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 776. s. 777. 
 29. 2a, ḫavfum: ẓannum D. 
 30. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 873. s. 945. 
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Nābiyā Ḥażret-i Ḥaḳ pādşāh-ı devrānuñ 
İde ʿömrini füzūn ʿĪsi-i Meryemcesine 
 
19a 
31. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
İtdi dili ser-geşte felekden de ziyāde 
Döndürdi bizi kendüye āḫir Dede-zāde  
 
Zerd itdi tenüm seyr idicek cismümi sūrāḫ 
Virdüm yine mānende-i ney bergümi bāda 
 
Sevdā-yı ḳudūmiyle n’ola sīne dögersem 
Çoḳ zaḫma ḳarīn oldı derūnum bu hevāda 
 
Bir pūteye beñzer seri üstinde külāhı 
Kim rīḫtedür sīmveş ol gerden-i sāde 
 
Ṣad ḥüsn-i bahā ile o gül arturup aldı 
Nābī viricek göñlini Şehbāda mezāda 
 
32. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlün mefʿūlü mefāʿīlün 
 
Ḫūn olmaz idi diller endīşe-i ṣahbāda 
Bir ḳaṭre şarāb olsa nüh-kāse-i mīnāda 
 
Ey eşk ḳo menʿ itme dīvāne göñül gezsin 
Geh vādi-i fürḳatde geh kūy-ı dil-ārāda 
 
Āyīne-i sāġarda seyr eyledügüm rūyı 
Seyr itmedüm ey sāḳī mir’āt-ı muṣaffāda 

                                                   
 31. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 786. s. 947. 
 31. 2a, Zerd itdi tenüm seyr idicek cismümi sūrāḫ: Pür oldı hevā-yı ġam-ı ʿaşḳ ile derūnum D. 
 31. 2b, Virdüm yine mānende-i ney bergümi bāda: Mānende-i ney bergümi virdüm yine bāda D.  
 31. 5a, aldı: elden D. 
 32. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 791. s. 949. 
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Ṣaçdum güher-i eşki şeb-nem gibi dīdemden 
Açılmadı bir ġonçe gülzār-ı temennāda 
 
Nābī feres-i ṭabʿın sürsün bu yola yārān 
Bir tāze zemīn buldum maʿmūre-i dünyāda 
 
33. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Beni dil-ḫaste görüp çeşmüñe nem gelmez mi 
Yā peşīmāni-i evżāʿ-ı sitem gelmez mi 
 
Sen de inṣāf ide ey āfet-i bīgāne-perest 
Ṣoḥbetüñ ġayr ile insāna elem gelmez mi 
 
Ṭaleb-i kām ile bir bunca şitābān olduḳ 
O da āyā saña bir iki ḳadem gelmez mi 
 
Ey düşen dāʿiye-i vaṣf-ı dehān-ı yāre 
ʿAcebā ḫāṭıruña rāh-ı ʿadem gelmez mi 
 
Rāygān olmaya mı yine metāʿ-ı maḳṣūd 
Nābiyā ḳāfile-i luṭf u kerem gelmez mi 

 

19b 
34. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
İtdi fetīl deyr-i muġānuñ çerāġına 
Mīnā o penbeyi ki komışdı ḳulaġına 
 

                                                   
 32. 6b, dünyāda: ma’nāda D.  
 33. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 868. s. 1004. 
 33. 3b, saña: bize D.  
 34. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 742. s. 91.  
 34. 1, Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Sürdükçe yār ṣūret-i bāline rū didüm 
ʿĀcizlerüñ naṣībi gelürmiş ayaġına 
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Sāḳī eger ben añladuġum dil-firīb ise  
Yoḳdur niåār-ı tevbeden aʿlā ayāġına 
 
Olmaz ʿayāruñ ey zer-i nāḳıs senüñ tamām 
Tā düşmedükçe zerger-i ʿaşḳuñ ocaġına 
 
Verdiyye şerḥi dersin oḳurlar hezārdan 
Eṭfāl-ı ġonçe nüsḫasın açmış ḳucaġına 
 
Bir kez açılmasun ser-i ḫum yoḳsa kim baḳar 
Fermān-ı ʿaḳla şahne-i şehrüñ yasaġına 
 
Biñ kez ṭutarsa kāse-i deryūzesin hilāl 
Çarḫ-ı denī bir aḳçe bıraḳmaz çanaġına 
 
Olmaz çemende lāleye ruḫṣat zamānenüñ 
Bülbülleri mürācaʿat itmezse dāġına 
 
Nābī baḳar mı turş-cebīnān-ı ʿāleme 
Şīrīni-i ferāġı çalınmış dimāġına 
 
35. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Yā raḥm-ı dil-berān iledür yā recā ile  
Yoḳsa metāʿ-ı vaṣl ele girmez bahā ile  
 
Virmez ṣafā-yı cāma muṣaffā-yı lāy-ı ḫum 
Olmaz güşāde dīde-i dil tūtiyā ile  
 
Lāzım gelürdi ʿuhdesine mū miyānınuñ 
Beste şikeste şīşe-i dil mūmiyā ile 

                                                   
 34. 5b, ʿaḳla: ʿaşḳa D. 
 34. 7a, lāleye: nāleye D. 
 34. 7b, dāġına: zāġına D. 
 34. 8, Bu beyitten önce Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Āvāredir şemīm-i ser-i zülfi ey ṣabā 
Ṣayd it çemen götürmeden evvel ḳonaġına 
 35. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 670. s. 867. 
 35. 3b, Beste şikeste: Bitse şikest-i D.  
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Taḥrīk-i şevḳ idi ruḫuña cürʾet-i nigāh 
Bir kerre baḳmış oldum o da iḳtiżā ile 
 
Olduḳ kenār-ı şevḳa yine bādbān-güşā 
Girdük sefīne-i emele bir hevā ile 
 
Teʾåīr-i zühd-i ḫuşk irişdi o ḥadde kim 
Gelmekde bezme gerden-i mīnā ridā ile 
 
Basṭ eylemek maḳāl-ı mübāhāt Nābiyā 
ʿArż-ı sipāhdur ṣuver-i sīmyā ile 

 

20a 
36. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Faṣl-ı güldür idelim geşt çemenden çemene 
Açalım çeşm-i temāşāyı semenden semene 
 
Olma aġyār ile hem-rāz sözüm diñle benüm 
Çoḳdur ey şūḫ-ı cihān fark süḫandan süḫana 
 
Būse bāzīçesidür lebleri meh-rūyānuñ 
Ṭolanur tāze süḫan gibi dehenden dehene 
 
Keşti-i şāne olup ġarḳ-ı yem-i zülf-i siyāh 
Dolaşur mevceʿ-i yem gibi şikenden şikene 
 
Rīsmān-bāzluḳ eyler gibi Nābī mıżrāb 
Ṣıçrar āvāze-i sāz ile resenden resene 
 
 
 

                                                   
 35. 4, Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Olmaḳ ne var o ġonceye pīrāhen-i derūn 
Bir kerre āşinālıḳ ideydüm ṣabā ile 
 36. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 578. s. 939. 
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37. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün  
 
Devlet-i meyde göñül ġussa-i ʿālem çekmez 
Sāġar-ı bāde-i leb-rīz çeker ġam çekmez 
 
Ḫandesi giryeme vābeste degül dil-dāruñ 
Gülleri ol çemenüñ minnet-i şeb-nem çekmez 
 
Ḫam-ı ebrū-yı kemān-dārını ol dil-dāruñ 
Āferīn ḳuvvet-i bāzū-yı dile kem çekmez  
 
Yine bir zaḫma olur dīde-güşā-yı ḥasret 
Zaḫm-ı müstaġni-i dil hasret-i merhem çekmez 
 
Dem mi var sāḳi-i devrānuñ elinden Nābī 
Gāh ḫūn-ābe gehī kāse-i pür-sem çekmez 
 
38. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Bu sūz ile dil nāle-i mestāne mi çeksün 
Bülbül çekecek bāri de pervāne mi çeksün 
 
Ey dil koya taʿvīẕi o tesbīḥ ile zāhid 
Varsun der-i mey-ḫāneye peymāne mi çeksün 
 
ʿĀşıḳ ṭaleb-i meyle ḫarābāta mı düşsün 
Bir gevher içün åıḳlet-i vīrāne mi çeksün 
 
Merhem mi ḳosun dāġına elmās ṭururken 
Dil dāʾire-i devlete bīgāne mi çeksün 
 

                                                   
 37. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 330. s. 626. 
 37. 3a, Ḫam-ı: Ġam-ı D.   
 37. 4a, hasret-i: minnet-i D. 
 38. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 616. s. 831.  
 38. 2a, taʿvīzi: taʿzīri D. 
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Nābīye düşer ġussa-i devrān dile düşmez 
Ḫuşyār ṭururken ġamı dīvāne mi çeksün 
 
20b 
39. Ve lehû Nābī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Bāġ-ı dehrüñ hem ḫazānın hem bahārın görmişüz 
Biz neşāṭuñ da ġamuñ da rūzgārın görmişüz 
 
Çoḳ da maġrūr olma kim mey-ḫāne -i iḳbālde 
Biz hezārān mest-i maḫmūruñ ḫumārın görmişüz 
 
Top-ı āh-ı inkisāra pāy-dār olmaz yine 
Kişver-i cāhuñ nice sengīn hiṣārın görmişüz 
 
Bir ḫurūş-ile ider biñ ḫāne-i iḳbāli pest 
Ehl-i derdüñ seyl-i eşk-i inkisārın görmişüz 
 
Bir ḫadeng-i cān-güdāz-ı āhdur sermāyesi 
Biz bu meydānuñ nice çāpük-süvārın görmişüz 
 
Bir gün eyler dest-beste pāygāhuñ cāygāh 
Bī-ʿaded maġrūr-ı ṣadr-ı iʿtibārın görmişüz 
 
Kāse-i deryūzeye tebdīl olur cām-ı murād 
Biz bu bezmüñ Nābiyā çoḳ bāde-ḫˇārın görmişüz 
 
40. Ve lehû Nābī  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Şikestelik dile gīsū-yı yārumuzdandur 
Bize bu şīve yine rūzgārumuzdandur 
 
 
 

                                                   
 39. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 319. s. 619. 
 40. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 79. s. 453. 
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Tulūʿ itmedi ḥayf[ā] o āftāb-ı ümīd 
Dırāzi-i şebümüz intiẓārumuzdandur 
 
Şikeste-kāse-dilüz bir fiġāna māniʿ olan 
Bu deñlü ketm-i nefes inkisārumuzdandur 
 
Düşürmek ol büt[i] fikr-i taḫalluf-ı vaṣla 
Yine telāş-ı dil-i bī-ḳarārumuzdandur 
 
Gören bu naẓm-ı teri şübhe itmez ey Nābī 
Ki āb-ı Ḫıżr bizüm çeşmesārumuzdandur 
 
41. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ḳalmamış ḥüsn-i Ḥaleb köhne dil-ārālıḳdan 
Dem urur bād-ı revān-baḫşı Mesīhālıḳdan 
 
Bād-ı ġarbı dem-i ʿĪsīye muḳābil olmaz 
Sebze vü şāḫı rehā-yāfte tersālıḳdan 
 
Ne ḳadar ṭabʿ-ı esāsında tenezzül var ise 
Yine geçmez ser-i dīvār-ı felek-sālıḳdan 
 
Ṭıyneti ol ḳadar āġeşte-i nūr olmış kim 
Naḳż görmez şeb-i tārında da Şehbālıḳdan 
 
Ḥaḳ budur kim bu hevā ile binā ey Nābī 
Döndürür taḫt-ı Süleymānı temāşālıḳdan 

 

 

 

 

                                                   
 40. 2b, Dırāzī-i şebimiz: Dırāzī-i şeb-i hicr D.  
 40. 3a. Şikeste-kāse dilüz: Şikest-i kāse-i dildür D. 
 41. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 552. s. 787. 
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21a 
42. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Beni şād eylemedüñ sen daḫı nā-şād olasın 
Şuʿle-i āh-ı ġarībān gibi ber-bād olasın 
 
Künc-i hicrāna olup sen de benüm gibi esīr 
Rūz u şeb ser-zede-i dāmen-i feryād olasın 
 
Vire naḫl-i emelüñ mīve-i eşk-i ḥırmān 
Bir sitemkāra niyāz itmege muʿtād olasın 
 
Rūzgār eylesün eflāke ġubāruñ peyvend 
Göreyim pā-zede-i leşker-i bī-dād olasın 
 
Telḫ-kām-ı sitemüñ gör ne çekermiş bilesin 
Sen de zehr-ābe-çeş-i kāse-i ḥussād olasın 
 
Eyledüñ Nābi-i bī-çāreye çoḳ cevr ü sitem 
Yoḳ ümīdüm ki mükāfātdan āzād olasın 
 
43. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Āzürdedür ümmīd-i viṣāl eyledügümden 
Āverde-i āġūş-ı ḫayāl eyledügümden 
 
Ol ġonçe-i ter cebhesini eyledi pür-çīn 
Bülbül gibi tafṣīl-i maḳāl eyledügümden 
 
Aġyāra ider gūşe-i ebrū ile īmā 
Cevrüñ görüp iẓhār-ı melāl eyledügümden 
 
 

                                                   
 42. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 622. s. 835. 
 42. 2b, ser-zede-i: dest-zen-i D.  
 43. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 619. s. 833. 
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Şeb-nem gibi ḫoy-kerde-i şerm oldı ʿiẕārı 
Ruḫsārını gül-berge miåāl eyledügümden 
 
Nābī beni rüsvālıġa āmāde ṣanurlar 
Yāruñ ser-i kūyını suʾāl eyledügümden 
 
44. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Merḥāba gelmez idi ey meh-i rūze ḳāle 
Var duʿā eyle ḳafādāruñ olan Şevvāle 
 
Ḳadd ü ḳāmet bu ise ḥüsn-i leṭāfet bu ise 
Ḳatı çoḳ kimse virür mā-melekin dellāle 
 
Bergler şuʿle-i şevḳ olduġını hep bilürüz 
Ṣaḳlasun ister ise dāġ-ı derūnın lāle 
 
Kūy-ı ümmīdine reh-yāb ise de nādirdür 
Bī-dimāġāna düşen reh-güẕer-i ihmāle 
 
Vaḳf-ı bāzīçe-i nāz olmaḳ  ise dil-ḫˇāhuñ 
Nābiyā vir dili bir dil-ber-i endek-sāle 

 

21b 
45. Ve lehû Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün  
 
Bahār olursa daḫı pāy-beste bāġumda 
Yine ḫazān müteraṣṣıd ṣolumda ṣaġumda 

                                                   
  44.Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 671. s. 868. 
 44. 3a, Bergler: بزكلك M. 
 44. 4, Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler 
şunlardır:  

Uġrama meclis-i zühhāda ṣaḳın mestāne 
Çekmesünler seni sahbā gibi istiåḳāle 
 45. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı,  G. 750. s. 923. 
 45. 1b, müteraṣṣıd: mütereşşid D.  
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O şeb ki çeşmüñ ola nūr-baḫş-ı bezm-i ḫayāl 
Yanan ʿuṣāre-i bādām olur çerāġumda 
 
Fütāde meymenet-i yeʾsle metāʿ-ı murād 
Ḥaṣīr-i köhne gibi gūşe-i ferāġumda 
 
Görüp bu ṣūret-i ḫākisterīde bilmezsin 
Ne āteş olduġumı ben de kendi çaġumda 
 
Şeker bulaşıġıveş kāse içre ḳalmışdur 
Henūz būsesinüñ leẕẕeti dimāġumda 
 
Hezār naġme-i rengīn işitdüm ey Nābī 
Ṣadā-yı ḳulḳul-ı meydür ḳalan ḳulaġumda 
 
46. Ve lehû Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Muḥīṭüñ naġmesin gūş eylemiş hengām-ı cūşında 
O leẕẕet müstekindür mevc-i baḥrüñ daḫı gūşında 
 
İder hep çār-sū-yı ġaybdan erzāḳum āmāde 
Sipihr-i bī-ḳarāruñ püşt-māl-i ebr dūşında 
 
İder ḫande dehān-ı baḫyeden zer-beft-i şāhāne 
O delḳ-i kem-bahā kūy-ı fenānuñ ḫırḳa-pūşında 
 
O ḫursend-i ḫıredmendüñdür iḳlīm-i saʿādet kim 
Cevāhirle turābuñ farḳı yoḳdur çeşm-i hūşında 
 
Ticāretgāh-ı dehrüñ çārsūsın yoḳladum Nābī 
Metāʿ-ı maʿrifetden ẕerre yoḳdur ḫod-fürūşında 
 
 
 
 

                                                   
 46. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 764. s. 933. 
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47. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Vir ḫandeñe ruḫsat ruḫ-ı gül-fām görünsün 
Kām-ı dil-i rindān-ı mey-āşām görünsün 
 
Sürḫ eyleyelüm rūyuñı vir ḫandeñe ruḫsat 
Ol mīve-i nāzük nice bir ḫām görünsün 
 
Besdür bu direng-i eåer ey māh-ı sebük-rev 
Bir kez ne var ol şūḫ bize rām görünsün 
 
Çarḫuñ biri birini muḥīṭ olduġın añla 
Mey-ḫānede bezm içre döner cām görünsün 
 
Nābī benüm ancaḳ görinen çeşmine çarḫuñ 
Bir kerre dise zümre-i nā-kām görünsün 

 

22a 
48. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ḥiṣṣeme  ḳande ki bir dil-ber-i meh-pāre çıḳar 
Ṭāliʿümdür ya sitemkāre ya āvāre çıḳar 
 
Ḳande bir fitne-i düzdīde ẓuhūr eyler ise 
Yine baḳsañ bir ucı ġamze-i mekkāra çıḳar 
 
Gice kimlerle şarāb içdügin ol mest-i ġurūr 
Evvel inkār ider ammā ṣoñı iḳrāra çıḳar 
 
Gelse mīzān-ı cemāl ortaya ey Yūsuf-ı ḥüsn 
Ḳatı çoḳ kimselerüñ ipligi bāzāra çıḳar 
 

                                                   
 47. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 629. s. 839. 
 47. 3a, Besdür: Lebdür M. 
 48. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 72. s. 447. 
 48. 1b, sitemkāre: sitem kār ü D. 
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Olma meftūn-ı riyākāri-i ehl-i tezvīr 
Sübḥasınuñ neseb-i riştesi zünnāra çıḳar 
 
Çāre-ḫ ˘āhān[e] kime derdümi açsam Nābī 
Benden efzūn o da ser-geşte vü bī-çāre çıḳar 
 
49. Ve lehû Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Göñülden rīziş-i eşk ile dāġ-ı ārzū çıḳmaz 
Ne deñlü eyleseñ tamġā-yı ʿaşḳı şüst ü şū çıḳmaz 
 
Ümīd-i cām-ı meyle ḫāksār olmaḳ  güzel ammā 
Sirişte itseler cism-i nizārum bir sebū çıḳmaz 
 
Çıḳar bir gün ẓuhūra inkisār-ı ḫāṭırum ammā 
Benimle ol büt-i āyīne-rūyum rū-be-rū çıḳmaz 
 
Ḫayāl-i ġamze-i ḫūbān ider bir kimse gördüñ mi 
Ki çeşminden hezārān ḳatre-i ḫūn mū-be-mū çıḳmaz 
 
Benüm var ise Nābī ʿaks-i naḳş-ı ser-nüviştümdür 
ʿİẕārından o şūḫuñ yoḳsa ḫaṭṭ-ı müşk-bū çıḳmaz 
 
50. Ve lehû Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
N’ola āhumla çeksem ṭāḳ-ı ʿarşa ʿanberīn perde 
Beni leb-rīz-i sevdā itdi bir şūḫ-ı siyeh-çerde 
 
Olurdum dāmgāh-ı fitneden āzāde-ser ammā 
O şūḫuñ zülf-i ʿanber-bārınuñ sevdāsı var serde 
 

                                                   
 49. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 325. s. 623. 
 49. 2a, Ümīd-i cām-ı meyle: Ümīdüm cām-ı meyle M. 
 49. 4a, çeşminden: çeşmümden M. 
 49. 5a, nüviştimdür: nüviştimdendür M.  
 50. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 787. s. 947. 
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Ben āġūşum güşād itmekde ammā dāye-i gerdūn 
İder ṭıfl-ı ümīdüm dāmen-i maḥşerde perverde 
 
O şāh-ı nev-resīdem bendegānından şumār itmez 
Anuñçün ḥalḳaveş çeşm-i ümīdüm  ḳaldı defterde 
 
Bu deñlü Nābiyā itmezdi ṭıfl-ı ḫod-pesendāne 
Ruḫ-ı sāḳī nümāyān olmasa mirʾāt-ı sāġarda 

 

22b 
51. Ve lehû Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ġamuñla aġlamaḳdan çeşm-i pür-nem ḳande ben ḳande 
Ḫırāş-ı sīnede ser-pençe-i ġam ḳande ben ḳande 
 
Anuñ cāmı tolardı bāde-i gül-reng ile ammā 
Benüm ḫūn ile pürdür sāġarum Cem ḳande ben ḳande 
 
Çemende güllere şeb-nem fütāde ben mül ü cāma 
Baḳılsa çeşm-i inṣāf ile şeb-nem ḳande ben ḳande 
 
Görüp rūyuñda zülfüñ reşkden ḳanlar döker çeşmüm 
Ṣafā-yı ṭurra-i pür-pīç ü pür-ḫam ḳande ben ḳande 
 
Pür olsa ḥoḳḳası eczā ile gerdūnuñ ey Nābī 
Hezārān zaḫm-ı nāsūr ile merhem ḳande ben ḳande 
 
52. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Yāri açdum açıl ey ġonçe-dehānum diyerek 
Bezme geldi gele ey serv-i revānum diyerek 
 
 

                                                   
 50. 5a, ṭıfl-ı: vażʿ-ı D.  
51. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 794. s. 951. 
51. 3a, mül ü cāmā: gül-i cāme D. 
52. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 445. s. 716. 
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Pāyına bāri bu taḳrīb ile düşsem yāruñ 
Ḳalmadı āh meded tāb [u] tüvānum diyerek 
 
Āh bir kerre miyānını alup āġūşa 
Sīneye çeksem o sīmīn-teni cānum diyerek 
 
Ḫaṭ ber-āverde olan tāze dem-i vuṣlatda 
Başḳa bir ẕevḳ virür geçdi zamānum diyerek 
 
Yār söyletdi baña bu ġazeli ey Nābī 
Söyle yā söyle ya ey tāze-zebānum diyerek 
 
53. Ve lehû Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün  
 
Ol āfetüñ ser-i zülfi ḫam olmasun n’olsun  
Görüp o ḥāleti dil der-hem olmasun n’olsun 
 
N’ola güdāḫte olsa dilümde peykānı 
Bu gülistāna düşen şeb-nem olmasun n’olsun 
 
Hezār zaḫm-ı ġam[a] cilvegāh iken göñlüm 
Fütāde-i heves-i merhem olmasun n’olsun 
 
Kirişme-i mey-i luṭf ile mest olan yāruñ 
Kem iltifāt-ı ġam-ı ʿālem olmasun n’olsun 
 
O dem ki cāygehi ola sīne-i Nābī 
Ḫarāb-kerde-i dest-i ġam olmasun n’olsun 

 

 

 

 

                                                   
 52. 5b, Söyle yā söyle yā: Söyleye söyleye D. 
 53. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 614. s. 830.  
 53. 5a, dem: dil D. 
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23a 
54. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Dildeki leşker-i endūh güẕer bilmezler 
Sākinān-ı ḥarem-i ʿaşḳ sefer bilmezler 
 
Şekve ḫurşīd-ruḫān-ı felek-i naḫvetden 
Der-i ġam-ḫānemizi ẕerre ḳadar bilmezler 
 
Gice gündüz ʿaraḳ u mey yürinür meclisde 
Mestler şām u seḥer mihr ü ḳamer bilmezler 
 
Dāġ-ı dil māye-i feryād yeter ʿuşşāḳa 
ʿAndelībān-ı maḥabbet gül-i ter bilmezler 
 
Yā ḫayāl-i ḫat-ı sebzüñ ya gül-i rūyuñdur 
ʿĀlem-i dilde temāşā-yı diger bilmezler 
 
Dili söyletmege besdür süḫan-ı şīrīnüñ 
Tūtiyān-ı ḥarem-i ʿaşḳ şeker bilmezler 
 
Nābiyā şekvegerān-ı ʿadem-i neyl-i murād 
Ġālibā girye-i şeb āh-ı seḥer bilmezler  
 
55. Ve lehû Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün  
 
Dem-i viṣāl ẓuhūr-ı ḫaṭ-ı nigāra düşer 
Ḫudā virürse eger ʿīdumuz bahāra düşer 
 
Hemān bize düşicek vaḳt-i gülde ʿişretdür 
Fiġān-ı nā-be-maḥal meşreb-i hezāra düşer 
 

                                                   
 54. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 222. s. 556. 
 54. 3a, yürinür: yürüsün D.  
54. 6b, ḥarem-i: ḳafesi D. 
55. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 234. s. 563.  



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

118 
 

Ḫayāl-i ʿārız-ı dil-dārdan tehīdür dil 
Miåāl-i pertev-i ḫurşīd her diyāra düşer 
 
Degül zemīne düşen berf ḫāne-i çarḫuñ 
Beyāż-ı ṣūret-i dīvār[ı] pāre pāre düşer 
 
Ne dil ümīd edinür būy-ı zülf-i dil-dārı 
Ne neşr-i būy-ı kerem ṭabʿ-ı rūzgāra düşer 
 
Ṣafā-yı meykede bir görmeyile añlanmaz 
O ẕevḳ ḫāṭır-ı ʿuşşāḳa vara vara düşer 
 
Serīr-i çarḫa çıḳar rūzgār ile Nābī 
O dil ki ḫāk-ṣıfat reh-güẕār-ı yāre düşer 

 
23b 
56. Ve lehû Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Bu ḥasret böyle ḳalmazdı dil-i endūhgīnümde 
Dimāġ olsa eger ḥarf-i niyāza nāzenīnümde 
 
Ḳomaz mihmān kār-ı dīgere imkān-ı güncāyiş 
İdelden secde basṭ-ı būriyā ḳaṣr-ı cebīnümde 
 
Gülüp açılmaġa ḫāṭırda yoḳdur ḫ˘āhişüm yoḫsa 
Benüm neşv ü nümā ser der-kemīndür āstīnümde 
 
Hevāyīler gibi gerdūna refʿ-i ʿarż-ı ḥāl itsem 
İdüp pīçīde ṭūmār-ı ġam āh-ı āteşīnümde 
 
Benem ol ravża-i sīr-āb-ı cūy-ı istiḳāmet kim 
Nihālüm bīd-i mecnūn olsa kec bitmez zemīnümde 
 
İder bālā-yı yeʾse dūḫte pīrāhen-i ümmīd 
Benüm dükkānçe-i ḫayyāṭ var ḳalb-i ḫazīnümde 

                                                   
55. 3a, tehīdür dil: tehī dil yoḳ D. 
 55. 7b, reh-güẕār-ı yāre: cāy-ı reh-güẕāre D. 
 56. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 739. s. 915.  
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Ben ol naḫl-i vefa-dār-ı riyāż-ı himmetem Nābī 
K’olur ṭuʿm-ı şeker ḥanẓal meẕāḳ-ı mīve-çīnümde 
 
57. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün/  
Müstefʿilün feʿūlün müstefʿilün feʿūlün 
 
Bu āb [u] tāb ḳandan mey-ḫāneler de bilmez ʿīd 
Ṣahbāya neşve kimden mestāneler de bilmez 
 
Çeşm-i ne-dīde-ḫ˘āba āyīneler de ḥayrān 
Māhiyyet-i cemālüñ cānāneler de bilmez 
 
ʿĀḳil kitāb-ıʿaḳlı ḥall eylemekde ġāfil 
Keyfiyyet-i cünūnı dīvāneler de bilmez 
 
Derkinde bezm-i dehrüñ deryāb-ı bezm vālih 
Bu gerdiş-i medārın peymāneler de bilmez 
 
Bir şemʿdür cihāna sermāye-baḫş-ı sūziş 
Ammā bu sūzuñ aṣlın pervāneler de bilmez 
 
Ser-rişte-i ṭalebden dünyā ḫarāb-ı kāviş 
Bir genc var nühüfte vīrāneler de bilmez 
 
Erbāb-ı bezm Nābī geh mest ü gāh maḫmūr 
Bu derd-i ser nedendür ḫum-ḫāneler de bilmez 

 

 

 

 

 
                                                   

 56. 7a, vefa-dār-ı: vefā-bār-ı D.  
 57. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 328. s. 625.  
 57. 4a, deryāb-ı bezm vālih: erbāb-ı bezm ḥayrān D. 
 57. 4b, gerdişi: gerdişüñ D.  
 57. 6a, Ser-rişte-i: Ser-tīşe-i D. 
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24a 
58. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ḥasret-i rūyuñ ile çeşmi ki giryān buluruz 
Reng-i ruḫsāruñı her ḳaṭrede pinhān buluruz 
 
ʿAnberīn ḫattuñ ile rūyuñı añduḳça velī 
Bezm-i endīşede bir micmer-i sūzān buluruz 
 
Nīk-baḫtān ki bulur cevf-i ṣadefde dür-i nāb 
Şūmi-i baḫt ile biz ḳaṭre-i bārān buluruz 
 
ʿAks-i ruḫsārını āyīnede görsün o mehüñ 
Kim ki dir āteşi āb içre nümāyān buluruz 
 
Māʾilüz bir güle Nābī ki tebessüm itse 
Ḫandeden ġonçe-i ḫandānı peşīmān buluruz 
 
59. Ve lehû Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün  
 
Egerçi ʿālemüñ esfel-nişīn külḫanıyuz 
Velīk nüsḫa-i taḳvīm-i ṣunʿuñ aḥseniyüz 
 
ʿAceb ne ḥāle sürer bāġbān nihālümüzi 
Ne āteşe yararuz ne sezā-yı gülşeniyüz 
 
Emānete nice ḳaṣd-ı ihānet eyleyelüm 
Cenāb-ı Haḳḳuñ anuñçün yapılma maḫzeniyüz 
 
ʿAceb ki ḳıymetümüz żāyiʿ eyledi dihḳān 
Hezār mezraʿadan cemʿ olınma ḫırmeniyüz 
 

                                                   
 58. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 323. s. 522. 
 59. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 311. s. 614. 
 59. 3a, ḥāle: kāre D.  
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Olursa ser-be-felek şeh-nişīn dil-i Nābī 
ʿAceb mi şāh-ı cihān-perverüñ nişīmeniyüz 
 
60. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Dilde ḫayāl-i silsile-i müşk-bū mıdur 
Yoḳsa nüvişte ḫānḳah-ı ġamda hū mıdur 
 
Ḥayret o deñlü perde-i çeşm oldı kim görüp 
Farḳ eylemem ḫayāl mi ol tünd-ḫū mıdur 
 
Bir kerre eylesem dil[i] vuṣlatla imtiḥān 
Tāb-āver-i müşāhede-i rū-be-rū mıdur 
 
Virmez kef-i nigāha kitāb-ı cemālini 
Bilmem nigeh bu girye ile bī-vużūʿ mıdur 
 
Mestāne cünbiş itmededür çarḫ Nābiyā 
Dūşında mihr ü māh bilinmez sebū mıdur 

 
24b 
61. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Geldi ḫaṭ şūrdadur piste-i ḫandānı henūz 
Şūrdan olmadı zāʾil şekeristānı henūz 
 
Gerçi ḫaṭ ḳaraladı ṣafḫā-i ḥüsnin ammā 
Meşk-i nāz itmededür ḫāme-i müjgānı henūz 
 
Ḫaṭṭı olmış tutalum perde-keş-i rūy-ı ümīd 
Fetḥ-i bāb itmededür çāk-i girībānı henūz 
 

                                                   
 59. 6a, ser-be-felek: laʿl-i lebe D.  
 60. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 212. s. 550. 
 61. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 275. s. 589. 
 61. 1b, Şūrdan: Mūrdan D.  
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Ḳaynadı dīġ-i fenā dūd-ı ḫaṭ oldı peydā 
Ṭoymadı māʾide-i vaṣlına mihmānı henūz 
 
Ḫaṭ şikest itmedi ruḫsārınuñ āb u tābın 
Ḥüsnden ʿazli içün çıḳmadı fermānı henūz 
 
Tīġ-i ḥāżır hele çıḳsun yüze görsün ḥālin 
Ḫaṭṭınuñ daḫı ẓuhūr itmedi ʿiṣyānı henūz 
 
Yine seyrānuña pāy-ı nigehümdür Nābī 
Bitdi ḫārı yine ḫuşk olmadı büstānı henūz 
 
62. Ve lehû Nābī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Nāme yazsam yāre destümde ḳalem nā-būd olur 
Ḥarf āteş nāme ḫākister mürekkeb dūd olur 
 
Kārgāh-ı ṭıynetümde işlenür kālā-yı şerm 
Perde-i çeşmüm ḥicāb-ı şāhid-i maḳṣūd olur 
 
Olsa pīr-i deyrden yek-dem sebaḳ-ḫ˘ān-ı reşād 
Buḫl-ı nā-dān ḫ˘āce-i taʿlīmgāh-ı cūd olur 
 
Reng-i ḫālüñ virse germiyyet dil-i sūzānuma 
Micmer-i endīşeme kāfur döksem ʿūd olur 
 
Eylesem dāġ-ı derūnum şerḥine vażʿ-ı ḳalem 
Sīne-i ḥarf üzre dāġ-ı noḳṭa [ḫūn-]ālūd olur 
 
İʿtimād itmem vefā-yı yāre ʿahd eylerse de 
İltizām-ı vazʿ nā-māʿhūd içün maʿhūd olur 
 
Sāḥa-i endīşedür sūḳ-ı teṣāvir-i bihişt 
Her ne geçse ḫāṭırumdan Nābiyā mevcūd olur 

                                                   
 62. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 102. s. 470. 
 62. 4. Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Düşmen-i maġrūruñ olma ṣatvetinden tersnāk 
Peşşe vīrān-sāz-ı maġz-ı naḫvet-i Nemrūd olur 
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25a 
63. Ve lehû Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Hevā-yı dil-berān ḫūy-ı dil-i bī-iḫtiyārumdur  
Ḳapılmaḳ pençe-i ḫurşīde şeb-nem gibi kārumdur 
 
Kemān-ı ḳısmet olursa müsāʿid bāzū-yı baḫta 
Ne deñlü ḳaçsa da ol āhu-yı vaḥşī şikārumdur 
 
Şeb-i dūr u dırāz u teng ü tār-ı yeʾs ü hicrāndan 
Viren baña tesellī ḫāṭır-ı ümmīdvārumdur 
 
Ne mümkin pençe-i bād-ı bahāra pāydār olmaḳ  
Benüm pīrāhen-i gül perde-i nāmūs u ʿārumdur 
 
Ḳarār itmem dıraḫt-ı bīḫdār olsam da ey Nābī 
Benüm ebrū-yı ḫūbān tīşe-i şīve vaḳārumdur 
 
64. Ve lehû Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Fürūzān oldı gülşende dilā pīrāhen-i mīnā 
Gül-i ḫoş-reng ile olmış gibi pür dāmen-i mīnā 
 
Bahār olsa yine ebr-efken olsa sāḳi-i gerdūn 
Ki ḳalmış dest-i ʿiåmetde dirīġā dāmen-i mīnā 
 
O deñlü neşʾe-yāb-ı bezm-i ṣahbā oldı ʿālem kim 
K’olamaz şimdi zühhād-ı cefā-cū reh-zen-i mīnā 
 
O cām-ı dil-güşādan toḫm-ı ʿişret eyle deryūze 
K’olupdur ḫūşe-çīn-i feyż-baḫş-ı ḫırmen-i mīnā 

                                                   
 63. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 67. s. 443.  
 63. 5b, şīve: kūh-ı D. 
 64. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 7 s. 395. 
 64. 2a, ebr-efken: tāb-efken D. 
 64. 2b, dāmen-i: gerden-i D. 
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İder mi ser-fürū her dūn-meşreb ṭıfla ey Nābī 
Kenār-ı dāmen-i rifʿat olupdur mesken-i mīnā 
 
65. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Dehrden oldı meger ṭay-şude eyyām-ı feraḥ 
Gerdişe geldügi yoḳ ḫayli zamān cām-ı feraḥ 
 
Yoḳ vücūdı arasañ meclis-i devrānda meger 
Ḳonıla baʿżı perestārlara nām-ı feraḥ 
 
Öyle ṭāʾir midür ol kim ola āsānca şikār 
Ḳurmışuz biz ṭutalum dāne döküb dām-ı feraḥ 
 
Görmedük n’eydügini n’olduġını gūş itdük 
Bir zamān faṣl-ı bahāruñ adı hengām-ı feraḥ 
 
Var mı görmiş ʿacabā olmaduġın ey Nābī 
Māye-i ṣubḥ-ı keder ḫātime-i şām-ı feraḥ 

 

25b 
66. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Her hafta ider çünki ḫaṭ-ı yār temevvüc 
İtse n’ola müsvedde-i eşʿār temevvüc 
 
Bir şemʿ-i ḥaḳīḳat ki fürūzān ola dilde 
Ṭūr üzre ider lemʿa-i dīdār temevvüc 
 
Gösterse o gül-ġonçe eger nīm tebessüm 
Şeb-nemveş ider çeşm-i ḫarīdār temevvüc 
 
 

                                                   
 65. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 44. s. 423. 
 66. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 40. s. 419. 



Gülçiçek AKÇAY 

125 
 

Besdür dil-i ʿāşıḳda olan sūziş ü endūh 
Hīç eylemesün cebhe-i dil-dār temevvüc 
 
Yār itmeyicek ẕirve-i nāz u siteminden 
İtmiş ṭutalum dīde-i ḫūn-bār temevvüc 
 
Vaṣf-ı dehen-i būd [u] nebūdında o şūḫuñ 
Īḳrāra müşābih ider inkār temevvüc 
 
Nābī yine cūş eyledi āåār-ı maʿānī 
Kim böyle ider ḳulzüm-i zeḫḫār temevvüc 
 
67. Ve lehû Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Taʿalluḳ ol nigeh-i meste cān-feşānlıḳdur 
Taḥammül ol ṣaf-ı müjgāna pehlevānlıḳdur 
 
O şūḫuñ añlamaḳ evżāʿ-ı çeşm-i pür-kārın 
Tamām ʿuḳde-güşālıḳ daḳīḳā-dānlıḳdur 
 
Dem-i şebāb ola ḫūbān ola mey ü ney ola 
Çemende gerdiş-i peymāne kām-rānlıḳdur 
 
O māhı çekmemege hāle gibi āġūşa 
Tamām-ı şeb feleküñ kārı pāsbānlıḳdur  
 
Piyāle-gīrlik ey şāḫ-ı gül ḫam itdi seni 
Bu neşʾenüñ ṣoñı elbette ser-girānlıḳdur 
 
Taḥammül itmedügüm iltifāta duymışdur 
Teġāfüli o mehüñ baña mihrbānlıḳdur 
 
Dil-i belā-zedenüñ ḥālini ṣorarsañ eger 
Miyān-ı ġamze vü çeşmüñde tercemānlıḳdur 
 

                                                   
 67. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 238. s. 565. 
 67. 6a, itmedügüm: eyledügüm M. 
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Gel ey esīr-i süḫan eyle meşḳ-i ḫāmūşī 
Zebān-ı memleket-i ʿaşḳ bī-zebānlıḳdur 
 
Cevāb-ı pursiş-i āsāyiş-i cihān Nābī 
Ḫarābezār-ı ḳanāʿatde bī-nişānlıḳdur 

 

26a 
68. Ve lehû Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Derüñde gerdişümüz ṣanma ki gedālıġadur 
Ümīdümüz bu bahāne ile āşinālıġadur 
 
Bizüm teveccühümüz belki eyleye taḥvīl 
Egerçi niyyet-i cānāne bī-vefālıġadur 
 
Ne ḥadd-ı fażlı bilürler ne ḳadr-i ʿirfānı  
Zamāne ḫalḳınuñ iḳbāli pārsālıġadur 
 
Burun ucıyla virür her sözüñ cevābını kūh 
Anuñ ṭayanduġı gūyā ki ol ḳayaluġadur 
 
Zamāne daʿvi-i iḫlās iderse ey Nābī 
İnanma lāf-ı güẕāfına hep mübālaġadur 
 
69. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ṣaḥn-ı mey-ḫāne  ṭarabnāk olacaḳ yirlerdür 
Ḳalmayup çirk-i ḫıred pāk olacaḳ yirlerdür 
 
 

                                                   
 67. 8,  Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Ne zer ne zūr gerekdür ne ḳuvvet-i bāzū 
O şāḫa cāʾize-i vaṣl nā-tüvānlıḳdur 
 68. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 196. s. 540. 
  

 69. Bu gazel Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda yer almamakla beraber son beyti G. 226’nın son beyti 
ile aynıdır. 
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Geh żiyādan gehi sāḳīnüñ elinden gözümüz 
Sāġar-ı mey gibi nemnāk olacaḳ yirlerdür 
 
Seyre ʿazm itmiş ol āfet ne ṭurursun ey dil 
Ser-i rāhında düşüp ḫāk olacaḳ yirlerdür 
 
Ṣaydgāhın gözet ol mest-i şikār-endāzın 
Beste-i ḥalḳa-i fitrāk olacaḳ yirlerdür 
 
Şāhid-i devleti hem-meclis-i yārān görmek 
Nābiyā düşmen-i idrāk olacaḳ yirlerdür 
 
70. Ve lehû Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Cemüñ tamāma irüp devr[i] cām ḳalmışdur 
O cāmdan bu meclisde nām ḳalmışdur 
 
Rüsūm-ı luṭf u kerem ḫalḳ içinde mensīdür 
Faḳaṭ alur virilür bir selām ḳalmışdur 
 
Raḳīb sāye-i luṭfuñda oldı perverde 
Anuñçün ey gül-i ter böyle ḫām ḳalmışdur 
 
Ümīd kātib-i taḳdīrden müsāʿadedür 
Cerīde-i emelüm nā-tamām ḳalmışdur 
 
Felekden almışuz envāʿ-ı kāmı ey Nābī 
Hemān bir almaduġum intiḳām ḳalmışdur  

 

 

 

 

                                                   
 70. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 142. s. 499. 
 70. 3, Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Cihān içinde murādum ne ise virdi ḳażā 
Hemān bir almaduġum intiḳām ḳalmışdur 
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26b 
71. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Çāk-i dil-i vīrān-şude nā-būd gerekmez 
Dergāh-ı şeh-i ġamdur o mesdūd gerekmez 
 
Her şūḫı görüp olma ṭalebkār-ı viṣāli 
Merdān-ı maḥabbet heves-ālūd gerekmez 
 
Āh itmeyicek eglenemem gūşe-i ġamda 
Erbāb-ı dile meclis-i bī-dūd gerekmez 
 
Dil-beste-i zülfi ḳosun ümmīd-i ḫalāṣı 
Sūdāger-i ʿaşḳa heves-i sūd gerekmez 
 
Besdür virür erbāb-ı dile neşve-i sāzı 
Ābuñ cereyānı var iken ʿūd gerekmez 
 
Dāġ olmayıcaḳ dilde nedür ḥüsn[i] sirişküñ 
Cām olmayıcaḳ elde leb-i rūd gerekmez 
 
Bī-ḥadd ü hesāb eylesün eşʿārını Nābī 
Baḥr-i ṣuḫanuñ mevcesi maʿdūd gerekmez 
 
72. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Bir gūne ẕevḳ-yāb-ı ġam-ı fürḳat olmışuz 
Kim yāre ḥasretüz dimege ḥasret olmışuz 
 
Dest-i nesīm refʿ idemez ḫākden bizi 
Mānend-i sāye ṣūret-i bī-ṭāḳat olmışuz 

                                                   
 71. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 322. s. 621. 
 71. 1a, Çāk-i: Ḫāk-i M. 
 71. 5a, erbāb-ı dile: erbābına M. 
 72. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 329. s. 625.  
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Vābeste çarḫa cünbişümüzdür mesīrümüz 
Gūyā ki dest-i ʿāleme bir sāʿat olmışuz 
 
Ṣanmañ bizi ki şerm-i şehīdān-ı ġamzeden 
Ruḫsār-ı cāna perde-keş-i ḫaclet olmışuz 
 
İfnā-yı ẕāt-ı girye vü sūz-ı güdāzda 
Biz şimdi şemʿ-i bezm ile hem-ḥālet olmışuz 
 
Levḥ-i derūna naḳş olalı fikr-i ḫaṭṭ-ı yār 
Āyīne gibi jeng ile germ-ülfet olmışuz 
 
Nābī ʿaceb mi eyler iseñ çarḫı zīr-i pā 
Bir ẕerreyüz ki mihr ile germ-ülfet olmışuz 

 

27a 
73. Ve lehû Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Hemīşe ḫandeye ol laʿl-i ḫūn-feşān düşmez 
Güşāyiş-i gül-i maḳṣūd her zamān düşmez 
 
Mülāzım olmayıcaḳ çār-sū-yı hicrāna 
Metāʿ-ı vuṣlat-ı cānāne rāygān düşmez 
 
Ne deñlü dām ḳurarsam şikāra dil-dārı 
Miyān-ı ḥalḳa-i bezme o bed-gümān düşmez 
 
İder şikārına ḫamyāze ṣūretin taʿlīm 
Elinden ol büt-i ṣayd-efkenüñ kemān düşmez 
 
 

                                                   
 72. 3a, cünbişümüzdür mesīrümüz: cünbişümüz devr ü seyrümüz D. 
 72. 4a, bizi: beden M.  
 72. 7b, germ-ülfet: hem-ṣoḥbet D. 
 73. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 327. s. 624. 
 73. 1b, gül-i: dil-i M. 
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Döküldi pāyına ʿuşşāḳ o ġonçenüñ Nābī 
Bahār var mı ki dāmānına ḫazān düşmez 
 
74. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Her nā-şinās-ı ḥüsn ki dil-berlik istemez 
Bildükçe ḳadr-i ḥüsni ḫaṭ-āverlik istemez 
 
Terk-i edebdür urma yeter dest [ü]  pāy-ı ḥırṣ 
Deryā-yı ḫūr çoḳ da şināverlik istemez 
 
Refʿ-i ser itme el viricek būs-ı sīnesi 
Ol ṣadr-ı ʿizz ü nāz sebük-serlik istemez 
 
Çāk eylesün ḳo perdeyi faṣl-ı bahārdur 
Gül-pīrehenle ḳāniʿ olan terlik istemez 
 
Çekmez reh-i ümīdine sed ehl-i ḥācetüñ 
Şāh-ı serīr-i faḳr Sikenderlik istemez 
 
Teslīm [ü] ʿaczdur yine sermāye-i necāt 
Meydān-ı inkisārda dil-āverlik istemez 
 
Bir kerre vir cenāḥ-ı dü-müjgānuña güşād 
Şāhīn-i dil-şikār girān-perlik istemez 
 
Ġālib gelür mülāyemet-i ṭabʿı baʿżınuñ 
Yoḳsa güzel mi var ki sitemgerlik istemez 
 
Nābī biraz ḫafīf gerek pille-i günāh 
Mīzān-ı iʿtiẕār ber-ā-berlik istemez 
 

                                                   
 73. 5a, ġonçenüñ: ser-keşüñ D. 
 74. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 261. s. 580. 
 74. 2b, ḫūr: cūd D. 
 74. 6a, necāt: zafer D. 
 74. 9a, pille: kefe D. 
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75. [Maṭlaʿ] 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Firāḳ ısıtması ṭutdı tenümden od çıḳarur 
Ṭabīb eger bilegüm ṭutsa barmaġı ḳabarur 

 

27b 
76. Nābī  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Mey ü maḥbūb ile ber-bād ki dirler o bizüz 
Fāriġ-i taʿne-i zühhād ki dirler o bizüz 
 
Ḳumriveş ṭavḳ dutar gerden-i dil āhumdan 
Bende-i ḳāmet-i şimşād ki dirler o bizüz 
 
Şevḳ-ı Şīrīn ile biñ Kūhken olmaz hem-pā  
Kūh-ı gam kesmede Ferhād ki dirler o bizüz 
 
Nāvek-i şūḫı n’ola olsa ʿayān sīnemde 
Siper-i ġamze-i cellād ki dirler o bizüz 
 
Nābiyā meclis-i aḥbābda şiʿr-i ter ile 
Āteş-i ḫırmen-i ḥussād ki dirler o bizüz 
 
77. Ve lehû Nābī  
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Açılmış göz göz olmış ṣafḥa-i rūyı semenlenmiş 
Cemālinde leṭāfet ḳat ḳat olmış nesterenlenmiş 
 
 

                                                   
 75. Bu matla Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda bulunmamaktadır. 
 76. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 298. s. 605. 
 76. 3a, hem-pā: hem-tā D. 
 77. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 339. s. 632. 
 77. 1b, Cemālinde leṭāfet ḳat ḳat olmış: Leṭāfet ḳat ḳat olmış ʿārızında D. 
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Degüldür mūy-ı ḫaṭ gird-i leb-i Kevåer-fürūġında  
Kenār-ı çeşmesār-ı āb-ı ḥayvāndur çemenlenmiş 
 
Fenāsın anlamış nergis ḳadar yoḳ bāġ-ı devrānuñ 
Daḫı ḫˇāb-ı ʿademden açmadan çeşmin kefenlenmiş 
 
İşitdük girdügin ḥammāma cān atdum temāşāya 
İrişdüm ol zamān kim hem çıḳup hem pīrehenlenmiş  
 
‘Aceb mi ḳāmet-i maʿnāya Nābī olsa nā-cünbān 
Ġubār-ālūde olmış cāme-i ḫāṭır kühenlenmiş 
 
78. Ve lehû Nābī  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Naḳş-ı ṣafā ṣaḥīfe-i ʿālemde ḳalmamış 
Būy-ı vefā ḫamīre-i Ādemde ḳalmamış 
 
Enfās-ı nās itmededür mürde zindeyi 
Rūḥ-ı nefes meşīme-i Meryemde ḳalmamış 
 
Mikyāl-i cāmı urma tehī ḫırmen-i ġama 
Maḥṣūl-i neşʾe mezraʿa-i Cemde ḳalmamış 
 
Bilmem ne dīde ile ruḫ-ı yāri seyr idem 
Tāb-ı neẓāre dīde-i pür-nemde ḳalmamış 
 
İtdüm ne deñlü kīseye girdüñ diyü suʾāl 
Biñde birisi ḫāṭır-ı der-hemde ḳalmamış 
 

                                                   
 77. 2a, mūy-ı: mūr-ı D. / kevåer-fürūġında: şekker feşānında D. 
 77. 3b, İrişdüm: Yetişdüm D. 
 77. 4, Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler 
şunlardır: 

Kimüñ āġūş-ı güstāhında pīç ü tāba düşmiş kim 
Yine destārı der-hem dām-ı gīsūsı şikenlenmiş 
Saña beñzer daḫı bir āftābı idemez peydā 
Vilādetden ʿarūs-ı çerḫ ḳalmış pīre-zenlenmiş 
 78. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 351. s. 640. 
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Nābī cihānda terk-i devādır devā-yı derd 
Ḫāṣiyyet-i muʿālece merhemde ḳalmamış 

 

28a 
79. Ve lehû Nābī  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
O ġonçe meclis-i rindāna ḫoş fütāde imiş 
Şarāb-ı nāb ile mest ü cebīn-güşāde imiş 
 
ʿAceb mi ḫāk-i süveydā yanarsa hemçü sipend 
ʿİẕār-ı micmer-i dilde şerer nihāde imiş 
 
Ḫaṭıyla dāver-i ḥüsn oldı buldı revnaḳ [u] fer 
Bülend devlet-i şāhī per-i nihāde imiş 
 
Düşerdi kūh-ı beyābāna hecr-i bī-ser ü pā 
Fiġān ki ṣabr [u] sükūnum o dil-rübāda imiş 
 
Bu şiʿr-i dil-keşi Nābī görürse ṭabʿ-ı selīm 
Yazar sefīne-i dilde dimez ki sāde imiş 
 

80. Ve lehû Nābī  
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Gülsitān-ı dehre geldük renk yoḳ bū ḳalmamış 
Sāye-endāz-ı kerem bir naḫl-i dil-cū ḳalmamış 
  
Eylemiş der-beste dükkānın ṭabīb-i rūzgār 
Ḥoḳḳa-i fīrūze-i gerdūnda dārū ḳalmamış 
  
Teşnegānuñ çāk çāk olmış leb-i ḫˇāhişgeri 
Çeşmesār-ı  merḥametde bir içim ṣu ḳalmamış 
  
 

                                                   
 79. Bu gazel Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda yoktur.   
80. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 353. s. 642. 
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Ḳadrin añlar yoḳ bilür yoḳ her dür-i sencīdenüñ  
Çār-sū-yı ḳābiliyyetde terāzū ḳalmamış 
  
Ceyş-i ġamdan ḳande itsün ilticā ehl-i niyāz 
Ḳalʿa-i ḥimmetde  Nābī burc u bārū ḳalmamış 
 
81. Ve lehû Nābī  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
ʿĀşıḳ ki olur būse-i ruḫsārına ḳāniʿ  
Dil-ber daḫi ol veche rıżā virse ne māniʿ 
 
Çeşm olmasa dil düşmez idi miḥnet-i ʿaşḳa 
Sārīdür efendisine ġavġā-yı tevābiʿ 
 
ʿĀlemde eger gūşe-i āsāyiş olaydı 
Miḥrāb ile çāk olmaz idi sīne-i cāmiʿ 
 
Her ḥarfe ser-efkendelik etse n’ola ḫāme 
Erbāb-ı süḫan ekåer olurlar mutevāżiʿ 
 
Ümmīdüñi pā-beste-i yeʾs eyleme Nābī 
İḥsān-ı Ḫudā bir gün ider defʿ-i mevāniʿ 

 

28b  
82. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Bir devlet içün çarḫa temennādan uṣanduḳ 
Bir vuṣlat içün yāre müdārādan uṣanduḳ 
 
 
 

                                                   
 80. 4a, her dür-i: merdüm-i D. 
 81. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 371. s. 658. 
 81. 1a, ruḫsārına: ruḥsār ile D.  
 82. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 395. s. 676. 
 82. 1b, vuṣlat içün yāre: vaṣl içün aġyāra D.  
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Hicrān çekerek ẕevḳ-ı mülāḳātı unutduḳ 
Maḫmūr olaraḳ leẕẕet-i ṣahbādan uṣanduḳ 
 
Düşdük ḳatı çoḳdan heves-i devlete ammā   
Ol dāʿiye-i daġdaġa-fermādan uṣanduḳ 
 
Dil ġamla daḫı dest ü girībāndan uṣanmaz 
Bir yār içün aġyār ile ġavġādan uṣanduḳ 
 
Nābī ile ol āfetüñ aḥvālini naḳl it 
Efsāne-i Mecnūn ile Leylādan uṣanduḳ 
 
83. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ḫūn-ı dilümi ġonçe-i cām eyledi bülbül 
Bezm-i güli nāleyle tamām eyledi bülbül 
 
Her nālede bir naḫl-i güle ḳondı ṣafādan 
Her naġmede tebdīl-i maḳām eyledi bülbül 
 
Gehvāresini gerçi nesīm eyledi taḥrīk 
Ammā ki güle ḫˇābı ḥarām eyledi bülbül 
 
İtdi sözin āmīḫte-i şekve-i hicrān 
Mest olmaġ ile ḫalṭ-ı kelām eyledi bülbül 
 
Dün geldi ṣabā ṣaḥn-ı çemenden didi Nābī 
Ḫāk-i reh-i destūra selām eyledi bülbül 
 
84. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
 

                                                   
 82. 3a, heves-i devlete: heves-i vuṣlata D. 
 83. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 493. s. 748. 
 83. 3b, güle ḫˇābı ḥarām: gele ḫˇābı ḥırām D. 
 84. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 533. s. 774. 
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Esrār-ı ḫaṭuñla dili medhūş idebilsem 
Bir kez ġam-ı dünyāyı ferāmūş idebilsem 
 
Eylerdi iki destümü bir ḳufl-ı muṭalsam 
Ol ḳāmet-i mevzūnı der-āġūş idebilsem 
 
Göstermez idim kimseye hīç leẕẕet-i laʿlüñ 
Mühr-i lebüm ol niʿmete ser-pūş idebilsem 
 
İtmek nic’olur encümen-i dehri perīşān 
Bir kez mey-i sāmān-şikeni nūş idebilsem 
 
Virmez süḫan-ārālıġa hīç kimseye nevbet 
Nābī dehen-i ḫāmeyi ḫāmūş idebilsem 

 

29a 
85. Ve lehû Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Çerāġa ṣarf-i nefes eyle yandurıncaya dek 
Viṣāle eyleme ibrām utandurıncaya dek 
 
Olınca ḫˇābda nāʾil viṣāl-i cānāna 
Çalışma būs u kenāra uyandurıncaya dek 
 
Bu bezm içinde kime virdi sāḳi-i devrān 
Piyāle-i mey-i ümmīdi ḳandurıncaya dek 
 
Ḫayāl-i diḳḳat ile çeşmesār-ı maʿnāyı 
Ḳarışdurur niçe nā-dān bulandurıncaya dek 
 
Bulınca nev-hevesān-ı zamāne bir sāʿat 
Ne pīç ü tāba düşerler dolandurıncaya dek 
 

                                                   
 84. 3, Bu beyitten sonra Nâbî’nin Türkçe Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Ṭıfl-ı ḫıredüñ bārını çekmek ne belādur 
Gāhīce sebū-yı meyi ber-dūş idebilsem 
 85. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 406. s. 686. 
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Bu ʿarṣada çalışur niçe fāris-i nā-ehl 
Elinden esb-i murādı boşandurıncaya dek 
 
Ṣudūr-ı luṭf ne mümkin zamāne ḫalḳından 
Meger kim idesin ibrām uṣandurıncaya dek 
 
Dü-desti şerḥa-i dāġ ile bir kemer-bend it 
Miyānına o perīnüñ ḳuşandurıncaya dek 
 
Kümeyt-i sāġarı sür ʿarṣa-i ḫarābāta 
ʿAraḳ-çekānlıḳ ile ḳaşandurıncaya dek 
 
Hezār baḥr-ı ġama ġavta-ḫˇār olur fuḳarā 
Kenār-ı nānını bir zāda bandurıncaya dek 
 
Ne çār-mīḫe çekerler o nā-tüvān hedefi 
Zebān-ı nāvek-i tīre dayandurıncaya dek 
 
Hezār kīse nüḳūd-ı sirişk olındı telef 
O şūḫa māye-i naḫvet ḳazandurıncaya dek 
 
Öpüp kitāb-ı ruḫın eyledüm hezār ḳasem 
O şūḫa ṣıdḳ-ı derūnum inandurıncaya dek 
 
Sipihr-i pīr çürütdi hezār kefş-i hilāl 
O māhı hāle-i bezme dadandurıncaya dek 
 
Gürisne ḳalmaya muḥtāc bāz-ı nefs-i ḫabīå 
Şikār-ı ʿālem-i ḳudse yarandurıncaya dek 
 
Çalışdı bu ġazel-i āb-dāra ey Nābī 
Dehān-ı ḫāme-i ḫuşki ṣulandurıncaya dek 

 

 

 

                                                   
 85. 6a, fāris-i: rāyıż-ı D. 
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29b 
86. Ve lehû Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ne ʿazm-ı gūşe-i rāḥat ne meyl-i ḫˇāb idelüm 
Girince dāmen-i maḳṣūd ele şitāb idelüm 
 
Sirişkümüz dökelüm aġladınca dil-dārı 
Şarāb[ı] ġıbṭa-keş-i dīde-i pür-āb idelüm 
 
Piyāleler çekelüm raġm-ı çarḫa reşkinden 
Ṣabāḥ-ı ḥaşre dek mest-i ıżṭırāb idelüm 
 
Şuʿāʿ-ı meyle çerāġ-ı ʿiẕār-ı dil-ber ile 
Sevād-ı şāmı żiyā-baḫş-ı āftāb idelüm 
 
Elemle sīnemüzi şerḥazār idüp Nābī 
Kitāb-ı miḥneti sürḫ ile bāb bāb idelüm 
 
87. Ve lehû Nābī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Gelüñ ey bāde-keşān ʿazm-ı ḫarābāt idelüm 
Cāyumuz dergeh-i Cemşīdde iåbāt idelüm 
 
Olalum reşḥa-gedā-yı der-i mey-ḫāne-i feyż 
Destümüz kāse-i deryūze-i ḥācāt idelüm 
 
Tā ki maḫmūri-i hicrāna ola çāre-resān 
Lebümüz sāġar-ı ṣahbā-yı münācāt idelüm 
 
ʿĀlemüñ nīk ü bedinden olalum āsūde 
ʿAfv-ı fermān-dih-i iḳlīm-i mükāfāt idelüm 
 
 
 

                                                   
 86. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 528. s. 770. 
 87. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 517. s. 764. 
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Derdümüz ḥavṣala-i ḫāmeye ṣıġmaz Nābī 
Anı vābeste-i hengām-ı mülāḳāt idelüm 
 
88. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ḥarf-i niyāzum ol şeh-i bī-dād işitmesün 
Söz bunda ḳalsun ey dil-i nā-şād işitmesün 
 
Sūʾ-i edeb vesīle-i redd olmasın saña 
Senden o şūḫ nāle vü feryād işitmesün 
 
Naḳl eyler āb u tāb ile durmaz çemen  
Ey gül baña açılduġuñı bād işitmesün 
 
Bir söz yaparlar itdügümüz ẕevḳ-ı vuṣlatı 
Allâh ṣaḳlasun bunı ḥussād işitmesün 
 
Yine o nā-murāduñ olur başına belā 
Şīrīni-i viṣālüñi Ferhād işitmesün 
  
Hīç şübhe yoḳ ki sūz-ı ḥasedden ḳurur ḳalur 
Vaṣf-ı sirişkümi Şaṭ-ı Baġdād işitmesün 
 
Nābī raḳībler ṣaḳın ol şūḫuñ olduġın 
Maḫfīce iltifātına muʿtād işitmesün 

 

30a 
89. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Olmaḳ  müyesser olmadı yār ile rū-be-rū 
Yollarda ḳaldı āyineveş çeşm-i ārzū 
 

                                                   
 88. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 590. s. 315. 
 88. 6b, Şīrīni-i viṣālüñi: Şīrīn-i viṣālüñi D.  
 89. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 656. s. 857. 
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Ey mīl-i sürme gözlerin öp benden ol mehüñ 
ʿArż it siyāhkāri-i hicrānı mū-be-mū 
 
Eylerse ḫˇāstegār-ı lebüñ secde-i niyāz 
İtmek gerek çekīde-i yāḳūtdan vużū 
 
Gül-būse-i dehānuñ içün eyleyen duʿā 
Aġzın ide meger ki gül-āb ile şüst u şū 
 
Sāḳī-i meclisüñ eåer-i iltifātıdur 
Ceyş-i ḳadeḥ-keşānda zemīn-būsi-i sebū 
 
Olsun esīr-i ṭāb-ı tef-i şūrezār-ı yeʾs 
Sīr-āb iden ḥadīḳa-i āmāli rū-be-rū 
 
Bedter degül mi çaḳçaḳa-i āsyābdan 
Nābī o bezm k’olmaya nevbetle güftügū 
 
 
90. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ṭanʿ itme zāhid ehl-i dilüñ sūz [u] tābına 
Baḳ baḳ ʿiẕār-ı dil-bere baḳ āb [u] tābına 
 
Bülbül fiġānı kesme ki ne-ş’küfte ġonçenüñ  
Düzd-i nesīm girmeye tā cāme-ḫˇābına 
 
Döndüm ḫamīde ḳadd ü siyeh ser-nüvişt ile 
Mecmūʿa-i ġamuñ varaḳ-ı intiḫābına 
 

                                                   
 89. 5b, Ceyş-i: Pīş-i D. 
 89. 6a, ṭāb-ı tef-i: tāb u teb-i D. 
 89, 6b, rū-be-rū: ebrū M. 
 90. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 780. s. 943. 
 90. 1b, Baḳ baḳ: Seyr it D. 
 90. 2a, kesme ki: kesmedi M. 
 90. 3a,  ḫamīde-ḳad ü siyeh: çemende ḳadd siyeh bu M. 
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Bir nīm cām virse de biñ naḳd-ı ġam niåār 
Pīr-i muġānuñ itsem ayaġı türābına 
 
Devrān aḳıtdı cevr ile seyl-āb-ı çeşmümi 
Bir böyle ḫānenüñ sebeb oldı ḫarābına 
 
Ṣanmañ şafaḳ ki yandı ser-i dāmen-i felek 
Bezm-i belānuñ āteş ururken kebābına 
 
Nābī ne ḫoş żamīr-şinās oldı rūzgār 
Yārüñ nezāket ile ṭoḳundı niḳābına 

 

30b 
91. Ve lehû Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Dil-dār olıcaḳ şūḫ-ı mülāyim-ṣıfat olsa 
Nāz[ı] nemek-i māʾide-i tesliyet olsa 
 
Tevbe bulamazdı araya girmeye ruḫṣat 
Ruḫsāre-yi ḫūbāna naẓar maʿṣıyet olsa 
 
Dil virmez idi dīde-i bīmārına yārüñ 
ʿĀşıḳda eger dāʿiye-i ʿāfiyet olsa 
 
İtmezdi vefā alduġı naḳd-i dil-i ʿuşşāḳ 
Ebrūlarınuñ küştelerinde diyet olsa 
 
Ṣāyimde bile ẓāhir olur leẕẕet-i vuṣlat 
Maʿcūn-ı vefā vāsıṭa-i taḳviyet olsa 
 
 

                                                   
 90. 4a, nīm: nice D.  
 90. 5b,  Bir böyle:  Bu köhne D. 
 91. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 677. s. 872. 
 91. 2a, ruḫṣat: fırṣat D. 
 91. 4a, dil-i: dili M.  
 91. 5a, Ṣāyimde bile ẓāhir olur leẕẕet-i vuṣlat: Sāyemde bile ẓāhir olur neşʾe-i vuṣlat D. 



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

142 
 

Pervāzdan inmezdi yire ṭāyir-i devlet 
Sermāye-i rifʿat şeref-i maʿrifet olsa 
 
Cismüñ yeter ālūde-i çirk-i güneh itdük 
Cāme lekeden ḥıfẓ olınur ʿāriyet olsa 
 
Nābī ne ṭurur mevc-i yem-i fażl-ı İlâhī 
Aʿmāl-i ḫalāyıḳ sebeb-i maġfiret olsa 
 
92. Ve lehû Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ṣaḳın terk-i edebden kūy-ı Maḥbūb-ı Ḫudādur bu 
Naẓargāh-ı İlâhīdür maḳām-ı Muṣṭafādur bu 
 
Ḥabīb-i Kibriyānuñ ḫˇābgāhıdur ḥaḳīkatde 
Tefevvuḳ-kerde-i ʿarş-ı Cenāb-ı Kibriyādur bu 
 
Bu ḫāküñ pertevinden oldı deycūr-i ʿadem zāyil 
ʿAmādan açdı mevcūdāt çeşmin tūtiyādur bu 
 
Felekde māh-ı nev Bābü’s-selāmuñ sīne-çākidür 
Bunuñ ḳandīlidür ḫūr maṭlaʿ-ı nūr [u] żiyādur bu 
 
Murāʿāt-ı edeb şarṭıyla gir Nābī bu dergâha 
Meṭāf-ı ḳudsiyāndur būsegāh-ı enbiyādur bu 

 

31a 
93. Ve lehû Nābī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Müşk-sā itdi dimāġı bād-ı gīsūlar yine 
Nāfe-rīz oldı bu sevdālarla āhūlar yine 

                                                   
 92. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 655. s. 856. 
 92. 2a, ḥakīḳatde: fażīletde D. 
 92. 4a, sīne-çākidür: cilvegāhıdur D.  
 93. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 776. s. 941. 
 93. 1a, dimāġı bād-ı gīsūlar: dimāġ-ı cānı gīsūlar D. 
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Ḫˇāhiş-i vuṣlat mı ḥiss itmiş telāşumdan ʿaceb 
Mevc-ḫīz-i çīn-i nāz olmaḳda ebrūlar yine 
 
Ġamze ḫāmūş-ı teġāfül dīde leb-rīz-i ġażab  
Furṣat-ı güftār bulmış gibi bed-gūlar yine 
 
Ol gül-i ter ġālibā gül-geşte çıḳmış lāneden  
Bülbülüñ feryādını baṣdurdı hū hūlar yine 
 
Ḥalḳa-i çeşminde ṣanma merdüm olmış lāne-sāz  
Zīr-i ṭāḳ-ı ebruvānında perestūlar yine 
 
Yār meclisde gül-i cām elde bülbül nālede  
Vaḳtidür mestāne reftār eylesün cūlar yine 
 
Ferş-i rāh olmaḳ gibi bir nev-nihāle niyyetüñ  
Nābiyā ḫālī degüldür bu tek-ā-pūlar yine 
 
94. Ve lehû Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilātün 
 
Ne gözde eşk dem-ā-dem ne dilde zārum olaydı 
Ṣafā-resān-ı dil ü dīde bir niġārum olaydı 
 
İder mi idi [göñül] her çerāġa kendüyi sūzān 
Miyān-ı bezmde bir āteş-i ʿiẕārum olaydı 
 
Şikeste olmasa göñlümle bile sāġar-ı dāġ[um] 
Bu bezm-i ʿāleme Cem gibi yādgārum olaydı 
 
Bu baḥr-ı ġamda ḳalur mıydı keşti-i ḫāṭır 
Kenāra çıḳmaġa göñlümce rūzgārum olaydı 

                                                   
 93. 4a, lāneden: ḫāneden D. 
 94. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 877. s. 1009. 
 94. 2a. [göñül] D’den tamamlanmıştır. 
 94. 2b, āteş-i: āteşīn D.  
 94. 4a, ḳalur mıydı: alur mıydı D.  
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Alurdı destümi eylerdi ḫākden [hele] berter 
Ḥużūr-ı yārda yek ẕerre iʿtibārum olaydı 
 
Ṣadāsı çıḳmaz olur ol ḳadeḥ ki ola şikest 
Şikāyet itmez idüm senden inkisārum olaydı 
 
Bilürdi ḳadrümi Nābī zamāne cümleden efzūn 
Benim de il gibi ṭabʿumla iftiḫārum olaydı 

 

31b 
95. Āgāh Efendi 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Gördi taḥammül eyleyemez ʿaşḳ dāġına  
Pervāne düşdi dün gice şemʿüñ ocaġına 
 
ʿĀşıḳlaruñ fiġānı daḫı bī-eåer gibi  
Az ḳaldı kim gülüñ gire bülbül ḳulaġına  
 
Bir ḫˇāhişe ḳarārı mı var bī-ḳarārınuñ  
Biñ kerre düşdi būse elinden ayaġına  
 
Olmaz esīr-i şām-ı firāḳuñ żiyā-peẕīr 
Ḫurşīd nūrın itse de revġan çerāġına 
 
Aġyāruñ inkisārına Āgāh kim baḳar  
Ol şūḫ ile muʿāmelemüz olsa ṣaġına 
  
96. Ve lehû Āgāh  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Hīç ṣorma mübtelālaruñ aḥvāli bellidür 
Sen bī-vefāya dil virenüñ ḥāli bellidür  
 

                                                   
 94. 5a, [hele] D’den tamamlanmıştır. 
 95. Şerife Akpınar (2006). Âgâh Dîvânı ve İncelemesi, G. 326. s. 512. 
 96. Âgâh Dîvânı ve İncelemesi. G. 91. s. 277. 
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Gördüm kitāb-ı ḥüsnini tā āḫirine dek 
Mażmūn-ı ser-güẕeşt-i ḫaṭ u ḫāli bellidür 
 
Mümtāz ider mülāyemet-i ṭabʿ-ı ādemi 
Hindüñ ne deñlü sāde ise sāli bellidür  
 
Dāġından añla ehl-i dilüñ ḥasb-ı ḥālini 
Remmāl-i ʿaşḳ ḳurʿasınuñ fāli bellidür 
 
ʿAṣrında Bāyezīd ise ḳorlar mı ḥāline 
Āgāh şehr-i Āmidüñ eṭfāli bellidür  
 
97. Ve lehû Āgāh  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Dil ḫayālinde ḫayālüñ dil-i bī-tābdadur 
Gāh mey şīşede geh şīşe mey-i nābdadur 
 
Çekilür nāzı meger ol meh-i çār-ebrūnuñ 
Ḥüsninüñ arḳası şimdi iki miḥrābdadur 
 
Oldı ümmīdlerüñ ḥāṣılı ser-gerdānlıḳ 3a 
Ṣanki naḫl-i emelüñ rīşesi girdābdadur 3 
 
Yine ġafletle dil-i pür-heves olur teskīn 4a 
Ṭıfluñ āsāyişi var ise eger ḫˇābdadur 
 
Çarḫuñ evżāʿı ġalaṭ-baḫşını seyr it Āgāh 5a 
Bizi bir şemʿ ile yād itse de meh-tābdadur  

 

                                                   
 96. 4,  Bu beyitten sonra Âgâh Dîvânı ve İncelemesi’nde olup mecmuada yer almayan beyit 
şudur: 

Mir’āt-ı şerr u ḫayr-nümadur zamānemüz 
Diḳḳat olunsa herkesüñ aḥvāli bellidür 
Çarḫuñ ṣayılmaduḳ nesi ḳaldı ḥesābda 
Bir rūz-nāmedür ki meh ü sāli bellidür 
 96. 5a, ise: ise de M. 
 96. 5b, şehr-i: şehri D.  
 97. Âgâh Dîvânı ve İncelemesi. G. 61. s. 245. 
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32a  
98. Ve lehû Vālī7 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ġıdā-yı cān-fezādur nükhet-i pīrāhen-i mīnā 
Meger olmış dem-i ʿĪsī ile taḫmīr ten-i mīnā 
 
Neye mālik ise eyler niåāre zümre-i ʿirfān  
Dür ü gevherle pür olsa sezādur maḫzen-i mīnā  
 
İden her gice rūşen meclis-i şām-ı ġarībānı  
Ṣafā-yı rū-yı sāġardur şuʿā-ı gerden-i mīnā 
 
N’ola ger müjde-i bū-yı dimāġ-ı cānı ter itse  
Bahār-ı ġonçe-i dildür nesīm-i dāmen-i mīnā  
 
N’ola mīnā gibi yārāna itsem ser-fürū Vālī 
Bu ḥayåiyyetle yārüñ bezmi olmış mesken-i mīnā 

 
5b 
99. Ve lehû Vālī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
İdicek cām-ı zeri çün gül-i raʿnā ṣahbā 
Dil-i rindānı ider bülbül-i şeydā ṣahbā 
 
Niçe ʿālem ġamı bir laḥẓada zāyil eyler 
İttifāḳ itse eger sāġar-ı mīnā ṣahbā 
 
Yaşaduḳça ḫoş olur ṣoḥbeti åıḳlet virmez 
Ne ḳadar olsa kühen-sāl olur aʿlā ṣahbā 
 
 

                                                   
 98. Mustafa Okur (2006). Dîvân-ı Vâli-i Amedî. G. 3. s. 48.  
7 Nâbî’nin gazeline nazire olarak yazılmıştır.  
 98. 4a, ter: pür D. 
 98. 5b, ḥayåiyyetle yārüñ: haşmetle uyarak D. 
 99. Dîvân-ı Vâli-i Amedî. G. 10. s. 52. 
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Cebel-i tevbe erir āb-ṣıfat dehşetden 
Ser-i ḫumdan idicek ʿarż-ı tecellā ṣahbā 
 
Kām-rān eyler idi bir kese iḥsān olsa 
Yār u meh-tāb-ı bahār u şeb-i tenhā ṣahbā 
 
Ḳaysa döndürmez idi mest idip üftādelerin 
Şūḫ u şeng olmasa mānende-i Leylā ṣahbā 
 
Mā’ilüm bir büt-i mey-nūşa ki Vāli her gāh 
Yād-ı laʿliyle ider ʿālem-i ṣahbā ṣahbā 
 
100. Ve lehû Vālī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Rūy-ı dil-dārda olduḳça hüveydā ṣahbā 
Dil-i maḥzūna virür keyf-i dü-bālā ṣahbā 
 
Arturur fikr-i ruḫ-ı āl u leb-i mey-gūnı 
İtdürür maʿni-i rengīn dile inşā ṣahbā 
 
Şerbet-i laʿli ile gāh ider perverde 
Eylese ol büt-i raʿnā baña iʿṭā ṣahbā 

 
Ḳatı yüz virecek ālüfte degüldür ḥaẕer it 
Müştini başa urur vehle-i ūlā ṣahbā 
 
Ṭutuşurdı hele maʿmūre-i ʿālem yek-ser 
Nār-ı ālāmı eger itmese iṭfā ṣahbā 
 
Terkine ḳā’il olurdum ḳatı çoḳdan Vālī 
N’eyleyüm vāsıṭadur vuṣlata ammā ṣahbā 

 

 
                                                   

 99. 5a, bir kise iḥsān: bir gice āsān D.  
 100. Dîvân-ı Vâli-i Amedî,  G.13. s. 54. 
 100. 2b. inşā: ifşā D. 
 100. 3b, raʿnā: tersā D.  
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32b 
101. Ve lehû Vālī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Baḳ çeşm ü dest-i yāre güzel söylerüm saña 
Maṭbūʿ-ı her gürūh u niḥal söylerüm saña  
 
Ser-levḥa-i ruḫında degül ebruvān-ı zerd 
Dest-i ḳader keşīdesi ḥal söylerüm saña 
 
İncinme zāhidā baña yoḳdur ḥalāvetüñ 
Bu turş rūy ile ḫum-ı ḫal söylerüm saña 
 
ʿĪd irtesinde ancaḳ olur ʿayşa dest-res 
Ḫāṣıyyet-i ṣıyāmı kesel söylerüm saña 
 
Tā key hevā-yı kākül ü zülf-i dırāz-ı yār 
Sevdā-yı ḫām [u] ṭūl-i emel söylerüm saña 
 
Aġyāruñ iltifātına olma firīfte 
Aldanma çoḳ da mekr ü ḥıyel söylerüm saña 
 
Yoḳ ṣarf-ı naḳde ḳudretüm ey şūḫ n’eyleyüm 
Ben şāʿirem ḳaṣīde ġazel söylerüm saña 
 
Vālī dehānın öpmedüñ öpdürmedüñ baña 
Şimdi ne dirse yār maḥal söylerüm saña 
 
102. Ve lehû Vālī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Gördüm dehān-ı yāri ʿadem söylerüm saña 
Ey nūr-ı dīde ṣanma ki kem söylerüm saña 
 

                                                   
 101. Dîvân-ı Vâli-i Amedî. G. 6. s. 50. 

 101. Bu beyit Dîvân-ı Vâli-i Amedî ’de yoktur. 
 102. Dîvân-ı Vâli-i Amedî,  G. 4. s. 48. 
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Oldı ḫarāb-kerde-i efġān [u] nāle dil 
Vīrānezār-ı şehr-i ʿAcem söylerüm saña 
 
Seyr itdim ittifāḳi o mirʾāt-ı sīneyi 
Ḥaḳḳā ki ʿaks-ı nūr-ı ḳıdem söylerüm saña 
 
Ḳalsun ṣabāḥ-ı maḥşere ey şūḫ şekvemüz 
Ḫāṭırda her ne varsa o dem söylerüm saña 
 
Derd-i derūna fikr-i lebi bür’-i sāʿadur 
İsterseñ eyle tecribe em söylerüm saña 
 
Yoḳdur dehānı vaṣfına çoḳ da liyāḳatüm 
Bir ẕerredür ne bīş u ne kem söylerüm saña 
 
Yār ile itdügüm bu gice ʿayş u ʿişreti 
Ġayra dimezseñ eyle ḳasem söylerüm saña 
 
Eyler gedā-yı ḫāk-i rehüñ Vāliyā refīʿ 
Bir böyle ẕāt-ı ʿāli-himem söylerüm saña 

 

33a 
103. Ve lehû Vālī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
ʿAks olmasaydı gerdiş-i çarḫ-ı daġal baña 
Dāʾim olurdı mihr ile meh der-baġal baña 
 
Āsūde-gerd-i rāḥat idüm āh n’eyleyem 
Çeşm-i siyāhı eyledi mekr ü ḥıyel baña 
 
Ben rind-i bāde-nūşi-i cām-ı maḥabbetem 
Dehrüñ virür şarāb-ı ṣafāsı kesel baña 
 

                                                   
 102. 7a, ʿayş u: ẕevḳ-ı D. 
 103. Dîvân-ı Vâli-i Amedî,  G. 8. s. 51. 
 103. 2a, Āsūde-kerd: Āzāde-gerd D. 
 103. 3a, bāde-nūşi-yi: bāde-nūş-ı D. 
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Maḥrūm-ı bezm-i vuṣlat idüp ʿaşḳ-ı kīne-cū 
Hem-ṣoḥbet eyledi ġamı rūz-ı ezel baña 
 
Vālī bu ṭabʿ ile nice āşüfte olmayam 
Aḥbābı düşmen eyledi şiʿr ü ġazel baña 
 
104. Ve lehû Vālī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Müşerref itdi o meh-rū bizi bu şeb ne ʿaceb 
ʿAceb ki ḫāṭıra düşdük ʿaceb ʿaceb ne ʿaceb 
 
O şūḫ-ı tāze vü ḫod-rū-yı mest-i nev-resden 
Ẓuhūr-ı şerm ü ḥicāb u ḥayā edeb ne ʿaceb 
 
Görilmemişdi bu da çesm-i bī-emānında 
Nigāh-ı luṭfına yārüñ nedür sebeb ne ʿaceb  
 
Cünūnum itdi füzūn āşnā nigehler ile 
Bu gūne baḫş-ı kerem çeşm-i pür-ġażab ne ʿaceb  
 
Taʿaccübüñ yiri yoḳ çoḳ da ṣunʿ-ı Bārīde 
İderse bir ḳula iʿṭā cihānı hep ne ʿaceb 
 
Taraṣṣud üzre iken ḥarf-i şetm ü düşnāma 
Bedīhi luṭf ile iḥsān-ı nūş-ı leb ne ʿaceb 
 
Olursa luṭf-ı Ḫudā-dād bir kese Vālī 
Teveccüh eylese iḳbāl-i bī-taʿab ne ʿaceb  
 
 
 

                                                   
 104. Dîvân-ı Vâli-i Amedî,  G.20. s. 59. 
 104. 3b, bī-emānında: bī-imānından D.  
 104. 6a, ḥarf-i şetm ü düşnāma: ḥarf-i sitem-i düşnāma M. 
 104. 7a, dād-ı berkese: dād-ı bir kese M. 
 104. 7b, bī-taʿab: bī-tāb M. 
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105. Ve lehû Vālī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Cemʿ oldı yine bezmüme cānāneler bu şeb 
Yüz sürdi āstāneme mey-ḫāneler bu şeb 
 
Nūr-ı ruḫ-ı bütān ile toldı o deñlü kim 
Ḥasret-keş oldı ḫāneme büt-ḫāneler bu şeb 
 
Raḳḳāṣ-ı şūḫ [u] şeng-ṣıfat raḳṣa girdiler 
Devr-i ṣafāda sāġar u peymāneler bu şeb 
 
Germ oldı sūz u sāz ile meclis o gūne kim 
Eflāki ṭutdı naʿre-i mestāneler bu şeb 
 
Ḳurb-ı çerāġa Vāli duḫān-ı sürūrdan 
Reh-yāb-ı vuṣlat olmadı pervāneler bu şeb 

 
33b 
106. Ve lehû Vālī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Gāhī gürūh-ı ḫaste-dilāna teraḥḥum it 
Biñ ḫışm-ı cān-güdāza bedel bir tebessüm it 
 
Ögren lisān-ı ʿaṣrı rüsūm-ı zamāneyi 
Baḳ ṭabʿ-ı nāsa vaḳte münāsib tekellüm it 
 
Pest eyle cezr ü medd-i muhīt-i zamāneyi 
Ey ḳulzüm-i sirişk-i ḫacālet telāṭum it  
 
Ḳaṣduñ ḥuṣūl-ı kām ise gösterme ʿacz u āh  
Virdükçe ẓulme yār teraḳḳī-i taẓallum it 
 
Vaṣf-ı lebinde cūşa getür feyż-i tabʿ ile 
Vālī hezār ḫāme-i rengīn terennüm it 

                                                   
 105. Dîvân-ı Vâli-i Amedî,  G. 26. s. 62. 
 105. 5a, duḫān: ruḫām M. 
 106. Dîvân-ı Vâli-i Amedî,  G. 26. s. 62. 
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107. Ve lehû Vālī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Yine ʿaks-ı ruḫ-ı dil-ber dil-i pür-tāba düşmişdür 
Ṣanursın pertev-i mehdür ki rūy-ı āba düşmişdür 
 
Nesīm-i himmet ile olmadı sāḥil-nişīn hergiz  
Cihānda fülk-i ʿişret gūyiyā gird-āba düşmişdür 
 
Dökülmiş ʿārıżuñ üstinde gīsūlar mıdur yoḳsa 
Ya sünbül sāyesidür şuʿle-i meh-tāba düşmişdür 
 
Degüldür bir nefes sevdā-yı zülf-i yārdan ḫālī 
Dil-i pür-sūz anuñçün böyle pīç u tāba düşmişdür 
 
Bu şeb bezm-i ḥarīfān ẕevḳ ile leb-rīz imiş Vālī 
Meger kim şiʿr-i Vālī ḫāṭır-ı aḥbāba düşmişdür 
 
108. Ve lehû Vālī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Feyż-i ṣafā ki reng-i ruḫ-ı dil-berümdedür 
Teʿåīr-i tābişi nigeh-i kemterümdedür 
 
Tābende oldı kevkebe-i baḫtum öyle kim 
Hemvāre mihr ü meh ḥased-i aḫterümdedür 
 
Ey meh bugün viṣālde az görme yaşımı 
Ṭūfān-ı Nūḥ dünki gibi ḫāṭırumdadur 
 
Cismüm ki behre-yāb olalı sūz-ı ʿaşḳdan 
Āyīne zīr-i minnet-i ḫākisterümdedür 
 
Hem-sāye-i hümā-yı saʿādet olur mıyum 
Vālī hevā-yı kākül-i dil-ber serümdedür 
 

                                                   
 107. Dîvân-ı Vâli-i Amedî,  G. 55. s. 79. 
 108. Dîvân-ı Vâli-i Amedî,  G. 55. s. 79. 
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34a 
109. Ve lehû Vālī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Gāhī ʿitāb-ı ġamze-i ḫūbāna ḳāniʿ ol 
Gāhī nigāh-ı nergis-i mestāna ḳāniʿ ol 
 
İtme neşāṭ u ʿayş temennā zamāneden 
Yaʿḳūb gibi Külbe-i Aḥzāna ḳāniʿ ol 
 
Her şuʿle-ḫūyuñ olma ṭalebkār-ı sūzişi 
Pervānevār şemʿ-i şebistāna ḳāniʿ ol 
 
Yoḳdur bu gülsitānda saña [çün] ṭarab naṣīb 
Ey ʿandelīb nāle vü efgāna ḳāniʿ ol 
 
Ümmīd-i bezm-i vuṣlatı terk eyle Vāliyā 
Fikr-i nigār u gūşe-i hicrāna ḳāniʿ ol 
 
110. Ve lehû Vālī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ḥaẕer ḳılmaz o meh-rū ʿāşıḳuñ āh u enīninden 
Fiġān çeşm-i siyāh u ġamze-i siḥr-āferīninden 
 
Kerem ḳıl sāḳiyā baña yetişdür bāde-i gül-reng 
Ki būy-ı sirke aldum zāhidüñ çīn-i cebīninden 
 
ʿAceb dest-i nigāhıyla olur mı mīve-çīn olmaḳ 
Yine bir ṭarz-ı ḫāṣ ile nihāl-i nāzenīninden 
 
Ser-i kūyında yārüñ maḥrem-i vaṣl oldı gitdükçe 
Tesellī-yāb iken dil bir nigāh-ı kemterīninden 

                                                   
 109. Dîvân-ı Vâli-i Amedî,  G. 239. s. 184. 
 109. 4a, Yoḳdur: Olmaz D. 
 110. Dîvân-ı Vâli-i Amedî, G. 269. s. 200. 
 110. 2a, gül-reng: gül-gūn D.  
 110. 4a, vaṣl: nāz D. 
 110. 4a, vaṣl: nāz D. 
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Görürse cümle yārān-ı ṣafā bu şiʿrüñ ey Vālī 
Muḳarrerdür yine bir neş’e-yāb olmaḳ zemīninden 
 
111. Ve lehû Vālī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Vuṣlat-ı gül yoḳ ḥarīf-i zaḫm-ı yār olmaḳ çetin 
Yār ile aġyār u aġyār ile yār olmaḳ çetin 
 
Ülfetüñ mümkin olurdı ʿāşıḳ-ı nālān ile 
Sūz-ı ʿaşḳ ile göñül pür-inkisār olmaḳ çetin 
 
Sübḥa vü seccāde ile zāhid olmaḳ sehldür 
ʿĀşıḳ-ı şeydā vü rind-i bāde-ḫˇār olmaḳ çetin 
 
Ey felek n’itdüm saña bunca işüm ʿaks eyledüñ 
Nā-tüvān itdüñ vücūdum saña yār olmaḳ çetin 
 
Vāliyā meydān-ı naẓmı hep sen itdüñ böyle teng 
Saʿy ḳıl yārān içinde şermsār olmaḳ çetin 
 
34b 
112. Ve lehû Vālī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Mesned-i faḳra giçüp şāh-ı muʿaẓẓamcasına  
Terk-i iḳlīm-i fenā eyledüm Edhemcesine 
 
Ḳaldı maḥrūm-ı ebed cennet-i dīdāruñdan 
Dāne-i ḫālüñe meyl itmeyen Ādemcesine 
 

                                                   
 110. 5a, Görürse cümle yārān-ı safā bu şi‘rüñ ey Vālī: Görürse Vāli yārān-ı safā bu si‘r-i nev-
tarhın D. 
 111. Dîvân-ı Vâli-i Amedî, G. 264. s. 197. 
 111. 2b, Sūz-ı ʿaşḳ ile: Senin cevrinle D.  
 111. 3b,  zāhid: ʿāşıḳ M.  
 112. Dîvân-ı Vâli-i Amedî, G. 305. s. 221. 
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Rişte-i cān-ı ġarībān ser-i kūyuñda begüm 
Düşmiş eṭrāf-ı ʿaraḳ-çīnüñe perçemcesine 
 
Tāze cān buldı yine ʿāşıḳ-ı pejmürdelerüñ 
Dem-i cān-baḫşuñ ile ʿĪsi-i Meryemcesine 
 
Zūr-bāzū-yı süḫan birle bugün ey Vālī 
Milket-i naẓma emīrem yine Rüstemcesine 
 
113. Vālī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Bir dem daġıtma rūyına zülf-i nigārumı 
Döndürme ey ṣabā varaḳ-ı iʿtibārumı 
 
Gül mevsiminde nāle vü efġān ile ḫoşem 
Yā Rab ḫazāna itme mübeddel bahārumı 
 
ʿArż itme cām-ı mihrüñi ey çarḫ-i dūn ki ben 
Virmem şarāb-ı Kevåere ẕevḳ-ı ḫumārumı 
 
Ben kim şehīd-i ḫançer-i nāz u kirişmeem 
İtsün ziyāret ehl-i maḥabbet mezārumı 
 
Ḥayfā ki āftāb-ı ḳadeḥ itmeden ṭulūʿ 
Vālī siyāh eyledi ġam rūzgārumı 
 
114. Ve lehû Vālī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Olmazuz naġme-serā her büte nāḳūs gibi 
Ṭoludur gūşumuz āvāze ile kūs gibi 
 
 

                                                   
 112. 3a, ġarībān:‘araḳ-çīn D. 
 113. Dîvân-ı Vâli-i Amedî, G. 376. s. 262. 
 113. 3a, dūn: tut D. 
 114. Dîvân-ı Vâli-i Amedî, G. 381. s. 264. 
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ʿĀşıḳa vaʿde-i firdevs ü hem āġūş-ı ḥūr 
Ẕevḳ-baḫşā olamaz müjde-i pā-būs gibi 
 
Maḥż-ı taḳlīddür erbāb-ı ḥaḳīḳat olmaz 
Bilmeyen şāhid-i maḳṣūdını maḥsūs gibi 
 
Ḫāṭır-ı mihr cilāsı yine muġber görünür 
Naḳş-ı ümmīd o āyīnede maʿkūs gibi  
 
Vāliyā kevkeb-i iḳbāli sipihrüñ görinür 
Çeşm-i dānāda Zuḥal ṭalʿat-ı menḥūs gibi  
 
115. Ve lehû Vālī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
35a 
Açmış ḳabā-yı sūseni ey sīm-ten seni 
Ebr-i siyehde mihr ṣanur her gören seni 
 
Olsañ ʿaceb mi velvele-ārā-yı kāʾināt 
İtmiş Ḫudā şehen-şeh-i mülk-i fiten seni 
 
Pervāzı ʿāli miåli bulınmaz perī iken 
Lāyıḳ mı böyle rām ide her Ehremen seni 
 
Taʿlīm-i vaḥşet itmek içün deşt deşt arar 
Ey āhu-yı remīde ġazāl-i Ḫoten seni 
 
Bu cilve vü ḫırām u bu esbāb-ı ḥüsn ile  
Sermāye itse vechi var ehl-i süḫan seni 
 
Ey ġam ne deñlü olsa da mümted müfāraḳat 
Ne sen beni ferāmuş idersin ne ben seni 

                                                   
 114. 3b, maḳṣūdını maḥsūs: ümmīdini mahbūs D. 
 115. Dîvân-ı Vâli-i Amedî,  G. 377. s. 262. 
 115. 5,  Bu beyitten sonra Dîvân-ı Vâli-i Amedî ’de olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Cevher gibi azîmet izzetle ol azîz 
Tezlîl çekmesin katı kayd-ı vatan seni 
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ʿArż-ı vedād u ḥubbını ebnā-yı ʿālemüñ 
 Maḳsūduñ imtiḥān ise ger yoḳla sen seni 
 
Sulṭān-ı vaḳt olur ne ḳadar olsa da ḥazīn 
Ṣarduḳça gāhi sīneye Vālī Ḥasan seni 
 
116. Ġazeliyyāt-ı Emīrī Çelebi  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Bükilse ḳaddi olur pīr-i nā-tüvān tenhā 
Çıḳınca tīr ḳalur ḫāne-i kemān tenhā 
 
Ne ẕevḳ ḥāṣıl olur ādeme eger olsa 
Naʿīm-i gülşen-i firdevs-i cāvidān tenhā 
 
Ne gül olaydı ne bülbül ne elde sāġar-ı mül 
Yaḳardı āteşe gülzārı bāġbān tenhā 
 
Ḫayāl-i yār da gelse derūna yir bulmaz 
Binā-yı dilde eåer yoḳ serāy-ı cān tenhā 
 
Bu āşyāndan Emīrī hümā-yı devlet uçar 
Ḳalur çü sāye hemān maġz-ı üstüḫān tenhā  
 
117. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Al naḳd-i dili būs-ı leb-i pür-nemekīn ṣat 
Bāzār-ı teġāfülde biter çīn-i cebīn ṣat 
 
Gīsū-yı ʿıṭır-sāzlaruñ eyle perīşān 
Āşüftelere sünbül-i Firdevs-i berīn ṣat 
 

                                                   
 115. 7a,  ʿArż-ı vedād u ḥubbını ebnā-yı ʿālemüñ: ‘Arz u dâd hasiyyeti ebnâ-yı zamânın D.  
 116. Emîrî, Muhammed El-Amîdî, DÎVÂNÇE, İstanbul Millet Kütüphanesi AEmnz40, v. 7a. 
 116. 1a, Bükilse: Bükünce D.  
 116. 3b, gülşen-i: cennet ü D. 
 116. 4b, serāy-ı: ḥarīm D.  
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Bülbül o gülüñ ābını āġyārlar aldı 
Sen sūz ile gülşende hemān āh u enīn ṣat 
 
Fehm eyle girān-māye olan dürr-i kelāmı 
Ḳīrāṭ ile mīzān-ı tefekkürde åemīn ṣat 
 
Bu deşt-i nev-āyīn-i maʿānīde Emīrī 
Yārān-ı süḫan-pervere bir tāze zemīn ṣat 

 

35b 
118. Ve lehû Emīrī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Keşf-i rāz itme göñül çeşmine rindānelik it 
Āşnā olma ṣaḳın mest ile bīgānelik it  
 
Kimsenüñ şemʿ-i şeb-efrūzını söndürme ṣaḳın 
Ḳudretüñ var ise eṭrāfına pervānelik it 
 
Gāh zülfini ḫayāl eyle gehī laʿl-i lebin 
Gāh mestāne olup gāhi de dīvānelik it 
 
Bizde feryād u fiġān itmege ṭāḳat yoḳdur 
Ey sitem-cū bize cevr itme de merdānelik it 
 
Heves-i meşreb-i eṭfāli Emīrī terk it 
Şimdiden ṣoñra mühim-sāzi-i pīrānelik it 
 
119. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Leb-teşnegān-ı cām-ı ṣafādur ṣabāḥ-ı ʿīd 
Bir neşʾe-baḫş-ı rūḥ-fezādur ṣabāḥ-ı ʿīd 
 
Zerrīn libāsla seyre çıḳarsa o āftāb 
Neẓẓāre-çīn-i hüṣne ṣalādur ṣabāḥ-ı ʿīd 

                                                   
 118. 2a, söndürme: söyündürme M. 
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Tebrīk-i ʿīd vāsıṭadur vaṣl-ı dil-bere  
ʿUşşāḳa būse çehre-nümādur ṣabāḥ-ı ʿīd 
 
Ey ṭıfl-ı dil o şāha yetīmāne var buluş 
Naḳdīne-pāş-ı dest-i ʿaṭādur ṣabāḥ-ı ʿīd 
 
İmsākiyāna ḫāne-i fülkden Emīriyā 
Şeb-mānde ḳurṣ-ı māh-ı ġıdādur ṣabāḥ-ı ʿīd 
 
120. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Neş’et[?]-i laʿl-i yār dil-i ḫurremümdedür 
Āb-ı ḥayāt bāde-i cām-ı Cemümdedür 
 
Şemşīr-i tīr-i ġamze baña kārger degül 
Esmā-yı ḥüsn nüsḫaları perçemümdedür 
 
Bī-hecr-i yār ẕevḳ-ı viṣālüñ ne luṭfı var 
Feyż-i neşāṭ-ı bāde ḫumār-ı ġamumdadur 
 
Ey şemʿ-i şeb-fürūz senüñ rūşenālıġuñ 
Teʾåīr-i sūz-ı āteş-i ṣubḥ[ī]-demümdedür 
 
Her nev-demīde ġonçe-i naẓmuñ Emīriyā 
Rāz-ı güşāyişi dehen-i ebkemümdedür 

 
36a 
121. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ol serv-i sehī-ḳadd ile tenhāda bulunduḳ 
Pāyına düşüp rütbede aʿlāda bulunduḳ 
 
Būs-ı leb-i dil-dārda bu şeb var idi furṣat 
Medhūş-ı siyeh-mesti-i ṣahbāda bulunduḳ 
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ʿUşşāḳını ḳatl eyler iken ol şeh-i ḫūbān 
Ol maʿrekede biz daḫı āmāde bulunduḳ 
 
ʿĀġūş-ı merām-baḫşına aldı anı aġyār 
Her şūḫ-ı sitemkāra ki dil-dāde bulunduḳ 
 
Bu nev ġazelüñ naḳşını gördük ki Emīrī 
Ḥayret-zede taṣvīr gibi sāde bulunduḳ 
 
122. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ol şūḫ gibi āfet-i devrān kimi gördüñ 
Yā bencileyin derd ile nālān kimi gördüñ 
 
Dünyāyı felek ḫayli zamāndur ṭolaşursun 
Devrüñde ʿaceb ḫurrem ü ḫandān kimi gördüñ 
 
Bu gülşenüñ ey serv-i sehī ḫār u ḫasından 
Āzāde olup ber-zede-dāmān kimi gördüñ 
 
Ḫātem bilür ebnā-yı zamān her biri kendin 
Sen merd-i ʿaṭā ṣāḥib-i iḥsān kimi gördüñ 
 
ʿİşretkede-i bezm-i cihān içre Emīrī 
Tā ṣubḥa degin şemʿ-i fürūzān kimi gördüñ 
 
123. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Bī-yār göñül gülşene tenhā niye geldüñ 
Gül yoḳ çemene bülbül-i şeydā niye geldüñ 
 
Bu mürde-dil-i zāra ḫayālüñ gibi gel git 
Kim dir saña ey rūḥ-ı muṣaffā niye geldüñ 
 
Üftādelere çün yoġ idi mīve-i vaṣluñ 
Bu gülşene ey serv-i dilārā niye geldüñ 
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Revnaḳ-şiken-i ʿārıż-ı yār olmaduñ āḫir 
Ey ḫaṭṭ-ı siyeh bāʿiå-i sevdā niye geldüñ 
 
Ḫoş vāsıṭadur ṣor leb-i laʿlinden Emīrī 
Teşrīf idüp ḫānemi tenhā niye geldüñ 

 

36b 
124. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
İçüp şarāb-ı zīb [ü] feri n’eyleseñ gerek 
Ṣoñra ḫumār-ı derd-i seri n’eyleseñ gerek 
 
Ṣarf eyle rūy-ı zerd ile eşk-i nedāmeti 
Cemʿ eyleyüp bu sīm ü zeri n’eyleseñ gerek 
 
Her dem firāḳ-ı laʿlüñ ile eşk-bār iken 
Ḳan aġladup bu çeşm-i teri n’eyleseñ gerek 
 
Ẕevḳ-ı viṣāle dilde ki ḫˇāhiş bulınmaya  
Rām eyleyüp o ʿişvegeri n’eyleseñ gerek 
 
Her bār Emīri sāḥa-i kūy-ı vaṭanda ol 
Geşt ü güẕār-ı baḥr u beri n’eyleseñ gerek 
 
125. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Vir naḳd-i cānı būs-ı ruḫ-ı dil-fezāsın al 
Vuṣlat deminde sen daḫı ḳanın bahāsın al 
 
Bu beyʿgāh-ı sāḥa-i Mıṣr-ı melāḥatüñ 
Bir şūḫ-ı nev-resīde-i Yūsuf-liḳāsın al 
 
Keştī-nişeste lücce-i girdāb-ı ġamdayuz 
Ey nā-ḫudāy çāre ne başdan-ḳarasın al 
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Ey ṭıfl-ı nev-resīde dilüñ dest-gīri ol 
Pīrān-ı köhne-sāl-i ġamuñ ḫayr duʿāsın al 
 
Ebnā-yı cinse olma muʿārıż Emīriyā 
Dem-beste ol zamānede ḫalḳuñ rıżāsın al 
 
126. Ve lehû Emīrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Hevā-yı ʿaşḳ ile āşüfte vü perīşān ol 
Ne zülf-i yāre göñül vir ne dön peşīmān ol 
 
Fütādegān-ı ġam-ı ʿaşḳuñ ey elif-ḳāmet 
Teraḥḥum eyle elin ṭut ʿaṣā-yı pīrān ol 
 
Girān niʿmet-i dehre gürisne-çeşm olma 
Kef-i ḳanāʿat ile seng-horde mīzān ol 
 
Şeb-i viṣālde cām-ı şarāb-ı laʿlüñden  
Esīr-i çeşm-i siyeh-mestüñe ḳadeḥ-rān ol 
 
Zamān-ı ʿīd-i viṣāle Emīri ṣabr itme 
Bu ṣaydgāhda ol şehsüvāra ḳurbān ol 

 

37a 
127. Ve lehû Emīrī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Açılur ġonçeveş iẓhār-ı dāġ-ı āteşīn itsem 
O gül ḫandān olur ben nāle-i āh [u] enīn itsem 
 
Nigāh-ı merḥamet-āmīz-i çeşm-i yārdan geçdüm 
Dili ol fitnekāruñ ḳayd-ı zülfinden emīn itsem 
 
O şūḫ-ı türş-rūdan ol ḳadar muḫtel-mizācem kim  
Dilümde telḫ olur şehd-i lebüñ iskencebīn itsem 
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Olur berg-i gül-i ḫurşīd-i ʿālem-sūz şebnem-rīz 
Ḫayāl-i rūy-ı yāre bir nigāh-ı āteşīn itsem 
 
Emīrī ġonçe-i mażmūn-ı Āgāh-ı süḫan-dānı 
Sezādur zīver-i ṭarf-ı külāh-ı āferīn itsem 
 
128. Ve lehû Emīrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Nihāl-perver olan ṣaḥn-ı gülsitān degülem 
O serv-i ser-keşe şāyeste bāġbān degülem 
 
Ne nūş-ı sāġar-ı vuṣlat ne būse-çīn-i lebem 
O neşʾeden hele maḫmūr-ı ser-girān degülem 
 
Nuḳūd-ı nāsere-i sikke-ḫāne-i hecrem  
Metāʿ-ı vaṣla sezā naḳd-i rāygān degülem 
 
O şāh-ı ḥüsne ne deñlü taḳarrüb itsem de 
Murādum üzre yine şād [u] kām-rān degülem 
 
O çeşm-i meste Emīrī ne söyleyem bilmem 
Nigāh-ı nāzı gibi şūḫ-ı nüktedān degülem 
 
129. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Cām olsa idüm būs-ı leb-i dil-ber iderdüm 
Āyīne olaydum ruḫını manẓar iderdüm 
 
Ḳurbiyyete ol şemʿe eger ḳudretüm olsa 
Pervāne gibi kendime bāl ü per iderdüm 
 
Bir kerre o meh dāʾire-i vuṣlata girse 
Āġūşa uṣūliyle çeküp çenber iderdüm 
 
Sen vaḳt-i sürūrumda da ey ġam dile gelseñ 
Ol ḫāne senüñdür saña da bir yer iderdüm 
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Rām olduġını bilsem Emīrī ben o ṭıfluñ 
Ser-meşḳ-i sevād-ı ḫaṭını ezber iderdüm  

 

37b 
130. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Dem-besteyem şikeste-zebān-ı ḳalem miyem 
Taṣvīr-i ḥayret-āver-i naḳş-ı ṣanem miyem 
 
Ey şūḫ-ı dil-sitān cemīlüñ nedür bana 
Nūş-ı şarāb-ı laʿlüñ ile müttehem miyem 
 
Biñ kerre ṭaşa çaldı beni zer-ger-i felek 
Bilmem ʿayār-ı ḳadrimi kim bīş u kem miyem 
 
Ey çarḫ-ı dil-siyāh neden minnetüñ baña 
İḳbāl-i cāh-ı devlet ile muḥteşem miyem 
 
Kālā-furūş-ı derd ṣadāsın bülend ider 
Sūḳ-ı belāda bilmem Emīrī aṣam mıyam 
 
131. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Dil-şād olur maḥalle-i cānānı bekleyen 
Taḫṣīl-i kām ider der-i sulṭānı bekleyen 
 
Bir gün viṣāl şūrbasın elbette nūş ider 
Derd-i miḥenle tekye-i hicrānı bekleyen 
 
Ülfet ider o çeşm-i siyeh-mest-i nāz ile 
Mānend-i sürme ḫāk-i Ṣıfāhānı bekleyen 
 
 

                                                   
 130. Bu gazel (Altuner 1989: 71)’de “Emîrî” bahsinde yer aldığından söz konusu şahsın şairin 
18. yüzyılda yaşayan Diyarbakırlı Emîrî olduğu anlaşılmıştır.  
 129. 4a, dil-siyāh: dil-sitān M. 
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Yūsuf-miåāl ḥüsn ile yektā olur mı hīç 
Her ḳaʿr-ı çāh-ı gūşe-i zindānı bekleyen 
 
Bolur Emīri dāmen-i Leylāya dest-res 
Mecnūnvār deşt-i beyābānı bekleyen 
 
132. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Yārüñ şeref-i ḥüsn-i liḳāsın ne bilürsin 
Mihrüñ eåer-i nūr-ı żiyāsın ne bilürsin 
 
Var nüsḫa-i maʿcūnuñı ṣat ḫalḳa ṭabībā 
Sen derdümüñ eczāʾ-ı devāsın ne bilürsin 
 
Erbāb-ı dilüñ nīk ü bed fiʿline baḳma 
Göñlinde olan ḫavf [u] recāsın ne bilürsin 
 
İrsen de göñül kişver-i bendergeh-i vaṣla 
Ġurbet-zedesin beyʿ ü şirāsın ne bilürsün 
 
Mīzān-ı tefekkürde dür-i naẓmuñ Emīrī 
Nābī gibi sencīde-edāsın ne bilürsin 
38a 
133. Ve lehû Emīrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ḫam oldı ḳaddümüz ebrū-yı cān-sitān dimeden 
Nişān-ı tīr-i ġamuz bir ḳaşı kemān dimeden 
 
Ümīd-i vaṣl ile āḫir dilümde tüy bitdi 
Ẓuhūr ider mi ʿaceb ol ḫaṭ-ı nihān dimeden 
 
Dile ḥavāle ider tīr-i cevri pey-der-pey 
O şāh-ı ḥüsne uṣandum amān amān dimeden 
 
Hezār ḫār-ı cefā sedd-i rāh olur dilde 
Henūz seyr-i çemen geşt-i gülsitān dimeden 
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Hevā-yı ʿaşḳ ile āḫir Emīri pīr oldum 
Ḳocar mıyum ʿacabā tāze bir cüvān dimeden 
 
134. Ve lehû Emīrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ṣafāmuz artdı ẓuhūr-ı ḫaṭ-ı nigāra göre 
Bu deñlü āyinemüzde olan ġubāra göre 
 
Hemīşe berg-i ḫazān-dīdeveş bu gülşende 
Taḥarrük eyle göñül sen de rūzgāra göre  
  
Bu gülşenüñ güli dāġ-ı ciger-nişīnümdür 
O lāle-ḫadde ki ḫāl-i siyeh bahāra göre 
 
Viṣāli ḳaryesini mālikāne eyler idüm 
Buyursa ruḳʿamı ol şāh der-kenāra göre 
 
Emīri vażʿ-ı kibāra taḥammül eyler idüm 
Keremleri de olaydı bu iftiḫāra göre 
 
135. Ve lehû Emīrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
O şāh-ı ḥüsne gerek ilticā da vaḳtinde 
Ḥuṣūl-i kāma sebebdür recā da vaḳtinde 
 
İfāde eyle ṣabā ḥāl-i ʿāşıḳ-ı zārı 
O şūḫ-ı ġonçe-feme bir güşāde vaḳtinde  
 
Helāke vaʿdeler eyler dönüp teġāfül ider 
Kerīm odur k’ide vaʿde vefā da vaḳtinde 
 
Zamāne ḫalḳı ile imtizāca bāʿiådür 
Kişiye lāzım olurmış riyā da vaḳtinde 
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O gül-ʿiẕāra Emīrī niyāza vāsıṭadur  
Bu naẓm-ı tāze bu rengīn-edā da vaḳtinde 

 

38b 
136. Ve lehû Emīrī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Mest-i ʿaşḳem ben eger sāġar-ı cām olmasa da  
Yārsız nūş idemem bāde ḥarām olmasa da 
 
Ḫāl-i pür-fitne ile zülfine dil-dādelerüz 
Murġ-ı pā-bend-i ġamuz dāne vü dām olmasa da  
  
Vaṣla iḳdām iderüz ʿāşıḳ-ı hicrān-zedeyüz 
Dil-i pür-ḥasretümüz nāʾil-i kām olmasa da 
 
Yine biz cān ataruz çīn-i kemend-i zülfe 
Eger o āhu-yı vaḥşī bize rām olmasa da 
 
Bāġ-ı naẓmını Emīrī gül-i pür-ḫande ider 
Ne ḳadar bülbül-i ṭabʿında ġarām olmasa da 
 
137. Ve lehû Emīrī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Būs-ı laʿliyle göñül şādān ola yā olmaya 
Ġonçe-i ümmīdümüz ḫandān ola yā olmaya 
 
İtme teşrīfin temennā ol meh-i her-cāyinüñ 
Gelse de ġam-ḫāneñe mihmān ola yā olmaya  
 
Ḫaṭ ber-āver olmadan beyʿ it metāʿ-ı vaṣlını 
Kim bilür encāmını erzān ola yā olmaya 
 
Nāḫun-ı himmetle ḥall it ʿuḳde-i āmālüñi 
Kār-ı düşvāruñ gerek āsān ola yā olmaya 
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Zāde-i ṭabʿ-ı süḫandānuñ Emīrī Āgehüñ 
Naẓm-ı rūḥ-efzāsına aḳrān ola yā olmaya 
 
138. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
  
Ser-geşteyem o zülf[i] perīşān iderse de 
Dönmem egerçi ḫāk ile yeksān iderse de  
 
Bu gülsitān-ı fāni hezārını aġladur 
Bir nev-resīde ġonçe-i ḫandān iderse de 
 
Naḫvet-fürūş-ı dehr olup aldanma rūzgār 
Vefḳ-i murāduñ üzre şitābān iderse de 
 
Peymāne-i neşāṭını pür-ḫūn ider felek 
Bir merdi bezm-i devlete şāyān iderse de 
 
ʿĀrif ḥased ider mi Emīrī bu dehr-i dūn 
Nā-dānı ʿizz ü cāh ile zī-şān iderse de  

 

39a 
139. Ve lehû Emīrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ḫuṭūr idince ḫaṭ [u] zülf-i yār ḫāṭıruma 
Ne fitneler getürür rūzgār ḫāṭıruma 
 
Zücāc-ı āyinemüz seng-i sürmeden meksūr 
Nefes-bürīde gelür inkisār ḫāṭıruma 
 
Ḫayāl-i ḫāl-i ruḫ-ı dāġ-ı dil-nişīn olalı 
Çerāġ-ı āteş [olur] lālezār ḫāṭıruma 
 
Nesīm-i nükhet-i gīsūlar ile gelmekde 
Hezār ḳāfile-i müşk-bār ḫāṭıruma 

                                                   
 131. 3a,Naḫvet-fürūş: Naḫvet-fürūz M. 
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Emīri lehçe-i şūḫ-ı Faṣīḥden geldi 
Bu naẓm-ı nādire-i pür-şiʿār ḫāṭıruma 
 
140. Ve lehû Emīrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Göñül ḥavādiå-i zülf-i dü-tāyı depretme 
O ḫufte ejder-i genc-i belāyı depretme 
 
Cihānı ġarḳa-i seyl-i sirişk ider çeşmüm 
Derūn-ı dilde olan mā-cerāyı depretme 
 
Felek ḥaẕer o şeh-i ġamzekār devrinde 
Rüsūm-ı fitneden el çek cefāyı depretme 
 
Neşāṭ-ı cām-ı leb-i yār var iken zāhid 
Şarāb-ı Kevåeri añma riyāyı depretme 
 
Emīri siḥr-i kelāmuñ degül naẓīre-peẕīr 
Zebān-ı ḫāme-i muʿciz-nümāyı depretme  
 
141. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
Ey dil girih-i zülf-i siyeh-fāmda ḳalma 
Minhāc-ı ḫaṭādur yüri gird-ābda ḳalma 
 
Ebrūları şevḳıyla göñül şuʿle-feşān ol 
Ḳandīl gibi gūşe-i miḥrābda ḳalma 
 
Āhumla o gül-ġonçe güşāde olur elbet 
Ey bülbül-i baḫtum gözüñ aç ḫˇābda ḳalma 
 
Pervāne olup şemʿ ile per-sūḫte çoḳdur  
Başuña dönem meclis-i aḥbābda ḳalma  
 
Tārīk şeb-i hecri ḫayāl eyle Emīrī 
Fikr-i ruḫ-ı dil-dār ile meh-tābda ḳalma  
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39b 
142. Ve lehû Emīrī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
ʿĀrıż-ı mihr-i cihān-tābuña zīnet virme 
Her naẓarda dil-i āyīneye ḥayret virme 
 
Saña teslīm iderüz gülleri bülbülleri de 
Bāġbān bir iki gün sen bize åıḳlet virme 
 
Bilürüz sāḫtedür sözlerüñ ey bü’l-hevesüm 
Faḫr idüp kendiñe ārāyiş-i naḫvet virme 
 
Dün raḳīb ḫāne-i dil-dāra giderken gördüm 
ʿAvdetinde aña yā Rabb selāmet virme 
 
O hümā-meşrebi ṣayd itmege saʿy itme Emīr 
Yoḳ yire ḳayda düşüp kendiñe zaḥmet virme 
 
143. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Bir ġonçe yoḳ mı bülbüle kāruñ nedür diye 
Bu gülşen içre nāle vü zāruñ nedür diye 
 
Kimdür o ḳanına ṣuṣamış ki o ḫūniye 
Bu ḳanlu gözlerinde ḫumāruñ nedür diye 
 
Hīç raḥm ider mi dāġ-ı dilüm seyr idüp o şūḫ 
Ḥāl-i derūn-ı sīne-figāruñ nedür diye 
 
Bu ṣaydgehde dāne-feşān oldum āḫirī 
Bir şāhbāz yoḳ ki şikāruñ nedür diye 
 
Ḫaṭ gelse rūy-ı yāre yaḳīn itmenem Emīr 
Mirʾāt-ı ḫāṭırunda ġubāruñ nedür diye 
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144. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Sevdüm o zülf-i ḫam-be-ḫamı gördügüm gibi 
Oldum esīr-i dām-ı ġamı gördügüm gibi 
 
Dil-ḫˇāhum üzre ʿālem-i rüʾyāda vāḳıʿā 
Āġūşa çekdüm ol ṣanemi gördügüm gibi 
 
Gülzāra geldi gözlerüñ aydın didi ṣabā 
Ol nev-resīde ġonce-femi gördügüm gibi 
 
Her mū tenümde nīşter-i ḫūn-feşān olur 
Müjgān-ı çeşm-i pür-sitemi gördügüm gibi 
 
Sevdim Emīri şāhid-i naḳş-ı zemīnini 
Bu naẓm-ı şūḫ-ı ser-ḳalemi gördügüm gibi  

 

40a 
145. Ve lehû Emīrī  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ṭarīḳ-i fāḳda buldum naẓar-ı rāḥatumı 
Ġıdā-yı rūḥ ideli kendüme ḳanāʿatümi 
 
Ẓuhūra çıḳmaz idi ṣubḥ-ı kāẕibi feleküñ 
Göreydi mihr-i cihān-tāb olan ṣadāḳatümi 
 
Nesīm ile o gül-i ġonçesin güşāde ider 
Zebān-zed itse eger şīve-i ẓarāfetümi 
 
Senüñ fütādeñüm ey serv-i cūy-bār-ı ümīd 
Çü sāye ʿarż idemem herkese ḳarābetümi 
 
Şarāb-ı laʿlini yārüñ Emīri içdükçe 
Dimāġa neşʾe virür artırur ḥarāretümi 

                                                   
144. 3a,  gül-i ġonçesin: gül-ġonçesin M.  
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146. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Dilde ġam-ı laʿlüñle mey-i nāb ṭurur mı 
Ṣad pāre olan şīşede hīç āb ṭurur mı 
 
Bu ḳāmet-i dil-keşle eger gülşene gitseñ 
Ḳarşuñda senüñ serv-i çemen-tāb ṭurur mı 
 
Aġyār ile sen şemʿ-i şeb-efrūzı görince 
Bu sūz ile pervāne-i bī-tāb ṭurur mı 
 
Keştī-i ümīd-i dilümi ḳor mı kenāra 
Deryā-yı taḥayyürdeki gird-āb ṭurur mı 
 
Aġyār ile āġeşte ola nergis-i mesti 
Çeşmümde Emīrī eåer-i ḫˇāb ṭurur mı 
 
147. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Çıḳdı yüze ḫaṭṭı ruḫ-ı āluñ yiri geldi 
Āyīnemüze jeng-i melālüñ yiri geldi 
 
Defʿ eyledi hecr-i sitemi ḫaṭṭ ile ol şāh 
Şimden girü teşrīf-i viṣālüñ yiri geldi 
 
Aġzumda iken laʿlüñi cānā niçün alduñ 
Bu müşkili ḥall eyle suʾālüñ yiri geldi 
 
Söyle sözüñ ol ġonçeye açılmadan evvel 
Ey bülbül-i şūrīde maḳālüñ yiri geldi 
 
Dirmişsin Emīrī mey içüp tāze severmiş 
Al boynuña zāhid ki vebālüñ yiri geldi 
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40b 
148. Ve lehû Emīrī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Erişdi ḫaṭṭı būs-ı ʿārıż-ı gül-fāma az ḳaldı 
Ḫaber vir rūze-dārān-ı ġama aḫşama az ḳaldı 
 
O çeşm-i sürme-dārı naḳş iderken levḥ-i ḫāṭırda 
Sükūta çekmege kendin zebān-ı ḫāme az ḳaldı 
 
Hümā-yı evc-i devlet gibi pervāz itme çoḳ sürmez 
Ṣalar bir gün seni elbet ḳażā bir dāma az ḳaldı 
 
İrād u maṣrafuñ ey ḫˇāce ancaḳ sen ḥesābın gör 
Yekūnuñ hep çekerler defter-i ḳassāma az ḳaldı 
 
Emīrī meşrebümce luṭf idüp dest-i temennāyı 
Teşebbüå itdirenler dāmen-i inʿāma az ḳaldı 
 
149. Ve lehû Emīrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Merġūb-ı ʿām olurdu ḫavāṣın revişleri 
Meyl itmeseydi semt-i nifāḳa menişleri 
 
Biñ zaḥm açar derūn-ı dile ehl-i devletüñ 
Seng-i girān-ı minnet olan serzenişleri 
 
Kem itdi ḳadr-i ʿālemi ḫāliṣ-ʿayār iken 
Şimdi zamāne ḫalḳınuñ aġzı gümüşleri 
 
Ḫavf üzreyüz taḥarrük-i güncişk [ü] gürbeden 
Terk itmenüz cesāret idüp kiş süpüşleri 
 
Pā-māl-i ʿār ider beni dāyim Emīriyā 
Nā-keslerin ṭaṣaddur idüp gösterişleri  
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150. Ve lehû Emīrī  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Bilmem nedür meserret ile ġam didükleri  
Birdür yanumda sūr ile mātem didükleri 
 
Āyīne gibi herkese keşf itme rāzuñı 
Bīgānedür zamānede maḥrem didükleri 
 
Bāʿiå ṭavāf-ı cennet-i kūy-ı nigārdur 
Zāhid riyā idüp saña ādem didükleri  
 
Şimdi nuḳūd-ı nāsere-i buḫledür revāc 
Kem-ḫarcdur ʿaṭā ile Ḥātem didükleri 
 
Ṣordum Emīri laʿl-i leb-i yār imiş meger 
Zaḫm-ı derūn-ı ʿāşıḳa merhem didükleri  

 

41a 
151. Ġazeliyat-ı æābit Efendi 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
O åemen-pīrehene uymış o fetvā-yı ḳabā 
Şāh-ı ḫūbān-ı cihāndur ve ʿaleyhi’l-fetvā 
 
Tende igne baṣacaḳ yir ḳomadı zaḫm urdı 
Sūzen-i ġamze bulupʿāşıḳ-ı zārı tenhā 
 
Gösterüp zaḫmını yāre bu gice ḳal diyerek 
Aġlamış sızlamış ālüfte  ṣarılmış ammā 
 
Ṭuymasun laʿlüñ ile mest idügin öykelenüp 
Bādenüñ ʿaḳlın alur sāḳi-i bezm-i ṣahbā 
 

                                                   
 151. Turgut Karacan (1991), Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yay. 
G. 14. s. 357. 
 151. 4a, Bādenüñ ʿaḳlın alur: Meyi ḳabdan ḳaba ḳor D. 
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æābitā ḫāme-i naẓmuñla biraz dilleşdüm 
Aña maḫṣūṣ gibi tāze-zebān-ı maʿnā 
 
152. Ve lehû æābit 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
O şūḫ mest yaturken getürdi ḫˇāb baña  
Ḥarāmi eylemez itdüklerin şarāb baña 
 
Ḥużūrına ḳomuyor tāziyāne-i āhum 
O āteş ile gice atılur şihāb baña 
 
Bir iki misk ile mektūb nüsḫalar düşmiş 
Şifā ḫaṭuñda imiş açdılar kitāb baña 
 
Gül-āb-ı eşküm ile ıṣladup ter itdükçe 
Ezildi nerm olup ol zülf-i müşk-i nāb baña  
 
Görürse æābiti yārān hep selām itsün 
Bu şiʿr-i tāzeye ḥāżırlasun cevāb baña 
 
153. Ve lehû æābit 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Kīse-i āla ḳoyup nāme-i şevḳı mey-i nāb 
Mihrüñüñ üstine billūr ḳabaḳ baṣdı ḥabāb 
 
Tevbe itdüñ meye menfūruñ olup cām-ı şarāb 
Oldı bādeyle miyān-ı leb-i laʿlüñ şeker-āb 
 
Cebel-i Nūra ḳurup kākül-i müşkīn ḫayme 
Vādi-i tāra çeküp baġladı gīsūsı ṭınāb 
 
 

                                                   
 152. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 12. s. 346. 
 153. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 28. s. 364. 
 153. 3b, tara: nāra D. 
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İtmeden başuñı misvāk gibi biñ pāre 
Giremezsin leb-i yāre saña şāfīce cevāb 
 
Aḫẕ u iʿṭā iledür revnaḳı bu bāġçenüñ 
Alduġuñ vir yine al ṣoñra miåāl-i dūlāb 
 
æābitā sübḥa seni dām-ı riyāya düşürür 
Silk-i naḳlüñle hemān meykedeye eyle şitāb 

 

41b 
154. Ve lehû æābit Efendi 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
ʿAraḳ cāmında gerden itseler aḥbāb leb-ber-leb 
Bu şeb tābende ṭās-ı şīr ider meh-tāb leb-ber-leb 
 
İki gül-nār leb-i dil-ber öpüşdi ṣandum olduḳda 
Sebū-yı bāde vü peymāne-i vişn-āb leb-ber-leb 
 
Kenār-ı ḥavżda meh-tāba ḳarşu sīne-çāk olmış 
İdüp ʿaksiyle havżı maʿden-i sīm-āb leb-ber-leb 
 
Ṣu sızmaz zaḫm-ı cān u ḫancer-i cānān miyānında 
Oturmış sīneye ol tīġ-i āteş-tāb leb-ber-leb 
 
Dehāna geldi cānum æābitā billâhi reşkümden 
Olınca ol iki gül-ġonçe-i şād-āb leb-ber-leb 
 
 
 

                                                   
 153. 4a, itmeden: itmeyen M. 
 153. 5, Bu beyitten sonra Bosnalı Alaeddin Sabit Divan’da olup mecmuada yer almayan beyit 
şudur: 

Şimdi aġyārı ne iḥsān ile maḥcūb eyle 
Bī-ḥayādan ne ḫatun geldügi dem eyle ḥicāb  
 153. 6b, naḳlüñle: naẓmuñla D. 
 154. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 21. s. 360. 
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155. Ve lehû æābit 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Gül-naḫl-i nā-tüvāna süvār oldı ʿandelīb 
Cism-i laṭīfi ġonçeye bār oldı ʿandelīb 
 
Ḳuş gibi geldi gitdi çerāgāh-ı gülşene 
Ḳuşluḳ zamānı cān-sipār oldı ʿandelīb 
 
Ḥikmet nedür ki nāmiye-i nev-bahār ile 
Güller semirdügince nizār oldı ʿandelīb 
 
Naḳd-i revānını güle teslīm idüp bugün 
Eşheb-süvār-ı bād-ı bahār oldı ʿandelīb 
 
Gül ṭaşt-ı laʿl-i ḫūnini ṭutmaḳla ḫūnına 
Memnūn-ı zaḫm-ı nīşter-i ḫār oldı ʿandelīb 
 
æābit maḥabbet-i gül-i ṣad-berge mübtelā 
Bir idi şimdi[lerde] hezār oldı ʿandelīb 
 
156. Ve lehû æābit 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Raḳīb-i dūna ḫaṭ-ı laʿlin öpdürüp maḥbūb 
Baṣıldı alçaġa mānend-i ḫātem-i mektūb 
 
Bu yolda şāhi-i ġam ḫilʿat-ı şehādet içün 
Fetīl-i ʿaşḳuña bir ṭop ḳumāşdur merġūb 
 
O ẓālim el ḳosa naḳd-i derūn-ı ʿuşşāḳa 
Olurdı penbe-i keffi şifāʾ-i dāġ-ı ḳulūb 
 
Görince göñlümi zülfüñde kendim unutdum 
Virürmiş ādeme nisyān neẓāre-i maṣlūb 

                                                   
 155. Bu gazel Bosnalı Alaeddin Sabit Divan’ında yoktur. 
  156. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 22. s. 361. 
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Nem-i sirişki ile æābitüñ olur nābit  
ʿAceb mi dāne-i ḫālüñden alsa ʿöşr-i ḥubūb 

 

42a 
157. Ve lehû æābit 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Açılmaz idi ḫāṭır-ı nā-şād-ı ʿandelīb 
ʿĪde muṣādif olmasa feryād-ı ʿandelīb 
 
Gül-ġonçe-i sefīd degül ḳışr-ı beyżadur 
Çıḳmış henūz beççe-i nev-zād-ıʿandelīb 
 
Şebnem degül ʿarūs-ı güli ḳuş südüyle hep 
Besler ḥarīm-i bāġda dāmād-ı ʿandelīb 
 
Nergis çemende perde-i çeşmin ki gösterür 
Ḳırlanġıç oġlıdur ṣanur evlād-ıʿandelīb 

 
Nev-rūzda çıḳarsa n’ola tāze besteler 
æābit ʿAcemde ḫˇācedür üstād-ıʿandelīb 
 
158. Ve lehû æābit 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Dem-i viṣālde dün ıżṭırāb idüp ġāyet 
Ṣoyınca gömlegini bulmadum ṭumāniyyet 
 
Recā-yı vuṣlat ile cāme-ḫˇābda ʿāşıḳ 
O nāz-pervere bār olma eyleyüp åıḳlet 

                                                   
 157. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G.17. s. 359. 
 157. 4, Bu beyitten sonra Bosnalı Alaeddin Sabit Divan’ ında olup mecmuada yer almayan 
beyitler şunlardır: 

Açdı nesīm-i āh ile pejmürde gülleri 
Ḫayli ṭokındı güllere imdād-ı ʿandelīb 
Ḫūnīn kefende gördi şehīdān-ı ġoncayı 
Bilmem nice döyer dil-i pūlād-ı ʿandelīb 
 158. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 36.  s. 368. 
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Raḳībi dögmegi dil-dār kār idinmişdür 
Ḳolına ḳuvvet ü kār-ı ḥelāline bereket 
 
Cünūn-ı ʿaşḳ ile bīmār-ḫānede aġyār 
Hiç uṣlanur mıdı ammā kötekdedür ḥikmet 
 
O şūḫ æābiti künc-i firāḳa ḳıṣdırmış 
Anuñla şimdi o nā-kāma ḳaṣddur minnet 
 
159. Ve lehû æābit 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Peymāne ṣunup sāḳi-i ḫurşīd-i maḥabbet 
Bir cām ile itdi dili Cemşīd-i maḥabbet 
 
Tārīki-i ḫaṭṭuñda görürse leb-i laʿlüñ 
Ḫıżr-ı dil olur zinde-i cāvīd-i maḥabbet 
 
Ṣūfī yine īmānını tecdīde giderken 
Bir tāze sevüp eyledi tecdīd-i maḥabbet 
 
Her çend ki müstaḥkem idi daḫme-i vuṣlat 
Fetḥ itdi bir engüşt ile iḳlīd-i maḥabbet 
 
æābit yine sulṭān-ı ḳażā manṣıb-ıʿaşḳı 
İtdi dile ber-kāʿide teʾyīd-i maḥabbet 

 

42b 
160. Ve lehû æābit Efendi 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Olmış ol pādişeh-i ḥüsne muḳarreb sāʿat 
N’ola ger ʿaḳreb ile olsa mulaḳḳab sāʿat 
 

                                                   
 159. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 32.  s. 366. 
 159. 5b, teʾyīd: teʾbīd D. 
 160. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 31.  s. 366. 
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Dem-i vuṣlatda münebbih olup īḳāẓ eyler 
Hˇāb-ı ġafletde olan ʿāşıḳı her şeb sāʿat 
 
Pāy-ı himmetle sefer-der-vaṭan eylerse n’ola  
İtmiş esbāb-ı kerāmāt[ı] müretteb sāʿat 
 
Dār-ı İslāmda sāʿat başına itmededür  
Çañ çalup niçe müselmānı muʿaẕẕeb sā’at 
 
Ṣoḳulur ḳoynına kejdüm gibi yārüñ æābit  
Görinürse ne ʿaceb çeşmüme ʿaḳreb sāʿat 
 
161. Ve lehû æābit  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Tenhāca gider görmege cānāna müåelleå 
Sermāye imiş ʿāşıḳ-ı ʿüryāna müåelleå 
 
İtmiş åülüå-i mālını mey-ḫˇāra vaṣıyyet 
Üç ay yeter meclis-i rindāna müåelleå 
 
Üç bābet idüp meclisi ṣāḳī bize mey ṣun 
Zāhid geçene ḫardalı yārāna müåelleå 
 
Keştīsine fānūs ḳadar şevḳ virürdi 
Ḳonsaydı şu zevraḳçe-i fincāna müåelleå 
 
æābitle murabbaʿ oturup bāġda görseñ 
Aşḳar gözi bādeyle mülūkāne müåelleå 
 

                                                   
 160. 3a, sefer-der-vaṭan: sefer ber-vaṭan D. 
 160. 3, Bu beyitten sonra Bosnalı Alaeddin Sabit Divan’ ında olup mecmuada yer almayan beyit 
şudur:  

Sālik-i nāḳışa benzer ki tek ü pūda iken 
Ḫār-ı ṭāḥūn gibi bir yirde ṭurur heb sā’at  
 161. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 34. s. 367. 
 161. 1a, Tehnāca gider: Tenhāda varur D. 
 161. 4a, Keştīsine fānūs: Keştī-i si fānūs D. 
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162. Ve lehû æābit  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Güşāyiş-i dile zerrīn piyāledür bāʿiå 
Ṣafā-yı bülbüle ġonçeyle jāledür bāʿiå 
 
ʿAceb mi dāʾire açsa o verd-i ḫandānı 
Leṭāfet-i meh-i tābāna hāledür bāʿiå 
 
Çemende bir yüzi yunmışça şūḫdur gül-i ter 
O āb [u] tāba bu ṣābūn-ı jāledür bāʿiå 
 
Zevāli ṭaşradan olmış fütādenüñ ammā 
Raḳīb-i dīv gibi bir ḥavāledür bāʿiå 
 
Görüp ḳumāş-ı cemālüñ sevindi æābit-i zār 
Bu şevḳa öyle tefārīḳ-i kāledür bāʿiå 

 

43a 
163. Ve lehû æābit Efendi 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Şeyḫi āşüfte idüp ney-zen-i ālüfte-mizāc 
Döndi mıżrāb-ı ḳudūma yine misvāk ile tāc 
 
Çıḳmaġa bir derece ḳaldı sipihr-i nāza 
Nedür ol şūḫ-ı cefā-pīşede bu istidrāc 
 
Maraż-ı ākile oldı bere-i büryāna 
Zāhidi defʿe bulınmaz mı ḥakīmāne ʿilāc 
 
Ḳafes-i sīnede endīşe-i ḫālüñle göñül 
Ḫas-i bülbül gibi bir ḥabbeye olmış muḥtāc 

                                                   
 162. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 41. s. 371. 
 163. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 47. s. 373. 
 163. 1b, mıżrāb-ı ḳudūma yine: mıżrāb-ı ḳudūm u neye D.  
 163. 3a, ākile: eklile D. 
 163. 4b, Ḥabs: Ḥüsn M. 
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Ṣıḳdırup maʿṣara-i miḥbereye kilk-i teri 
Eyle æābit bize bir āb-ı ḥayāt istiḫrāc 
 
164. Ve lehû æābit  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Bezm-i meyde iki cām içse o gül-ġonçe-mizāc 
Rengden renge girer gülleri mānend-i mizāc 
 
O sehī-ḳad geliyor bir gül iki nergisle 
Ilda birdür bu geliş meclise sāḳī gözüñ aç 
 
Her zamān ey dil-i dīvāne göñülden geçiyor 
Seni bir kez ideyüm tīrine yārüñ āmāc 
 
Ḫastenüñ derdine dermān bulınurdı ammā 
Maraż-ı nāz-ı eṭibbāya bulunsaydı ʿilāc 
 
Derd[i] sevdā-yı mürekkebde imiş miḥberenüñ 
Vāfir aġzın aradum æābit idüp istimzāc 
 
165. Ve lehû æābit  
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Alup āġuş-ı merāma yāri rām itmek de güç 
Yārsiz ʿazm-ı temāşā-yı merām itmek de güç 
 
Pāye-i ḫüsrān ile nā-kāmlıḳ emr-i ʿasīr  
Māye-i ʿirfān ile taḥṣīl-i kām itmek de güç 
 
Şübhesiz nān-pāre-i ḫuşḳa ḳanāʿat mümteniʿ 
Ārzū-yı nefs ile meyl-i ḥarām itmek de güç 
 
 

                                                   
 164. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 48. s. 374. 
 164. 1b, mizāc: zücāc D. 
 164. 2b, geliş: gülüş D. 
 165. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 46. s. 373.  
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Gerçi kim evżāʿına ṣabr eylemek düşvārdur 
Kām içün gerdūna ammā iltiyām itmek de güç 
 
æābitā dil-dādeler çoḳ olduġıyçün n’eylesün 
Cümlenüñ itmām-ı kārın iltizām itmek de güç 

 
43b 
166. Ve lehû æābit  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Besdür o nāz-perver-i ḥüsnüñ dem-i ṣabūḥ 
Nūşīne-ḫˇāb-ı nāzı faḳīre ġıdā-yı rūḥ 
 
İtdüm belā-yı cevr ile ey Yūsuf-ı zamān 
Dil virmege senüñ gibiye tevbe-i Naṣūḥ 
 
Ġam tekyesinde bāb-ı tevekkülde beklerüz 
Şāyed der-i viṣāl açılup fetḥ ola futūḥ 
 
Düşdi ġarīḳ-i dīde o ṭūfān-ı ḫūna kim 
Çıḳmaḳ muḥāldür yüzerek olsa ʿömr-i Nūḥ 
 
æābit o şūḫ-ı nev-ḫaṭı ṣarmaḳtadur ʿilāc 
İster bahār yaḳısı dilde olan cürūḥ 
 
167. Ve lehû æābit 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Devr idüp meclisde pür-feyż itdi rindānı ḳadeḥ 
Terki olsaydı olurdı tāc-ı devrānı ḳadeḥ 
 
Bir seḥer nabż-āşnāyān-ı ḫumār-ı fürḳate 
Gösterür ḳārūre-i maḫmūr-ı hicrānı ḳadeḥ 

                                                   
 166. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 54. s. 376. 
 166. 3b, açılup: açıla D. 
 167. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 53. s. 376. 
 167. 1b, Terki olsaydı: Ehl-i terk olsa D. 
 167. 2a, Bir: Her D. 
 167. 2b, maḫmūr-ı: maḫmūra D. 
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Pīr-i ḫum-ḫāneyle mey-ḫˇāruñ varup ayaġına 
Ḳoymaya her dem günāha bir müselmānı ḳadeḥ 
 
Meclis-i aḥbāba boş varmaḳ degüldür meşrebi 
Cām-ı Cemden görmedür āyīn-i devrānı ḳadeḥ 
 
Sāḳiyā ġayrı ḳadeḥ teklīfin itme æābite 
Aña kāfīdür devāt-ı sürḫ-ı ʿirfānı ḳadeḥ 
 
168. Ve lehû æābit 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Virdi ḫaṭ-ı laʿlüñ dile bir ṭīb-i müferriḥ 
Maʿcūn-ı cevāhir gibi terkīb-i müferriḥ 
 
Bir ḳıṭʿası var kim Ḳızılelmada da bitmez 
Sīb-i ẕeḳan-ı yāre uyar sīb-i müferriḥ 
 
Bir reşḥa ile eyledi bin mürdeyi iḥyā 
O māye-i cān kāse-i pür-zīb-i müferriḥ 
 
Ruḫsārıñı eşkümle ter itsem yaraşurdı 
O Muṣḥaf-ı zībāya bu teẕhīb-i müferriḥ 
 
æābit yine yārāna feraḥ virdi sözüñde 
Bu ṭarz-ı ḫoş-āyende bu tertīb-i müferriḥ 

 

44a 
169. Ve lehû æābit 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ne deñlü olsa eyā rūşenā-yı dīde leẕīẕ 
Lebüñ kirāsı ḳadar olmaya ʿaḳīde leẕīẕ 

                                                   
 167. 3a, varup: düşüp D.  
 167. 4b, görmedür: görmedi D. 
 168. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 50. s. 375. 
 169. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 68. s. 383. 
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Şarāb-ı telḫi tecerrüʿ idince laʿlüñden 
Olur şeker gibi her ḳatre-i çekīde leẕīẕ 
 
Nem-i ṣabūḥ ile būs-ı lebüñde ʿālem var 
Olur ṣabāh ile gül-nār-ı jāle-çīde leẕīẕ 
 
Mizācı ḫasteye bir ṭatlı acıdur ne ʿaceb 
Gelürse nāvek-i müjgān-ı cān-ḫalīde leẕīẕ 
 
Bu şiʿrden n’ola ẕevḳ alsa æābitā cānum 
Olur meẕāḳa ʿibārāt-ı nā-şenīde leẕīẕ 
 
170. Ve lehû æābit  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Zaḫm idüp pāyına çıḳmadı ayaḳ seyrine yār 
ʿĀşıḳuñ ayaġına balta uruldı tekrār 
 
Ḳaṭʿ idüp dest-i temennāyı der-i dil-berden 
Bu bahāneyle kesildi hele pāy-ı aġyār 
 
ʿĀşıḳuñ maḳṣad-ı aḳṣāsı ḳadem-renceñdür 
ʿÖẕr-i leng eyleme ey serv-i ḳıyāmet-reftār 
 
Baṣma gül-mīḫ-i der-i yāre dilīrāne ḳadem 
Bir saḳaṭlıḳ getürürsin ṣaḳın ey ʿāşıḳ-ı zār 
 
 
 

                                                   
 169. 3a, ʿālem: bir meze D. 
 169. 4, Bu beyitten sonra Bosnalı Alaeddin Sabit Divan’ ında olup mecmuada yer almayan 
beyitler şunlardır:  

O zehr-i ḫand ile aġyār-ı şūmı şerbetle 
‘Itāb-ı telḫ-i lebüñ gelmesün pelide leẕīẕ  
Mu’ammeyāt u metāliʿ rübā’iyyāt ü gazel 
Muḳaṭṭa’āt ü lüġaz müfred ü ḳaṣīde leẕīẕ  
 170. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 109. s. 405. 
 170. 1a, idüp: urup D. 
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æābitā ḳaṭʿ-ı ümīd eyleyelüm vuṣlatdan 
Kesdi ayaġını meclisden o şūḫ-ı mekkār 
 
171. Ve lehû æābit  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Efendi faṣl-ı bahār oldı lālezāra buyur 
Nigāh-ı luṭf ile nergislere neẓāre buyur 
 
Saña recā-yı der-āgūşa ʿarż-ı ḥāl itdük 
Maḥall-i merḥametüz gel şu der-kenāra buyur 
 
Ciger kebāb[ı] müheyyā vü çāşnīsi ḥelāl 
Begüm żiyāfet-i ʿuşşāk-ı dil-figāra buyur 
 
Vebā dimez mi girüp şeyḫ efendi ḳoltuġına 
Duʿā buyurmaġiçün şunda bir mezāra buyur 
 
Efendi æābit-i pür-cürm kendi bendeñdür 
Ne ḫiẕmetüñ var ise o günāhkāra buyur 

 

44b 
172. Ve lehû æābit 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Meydāna geldi naʿş-ı raḳīb-i nemīme-sāz 
Ḳıldum ḥużūr-ı ḳalb ile ʿömrümde bir namāz 
 
Çoḳ māl-dārı çekdi alup mā-sivāsını 
Faḳr u fenāya şeyḫdeki ceẕbe-i niyāz 
 
Bir perde aṣdı ḫalvete vāʿiẓ de başladı 
Dellāk ile mülāʿabeye çün ḫayāl-bāz 

                                                   
 170. 5a, eyleyelüm: it heves-i D.  
 171. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 77. s. 388. 
 171. 4a, şeyḫ efendi: şeyḫ-i belde D.  
 172. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 130. s. 415. 
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Mişvār-ı şīve virdügi ṣaḥn-ı kirişmede 
Ḳaldı o şeh-süvārumuñ altında esb-i nāz 
 
Enfās-ı ʿāşıḳāne-i æābitden urdı dem 
Ey lāf üfürdi ney-zen-i bezm-i terāne-sāz 
 
173. Ve lehû æābit 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Bu sīm-i eşk ü zer-i dāġı āşkār iderüz 
Bu şehr-bend-i maḥabbetde biz de kār iderüz 
 
Ṭarīḳ-ı ʿaşḳda ʿāḳil reʾīs lāzımdur 
Hep ittifāḳ ile Mecnūnı iḫtiyār iderüz 
 
Taḥammül eyleyemez çoḳ nigāha nāzükdür 
O serve rişte-i inẓār-ı çeşmi bār iderüz 
 
Bahār geçdi de biz ḥücreden ḳımıldamaduḳ 
Ne seyr-i bāġ ne gül-geşt-i lālezār iderüz 
 
Bize ṭaḳılmasun ol zülf-i pür-fiten æābit 
Varur vilāyet-i dil gibi tārmār iderüz 
 
174. Ve lehû æābit 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ḳullāb-ı emel küngüre-i bāma yetişmez 
El-ḳıṣṣa bu ḳūteh resen ol bāma yetişmez 
 
Her şām mümessek gicelik pīrehen ister 
Çarḫuñ nesine gün gibi bir cāme yetişmez 
 

                                                   
 172. 4a, Mişvār-ı şive virdügi: Mişvārı şīve virdi ki D.  
 173. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 151. s. 426. 
 173. 1a, āşkār: bir şikār M. 
 174. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 147. s. 424. 
 174. 1a, bāma: kāma D.  
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İhmālcidür biçmedi ḫayyāṭ-ı nigāhuñ 
Dībā-yı ḥayātum saña bayrama yetişmez 
 
Zāhid ölüyor ḥasret-i ifṭār-ı lebüñle 
Ḥelvāsını vir cānı içün şāma yetişmez 
 
Dil-dār-ı perī-çehreye æābit ne virürsin 
Bir ḫaste-dilüñ var o da ālāma yetişmez 

 

45a 
175. Ve lehû æābit 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ḥelvā idi vesīle-i bezm-i şebānemüz 
Nevrūz girdi araya bozdı miyānemüz  
 
Ḳalb-i şikestenüñ ḫafaḳānın cünūn ile  
Sāʿatdür ıżṭırāb[ını] setre bahānemüz 
 
Çoḳ geldi kār [u] bār-ı maḥabbet sıġışmadı  
Kālā-yı nāz-ı ʿişveye ṭar oldı ḫānemüz 
 
İçdük şarāb-ı minnet ü seng-i cefā yedük 
Kūy-ı nigārda var imiş āb u dānemüz 
 
Taḥrīk-i esb-i ṭabʿa bu vādīde æābitā 
Zencīre-i devāt olu[yo]r tāziyānemüz 
 
 
 
 
 

                                                   
 174. 3a, İhmālcidür biçmedi: İhmālcedür biçdi mi M. 
 175. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 139. s. 420. 
 175. 2a, ḫafaḳānın: ḫafaḳān-ı D. 
 175. 3a, kār [u] bār-ı: kārbān-ı D. / ṣıġışmadı: ṣıġışmıyor D. 
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176. Ve lehû æābit 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Sipihr-i nāza da çıḳsañ ider dili ser-bāz 
Girih girih resen-i āhı nerdübān-ı niyāz 
 
Şu imtinān nedür üstine ṭopraḳ atmaġla 
Şehīd-i ʿaşḳ anuñ altında ḳalmaz ey büt-i nāz 
 
Efendi ʿāşıḳ-ı çālāküñe yoḳuş gelmez 
Şu kūhsār-ı maḥabbetdeki nişīb ü firāz 
 
ʿAceb mi içdügümüz āb ayrı gitmezse  
Müdām duḫter-i rezdür faḳīre maḥrem-i rāz 
 
ʿArūs-ı fikreti dāmād-ı ṭabʿa vir æābit 
İdüp ḳumāş-ı zer-ender-zer-i ḫayāli cihāz 
 
177. Ve lehû æābit 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Dil-beste ḳalmadı idecek rişte-bend-i nāz 
Zülf-i nigār yıldıza atar kemend-i nāz 
 
Mihr [ü] Vefā kitābın unutdurdı ʿāşıḳa 
Açdı Levend-nāmeyi ol şeh- levend-i nāẓ 
 
Bu irtifaʿ-ı nāza bir endāze yoḳ mıdur 
Eflāke dek gider misin ey ser-bülend-i nāz 
 
Ehl-i niyāz içinde arınsa faḳīr kim 
Bir müstmend-i şīve vü bir derdmend-i nāz 
 
æābit kenār-ı ṣabra çekildi geçince dek 
Ey çifteler ṭaġıtdı o ṣāḥib-kemend-i nāz 

                                                   
 176. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 135. s. 418. 
 176. 4b, Müdām: Merām M. 
 177. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 141. s. 421. 
 177. 5b, ṣāḥib-kemend-i: sāhib-semend-i D.  
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45b 
178. Ve lehû æābit 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Zāhidā eyleme cemʿiyyet-i rindāna heves 
æıḳlet-i rīş-i dırāzı çekemez[ler] uzkes 
  
Hū dimezdi dem-i cān-baḫşına erbāb-ı semāʿ 
Pīr-i ʿaşḳ eylemese döne döne nāya nefes 
 
Gerden-i nāḳa-i Leylāya ṣarılsa Mecnūn  
Ṣalınurdı yüregi ʿaşḳ ile mānend-i ceres 
 
Yine şemşīr-i nigāh altına al sulṭānum 
Ḳoma bu bī-ser ü sāmān-ı ġarībi bī-kes 
 
æābitā zerger-i ʿaşḳem ne ʿaceb eyler isem 
Sīnede cevher-i dāġ-ı cigeri zīb-i ḳafes 
 
179. Ve lehû æābit 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Görüp güşādeligin ṣanma ṣaġdur nergis 
Firāḳ-ı çeşmüñ ile dil-be-dāġdur nergis 
 
N’ola muḥāsebesin görse verd-i cābīnüñ 
Çemende nāẓır-ı evḳāf-ı bāġdur nergis 
 
Feżāda ʿaynı  [olup] çeşm ü gūş-ı ʿuşşāḳuñ 
Ḳudūm-ı dil-bere hep göz ḳulaġdur nergis 
 

                                                   
 178. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 154. s. 428. 
 179. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 156. s. 428. 
 179. 2, Bu beyitten sonra Bosnalı Alaeddin Sabit Divan’ ında olup mecmuada yer almayan beyit 
şudur:  

Ḥarīm-i cāmī-i gülde bahār sultānuñ 
Maḳām-ı pākine bir zer-çerāġdur nergis 
 179. 3a, Feżāda: Ḳażāda D. 
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Gül-i ḳadeḥde ḥabābuñ nümāyişin baḳamaz 
Sefer göründi gider bir ayāġdur nergis 
 
N’ola deḥānına ṭutsa o ġonçe-fem æābit 
Tamām cāma münāsib ḳapaġdur nergis 
 
180. Ve lehû æābit 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Senüñle bilmez idüm ülfet eylemek güç imiş 
Ġazāl-ı vaḥşisin ünsiyyet eylemek güç imiş 
 
O gül-ʿiẕār-ı ʿaraḳ-rīz-i ʿıṭr-ı fitne iken 
Nigāh-ı āb-ı ruḫ-ı ʿiffet eylemek güç imiş 
 
Ṣürāḥi pür dimişüz yāre boş bulınmaġla 
Meded tehī yire germiyyet eylemek güç imiş 
 
Bilindi bāʿiå-i ḥırmānı ehl-i ḥırmānuñ 
Sipihre rifʿat içün minnet eylemek güç imiş 
 
Cevān-ı ṭabʿuma æābit süḫan begendiremem 
Efendi genc bege ḫiẕmet eylemek güç imiş 

 

46a 
181. Ve lehû æābit 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Süḫan-ı ehl-i dili zāhide itdürmek gūş 
Mā-ḥaṣal ṭaḳmaḳ olur gūş-ı ḥımāra mengūş 
 

                                                   
 179. 4, Bu beyitten sonra Bosnalı Alaeddin Sabit Divan’ ında olup mecmuada yer almayan beyit 
şudur:  

ʿAṣā vü kāse-i deryūze-kār-ı kūr be-kef 
Gedā-yı derbeder-i bāġ ü rāġdur nergis 
 180. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 164. s. 432. 
 180. 4a, ḥırmānuñ: ʿirfānuñ D. 
 181. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 166. s. 433. 



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

192 
 

Bir kerāmet ṣatamaz pasṭav ile almazlar 
Ṣatmayup bār-ı riyā n’işlesün ol delḳ-be-dūş 
 
Nice inkār olınur ḥalḳa-i tevhīd-i ʿazīz 
ʿĀşıḳ ol yirde olur dil-ber ile hem-āġūş 
 
Sāḳi fincānda küleh-pāre-i aḥbāb çeker 
Naẓar-ı pīr-i ḫarābāta varur mı ḳurı boş 
 
Bāġda ʿişrete kimden ṣıḳılursın æābit 
Gül bir ālüfte cüvān bülbül ise bir ser-ḫoş 
 
182. Ve lehû æābit 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Geh bāde içür zāhide sāḳī geh ʿaraḳ baṣ 
Mestem duramam dirse ʿaṣāsıyla ṭayaḳ baṣ 
 
Baṣmaḳ ṣadedinde bu gice muḥtesib ammā 
Ey duḫter-i rez meclise baṣdırma ayaḳ baṣ 
 
Bir tāze ḳabaḳ-baṣdı ile meclis-i meyde 
Ey muġbeçe-i mest ḥarīfāne ḳabaḳ baṣ 
 
Mey-ḫānede bir başına sulṭāndur abdāl 
Ey pīr-i muġān bir iki şāhāne ḳabaḳ baṣ 
 
æābit gibi pīrāne düşüp vādi-i naẓma 
Pāy-ı ṭaleb-i ḫāme ʿaṣāsın ḳaḳaraḳ baṣ 
 
 
 
 

                                                   
 181. 2a, ile: ise D. 
 181. 4a, fincānda küleh-pāre-i: ḫum-ḫānede gül-pāre-i D. 
 181. 5b, ālüfte cevān: āşüfte cevān D. 
 182. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 169.  s. 435. 
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183. Ve lehû æābit 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Āvīze ḳılup burḳaʿuñ ey reşk-i melek aṣ 
Der-çenber idüp hālesini māha elek aṣ 
 
Dīdār yeter ʿāşıḳa sen perde-i ebri  
Ḫurşīde ḳaraltı idüp ey çarḫ-ı felek aṣ 
 
Ey şaḥne senüñdür götüri ṣalb u siyāset 
Aġyāra emān virme götür bir yire çek aṣ 
 
Ol şūḫ ile daʿvāmuzı ey ḳāżi-i dān[ā] 
Tedrīc ile bir semt-i ṣalāḥa çekerek aṣ 
 
Bu şiʿr-i zer-efşān ile ehl-i dile æābit 
Ögdül diyü bir ḫilʿat-ı zerrīne benek aṣ 

 

46b 
184. Ve lehû æābit Efendi  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Göricek sebze-i ḫaṭṭuñ didi pīr-i mirtāż 
Ey ḥimār otlayacaḳ yir şu çerāgāh-ı riyāż 
 
Bindiler üstine hep dik gelüp iġżāb eyler 
Ḳalmadı ġayrı taḥammülleri pek ṭoldı ḥıyāż 
 
Rūy-ı dil-dāra tırāşı viricek tāze cilā 
Didüm evvel de beyāż ey gülüm  āḫir de beyāż 
 
Mūm ṣoḳmış başına masḫara-i bezm olmış 
Burnına fiske urursa n’ola şemʿüñ mıḳrāż 

                                                   
 183. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 172. s. 436. 
 183. 5a, Bu şiʿr-i zer-efşān ile: Bu şiʿri zer-efşān idüp D. 
 184. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 175. s. 437.  
 184. 2a, Bindiler: Bīdler D. 
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Bezm-i ʿişretde ḥabābuñ gözi çıḳsun æābit 
Çeşm-i mestāne-i nergisden iderse iġmāż 
 
185. Ve lehû æābit Efendi 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Rencūr-ı ʿaşḳa ḳayd-ı müdāvā da bir maraż 
Cān-ı ʿalīle nāz-ı eṭibbā da bir maraż 
 
Hem dilde hem cigerde çıḳarmış ʿilāc[ı] güç 
Hicrānı dirler ʿāşıḳ-ı üftāde bir maraż 
 
Bu dürd ile ḥabāb-ı meyi görmesün gözüm 
Maḫmūrlıḳ āfet imiş bāde bir maraż 
 
Ḥelvāsı ḳoḳdı ḫaste-i renc-i maḥabbetüñ 
Laʿlüñ degül mi ʿāşıḳa maʿnāda bir maraż 
 
Zāhid seḥerden iñleyerek geldi meclise  
Eksik midür ya æābit-i nā-şāda bir maraż 
 
186. Ve lehû æābit  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
İbrāz idince ʿazlini müşʿir-miåāl ḫaṭ 
Virdi o şāh-ı ḥüsne ʿaẓīm infiʿāl ḫaṭ 
 
Ḫaṭṭıyla aldı dest-i ḥüsünden melāḥati 
Cüzdān-ı ʿārıżında imiş oldı dāl ḫaṭ 
 
Bāc-ı sipāhdan iki yüz aḳçe almaġa 
Dīvān-ı ḥüsne çıḳdı virüpʿarż-ı ḥāl ḫaṭ 
 
 

                                                   
 185. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 174. s. 337. 
 186. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 181. s. 440. 
 186. 3b, çıḳdı virüp: çıḳup virdi M. 
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Ne ṭadı ḳaldı ne tuzı ḫˇān-ı melāḥatüñ 
Nān u nemek yidük bize itsün ḥelāl ḫaṭ 
 
Dil-dār ḫaṭṭı başumuzuñ yazısı imiş 
æābit getüremez bu ḳadar ḳīl u ḳāl ḫaṭ 
 
47a 
187. Ve lehû æābit  
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Yaḳdı her bir lāle-ruḫ cānumda bī-endāze dāġ 
Āsmān-ı sīnede yıldız ḳadardur tāze dāġ 
 
ʿÖẕr-i leng eyler diyü meydān-ı nāz u şīvede 
Şeh-süvārum fitne-sāzum yaḳmış esb-i nāza dāġ 
 
Cānumı yaḳmaḳdasın āḫir devā mıdur diyüp 
Ey ṭabībüm tā-be-key bu ʿāşıḳ-ı ser-bāza dāġ 
 
Mā-ḥażardan yāre bir cızbız kebābıdur yine 
Dāġlar iken ḳalbümi virse n’ola āvāze dāġ 
 
Bir muraṣṣaʿ ḫūb bāzū-bende dönmiş æābitā 
Zīb ü fer virüp ḳolında dil-ber-i ṭannāza dāġ 
 
188. Ve lehû æābit  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Güller ṣavuldı geçdi zamān-ı bahār ḥayf 
Bülbül de düşdi ḫancer-i ḫāra hezār ḥayf 
 
Bir seyl ṣuyı gibi geçüp faṣl-ı cūybār 
Ḳaldı yirinde tūde-i ḫāşāk [u] ḫār ḥayf 

                                                   
 187. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 193. s. 447.  
 187. 2b, Şeh-süvārum fitne-sāzum: Şeh-süvār-ı fitne-sāzum D. 
 187. 3a, devā mıdur: devā keydür D. 
 188. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 194. s. 447. 
 188. 2b, ḫār: bār D. 
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Bülbüllerüñ ḫayāli gözinde uçar gülüñ 
Oldı mekān-ı ẓāġ u zaġan lālezār ḥayf 
 
Cārūb-ı ʿarṣagāh-ı ḫazān olduġın görüp 
Vāfir yolındı sünbüle zülf-i nigār ḥayf 
 
æābit çemende her biri bir gül ṣalındurur 
Ḫāk-i murādı üzre eser rūzgār ḥayf 
 
189. Ve lehû æābit  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
ʿĀşıḳ n’ola çemende yetişdirse tāze keyf 
Dil-dāra bir vesīle olur keşf-i rāza keyf 
 
Germiyyet-i şarāb ile çoḳ nāliş eyledüm 
Ḫaylī medār oldı o şūḫa niyāza keyf 
 
Peymāne ṣunduġında çaḳır-keyf ile baña 
Virmişdi neşʾe-i ḳadeḥ ol şāh-bāza keyf 
 
Keyfiyyet añlanur göricek bezm-i bādede 
Ḳoca günāhkār ile bu şūḫ-ı tāze keyf 
 
Söz yatımı ile bu gice bunda yat dirüz 
Ġālib olursa æābit o [nev-]naḫl-i tāze keyf 

 

47b 
190. Ve lehû æābit  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Dil itdi cān-ı mest ile ġavġā-yı kūy-ı ʿaşḳ 
Bu ḫastenüñ başında ḳırıldı kedū-yı ʿaşḳ 

                                                   
 189. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 196. s. 448. 
 189. 3a, sunduġında: صوندوكنده M. 
 189. 4a, añlanur: eylenür D. 
 189. 5b, [nev-]naḫl-i tāze: nev-naḫl-i nāza D. 
 190. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 200. s. 450. 
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Virse[m] mi virmese[m] mi seni bu fikirdeyem 
Ey dil derūndan geçiyor ārzū-yı ʿaşḳ 
 
Ḳılsaḳ gerek ʿafīfe-i ʿiṣmet namāzını 
Hep āb-ı rūyumuz döküp alduḳ vużū-yı ʿaşḳ 
 
Bir yaġlı ḳaradur lekesi rūy-ı dilde kim 
Çıḳmaz ne deñlü ider iseñ şüst u şūy-ı ʿaşḳ 
 
æābit hem ʿayb u hem hünerin söyledüm saña 
Baḳ gör yararsa böylecedür işte ḫūy-ı ʿaşḳ 
 
191. Ve lehû æābit  
Feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Dil-ber olunca mübtelā müşfiḳ 
Arḳasında ḥużūr ider ʿāşıḳ 
 
Didüm eyvān-ı vaṣluña çıḳayum 
Ḫande-fermā-yı nāz olup didi çıḳ 
 
Laʿlüñi dişlerüm dimiş aġyār 
Kāfirüñ dişlerin boġazına dıḳ 
 
Cāme-i nev giyüp o serv-i revān 
Baña bir būse virdi ḥelvālıḳ 
 
æābitā baḫtunuñ güşādeligi  
O gülüñ çāk-i sīnesinden açıḳ 
 
192. Ve lehû æābit  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ḫumār-ı ẓālim ile sāḳi imtizācum yoḳ 
Senüñ vücūduña ṣıḥḥat benüm mizācum yoḳ 

                                                   
 191. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 202. s. 451. 
 192. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 203. s. 451. 
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Ḳabūl-ı merhem ider zaḫm ṣāḥibi degülem 
Hezār ḥamd eṭibbāya iḥtiyācum yoḳ 
 
Varur niyāz-ı şehādetle ġamze-i mestüñ 
Bıçaġına düşerüm ġayr[ı] bir ʿilācum yoḳ 
 
Devātum içre nihāl-i yerāʿadan  ġayr[ı] 
Şu ḫārzārda maġrūs bir aġacum yoḳ 
 
Hezār bār emel gelse behre-yāb olmaz 
Bu bār-ḫānede æābit o yükde bācum yoḳ 

 

48a 
193. Ve lehû æābit  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Vaṣf-ı hezār ile uçurup ʿandelībi gül 
Döndürdi Ḳuşcı vāʿizine ol ġarībi gül 
 
Gülşende açdı muṣḥaf-ı ḥüsnin varaḳ varaḳ 
Neẓẓāreden ṣıḳılmadı hīç ġonçe gibi gül 
 
Ey ġonçe gel açıl diyerek ṣaḥn-ı bāġda   
Gül gibi açdı ġonçe-i bülbül-firībi gül 
 
Her cumʿa cān ḳulaġı ile istimāʿ ider 
Gül Cāmiʿinde ṣavt-ı hezār-ı ḫaṭībi gül 
 
æābit didürdi saña bu şiʿri o ġonçe-leb 
Söyletdi ʿandelīb-i dil-i nā-şekībi gül 
 
 
 

                                                   
 192. 4b, ḫārzārda: ḫār-ı zārda D. 
 192. 5a, Hezār-bār: Hezār-bār-ı D.  
 193. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 237. s. 470. 
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194. Ve lehû æābit  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
N’işlesem ben de dil-i zāruma bilmem n’itsem 
Zehr ise işledemez zaḫmuma merhem itsem 
 
Beni ḥummāʾ-i ġamuñ miḥneti çoḳ incitdi 
Dutsam ol şūḫı biraz örselesem incitsem 
 
Tā leb-i ḥavżda durmış varup ol serv-i revān 
Varsam ardından uṣūl ile ṭoḳunsam itsem 
 
Oñma bitme dir iken ṣāʿiḳa-i āteş-i āh 
Dāne-i eşk ʿaceb dir mi ki oñsam bitsem 
 
Bu ḫarābātda æābit olamam sulṭānum 
Dil-i virānemi yapsan da yıḳılsam gitsem 
 
195. Ve lehû æābit  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Düşsün aġyār o ġazāl ardına bir dem görelüm 
Ṣaydı ne gūne ḳovar kelb-i muʿallem görelüm 
 
Ḫayr gelmez bize ol mūġ-beçe-i vaḥşīden 
Bir müselmāna yaḳın āhu-yı hem-dem görelüm 
 
Çehre göstermeyelüm perde-i nā-maḥremdem 
Duḫter-i rez de olur mı bize maḥrem görelüm 
 
Tügmesin açmaġa ḳalsun hele Fettāḥ kerīm 
Ḳuşaġı ḳaydı ehemm ānı muḳaddem görelüm 
 
Ḫancer-i çeşm-i bütān vaṣfına æābit düşmiş 
Yāre-i sīne-i bī-kīneye merhem görelüm 

                                                   
 194. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 242. s. 472. 
 194. 1a, zāruma: ḫasteye D. 
 194. 4b, eşk:ʿaşḳ M. 
 195. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 250. s. 476. 
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48b 
196. Ve lehû æābit  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Gözüm görüp seni göñlüm begendi sulṭānum 
Ḳumāş-ı ḥüsne özendüm efendi sulṭānum 
 
Kemāl-i ḥırṣ ile mess-i nigāh-ı ʿāşıḳdan 
Metāʿ-ı ḥüsn-i bahā örselendi sulṭānum 
 
Vefā miåāli çıḳarma derūn-ı ḫāṭırdan  
Cefā-keşīde dil-i derdmendi sulṭānum 
 
Günāhı boynuña ḳaldırma bir daḫı göreyüm 
Şu gerden üzre düşen müşk-bendi sulṭānum 
 
Şikenc-i zülfüñe boġdurma æābit-i zārı 
Uṣūl ile çekerek ṭut kemendi sulṭānum 
 
197. Ve lehû æābit  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Üftādenem ey serv-i revānum diye düşdüm 
Düşmezdi bu söz ġaflet ile söyleyedüşdüm 
 
Ġam-ḫāne-i ʿaşḳunda ḳoyup pāy-ı åebātum 
Ser-mesti-i ṣahbā-yı lebüñle meye düşdüm 
 
Bir ney-zene üftāde olup dāʾire ber-kef 
Ālüfte maḳāmında hevā-yı neye düşdüm 
 
 

                                                   
 196. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 252. s. 477. 
 197. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 249.  
 197. 2a, Ġam-ḫāne-i: Ḫum-ḫāne-i D./ ḳoyup: ḳayup D. 
 197. 2b, Ser-mesti-i: Endīşe-i D. 
 197. 3a, ber-kef: der-kef D.  
 197. 3b. neye: meye D. 
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Gögsinde bir īmānı bütün yāri düşürdüm 
Bir gül gibi berrāḳ güzel sīneye düşdüm 
 
Mirʾātde ḥüsnüñ görüp o māh dimez mi 
ʿAḳlum gideyor ḳaldıruñ āyīneye düşdüm 
 
æābit ḳalem ile hünerüñ kānını buldum 
Bir cevheri çoḳ māyeli gencīneye düşdüm 
 
198. Ve lehû æābit  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Çekdüm yaḳasın gerden-i aġyāra yapışdum 
Ġavgā büyüdi dāmen-i inkāra yapışdum 
 
Mestāne ḫırāmın göricek serv miåāli 
Reftāra mecāl olmadı dīvāra yapışdum 
 
Ümmīd-i nigāh ile ki nergiscilik itdüm 
Açıldı gözüm bir iki dīnāra yapışdum 
 
Şirretle raḳīb üstüme vāfir yılan atdı 
Cürmüm günehüm perçem-i dil-dāra yapışdum 
 
æābit gibi evvel alup eşkümle vużūyı 
Ṣonra öperek Muṣḥaf-ı ruḫsāra yapışdum 

 

 

 

 

                                                   
 198. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 251. s. 477. 
 198. 1, Bu beyitten sonra Bosnalı Alaeddin Sabit Divan’ ında olup mecmuada yer almayan 
beyitler şunlardır:  

Sūzenle idüp kāviş-i gencīne-i ümmīd 
Bir åervet-i cāvīde sebeb kāra yapışdum 
Muḥtāc-ı ḥacāmet olacak mertebedeyüz 
Germiyyet ile şīşe gibi yāra yapışdum  
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49a 
199. Ve lehû æābit  
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Aġlayup dil-ḫaste sızlar yāre Allâh ʿaşḳına 
Merhem ister zaḫmına bī-çāre Allâh ʿaşḳına 
 
Ey niṣāb-ı şiveye mālik zekāt-ı şīveñi 
Virme benden ġayrı bir cerrāra Allâh ʿaşḳına 
 
Ḫāṭırum ister dilersin ġayrı āzār eyleme 
Bende ḫˇāhiş var iken āzāra Allâh ʿaşḳına 
 
Cūʿ-ı kelbe mübtelādur cān otarsın  ḫayruña 
Bir zehirlik vir bugün aġyāra Allâh ʿaşḳına 
 
ʿĀşıḳ-ı zāra ṭayan cāna giyerken mūzeñi 
İʿtimāduñ yoḳ mı ḫiẕmetkāra Allâh ʿaşḳına 
 
İtmesün peymāne-i nāmūs-ı rindānı şikest 
Kāse ber-kef gezmesün mey-ḫˇāre Allâh ʿaşḳına 
 
Sālim-i siḥr-āferiñ-i naẓma pey-revlik muḥāl 
Virme zaḥmet æābitā ben zāra Allâh ʿaşḳına 
 
200. Ve lehû æābit  
Mefʿūlü mefāʿīlün feʿūlün 
 
Ne eşk-i seḥer ne āh-ı şebgāh 
Yıldız ḳadar aḳçe ister ol māh 
 
Mānend-i şehāb ip sürenler 
O Zühre-cebīne oldı hem-rāh 
 
 

                                                   
 199. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 292. s. 498. 
 199. 2a, şīveye: fitneye D. 
 200. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 286. s. 495. 
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Gögsin geçirür görince ʿāşıḳ 
O ḫancer-i kīne-ḫˇāhdan āh 
 
Bülbül ne ẓarīf imiş ġamından 
Eyler güli ḳuş diliyle āgāh 
 
Baṣ ḥabl-i ḫayāle æābitā pāy 
Mīzān-ı ḳalemle Allah Allâh 
 
201. Ve lehû æābit  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Gelince ḫaṭ ruḫ-ı maḥbūb-ı dil-sitānumuza 
Ḳarıncalar yüridi cism-i nā-tüvānumuza 
 
Birer ʿaḳīde-i āzār ile cefā-cūlar 
Ḳapaḳlı mühr-i sükūt urdılar dehānumuza 
 
Kedū-yı meyle gelürken ṭarīḳ-i meykededen 
Ṭaḳıldı yan ḳabaġı gibi şaḥne yanumuza 
 
Benān-ı keyfümüzüñ ḫātemüñ ne barmaḳlar 
Mürāyi daḫli ḳosun ḥalḳa-i duḫānumuza 
 
Alup derūna ḫayāl-i ḫoy-ı ruḫın æābit 
Laṭīf gül ṣuyı ḳoydu gül-ābdānumuza 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 201. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 288. s. 496. 
 201. 1,  Bu beyitten sonra Bosnalı Alaeddin Sabit Divan’ ında olup mecmuada yer almayan 
beyitler şunlardır:  

Görince maḳṭaʿ-i zaḫm gizlügini 
Ṭayandı cārīḥa-i reşk üstüḫānumuza 
Dönerdi pençeli ütrüne tobına alsaḳ 
O şūḫ-ı teb-zedenü ġabġabın benānumuza 
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49b 
202. Ve lehû æābit 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Ḫuşk u ter nuḳl-i nücūmı ṭoldurup yir gök bize 
Sofra-i bezmi ḳurutdı pīr-i çārḫ-ı bī-meze 
 
Ṣaḥn-ı gülşende şeker-ḫˇāb itse ol gül-pīrehen 
Bād-ı ḫoş-dem verd-i raʿnāyı iderdi yelpeze 
 
Ebruvān-ı ġamzesi çekmiş kemān-ı ittiḥad 
Tīr tīre ḳavs ḳavse şaṣt şaṣta gez geze 
 
Cāmdan dirdüm görinme dīde-i nā-maḥreme 
Maḥrem olsam duḫter-i āyīne-ruḫsār-ı reze 
 
Laʿlüñi ḥelvāya teşbīh itmesün her bī-meẕāḳ 
Çāşni-i gül-be-şeker beñzer mi ṭuʿm-ı bekmeze 
 
Hamdülillâh şāhid-i iḳbāl-i devlet el virüp 
Bīʿat itdüm æābitā ḳuṭb-ı ḫilāfet-merkeze 
 
203. Ve lehû æābit  
Mütefāʿilün feʿūlün mütefāʿilün feʿūlün/ 
Feʿilâtü fāʿilātün feʿilātü fāʿilātün 
 
O nühüfte ġamzelerden bunı kim recā iderdi 
Bu nigāh-ı āşnāyi neden iḳtiżā iderdi 
 
Göñül ebruvān-ı yārüñ çekemezdi çünki yayın 
Niye iʿtinā ḳılurdı niye iddiʿā iderdi 
 
Şu metāʿ-ı nāz cānā ṣatılıḳ olaydı farżā 
Bu maḥalde bī-muḥābā ḳatı çoḳ baḥā iderdi 
 

                                                   
 202.  Bu gazel Bosnalı Alaeddin Sabit Divan’ında yoktur.  
 202. 4a, āyine-ruḫsār: āyine-i ruḫsār M. 
 203. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 328. s. 518. 
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Gice gördüm encümünde bün-i naḫl-i nārvende 
Ki raḳīb ile çemende çelebim ṣafā iderdi 
 
Dil-i æābit[i] nigāhı yine şermsār ḳıldı 
O nühüfte ġamzelerden bunı kim recā iderdi 
 
204. Ve lehû æābit  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Setr içün zāhid-i ālüfte-meniş bādesini  
Perde eyler der-i mey-ḫāneye seccādesini 
 
Cāme-ḫˇabında ecel terleri dökdi ʿāşıḳ 
Ṣoyup ol şūḫ çıḳardınca gice sādesini 
 
Zülfi çengāl ṣalup çāh-ı ẕenaḫdānda arar 
ʿĀşıḳ-ı şīfte-ḥālüñ dil-i üftādesini 
 
ʿĀşıḳa baḳmaduġı farṭ-ı maḥabbetdendür 
Ṣaḳınur kendi gözinden daḫı dil-dādesini 
 
Kākülüñ açma düşürme o güzel başuñ içün 
æābit-i ḳayd-ı ġama ḫāṭır-ı āzādesini 

 

50a 
205. Ve lehû æābit  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ber-vech-i iltizām alup bī-vefālıġı 
Ḳaldırdı mālikānem iken āşnālıġı 
 
Aḳ sāde ile kendüsi Baḥr-i Sefīddür 
Ḫancer miyān-ı baḥrde usḳumri balıġı 

                                                   
 204. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 327. s. 518. 
 204. 3b, ḥālüñ: ḥālin M. 
 205. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 355. s. 533. 
 205. 2b, usḳumri: mercān D. 
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Ebnāsı ile ʿaḳd-i uḫuvvet ider midi 
Şeyṭānuñ olmasa zen-i dünyā analıġı 
 
Gösterdi her muʿāmelede dilsitānlıġı 
Görsün o da muḳābelede mübtelālıġı 
 
Sünbüldür iki cānib-i dīvānı æābitüñ 
Bir taḫta dügme berg-i semendür aralıġı 
 
206. Ve lehû æābit  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Cevzā gibi ʿālemde kimüñ var iki başı 
Sen māhuñ ola müşteri-i teng ḳumāşı 
 
Cūy-ı çemen-i bāġ degül rind-i bahāruñ 
ʿİşretgehini baṣmaḳ içün gitdi sübaşı 
 
Güyā ki tırāş eyledi āh eyledügümden 
Yoldurdı gülistānda ol sīne-ḫırāşı 
 
Bir seng atup ʿāşıḳ-ı ser-bāza didi yār 
Ey şīfte al ḳalbümüzüñ ʿaşḳına taşı 
 
Kilküñ iki ayaġı çuḳurda ola æābit 
Çāh-ı ẕeḳanı fitnede itmezdi teḥāşī 
 
 
 

                                                   
 205. 3, Bu beyitten sonra Bosnalı Alaeddin Sabit Divan’ ında olup mecmuada yer almayan beyit 
şudur:  

Ey nev-ẓuhūr vādī-i ʿindī-i ʿizz ü nāz  
Biz görmedük şu ḳāʾīdede dil-rübālıġı D. 
 205. 5a, cānib-i dīvānı: :cānibi divān-ı D.  
 205. 5b, dügme: dikme D. 
 206. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 325. s. 517. 
 206. 4b, şīfte: dil-şude D. 
 206. 5b, fitnede itmezdi: fitneden itmez mi D. 
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207. Ve lehû æābit  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Baṣarsa ḫāküme naʿleyn-i nāz ile o perī  
Ne çār-pāre olur rūḥa raḳṣ içün eåeri 
 
Fütādenüñ göbegi düşdi ıżṭırābından  
Düşince nāfına reftār-ı nāzdan kemeri 
 
Vaṭandan eyleyüp āvāre nā-mekān idesin 
Ġarībi ṣormayasın hem efendi var mı yeri 
 
Ne ṭaʿne ṭaşını yir ḫırḳa-i melāmet-i pīr 
Belī ḥimāra güci yetmeyen döger semeri 
 
Ḥasūd defʿ-i benān-ı şehādet itdi hele 
Görüp enāmil-i æābitde ḫāme-i hüneri 
 
208. æābit Efendi 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
O sehī-ḳaddi düşürdüm gice ġāyet maḫfī 
Üstine düşdüm irüp ḫˇāhiş-i vuṣlat maḫfī 
 
Güftügū-yı nigehe vāḳıf olınca aġyār 
Geçdi ġamzeyle arada niçe ḥālet maḫfī 
 
Zaḫm-i şemşīr ile tenhāda raḳībi öldür 
Eskiden ḍarb-ı meåeldür ki ʿibādet maḫfī 
 
Yāri ḫalvet bulıcaḳ derd-i dilüñ ʿarż eyle 
ʿĀşıḳa mesʾele maʿlūm ḳabāḥat maḫfī 
 
 

                                                   
 207. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 340. s. 525. 
 207. 3a, nā-mekān: lā-mekān D. 
 208. Bosnalı Alaeddin Sabit Divan, G. 322. s. 515. 
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Nuḳl idüp meclis-i ʿirfāna bu şīrīn ġazeli 
Eyle æābit yine yārāna żiyāfet maḫfī 
 
50b 
209. Ġazeliyyāt-ı Bāḳī  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Bilini ḳuçmadadur ol ṣanemüñ derd ü belā 
Yoḳsa ʿāşıklara şīrīn lebi ḥāżır ḥelvā  
 
Ser-i zülfıyle ḫaṭın örter imiş dirler o şūḫ 
Açmadı kimseye ammā burayı bād-ı ṣabā 
 
Āteş urmış yüzi gül ḫırmenine ol māhuñ  
Devr-i sāġarda ruḫı ʿaksini ḳılmış peydā 
 
Ḳızarup ruḫları gül-gūne-i tāb-ı mülden 
Şuʿle-i sāġar-ı mey destine yaḳmış ḥınnā 
 
Meclis-i meyde leb-i yāre ṭolaşur dirler 
Elüme girmeye mi bir daḫı cām-ı sahbā 
 
Öykünürmiş lebine cām-ı mey ammā dün imiş 
Bugün almışlar ele bir yire gelmiş ẓürefā 
 
Lūle-i ḫāme ile çeşme-i dilden Bāḳī 
Eyledi ḳāʿide-i āb-ı hayātı icrā 
 
210. Ve lehû Bāḳī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
 
 

                                                   
 209. Sabahattin Küçük (1994), Bâkî Dîvânı, G. 9. s. 76. 
 209. 3b, ruḫı: daḫı M. 
 209. 6a, dün imiş: dönmiş D.  
 209. 7a, Lūle: Luʾluʾ M. 
 210. Bâkî Dîvânı, G. 11. s. 77. 
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Nev-bahār irişdi vü gitdi şitā 
Keyfe yuḥyi’1-arża baʿde mevtihā8 
 
Leblerüñde ḫaṭṭuñ ey şīrīn-dehen 
Mūrlar cüllāba düşmiş gūyiyā 
 
Yār aġyārı ṣorar düşnām ile 
Defʿ olur ṣan kim duʿāyile belā 
 
Dest-i mihnetden alınmaya yaḳam 
Ger olursa iki ʿālem bir yaña 
 
Eşk-i çeşmüm yāre ʿarż itdüm didi 
Bāḳiyā maʿlūm oldı mā-cerā 
 
211. Ve lehû Bāḳī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Nedür bu ḫandeler bu ʿişveler bu nāz u istiğna 
Nedür bu cilveler bu şīveler bu ḳāmet-i bālā 
 
Nedür bu ʿārıż u ḫadd ü nedür bu çeşm-i cādūlar 

Nedür bu ḫāl-i Hindūlar nedür bu ḥabbetü’s-sevdā 
 
Nedür bu pīç ü pīç ü çīn çīn ü ḫam-be-ḫam kâkül 
Nedür bu ṭurralar bu ḥalḳa ḥalḳa zülf-i müşkāsā 
 
Miyānuñ rişte-i cān mı gümiş āyīne mi sīneñ 
Bünāgūşuñla mengūşuñ gül ile jāledür gūyā 
 
Vefā ummaz cefādan yüz çevirmez Bāḳi ʿāşıḳdur 
Niyāz itmek aña cānā yaraşur saña istiġnā 
 

                                                   
8 Keyfe yuḥyi’1-arża baʿde mevtihā : “Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden 
sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü 
yetendir.” (Rum 30/50) 
 210. 3a, sorar: ṣavar D.  
 211. Bâkî Dîvânı, G. 6. s. 75. 
 211. 3a, ʿārız u ḫadd: ʿārıż-ı ḫaṭda D. / çeşm-i cādūlar: çeşm ü ebrular D. 
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51a 
212. Ve lehû Bāḳī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Şöyle olmış cām-ı ʿaşḳ-ı yārdan mest ü ḫarāb 
Kendüyi dīvārdan dīvāra urur āftāb 
 
Nāfe ḳıldı zülf-i müşkīnüñ görüp ser-ber-zemīn 
Ayaġuñ ṭopraġına miskīnlik itdi müşk-i nāb 
 
Toḳınupdur bāde-i gül-gūna çeşm-i rüzgâr 
Sāġar üzre ṣanmañuz peydā olur yir yir ḥabāb 
 
Şaḫne-i devrān n’ola çekse çevürse dem-be-dem 
İki ḳanludur añılmış bāde-i nāb u kebāb 
 
Bāḳiye senden ferāġat virdi ey gerdūn-ı dūn 
Südde-i devlet-me’āb-ı pādşāh-ı kām-yāb    
 
213. Ve lehû Bāḳī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Lāle-ḫadler ḳıldılar gül-geşt-i saḥrā semt semt 
Bāġ u rāġı gezdiler idüp temāşā semt semt 
 
Leşker-i ġam geldi dil şehrine ḳondı fevc fevc 

Ḳopdı yir yir fitne [vü] āşūb u ġavġā semt semt 
 
ʿĀşıḳ-ı dīdār-ı pāküñdür meger kim cūylar 
Cüst ü cū eyler seni ey serv-i bālā semt semt 
 
 

                                                   
 212. Bâkî Dîvânı, G. 20. s. 81. 
 212. 1b, urur: urmuş D.  
 212. 4, Bu beyitten sonra Bâkî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur:  
Derd-i caşkun cāşık-ı miskīni āhır öldürür 
Mestlik pāyāne yitse irişür elbette hvāb  
 213. Bâkî Dîvânı, G. 23. s. 82. 
 213. 2a, fevc fevc: cavk cavk D.  
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Giryeden dürr-i şirişküm sū-be-sū oldı revan 
Yine Ḳulzüm gibi cūş itdi bu deryā semt semt 
 
Şiʿr-i Bāḳī sebʿa-i iḳlīme olmışdur revan 
Oḳınursa yiridür bu naẓm-ı ġarrā semt semt 
 
214. Ve lehû Bāḳī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ġubār-ı ḫaṭṭuñ olmaz çünki ḥayrān olmaġa bāʿiå 
Nedür laʿl-i lebüñ çaḳ böyle ḫandān olmaġa bāʿiå 
 
Hevā-yı zülfi ḳılmışdur seni ey ebr āvāre 
Gözüñ yaşı budur seyl-i firāvān olmaġa bāʿiå 
 
Olurken rūz u şeb hem-sāye ol ruḫsār-ı zībāya 
Nedür zülf-i dil-āvīzüñ perīşān olmaġa bāʿiå 
 
Yaḳarlar hep fetīl-i dāġ olur destār ile cāme 
Budur abdāllar ʿaşḳuñda ʿuryān olmaġa bāʿiå  
 
Meger başuñ ser-i kūyında top olmaḳ hevāsıdur 
Dem-ā-dem Bāḳiyā ḳoluñda çevgān olmaġa bāʿiå 

 

51b 
215. Ve lehû Bāḳī   
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Gel ey dil ḥalḳa-i müşkīn-i zülf-i pür-şikenden geç 
Düşersin dām-ı tezvīre reh-i mekr ü fitenden geç 
 
 

                                                   
 213. 4,  Bu beyitten sonra Bâkî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur:  
Bir ḳadem baş lutf ile gel gül-şene ey serv-ḳad 
Bileler eksükligin her serv-i bālā semt semt 
 214. Bâkî Dîvânı, G. 27. s. 84. 
 215. Bâkî Dîvânı, G. 30. s. 86.  
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Saña cāy-ı ḫırām ey naḫl-i bālā ʿālem-i cāndur 
Nesīm-i nev-bahārī gibi gel ṣaḥn-ı çemenden geç 
 
Neden bu menzil-i ḫakīde āḫir iḫtiyār itmek 

Senüñ cāndur yirüñ ey tīr-i dil-ber gel bedenden geç 
 
Bu bāzār içre düşmez dāne-i eşküm gibi gevher 
Sen ey cān riştesi şimden girü dürr-i ʿAdenden geç 
 
Kemend-i zülf ey Bāḳī saña çoḳ bend geçmişdür 
Velī sen ġamze-i ḫūn-rīz cevrin gör geçenden geç 
 
216. Ve lehû Bāḳī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Pür olup devr idicek meclis-i mestānı ḳadeḥ 

Çarḫ olur ḥalḳa-i rindān meh-i tābānı ḳadeḥ 
 
Felek-i ʿişrete bir aḫter-i ferḫunde iken 
Yine Mirrīḫ-ṣıfat durma döker ḳanı ḳadeḥ 
 
Meclis-i mey ki bedenlerle ḥiṣār olmışdur 
Şehr-i ʿişretdür anuñ āfet-i devrānı ḳadeḥ 
 
Devr-i meclis ki ṣafā cāmiʿinüñ çenberidür 
Āb-ı rengīn ile ḳandīl-i fürūzānı ḳadeḥ 
 
Yaraşur ḥalḳa-i rindāna disem ey Bāḳī 
Ḫātem-i Cemdür anuñ laʿl-i Bedaḫşānı ḳadeḥ 
 
 
 
 

                                                   
 215. 3a, āḫir:  ārām D.  
 216. Bâkî Dîvânı, G. 32. s. 86.  
 216. 1a, idicek: idecek M. 
 216. 2b, durma: dura M. 
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217. Ve lehû Bāḳī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 
 
Baña ʿarż ʿ itmesün mihr-i seḥer ruḫ 
Degül ḫaddüñ gibi ferḫunde ferruḫ 
 
Ḳatı açılmasun devrüñde ġonçe 
İñen ʿarż itmesün gül-berg-i ter ruḫ 
 
Alınmazdı göñül yār olmasaydı 
Ser-i zülfüñ gibi kec-bāz ger ruḫ 
 
Ṭarāvet kesb idüp olsañ ʿaraḳnāk    
Olur berg-i semenden tāze-ter ruḫ 
 
Dil-i Bāḳī nice ābād olur kim    
Yıḳar ol ġamze-i fettānı bir ruḫ 

 

52a 
218. Ve lehû Bāḳī  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Eylesün vaṣlını dermān dil-i bīmāra meded 

Dūstlar işte ben öldüm baña bir çāre meded 
 
Zaḫm-ı sīnemden oḳuñ pārelerin hep alma 
Ṭursun Allâhı severseñ hele bir pāre meded 
 
Güher-i cāmı itürdük bizi ġam öldürüyor 
Sāḳiyā gel bulıvir ḳande ise ara meded 
 
 
 

                                                   
 217. Bâkî Dîvânı, G. 33. s. 87.  
 217. ġamze-i fettānı bir ruḫ: gamze-i fettān yaḳar ruh D.  
 218. 5b, Bâkî Dîvânı, G. 40. s. 90. 
 218. 1a, vaṣlını: laʿlini D.  
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İḥtirāz eylemedük aldılar elden cāmı 

Vāḳıf itmeñ ṣaḳınuñ kimseyi esrāra meded 
 
Mededüñ ḳalmadı feryād u fiġān eylemeğe 
Saña kimden ire ey Bāḳi-i bī-çāre meded 
 
219. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
İtdi şikār göñlümi bir şūḫ-ı şeh-levend 
Müjgānı tīr ü ḳaşı kemān ṭurrası kemend 
 
Telḫ-i şarāb-ı ġussa-i devrānı defʿ ider 
Şīrīn lebin dehānuma alsam niteki ḳand 
 
Bu cism-i zerd ü zār u nizārumla niçe bir 
Yanam firāḳuñ āteşine nitekim sipend 
 
Her dūna şāḫ-ı gül gibi meyl itme dūstum 
Düşmez giyāha hem-ser ola serv-i ser-bülend 
 
Bāzārlarda başladı naḫli donatmağa 
Dil baġlayalı ḳāmet-i bālāña naḫl-bend 
 
Aʿdā yanuñda ḫurrem u ḫandān u şādmān 
Bāḳī ġamuñda zār u dil-efgār u derdmend 
 
220. Ve lehû Bāḳī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 
 
Cemālüñ āftābından alup nūr 
Meh-i tābāna döndi cām-ı billūr 

                                                   
 218. 4a, eylemedük: itmedüñüz D. 
 218. 4, Bu beyitten sonra Bâkî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur:  
Gice tenhā işigi hākine yüzler süreyin 
Saḳınuñ kimse haber virmesün aġyāre meded 
 219. Bâkî Dîvânı, G. 34. s. 87. 
 219. 5b, bālāña:  zībāña D.  
 220. Bâkî Dîvânı, G. 132. s. 133. 
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Ṣürāḥī hem-nişīnüñ hem-demüñ cām 
Niçün ben cürʿa gibi atılam dūr 
 
Cemālüñ nūrına döymez göñüller 

Tecellī tābına ṣabr eylemez Ṭūr 
 
Gehī vuṣlatda ʿāşık gāhi mehcūr 
Bu dünyādur gehi mātem gehī ṣūr 
 
Ṣaçuñ zencīr[i] sevdāsında Bāḳī 
Begüm dīvānedür dīvāne maʿẕūr 
 
52b 
221. Ve lehû Bāḳī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Piyāle ḫusrev-i mülk-i ġama tāc-ı Keyānīdür  
Ḫum-ı mey pādşāh-ı ʿaşḳa genc-i Ḫusrevānīdür 
 
Daḫı Cemşīdi yād eyler gözinden yaş döker meclis  
Mey-i gül-gūn sirişki cām çeşm-i ḫūn-feşānıdur 
 
İşigüñde beni ey meh görür bir gün ʿadū nā-geh  
Ḳażā-yı āsmānīdür belā-yı nā-gehānīdür 
 
Baḫūr-ı micmer-i bezm-i belādur ḫāl-i ruḫsāruñ  
Anuñ ol ḥalḳa ḥalḳa ṭurra-i müşkīn duḫānıdur 
 
Çerāġı māh-ı enverden yaḳar ol ʿāc-gūn gerden  
Girībānuñ senüñ bezm-i leṭāfet şemʿdānıdur 
 
Ṣafā-yı şiʿr-i Bāḳī bāʿiå-i mihr ü maḥabbetdür  
Bu āb-ı zindegānī ol ḥayāt-ı cāvidānīdür 

                                                   
 220. 3a,  nūrına: şevḳıne D.  
 221.  Bâkî Dîvânı, G. 54. s. 97. 
 221. 2, Bu beyitten sonra Bâkî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Leb-ā-leb cām-ı dil hūn olsa tañ mı bezm-i fürḳatde  
Güzeller ʿaşḳına nūş itmek içün dūstgānīdür 
 221. 4a, bezm-i belādur: hüsn ü bahādur D.  
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222. Ve lehû Bāḳī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Berg-i gülden ruḫı ol lāle-ʿiẕāruñ terdür  
Nükte fehm eyle begüm ḫaylice nāzük yerdür 
 
ʿAynına ṣanma ġubārı ala erbāb-ı naẓar 
Bizi ḥayrān iden esrār-ı leb-i dil-berdür 
 
Murġ-ı dil naġmeleri şevḳına gül-ruḫlarınuñ  
Ne ṣafā-baḫş edālar ne güzel yirlerdür 
 
Mīve-i vaṣlına bir ḳāmeti Ṭūbā güzelüñ  
Zāhidā her kim irişdiyse yetişmiş erdür 
 
Cūy-ı ḥüsn ābı ṭaşup çıḳmış o servüñ biline  
Bāḳiyā ṣanma miyānında ṭuran ḫancerdür 
 
223. Ve lehû Bāḳī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Açıl bāġuñ gül ü nesrīni ol ruḫsārı görsünler  
Ṣalın serv ü ṣanavber şīve-i reftārı görsünler 
 
Ḳapuñda ḥāṣıl itdi çün devāsuz derdi hep göñlüm  
Ne derde mübtelā oldı dil-i bīmārı görsünler 
 
Açıldı dāġlar sīnemde çāk itdüm girībānum  
Maḥabbet gülşeninde açılan gül-nārı görsünler 
 
Ten-i zārumda pehlūm üstüḫˇānı ṣayılur bir bir  
Beni seyr itmeyen aḥbāb mūsīḳārı görsünler 
 
Güzeller mihr-bān olmaz dimek yañlışdur ey Bāḳī  
Olur vallâhi billâhi hemān yalvarı görsünler 
 

                                                   
 222. Bâkî Dîvânı, G. 107. s. 122. 
223. Bâkî Dîvânı, G. 55. s. 97. 
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53a 
224. Ve lehû Bāḳī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Sūz-ı ʿaşḳuñla ḳaçan kim dilden āh u zār olur  
Āh dūd u dūd ebr ü ebr āteş-bār olur 
 
Aḳsa eşküm dīdeden ol gevher-i nā-yāb içün 
Eşk seyl ü seyl yemm ü yem dür-i şehvār olur 
 
Yansa dāġ-ı sīnem üzre hasret-i ḳaddüñle nār  
Nār nūr u nūr hūr hūr pertevi envār olur 
 
Kūhdan geçse ġam-ı zülfüñle āhum ṣarṣarı  
Kūh deşt ü deşt bāġ u bāġ sebzezār olur 
 
Ġonçeye baḳsa lebüñsüz çeşm-i Bāḳī bir naẓar 
Ġonçe berg ü berg ḫār u ḫār ḫancerdār olur 
 
225. Ve lehû Bāḳī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ne sāḳīdür lebüñ ġam bezmine yaşum şarāb eyler  
Ne āteşdür maḥabbet odı kim baġrum kebāb eyler 
 
Naʿīm-i vuṣlatından dūzaḫ-ı hecre ṣalur cānum  
Baña bī-mūcib ol ḳaddi ḳıyāmet çoḳ ʿaẕāb eyler 
 
Hisāb itmez benüm yolında cānlar virdügüm ammā  
Baña bir būse virse günde biñ kerre ḥisāb eyler 
 

                                                   
 224. Bâkî Dîvânı, G. 114.  s. 125. 
 224. 3a,  ḳaddüñle: haddüñle D.  
 224. 3b, Nār nūr u nūr hūr hūr pertevi envār: Nār nūr u nūr hūr u hūr pür-envār D.  
 224. 4b, sebzezār: sünbülzār D. 
 225. Bâkî Dîvânı, G. 167. s. 150. 
 225. 1b, odı: dādı M. 
 225. 2a, vuṣlatından: vuṣlat añsam D. 
 225. 3b, günde biñ kerre: kendi yüz kerre D. 
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Ne ser-keş naḫldür ḳaddüñ benüm ey serv-i büstānum  
Cemālüñ nūrına zülf-i şebāsāyı ḥicāb eyler 
 
Yetişgil ölmedin ey cān ṭabībi dest-gīr ol kim 
Bedenden cān-ı Bāḳī çıḳmaḳ içün  ıżṭırāb eyler 
 
226. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Cām-ı şarāb laʿl-i lebüñ mübtelāsıdur 
Şol būseler ki senden alur ḳan bahāsıdur 
 
Rişteyle baġlayup lebin ol şūḫ didi kim  
Mihmān-ı hˇān-ı vaṣluma bu diş kirāsıdur 
 
Ḫaṭṭ-ı ruḫuñ ki daḫı ḥicāb-ı ḫafādadur  
ʿAşḳ ehlinüñ efendi görinmez belāsıdur 
 
Bālā-yı ser-nişīmen-i şeh-bāz-ı ʿaşḳdur  
Farḳumda naʿl ṣūreti şāhīn yuvasıdur 
 
Bāḳī süḫanda saña bugün hem-cenāḥ yoḳ  
Ṭabʿ-ı bülendüñ evc-i belāġat hümāsıdur 

 

53b 
227. Ve lehû Bāḳī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ruḫuñ ʿaksiyle ṣaḥn-ı dīde bāġ [ u] gülsitānumdur 
Nihāl-i ser-bülendüñ ḫayliden ḫāṭır-nişānumdur 
 
Göñül iñler ġamuñda dem-be-dem rūḥ-ı revān aġlar  
Bu bāġuñ çeşmesārı hep benüm eşk-i revānumdur 
 

                                                   
 225. 4a, serv-i: nahl-i D. 
 225. 5b, çıḳmaḳ içün: turmayuben D.  
 226. Bâkî Dîvânı, G. 80. s. 110. 
 227. Bâkî Dîvânı, G. 128. s. 131.  
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Temāşā-yı gül ü gülşende ārām eylemez cānum  
Ser-i kūyında cānānuñ ġaraż ārām-ı cānumdur 
 
Şirār-ı nār-ı āhumla sipihrüñ ṭās-ı pūlādı 
Döner her şeb belā bezminde cām-ı zer-nişānumdur 
 
Yaşum deryādur ey Bāḳī içinde şāḫ-ı mercānı  
Ḫayāl-i naḫl-i bālāsı nihāl-i erġavānumdur 
 
 
228. Ve lehû Bāḳī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 
 
Ruḫuñ berg-i gül-i sīr-āba beñzer  
Leb-i la ʿlüñ ḫayāli ḫˇāba beñzer 

 
Fürūġ-ı dāġ-ı ʿaşḳuñ sīnem üzre  
Şuʿāʿ-ı mihr-i ʿālem-tāba beñzer 
 
İşigüñ Mescid-i Aḳṣāya mānend  
Yüzüñ ḳıble ḳaşuñ miḥrāba beñzer 
 
Ser-i zülf-i siyehkāruñ şeb-i tār  
Yañaġuñ pertevi meh-tāba benzer 
 
Cihān efsānedür aldanma Bāḳī  
Ġam u şādī ḫayāl ü ḫˇāba beñzer 
 
229. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Kūyuñ yolında niçe kez ey mihr-i bī-naẓīr  
Şeb-rev diyü tutıldı giceyle meh-i münīr 
 

                                                   
 228. Bâkî Dîvânı, G. 91. s. 114. 
 228. 1b, ḫayāli ḫˇāba: şarāb-ı nāba D. 
 228. 4b, Yañaġuñ :ʿİzāruñ D. 
 229. Bâkî Dîvânı, G. 91. s. 114. 
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Ḥüsnüñ zekātınuñ eger ey ḫˇāce-i cemāl  
Bir müsteḥaḳḳın ister iseñ işte ben faḳīr 
 
Fi’1-cümle öykünürdi senüñ ġamzeñ oḳına  
İller ḳanadı ile uçar olmayaydı tīr 
 
Ḫaṭdan żarar ne ḥüsnine yāruñ ki mūrdan  
Olmaz niẓām-ı mülk-i Süleymān ḫalel-pezīr 
 
Bir pādşāh-ı ḥüsne ḳul olduḳ ki Bāḳiyā  
Anuñ esīr-i ʿaşḳı olupdur cüvān u pīr 

 

54a 
230. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Biñ mübtelāyı miḫnet ile bir dem öldürür  
Dil-ber mülāyim olmayıcaḳ ādem öldürür 
 
Genc-i viṣāl ṭālibini ejdehā-ṣıfat 
Ol ḥalḳa ḥalḳa zülf-i ḫam-ender-ḫam öldürür 
 
Çeşmüñ şu resme ʿāşıḳı ġamzeyle ḳatl ider  
Bir nā-tüvānı tīġ ile ṣan Rüstem öldürür 
 
Ṭursun yirinde ġamze-i ḫūn-rīz-i cānsitān 
Başdan belālu ʿāşıḳı ol perçem öldürür 
 
Bāḳī peleng-i kūh-ı ġamuñ pençesindedür  
Luṭfuñ meded irişmez ise bir dem öldürür 
 
 
 
 

                                                   
 230. Bâkî Dîvânı, G. 133. s. 134. 
 230. 4a, ḫūn-rīz-i cān-sitān: ḳattāl-i hūn-feşān D. 
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231. Ve lehû Bāḳī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Yārdan cevr ü cefā luṭf u kerem gibi gelür  
Ġayrdan mihr ü vefā derd ü elem gibi gelür 
 
Fürḳat-i yār ḳatı zār u zebūn itdi beni  
Döyemem miḥnet-i hicrāna ölem gibi gelür 
 
Uydurup leşker-i ʿuşşāḳını ol şāh-ı cihān  
Nāz ile ṣalını ṣalını ʿalem gibi gelür 
 
Dil-i pür-ḫūn elem-i ʿhecrüñ ile cūş ideli  
Çeşme-i çeşmüm aḳan ṣulara dem gibi gelür 
 
Bāḳiyā ḳanḳı göñül şehrine gelse şeh-i ʿaşḳ  
Bile endūh u belā ḫayl u ḥaşem gibi gelür 
 
232. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ḳaddüñ ḳatında ḳāmet-i şimşād pest olur  
Zülfüñ yanında revnaḳ-ı ʿanber şikest olur 
 
Āb-ı ruḫuñla laʿlün añan ʿaḳlın aldurur  
Şevḳ ile içse kişi mey[i] ḳatı mest olur 
 
Reftāra gelse ḳāmet-i ʿarʿar-ḫırām ile  
Bālā-yı yāre serv-i çemen zīr-dest olur 
 
Zinhār eline āyine virmeñ o kāfirüñ  
Zīrā görince ṣūretini büt-perest olur 
 
Bāḳī çeker mi bāde-i engūr minnetin  
Her kim ki mest-i cürʿa-i cām-ı elest olur 

                                                   
 231. Bâkî Dîvânı, G. 146. s. 140. 
 232. Bâkî Dîvânı, G. 97. s. 117. 
 232. 2a, Āb-ı ruḫuñla: Tāb-ı ruhuñla D.  
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54b 
233. Ve lehû Bāḳī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ḳızarur bādeden ol nergis-i mestāne biraz 
Mey-i nāb içse gözi māʾil olur ḳana biraz 
 
Çekemez kimse ayaġum diyü lāf urma iñen 
Sāḳiyā atışalum gel berü meydāne biraz 
 
Cāna kār eylemesün dāru-yı ḳattāl-i ġamı 
Mey-i gül-gūn içelüm bāri ḥakīmāne biraz   
 
Behre-mend eyler idi būs-ı lebüñden cānı 
Dönmese dursa eger ʿahdine peymāne biraz 
 
Niçe bir daġdaġa-i baḥå u cidāl ey Bāḳī  
Varalum ʿayş idelüm meclis-i rindāna biraz 
 
234. Ve lehû Bāḳī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Dilā bezm-i cihānda kimse āḫir ber-ḳarār olmaz 
Müdām elden ḳoma ayaġı furṣat pāydār olmaz 
 
Ṣaḳın Mecnūnı ṣanmañ ehl-i ʿaşḳuñ iḫtiyārıdur 
Güzel sevmekde zīrā kimseye hīç iḫtiyār olmaz 
 
Kenār itsem diyen ol gevher-i pāki yem-i ġamdan 

Kenāra çıkmasun hergiz ki gevher der-kenār olmaz 
 

                                                   
 233. Bâkî Dîvânı, G. 205. s. 166. 
 233. 2b, atışalum: elleşelüm D.  
 234. Bâkî Dîvânı, G. 195. s. 162. 
 234. 1a, ber-ḳarār: pâydâr D.  
 234. 1b, pāydār: ber-ḳarār D.  
 234. 3a, gevher-i pāki: gevheri ḳaʿr-ı D. 
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Ne ḳanlar aġlarum hecrinde yāruñ bezm-i fürḳatden 
ʿAceb bir dem mi vardur çeşm-i pür-ḫūn eşk-bār olmaz 
 
Ol āhūyı saña ṣayd ola ṣanma iltiyāmından 
Öñüñce ḳaçar ammā Bāḳiyā āḫir şikār olmaz 
 
235. Ve lehû Bāḳī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Gel ey sāḳī bulınmaz böyle ʿālī dil-güşā meclis 
Getür cām-ı muṣāffāyı kim olsun pür-ṣafā meclis 
 
Piyāle ʿaksi mirʾāt-ı felekde āftāb olsun 
Fürūġ-ı sāḳi vü ṣahbādan olsun pür-żiyā meclis  
 
Şarāb āb-ı ḥayāt u cām-ı zerrīn āftāb olsa   
Cinān içre gerekmez baña cānān olmasa meclis 
 
Ḳadeḥ ḳan aġlayup def sīne döger ney fiġān eyler 
Meger derd ü ġam-ı ʿaşḳa olupdur mübtelā meclis 
 
Ḳadeḥ fısḳıyye mey ṣu ḥalḳa-i rindān anuñ ḥavżı 
Serāy-ı ʿaşḳa şādırvān olupdur Bāḳiyā meclis 

 

55a 
236. Ve lehû Bāḳī 
Feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ḫaṭṭ-ı laʿliyle ḳaşı cānānuñ 
Bir rubāʿīdürür Gülistānuñ 
 
Bāde-i nābdur leb-i laʿlüñ 
Sāġar-ı sīmdür zenaḫdānuñ 
 

                                                   
 234. 4a, bezm-i: derd-i D.  
 235. Bâkî Dîvânı, G. 208. s. 168. 
 235. 2b, sāḳī vü sahbādan: sāgar-ı sahbādan D.  
 236. Bâkî Dîvânı, G. 249. s. 186. 
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Göricek sebzezārı beñzetdüm 
Şāne-i zülf-i ʿanber-efşānuñ 
 
Bir belādur ṣalındı ʿuşşāḳa 
Dūstum ḳāmet-i hıramānuñ 
 
Sünbülüñ revnaḳın şikest itdi 
Şiken-i ṭurra-i perīşānuñ 
 
Degenek lāzım oldı aġyāra 
Olmaġ ister ḳapuñda derbānuñ 
 
Bāḳi senden cefā vü cevr ummaz 
Eger olursa lutfuñ iḥsānuñ 
 
237. Ve lehû Bāḳī                     
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Gönder efendi sīneme tīr-i belālaruñ     
Olsun siper belālaruña mübtelālaruñ 
 
Mihr ü vefālar itmez iseñ dūstum n’ola 
Minnet degül mi cānuma cevr ü cefālaruñ  
 
Rez duḫterini sīneye çeksem ʿaceb midür 
Cevrinden özge nesnesi yoḳ dil-rübālaruñ  
 
Şehr içre ḫalḳ bir birine gösterür beni 
Mihri hilāle beñzedeli meh-liḳālaruñ 
 
Bāḳī-i ḫaste-ḫāṭırı iñletme dūstum 
Maḳbūl olur duʿāsı ṣaḳın mübtelālaruñ 
 
 
 

                                                   
 236. 3a, sebzezārı: sīn-i miske D.  
 237. Bâkî Dîvânı, G. 262. s. 191.  



Gülçiçek AKÇAY 

225 
 

238. Ve lehû Bāḳī  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Dilā cihānı şirişkümle pür-şarāb itdüñ 
Behey ḫarāb olası ʿālemi ḫarāb itdüñ 
 
Şarāb ṣoḥbetin illerle eyledüñ varduñ 
Firāḳuñ āteşine baġrumı kebāb itdüñ 
 
Ne sende mihr ü vefā var ne ben de ṣabr u ḳarār 
O yoḳ bu yoḳ ne ʿaceb bizden ictināb itdüñ 
 
Şemīm-i nāfe-i ḫālinden ey nesīm-i seḥer 
Dimāġ-ı ʿālemi pür-būy-ı müşk-i nāb itdüñ 
 
Ṣaçı kelāmın o deñlü uzatduñ ey Bāḳī 
İki ṣaḥīfe yirin başḳa bir kitāb itdüñ 
 
239. [Maṭlaʿ]  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Neden āyā bu tehevvür ḳuluña pādşehüm 
Var ise bendeligümdür saña ancaḳ günehüm 

 

55b 
240. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Gülşende itdi nāz ile ʿarż-ı cemāl gül 
Ḳıldı belālu bülbüli āşüfte-ḥāl gül 
 
Geldi ẓuhūra çāh-ı ʿademden çıḳup yine 
Nīrāna girdi Yūsuf-ı Kenʿān-miåāl gül 
 

                                                   
 238. Bâkî Dîvânı, G. 259. s. 190.  
 239. Mecmuada “Ferd” başlığıyla verilmiştir. 
 240. Bâkî Dîvânı, G. 308. s. 211. 
 240. 2b, Nīrāna: Mīzāne D. 
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Döndi çemende encümen-i Muṣṭafāya bāġ 

Ḫayl-i şükūfe zümre-i aṣḥāb u āl gül 
 
Cām-ı şarāb[ı] içmez elinde ṭutar ṭurur 
ʿAşḳuñ meyinden oldı meger bī-mecāl gül 
 
Maḳbūl-i ṭabʿ-ı ḫalḳ-ı cihān oldı nitekim 
Dīvān-ı naẓm-ı ḫusrev-i ṣāḥib-kemāl gül 
 
Bezm-i ġam içre olmış iken bāde gözyaşı 
Bāġ-ı belāda dāġ-ı dil-i pür-melāl gül 
 
Bāġ-ı cihānda gül gibi ḫandān u ḫurrem ol  
Bezm-i ṣafāda ey şeh-i ferḫunde-fāl gül 
 
Luṭfuñdan irdi Bāḳiye rengīn fıloriler 
Gūyā ṣaçıldı meclise bir dest-māl gül 
 
241. Ve lehû Bāḳī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Esb-i nāz ile beni yār idüpdür pā-māl 
Naʿller şekli aña sīnede olmışdur dāl 
 
Nice olurdı ṣafā āyine-i ḥüsnüñde 

Yirlere geçdi ḥayādan utanup āb-ı zülāl 
 
Ḥasret-i ḳaddüñ ile bāġda eşk-i çeşmüm  

Ṭaḳdı serv-i çemenüñ pāyine sīmīn ḫalḫāl 
 
 

                                                   
 240. 3a, çemende: safada D. 
 240. 7, Bu beyitten sonra Bâkî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Açdukça gonca beççe-i bülbül gibi dehan 
Aldukça jāle beyzāların zir-i bāl gül 
 241. Bâkî Dîvânı, G. 294. s. 205. 
 241. 2a, Nice olurdı: Nic’olur gördi D.  
 241. 2a, eşk-i çeşmüm: seyl-i eşküm D.  
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Ārzū eylemezin salṭanat-ı dünyayı 
Ḫiẕmet-i ḫāk-i der-i yār yeter cāh u celāl 
 
Bāḳiyā baña gedā-yı der-i yār olmaḳdur 
Pāye-i ʿizz u şeref sāye-i baḫt u iḳbāl 
 
242. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Devr-i gül irdi ġonçe-ṣıfat olma teng-dil   
ʿAzm eyle ṭarf-ı gülşene gül gibi gel açıl 
 
İtdi niåār ʿāleme keff-i nesīm sīm 
Gülşende şāḫ-ı gül gibi sen de dökil ṣaçıl 
 
Deryā-yı aḫḍar oldı çemen mevc urup yatur 
Rūy-ı zemīni faṣl-ı bahār itdi yemyeşil 
 
Baḥå eyleme ʿiẕār-ı ʿaraḳ-rīz-i yār ile 
Yüzüñ ṣuyıyla ey gül-i ter yüri var açıl 
 
Ṣaḥn-ı çemende nefḫa-i bād-ı bahār ile 
Bāḳī gül-āb ġāliye-i müşk-i āb u gil 

 

56a 
243. Ve lehû Bāḳī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Gülşen añılsa ruḫuñ ḫāṭıra eyler ʿālem 
Ḳaʿbe añılsa ser-i kūyuña varur ādem 
 
Eyledi müjde-i gül dilleri şād u ḫurrem 
Ġonçenüñ göñli açıldı güle düşdi şeb-nem 

                                                   
 242. 5b, Pāye: Māye D. / saye: pāye D. 
 242. Bâkî Dîvânı, G. 287. s. 202.  
 242. 5b, gül-āb ġāliye-i müşk-i āb u gil: gül-âb u gâliye misk oldı âb u gil D.  
 243. Bâkî Dîvânı G. 331. s. 221. 
 243. 1, Bu beyit Bâkî Dîvânı’nında yoktur. 
 243. 1b, dilleri: bülbüli D.  



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

228 
 

ʿĀlemüñ n’eyleyeyin bāġ u bahāruñ sensiz 
Baña sen ruḫları gülzār ile ḫoşdur ʿālem 
 
Dāne-i ḫāline baḳ cennet-i ruḫsārında 
Nice ṣabr eylesün Allâhı severseñ ādem 
 
 
Dil-i şūrīdeyi ḳıl pend ü naṣīḥat geh gāh 
Nefesüñ gelsün eyā ṣūfi-i nāṣiḥ dem dem 
 
Āb-dār olsa n’ola şīve-i şiʿr-i Bāḳī 
Urmadı kimse bu bāġ içre daḫı böyle ḳalem 
 
244. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Rūşen ola tā işigüñe varmaġa āhum 

Yil mumlarını yaḳdı gice şuʿle-i āhum 
 
Hem-reng-i peleng itdi beni kūh-ı belada 
Cismümde ser-ā-pā görinen dāġ-ı siyāhum 
 
Luṭf eyle iñen ḳullaruña cevri çoḳ itme 
Āh eylemesün kimseye ẓulm eyleme şāhum 
 
Dildür saña ʿarż itmege aḥvālümi güya 
Ḳabrümdeki hāk üzre biten tāze giyāhum 
 
Bāḳī dilemez dehr-i denī salṭanatın dil 
Yār işiginüñ ḫiẕmetidür ʿiẕẕet ü cāhum 

 

                                                   
 243. 3, Bu beyitten sonra Bâkî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Var ise tâzeledi bâg-ı nihâl-i emelin 
Reşehât-ı kalem-i hazret-i sultân-ı kerem 
 243. 6a, şīve-i: mîve-i D. 
 244. Bâkî Dîvânı, G. 321.  
 244. 1a, āhum: rāhum D.  
 244. 5b, ʿiẕẕet: devlet D. 
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245. Ve lehû Bāḳī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Nev-bahār oldı gelüñ ʿazm-i gülistān idelüm                                              
Açalum ġonçe-i ḳalbi güli ḫandān idelüm 
 
Ḳomayup lāle gibi bir dem ayaġı elden 
Mest olup ġonçe gibi çāk-ı girībān idelüm 
 
İçelüm laʿl-i müẕābı ṣaçalum cürʿaları 
Ḫāk-i gülzārı bugün laʿl-i Bedaḫşān idelüm 
 
Meclis-i ʿayş u ṭarab ḫurrem ü ābād olsun 

Yıḳalum zerḳ u riyā deyrini vīrān idelüm 
 
Oḳusa vaṣf-ı ruḫ-ı yār ile Bāḳī şiʿrin 
Bülbül-i gülşen[i] meclisde ġazel-ḫˇān idelüm 

 

56b 
246. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Çāk oldı yaḳam cevr-i firāvānuñ elinden 
Ṣad-pāre iken dāmen-i dil ānuñ elinden 
 
Ḳaddüm bükilüp derdüñ ile döndi kemana 
Ḳullāb-ı ser-i zülf-i perīşānuñ elinden 
 
Ey niçe ser-efrāzlaruñ kellesi ṭopı 
Ġaltān ola bu ʿarṣada çevgānuñ elinden 
 
İl bezm-i vefā içre ṣafālarda velī ben 
Ḳanlar yudarum sāḳi-i hicrānuñ elinden 

                                                   
 245. Bâkî Dîvânı, G. 323. s. 217. 
 245. 2b, ġonçe gibi: gonçe-ṣıfat D. 
 245. 3b, laʿl: kân D. 
 245. 4a, Meclis-i: Menzil-i D. 
 246. Bâkî Dîvânı, G. 359. s. 233. 
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Laʿl-i leb-i dil-dāra özin nisbet idelden 
Āzürde-dilem pençe-i mercānuñ elinden 
 
Fāş itmez idi rāz-ı dili Yūsuf-ı Kenʿān 
Çāk olmasa dāmānı Züleyḫānuñ elinden 
 
Bāḳī nice bir fāḫteveş bāġ-ı belada 
Nālān olam ol serv-i ḫırāmānuñ elinden 
 
247. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Başlar kesilür zülf-i perīşānuñ ucından 
Ḳanlar dökilür nāvek-i müjgānuñ ucından 
 
Peykān-ı belā cānuma işler geçer oldı 
Ey ḳaşları yā ġamze-i bürrānuñ ucından 
 
Dil ḍarbın urur ḳalbe firāḳuñla dem-ā-dem 
Ḳan aġlasa zaḫmum n’ola peykānuñ ucından 
 
Yüz sürmek umar pāyüñe üftādeler amma 
Nevbet mi deger kimseye dāmānuñ ucından 
 
Murġ-ı dil-i Bāḳīyi görün fāḫteāsā 
Efġan ider ol serv-i ḫırāmānuñ ucından 
 
248. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Cānān odur ki meyl ide ānı görince cān 
Esbāb-ı ḥüsni ḫūb ola ammā be-şarṭ-ı ān 
 

                                                   
 247. Bâkî Dîvânı, G. 356. s. 232. 
 247. 1b, nāvek-i müjgānuñ: ġamze-i bürrānuñ D.  
 247. 2b, ġamze-i bürrānuñ: nāvek-i müjgānuñ D. 
 248. Bâkî Dîvânı, G. 362. s. 234. 
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Cānā metāʿ-ı vaṣluña dil müşterī iken 

Olmamış idi ʿaşḳ iline kārvān revān 
 
Mihmān olınca derd ü ġamuñ dilde mā-ḥażar 
İki enār dāneledi çeşm-i ḫūn-feşān 
 
Ceng itmege sitāre-i baḫtumla eyledüm 
Bu āh-ı pür-şirārumı bir tīġ-i zer-nişān   
 
Aʿdāya baş egdüremez kimse Bāḳiyā  
Şemşīr gibi olmayıcaḳ ser-be-ser zebān 

 

57a 
249. Ve lehû Bāḳī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Bir lebi ġonçe yüzi gülzār dirseñ işte sen 
Ḫār-ı ġamda ʿandelīb-i zār dirseñ işte ben 
 
Lebleri mül ṣaçları sünbül yañaġı berg-i gül 
Bir semen-ber serv-i ḫoş-reftār dirseñ işte sen 
 
Pāyine yüzler sürer her serv-i dil-cūyuñ revān 

Ṣu gibi bir ʿāşıḳ-ı dīdār dirseñ işte ben 
 
Zülfi sāḥir ṭurrası ṭarrār şūḫ-ı şīve-kār 
Çeşmi cādū ġamzesi mekkār dirseñ işte sen 
 
Fürḳatüñden teşne-leb ḫāṭır-perīşān ḫaste-dil 
Künc-i ġamda bī-kes ü bīmār dirseñ işte ben 
 
Gözleri ṣabr u selāmet mülkini tārāc ider 
Bir amansız ġamzesi tātār dirseñ işte sen 
 

                                                   
 248. 2a, vaṣluña: mihrüñe D.  
 249. Bâkî Dîvânı, G. 380. s. 241. 
 249. 3a, dil-cüyuñ: dil-cünūn D.  
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Bāḳiyā Ferhād ile Mecnūn-ı şeydādan bedel 
ʿĀşıḳ-ı bī-sabr u dil kim var dirseñ işte ben 
 
250. Ve lehû Bāḳī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Dil giriftār-ı belā dil-ber hevāyī n’eylesün 
Dāma düşmez yirlere ḳonmaz hümāyı n’eylesün 
 
Kāʾinātuñ seyr iden naḳşın ṣafā-yı cāmdan  

Ṣafḥa-i āyīne-i ʿālem-nümāyı n’eylesün 
 
Göñlin egler nāle-i zencīr ile mecnūn-ı ʿaşḳ 
Naġme-i ʿūd u ṣadā-yı çeng ü nāyı n’eylesün 
 
Mübtelā-yı ʿaşḳuñuñ dermāndan istiġnāsı var  
Derdüñe muʿtād olan diller devāyı n’eylesün 
  
Ḫalḳ-ı ʿālem Bāḳiyā ʿaşḳında yāruñ ḫaste-ḥāl 
Bir ṭabīb andan bu deñlü mübtelāyı n’eylesün 
 
251. Ve lehû [Mesīḥī] 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Rūy-ı dil-dāra naẓar eyle ki devletdür bu 
Kime yüz ṭutar ise ulu saʿādetdür bu 
 
Cān baġışlar söze geldükçe marīż-i ʿaşḳa  
Ṣoralum gel dudaġından ki ne ḥikmetdür bu 
 
Dökilür ḳaddini gördükçe nücūm-ı eşküm  
Serv-ḳadler çoḳ olur ḳatı ḳıyāmetdür bu 
 
Ṣafḥa-ı ḥüsnüñe ḫaṭ geldügine incinme  
Yine ey dost güzelligüñe ḥüccetdür bu 

                                                   
 250. Bâkî Dîvânı, G. 370. s. 238. 
 251. Mecmuada Bâkî’ye ait gösterilen bu gazel, Mesîhî’ye aittir: Mine Mengi (2014), Mesîhî 
Dîvânı, AKM Yay.  G. 198. s. 240. 
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Micmer-i sīnede kim yandı sipend-i dil ü cān  
Bir perī daʿvetine ʿıṭr-ı maḥabbetdür bu 

 

57b 
252. Ve lehû Bāḳī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Jālelerden taḳınup tācına gevher lāle 
Şāh olupdur çemen iḳlīmine beñzer lāle 
 
Salṭanat bārgehin ḳurdı yine faṣl-ı bahar 
Taḫt-ı Cemşīd çemen tāc-ı Sikender lāle 
 
Āl fānūs ile geldi gicede gülzāra 
Virdi ṣaḥn-ı çemenüñ yollarına fer lāle 
 
Erġavānlar ṭolaşur ḫırmen-i gül yaḳmaġ içün 

Gülsitān mülkine āteş ḳodı yer yer lāle 
 
Jāle naḳdin ḳadeḥe ḳoydı çemen bezminde 
Cemʿ idüp ṣaḳlar idi ġonçe gibi zer lāle 
 
Şol ḳadar ṭoġradı şemşīr-i firāḳuñı gören 
Dil-i ḫūnīni ḫayāl eyledi ḳatmer lāle 
 

                                                   
 251. 5, Bu beyitten sonra Mesîhî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 
Olma her ḫāra muṣāḥib ruḫ-ı rengīn ile kim 
Reng ü bile bezenmiş gül-i cennetdür bu 
Zaḫm urmaġ Mesīḥīye gelürken tīrüñ 
Cānı ḳarşu çıḳuban didi ne raḥmetdür bu 
 252. Bâkî Dîvânı, G. 466. s. 279. 
 252. 2, Bu beyitten sonra Bâkî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Būy-ı müşkīn-i bahār irdi dimāġ-ı dehre 
Yaḳalı dāmen-i küh-sārda micmer lāle 
 252. 4a, tolaşur: tutışup D. / yaḳmaġ: yanmag D.  
  252. 4, Bu beyitten sonra Bâkî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Dāġ-ı hicrān elemin ḳılmaġa dilden bīrūn 
Sahn-ı gül-şende tutar gül gibi sāġar lāle 
 252. 5b, ṣaḳlar idi: ṣaḳlamadı D.  
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Zīnet-i gülşen-i iḳbāl[e] yiter ey Bāḳī 
Çehre-i baḫt-ı şehenşāh-ı muẓaffer lāle 
 
253. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Yazmış debīr-i hiḳmet ezel ṣafḥa-i güle 
Bülbül dem-ā-dem aġlasa her bār gül güle 
 
Şol deñlü itdi güllere bülbül şeṭāreti 
Düşdi çemende ḳaṭre-i şeb-nem güle güle 
 
Müşkīn ṣaçuñda ey yüzi gül cān-ı nā-tüvān          
Ol riştedür ki baġlana bir deste sünbüle  
 
Sīnemde zaḫm[uñ] içre olan penbe-i fetīl  
Ol yāsemīne döndi ki ḳorlar ḳaranfüle 
 
Bāḳī çemende şişe-i mey ḳulḳul eylese 
Bülbül terāne eyleyicek uysa bülbüle 
 
254. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün   
            
Āyīne-ṣıfat ṣāf gerek ṣafḥa-i sīne 
Gün gibi żiyā-güster ola rūy-ı zemīne 
 
ʿUşşāḳ idemez ol ḳad-i mevzūnı der-āġūş 
Açılmayıcaḳ daḫme gibi niçe ḫazīne  
 
İnṣāf budur kim çıḳarup müşk-i ġazālı 
İzüñ tozını ṭolduralar nāfe-i Çīne 
 
 

                                                   
253. Bâkî Dîvânı, G. 446. s. 271.k 
 253. 5b, eyleyicek: başlayıcak D. 
 254. Bâkî Dîvânı, G. 427. s. 263. 
 254. 2b, daḫme: hayme D. 
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Āyīne-ṣıfat herkese yüz virmesün ol māh 
Bir baġrı yanıḳ ʿāşıḳuñ uġrar nefesine 
 
Pürdür güher-i naẓm ile mecmūʿa-i Bāḳī 

Deryā dil-i dānādur aña sīne sefīne 
 

58a 
255. Ve lehû Bāḳī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Düşse göñlüm n’ola ol ḫancer-i ḫūn-efşāna 
Müjeñ oḳlarınuñ eylükleri batdı cāna 
 
Zülfi zencīrine āşüfte göñül bende geçer 
Kendüsin lāyıḳ-ı hiẕmet ṣanur ol divāne 
 
Bir ḳul oġlınuñ esīr oldı ḳapusında gönül 
İntisāb itdi gedā bārgeh-i sulṭāna 
 
Zer devātın ṭaḳınup çıḳsa evinden seḥerī 
Āftāb aña ber-ā-ber gelemez meydāna 
 
Cān niåār eyledi Bāḳī bilini ḳucmaḳ içün 
Der-miyān itdi bugün varını dervīşāne 
 
256. Ve lehû Bāḳī  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Sīneye çekmege bir serv-i dil-ārām olsa       
Ser-keş olmasa iñenʿ āşıḳına rām olsa 
 
Biz daḫi ḳāyilüz inṣāfa dilā būs u kenar 
Her gün olmasa hele bāri her aḫşam olsa 
 

                                                   
 254. 5a, naẓm: pāk D. 
 255. Bâkî Dîvânı, G. 439. s. 268. 
 256. Bâkî Dîvânı, G. 435. s. 266. 



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

236 
 

Mevsim-i gülde n’olur medrese vü mescidden 
Leb-i cūy u leb-i cām u leb-i cānān olsa 
 
Künc-i mey-ḫāne ile gūşe-i külḫan birdür 

Sāḳi-i lāle-ʿiẕār u mey-i gül-fām olsa 
 
Terk iderdi mey ü maḥbūb hevāsın Bāḳī 
Cānda ṣabr u dil-i āvārede ārām olsa 
 
257. Ve lehû Bāḳī   
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Cāme-ḫˇāb ol āfeti alduḳça tenhā ḳoynına  
Ṣanurum ebrüñ girer māh-ı şeb-ārā ḳoynına 
 
Ṣubḥ-dem ey fāḫte bīhūde efġān eyleme 
Çün girersin her gice bir serv-i bālā ḳoynına 
 
Bilsem ey şeb-nem felekden niçün aġlarsın seni  
Girmesen bārī hele bir verd-i raʿnā ḳoynına 
 
Dür dişüñ vaṣfında şiʿrüm defterin gördi meğer 
Kim ṣadef mecmūʿasın ḳoymışdı deryā ḳoynına 
 
Ruḫlaruñ şevḳıyla pür-dāġ itdi Bāḳī sinesin 
Bir avuç berg-i gül-i ter ḳoydı gūyā ḳoynına 

 

 

 

 

                                                   
 256. 3b, leb-i cām u leb-i cānān: leb-i cānān u leb-i cām D.  
 256. 4a, külḫan: gülşen D. 
 257. Bâkî Dîvânı, G. 430. s. 264. 
 257. 3a, Bilsem ey şeb-nem felekden niçün aġlarsın seni: Niçün aġlarsın felekden bilsem ey şeb-nem 
seni D. 
 257. 3b, Girmesen bārī hele: Çün girürsin her zamān D.  
 257. 4a, mecmūʿasın ḳoymışdı: mecmūʿasını ṣaldı D. 
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58b 
258. Ve lehû Bāḳī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Lebüñi āl ile öpmiş ola mı peymāne 
İçeyin ölmez isem ḳanını ḳana ḳana 
 
Nūş-ı cān eyler iken meclis-i mestān içre 

Lebüñ ol ḥālet ile girmemek olmaz ḳana 
 
Bezm-i meydür güzelüm ḳan ola şāyed arada 
Çekmesün ġamzelerüñ ḫancerini mestāne 
 
Rāzumı nāle ile ʿāleme fāş eyledi dil 
Beni rüsvā-yı cihān eyledi bir dīvāne 
 
ʿAyş u ʿişret demidür çekme ġam-ı devrānı 
Bāḳiyā gel berü sāġar çekelüm rindāne 
 
259. Ve lehû Bāḳī              
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün  
 
Esirgemek gerek ol ʿāşıḳ-ı dil-efgārı 
ʿAle’l-ḫuṣūṣ ki bir bī-vefā ola yāri 
 
Göñüllerini cihān ḫalḳınuñ senüñ ʿaşḳuñ 
Aḳıtdı kendüye deryā nitekim enhārı 
 
Ne derd-i ʿaşḳı bilürsin ne miḥnet-i hecri 
Ey āfet-i dil ü cān ḳadr-i ḥüsn[i ]bil bārī 
 
Çemende jāledurur ṣanma bülbül-i şeydā 
Ṣuladı eşk ile ṣaḥn-ı sarāy-ı gülzārı 
 
 

                                                   
 258. Bâkî Dîvânı, G. 437. s. 267. 
 258. 2a, Nūş-ı cān: Nûş-ı câm D. 
 259. Bâkî Dîvânı, G. 497. s. 293. 
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Hemīşe ḳāmet-i bālāñı vasf ider Bāḳī 
Bülend-mertebe olsa ʿaceb mi eşʿārı 
 
260. Ve lehû Bāḳī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Berfüñ eritdi bād-ı ṣabā baġrı yağını 
Yaḳdı çemende nergisüñ altun çerāġını 
 
Odlar yaḳardı başına murġuñ çemende gül 
Şeb-nem ṣuvarmasaydı seḥerden ḳulaġını 
 
Bāġ-ı ruḫuñda ḫaṭṭuñ irişse benefşenüñ 
ʿĀlemde kimse manḳura almazdı bāġını 
 
Gülşende lāle ṣanma ʿaraḳnāk olup çemen 
Bir āl dest-māl ile sildi yañaġını 
 
Rez duḫterinüñ adı çekilse ʿaceb degül  
Ḥınnālar oldı illere ḳarşu ayaġını  
 
Yıllardurur ki şemʿ-i ruḫuñ reşkine göñül 
Ḥakkāk-i dehr çarḫa ṭutar şeb-çerāġını 
 
Mestāne ṣoydı o mehi Bāḳī geçen gice 
Nāzüklük ile çözdi muḳaddem ḳuşaġını 

 

 

 

 

 

                                                   
 260. Bâkî Dîvânı, G. 487. s. 288. 
 260. 3b, manḳura almazdı: almazdı mankıra D. 
 260. 4, Bu beyitten sonra Bâkî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Hālüñ haberleriyle mu،attar kılur nesīm  
Deşt-i Hutende nāfe-i misküñ dimāgını 
 260. 6a, göñül: mehüñ D.  
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59a 
261. Ve lehû Bāḳī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Sīne dāġın görüp ol ġonçe-dehen lāle gibi 
Bir avuç ḳanuma girmek diledi jāle gibi 
 
Żaʿfdan şöyle ġam-ı ʿaşḳ ile nā-peydāyem  
Ki hemān ṣıyt u ṣadām işidilür nāle gibi 
 
Seg raḳībe nic’olur göstereyüm ölmez isem 
Dehen-i yāre uyuzlanmaġı tebḫāle gibi 
 
Umarum kevkeb-i baḫtum ire burc-i şerefe 
Sīneye ol meh-i tābānı çeke hāle gibi 
 
Dil-i Bāḳīyi ser-i zülfüñ elinden cānā 
Çeküben ḫışm ile çeşm-i siyehüñ ala gibi 
 
262. Ve lehû Bāḳī                                                 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ḫoş geldi baña meykedenüñ āb u hevāsı 
Vallâhi güzel yirde yapılmış yıḳılası 
 
Gitmez o mehüñ rā gibi ḫancer kemerinden 
Üftādelerin öldürür āh işte burası 
 
Zībā yaraşur ḫilʿat-i nāz o boyı serve 
İki ḳolumı ḳılsam aña bil ṭolaması 
 
Menʿ eyler imiş mesʾele-i ʿaşḳı müderris 
Ey ḫˇāce anuñ var ise yaḳlaşdı ḳażāsı 
 
 

                                                   
 261. Bâkî Dîvânı, G. 518. s. 301. 
 262. Bâkî Dîvânı, G. 508. s. 297. 
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Dünyā deger ol māh-liḳā dil-ber-i raʿnā 
Yūsufda daḫi yoḳdur anuñ ḥüsn ü bahāsı 
 
Diḳḳatler ile seyr iderüz yāri ser-ā-pā 
Görmez mi idük biz de eger olsa vefāsı 
 
Meddāḥ olalı çeşm-i ġazālāneñe Bāḳī 
Ögrendi ġazel ṭarzını Rūmuñ şuʿarāsı 
 
263. Ve lehû Bāḳī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Dutsa cām-ı bāde-i gül-gūnı verd-i ter gibi      
Sāʿid-i sāḳī olur şāḫ-ı gül-i aḥmer gibi 
 
Sāḳiyā ʿaks-i ʿiẕāruñdan fürūġ-ı cām-ı mey 
Rūşen eyler bezmi ḫurşīd-i żiyā-güster gibi 
 
Murġ-i cānı şöyle beñzer itmek isterler şikâr 
Ol ḳara gözler süzildi iki cādūlar gibi 
 
Cūy-bār-ı eşküm içre çehre-i zerdüm benüm 
Görinür āb-ı revān içinde nīlūfer gibi 
 
Ṣad-hezārān nev-bahār olsa bu fānī bāġda 
Bir gül-i bī-ḫār açılmaz Bāḳiyā sāġar gibi 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 262. 5b, raʿnā: garā D. 
 262. 7a, çeşm-i: medḥ-i M. 
 263. Bâkî Dîvânı, G. 499. s. 293. 
 263. 3b, cādūlar: şahinler D.  
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59b 
264. İbtidāʾ-i Ġazeliyyāt-ı Şehrī Çelebi 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
İtdi hücūm ʿaşḳ-ı melāmet-eåer baña 
Hem-demlik eyle ey dil-i āşüfte-ser baña  
 
Żabṭ-ı neẓāre eyle tenük-ẓarf-ı vuṣlatam  
Besdür ḫurūş-ı ḳaṭre-i cām-ı naẓar baña  
 
Ḫˇān-ı ġam üzre itmeyelüm ey göñül nizāʿ   
Dāġ-ı derūn hep saña laḫt-ı ciger baña 
 
Ġayra olan neẓāre-i bī-bāk ʿaşḳına  
Ey şūḫ eyle naẓra-i düzdīdeter baña 
   
Şehrī ġam ile ṣoḥbet-i ḫūn-ı dil eylemiş  
Gör ḫıssetin ki eylemedi bir ḫaber baña 
 
265. Ve lehû Şehrī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün  
 
Tā ki feyż oldı ezel nuṭḳ-ı ṭarabnāk baña  
Dāġ ber-dildür o günden beri eflāk baña  
 
Ben o ser-bāz-ı şehādetkede-i ʿaşḳem kim  
Ser-i Manṣār olamaz beste-i fitrāk baña  
 
Ben o ser-māye-i faḫrem ki ciger-ḫūn olalar  
Dem ola bād ile āb āteş ile ḫāk baña 
 
Ey ġam ey ġam beri gel defʿi neşāṭ eyleyelüm  
Dil-i pür-ḫūn saña vü sīne-i ṣad-çāk baña  

                                                   
 264. Şener Demirel (1999), Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, Doktora 
Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi, G. 4.  
265. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 2 
 265. 1a, ṭarabnāk: şerernāk D. 
 265. 2a, ser-bāz-ı: şehbāz-ı D.  



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

242 
 

Şehri Şehrī sebeb-i maġfiretümdür zinhār 
Ẕevḳ-ı cürm eyleme de eyleme imsāk baña  
 
266. Ve lehû Şehrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ey meşreb-i ḫayāli gibi ʿālem-āşnā 
V’ey dil-rübā-yı maḥrem ü nā-maḥrem-āşnā 
 
Ey gül-bün-i ḥayā dili pür-ḫūn eyledüñ 
Gül-ġonçe-i tebessümüñ it şeb-nem-āşnā 
 
Olma esīr-i ġamzeñ olam bü’l-heves-firīb 
Bilmez zebān-ı ʿaşḳı dil-i ḫurrem-āşnā 
 
Gül-berg-i āftāb ile hem-şāḫ olursa da 
Olmaz şiküfte dāġ-ı derūn-ı ġam-āşnā 
 
Şehrī şehīd-i ġamze-i ḫūn-rīzüñ olayum 
K’olmış ḫayāl-i şūḫı gibi ʿālem-āşnā 

 

60a 
267. Ve lehû Şehrī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ne muʿciz-gūy olur ġamzeñ süḫan ẓāhir zebān ġā’ib 
Dem-ā-dem keşf-i rāz itmekde diller rāzdān ġā’ib 
 
Göñül künc-i nihānuñda güm itdi kām-ı nā-yābın 
O cism-i mürdeveş k’eyler ʿademden naḳd-i cān ġā’ib 
 
Hezār ümmīd-i pür-īhām-ı ḳalbi nīm cünbişle 
İder çeşm[i] edā taʿbīr nā-peydā zebān ġā’ib 

                                                   
 266. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 6.  
 266. 2a, dili: dilümi M.  
 266. 5a, ġamze-i: dil-ber-i D.  
 267. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 9 
 267. 2a, nihānuñda: dehānuñda D.  
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Şemīm-i ġonçe ṣan k’eyler nesīm-i ṣubḥ-dem der-ceyb 
İder dilden ḫadeng-i ġamzenüñ ẕevḳüñi cān ġā’ib  
 
Ḳalur esrār-ı ġamda nā-şiküfte çeşm-i ḫūbāndan  
Olursa dīdelerden Şehri-i muʿciz-beyān ġā’ib 
 
268. Ve lehû Şehrī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Bir dil ki ider ʿaşḳ -ı ciger-tāb ile ülfet 
Beñzer o ketāna k’ide meh-tāb ile ülfet 
 
Bīdār olamaz vāḳıʿasından bile baḫtum 
İtdi şu ḳadar rāḥati-i ḫˇāb ile ülfet 
 
Her ġonçe-i eşk itmede ḫande gül-i dāġa 
Çeşmüm ideli rīziş-i ḫūn-āb ile ülfet 
 
Oldum yine sīm-āb-ṣıfat düşmen-i rāḥat 
Ey vāy ne güç ġamze-i bī-tāb ile ülfet 
 
Şehrī ne ḳadar mest-i meye ruḫṣat olursa 
Eyler nigeh-ile yine ādāb ile ülfet 
 
269. Ve lehû Şehrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Muḥāl iken ḫıred-i çarḫ-ı nüh kitāb ile baḥå  
Żamīr-i şūḫum ider kemterīn cevāb ile baḥå 
 
 

                                                   
 267. 4a, ṣan k’eyler: ṣank’eyler ʿademden M.  
 267. 5a, ġamda: gamze D. 
 268. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 14.  
 268. 3a, eşk: ʿaşḳ D.  
 268. 5a, meye ruḥṣat olursa: mey-i ruḥṣat olursañ D. 
 268. 5b, Eyler: Eyle D.  
 269. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 15. 



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

244 
 

Ġalaṭ-edā diyü redd itdi nüsḫa-i baḫtum 
İder mi ʿāḳil olan çarḫ-ı nā-ṣavāb ile baḥå 
 
Ṣadā-yı çāk gelür daḫı ceyb-i Yūsufdan 
Muḥāl olduġıçün ʿaşḳ -ı bī-ḥicāb ile baḥå 
 
Göñül bir āteş-i ḥüsne perestiş eyler kim 
İder kemīne-şerārī ṣad-āftāb ile baḥå 
 
Ḳo baḥå-i dānişi ey ḫaṣm-ı ḫār u ḫas-ṭīnet 
Olur mı Şehrī gibi āteşīn-cevāb ile baḥå 

 

60b 
270. Ve lehû Şehrī  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Dil olmış iken ġamze-i pür-niştere muḥtāc 
İtme yine āsāyiş-i niştertere muḥtāc 
 
Hem bismil ider ʿāşıḳı hem mātemin eyler 
İtmez hele maḳtūlını şīvengere muḥtāc 
 
Şād itme dilüm minnet-i ġayretle şikest it 
Tek āyinemi eyleme ḫākistere muḥtāc 
 
Mā’il dile olmaz nitekim vaḳt-i tecellā 
İtmez naẓar-ı dīde-i ḥayrettere muḥtāc 
 
Şehrī gibi müstaġniyem iḥsān-ı felekden 
Olmaḳ ne belā ṭāliʿ-i bed-aḫtere muḥtāc 
 

                                                   
 270. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 16. 
270. 2, Bu beyitten sonra Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili’nde olup 
mecmuada yer almayan beyit şudur: 

İtme dile teklīf raḳīb ile nezāre 
Olmaz mey-i sāḳī naẓar-ı sāġara muḥtāc 
 270. 4a, Mā’il dile olmaz nitekim: Mā’il-i dile ol mertebe kim D.  
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271. Ve lehû Şehrī  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Füzūn iderse n’ola derdümi devā-yı Mesīḥ 
Zemīn-i cān[ı] maraż-ḫīz ider hevā-yı Mesīḥ 
 
Ḥased o ḫūn-ı dil-āşāma kim nigāh itmez 
Açarsa her nefesi çeşme-i duʿā-yı Mesīḥ 
 
Fiġān şerīʿat-ı ʿaşḳ-ı hayāt-ı düşmenden 
Ki naḳṣ-ı muʿcizedür rūḥ-ı bī-fidā-yı Mesīḥ 
 
Ṭavāf ider dili ḳurbāniyān miåālinde 
Ḥarīm-i dīde-i bīmāruñı şifā-yı Mesīḥ 
 
Ḫamūş Şehri bu muʿciz-demāne zemzemeden 
Semāʿ-ı cānumı taʿẓīb ider ṣadā-yı Mesīḥ 
 
272. Ve lehû Şehrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Eẕiyyet-i dile ol mertebe cefā güstāḫ 
Ki ḥüsnüñe o ḳadar olmaz ibtilā güstāḫ 
 
Ne sūd ḥüsn-i ṭalebden k’olur dem-i dīdār 
Dile ġulüvv-i edeb ḥüsnüñe ḥayā güstāḫ 
 
Yine ne ḥīle-i vaʿde ḫilāfı ṭarḥ itdüñ 
Ki bī-dilāne nigāh-ı ṭaleb-nümā güstāḫ 
 
Nice nihān ideyüm ḥarf-i vaʿde-i vaṣluñ 
Zebān-ı ārzu bī- żabṭ müddeʿā güstāḫ 
 
 
 

                                                   
 271. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 17.  
 271. 4a, miåālinde: libāsından D.  
 272. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 18.  
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Muḥibb-i ʿādet-i Şehrī-i bī-niyāzem ki 
Esīr-i meşreb-i güstāḫiyān u nā-güstāḫ 

 

61a 
273. Ve lehû Şehrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ey nūş-dāru-yi ġamı dermān-ı ehl-i derd 
V’ey derd-i çāre-düşmen[i] mihmān-ı ehl-i derd 
 
Olur refūgerī-i Mesīḥāya ḫande-zen 
Her çāk-ı sīne-i dil-i vīrān-ı ehl-i derd 
 
Ṣad dūzaḫ-ı taḥammüle sūziş-resān olur 
Kemter şerār-ı sīne-i sūzān-ı ehl-i derd  
 
Olmaz nemek-peẕīri-i elmās-rīzeveş 
Muḥtācterīn olmada şiryān-ı ehl-i derd 
 
Raġmına Şehri ḥāsid-i bī-derdüñ eylerüm 
Aḥvāl-i derdümi niçe dīvān-ı ehl-i derd 
 
274. Ve lehû Şehrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Gelmez simāḫ-ı şevḳa nevā-yı heves leẕīẕ 
Mestāneye olur mı ṣadā-yı ʿases leẕīẕ 
 
Ey āh-ı germ olma felek-ārzū k’olur 
Feryād-ı sīne-kāvi-i murġ-ı ḳafes leẕīẕ 
 
Ey şemʿ-i ḳuds olma dil-efrūz-ı bü’l-heves 
Olsun mı şuʿle-bāzi-i şevḳ-ı meges leẕīẕ 
 

                                                   
 272. 5b, meşreb-i: meşrebi D.  
 273. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 21. 
 274. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 22. 
 274. 1a, simāḫ-ı: semāʿ-ı D.  
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Ey nāle yoḳ eåer diyü olma ḫamūş-leb 
K’olur simāḫ-ı güm-rehe ṣavt-ı ceres leẕīẕ 
 
Mümkin mi Şehri nāleñe dil-beste olmamaḳ 
Muṭrib lezīz ü naġme lezīz ü nefes leẕīẕ 
 
275. Ve lehû Şehrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Fiġān ki çeşmüme sensiz şarāb āteşdür 
Şarāb-ı nāb degül āftāb āteşdür 
 
O şuʿle-ḫū n’ola ṣorduḳça derdüm itsem āh 
Suʾāl-i āteşe lā-büd cevāb āteşdür 
 
Buña ne şemʿ taḥammül ider ne pervāne  
Dem-i viṣālde ṣabr u şitāb āteşdür 
 
Nihān da olsa yaḳar dilleri fürūġ-ı ruḫuñ 
Ki sūz-ı āteşe zīrā niḳāb āteşdür 
 
Ḥaẕer ḥaẕer nefes-i şuʿlenāk-i Şehrīden   
Ki şiʿri gibi o ḫāne-ḫarāb āteşdür  

 

61b 
276. Ve lehû Şehrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
Esdi yine nesīm-i seḥer nev-bahārdur 
İtdi cihānı tāze vü ter nev-bahārdur 
 
Eyle nesīm-i nāleñi taḥrīk ey göñül 
Ol ġonçe-i ḥicābı açar nev-bahārdur 
 

                                                   
274. 4b, simāḫ-ı: semāʿ-ı D. 
 275. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 24. 
 276. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 32. 
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Çeşm-i terümden eyle ḥaẕer ey ḫayāl-i dost 
Ḫūn-āb-ı girye cūşiş ider nev-bahārdur 
 
Gül-berg-i şevḳı eyle dilā pā-niåār-ı yār 
Şāyed k’ide ʿaṭā-yı naẓar nev-bahārdur 
 
Luṭf eyle Şehrī bir müteʾeååir nevā ile 
Ḳıl ʿandelīb-i zāra ḫaber nev-bahārdur 
 
277. Ve lehû Şehrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ne kevkebümde şeref var ne bir eåer bulınur 
İdince fā’ide ümmīdini żarar bulınur 
 
Bulınmaz ise n’ola bāġ-ı dilde gül-bün-i ʿayş 
Nihāl-i āh gibi naḫl-i şuʿle-ber bulınur  
 
Ne deñlü müflis ise mīhmān-ı derd ü ġamı 
Teselli eyleyecek pāre-i ciger bulınur 
 
Murādı ehl-i dilüñ nā-murād olmaḳdur 
Felekde yoḫsa ne Ḥātem-cenāblar bulınur 
 
Şikāyet eyleme ey Şehri tīre baḫtuñdan 
Senüñ de şemʿ-i murāduñı bir yaḳar bulınur 
 
 
 

                                                   
 277. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 34. 
 277. 3a, ise: isek D.  
 277. 5, Bu beyitten sonra Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili’nde olup 
mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 

Cenāb-ı hażret-i Paşa-yı muḥterem k’anda 
Riʿāyet-ı şuʿarā raġbet-i hüner bulınur 
O ʿālem-i keremüñ bāġ-ı luṭf-ı ṭabʿından 
Hemīşe ehl-i dile naḫl-ı bārver bulınur 
İlāhī devlet ü ʿömri ola murādınca 
Zamānede nitekim şām ile seher bulınur 
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278. Ve lehû Şehrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Nesīm-i āh ki dāġ-ı dilüm güşāde ider 
ʿAẕāb-ı dūzaḫiyān-ı ġamum ziyāde ider 
 
Bahā-yı ṣad-meh-i Kenʿānı beyʿgāhında 
O şūḫ nīm nigeh ile fürū-nihāde ider 
 
ʿAceb mi çeşmüñe müjgānuñ eylesem tercīḥ 
Hezār şīve-i dil-ḫˇāh[ı] bir edāda ider 
 
Ümīd-i vaṣl ile inkār-ı ẕevḳ-ı ḥasret iden 
Miåāl-i āyine ancaḳ ḫayāl-i sāde ider 
 
Müdām ḫūn-ı dilin ġamla nūş ider Şehrī 
Ne ārzū-yı muṣāḥib ne fikr-i bāde ider 

 

62a 
279. Ve lehû Şehrī   
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Çeşmüñ var iken ṣıḥḥat-i dünyāyı kim ister 
Ġamzeñ var iken ʿömr-i Mesīḥāyı kim ister 
 
Olmış ṭutalum rūyına dīdār müyesser 
Bu ḥasret ile ẕevḳ-ı temāşāyı kim ister 
 
Rū-māli-i naḳş-ı ḳademüñ var iken ey dost 
Gül-çīni-i būs-ı yed-i beyżāyı kim ister 
 
Zehr-āb-ı ġam ile ḳo bugün eyleyelüm ʿayş 
Senden niʿam-ı vaʿde-i ferdāyı kim ister 

                                                   
 278. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 39. 
 278. 4a, vaṣl: vuṣlat M. 
 279. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 29. 
 279. 2a, rūyına: ru’yeti D.  
 279. 2b, ḥasret: ḥayret D.  
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Ben muṭrib-i ḫoş-zemzeme sen sāḳi lebüñ mey 
Besdür bu ḳadar Şehri-i rüsvāyı kim ister 
 
280. Ve lehû Şehrī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Biz neşv ü nemā-yāfte-i ḳalb-i ḥazīnüz 
Zülf-i eleme ʿuḳde cebīn-i ġama çīnüz 
 
Āsāyiş-i dil lerziş olur meşrebümüzden 
Biz āb u hevā-perver sīm-āb-ı zemīnüz 
 
Ṣıdḳ olsa n’ola meşʿale-i ẓan dilümüzde 
Āyīne-i teşvīşe cilā-baḥş-ı yaḳīnüz 
 
Mehcūr olıcaḳ ʿaşḳdan ol dem virürüz cān 
Bir ṭā’ife gūyā şerer-i şuʿle-nişīnüz 
 
ʿAşḳ itse ḳasem ṭarzumuza Şehri ʿaceb mi 
Dil-dāde-i her dil-ber-i şūḫ u nemekīnüz 
 
281. Ve lehû Şehrī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Āh kim açılmadı dil-ġonçe-i maḥzūnumuz 
Degmedi bir ḫande-i bīhūdeye mecnūnumuz 
 
Biz ṣafādan ġam çeker ġamdan ṣafālar eylerüz 
İʿtibār-ı ḫalḳa uymaz şīve-i ḳānūnumuz 
 
Şuʿle pā-mālī-i dūd olmaġla gitmez sūzişi 
Olmazuz muġber taṣaddur eylese mādūnumuz 
 
Görmedüm ġamzeñ gibi cellād-ı kāfir-niʿmeti 
Eyledük sīr-āb-ı ḫūn olmaz daḫı memnūnumuz 

                                                   
 280. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 53. 
 280. 3a, meşʿale-i: mes’ele-i D.  
 280. 4a, ʿaşḳdan: şuʿleden D.  
 281. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 58.  
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Hem teġāfül hem enīs-i ġayr hem teklīf-i ṣabr 
N’itsün ey kāfir-teraḥḥum Şehri-i maġbūnumuz 

 

62b 
282. Ve lehû Şehrī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Derūn-ı dāġ-dāġum ḳadr-i gül-berg-i süḫan bilmez 
Ne çāre bāġbān-ı dāġ olan seyr-i çemen bilmez 
 
Ḫamūş ey āh-ı bī-derd eyleme nāmūs-ı derdüm fāş 
O aḥvāl-i belādur olmayan Eyyūb-fen bilmez 
 
Ben ol Yaʿḳūb-ı maḥrūm-ı naṣīb-i rūzgāram kim 
Maḳām-ı iştiyāḳum ceẕb-i būy-ı pīrehen bilmez 
 
Dilüm pervāne istiʿdād idelden sūz-ı tām-ı ʿaşḳ 
Olur sūziş-gerān-ı ʿaksi şemʿ-i encümen bilmez 
 
Dil-i Şehrī vü Şehrī bu cihān-ı bī-ḳarārīde 
Müsāfirdür miåāl-i rūz u şeb ẕevḳ-ı vaṭan bilmez 
 
283. Ve lehû Şehrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ġam-ḫīz-i nā-murād olaldan zemīn-i ye’s 
Ḫalḳ olmadı benüm gibi bir ḫūşe-çīn-i ye’s 
 
Ol bī-niyāz-ı būd [u] ne-būd-ı taʿalluḳam 
Kim reşk ider meẕāḳuma ẕevḳ-āferīn-i ye’s 
 
 

                                                   
 282. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 48. 
 282. 1a, süḫan: semen D. 
 282. 3b, Maḳām-ı: Meşām-ı D. 
 282. 4a, nām-ı ʿaşḳ: tâm-ı ʿaşk D.  
 283. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 62. 
 283. 1a, nā-murād: nā-murādī D.  
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Ḫırmān-ı kāmilem ki olursam biżāʿa-rīz 
Olur ümīd-i her dü cihān dāne-çīn-i ye’s 
 
Ṣad genc-i nā-murādi-i dil eyledüm telef 
Maḳṣūdum üzre olamadum dil-nişīn-i ye’s 
 
Şehrī-i nā-murād-ṣıfat kām-ı düşmen ol 
Ey dil pesend-i vādi-i ḥayret-nişīn-i ye’s 
 
284. Ve lehû Şehrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Tā ḥüsne oldı cilve-i bī-iḫtiyār farż 
ʿUşşāḳa oldı ārzū-yı bī-şümār farż 
 
İtdüm şu resme mes’ele-i ġamda ictihād 
K’oldı dile åenāgerī-i rūzgār farż 
 
Ḳurbān-ı şerʿ-i ḥasretiyānem ki gāh ḳurb 
Ḥüsn-i neẓāre vācib ü germ-intiẓār farż? 

 
Ol ki edā-yı ḥayret-i Ṭūr-ı Kelīmdür 
Seyr-i cemāl-i dūstda var ṣad-hezār farż 
 
Şehrī mürīd-i meẕheb-i maḥrūmi-i dilem 
K’āvāre-gerdi müsteḥab herzekār farż? 

 

 

 

 
                                                   

 283. 3b, dāne-çīn: vāye-çīn D.  
 283. 5b, Ey dil pesend-i vādi-i ḥayret-nişīn-i ye’s: İsterseñ olasın ebediyyü’l-ḳarīn-i ye’s D. 
 284. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 67. 
 284. 2, Bu beyitten sonra Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili’nde olup 
mecmuada yer almayan beyit şudur: 

Ben sâye-perver-i gamam ey hûş-dil hazer 
Cugda olur himâyet-i vîrânezâr farz 
 284. 3b, Ḥüsn-i: Ḫıfẓ-ı D.  
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63a 
285. Ve lehû Şehrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Bilmez zebān-ı ʿaşḳı Mesīḥā-dem-iḫtilāṭ 
Bilsün mi ẕevḳ-ı der[d]-i dili merhem-iḫtilāṭ 
 
Maḥrūm-ı nā-şiküftegi olsun çün āftāb 
Bir dil ki olmaya sitemüñle ġam-iḫtilāṭ 
 
Ḳurbān olam o ġamze-i bīgāne-ḫūya kim 
Olmaz mizāc-ı zaḫmı daḫı merhem-iḫtilāṭ 
 
Vaḳt-i niyāz dil n’ola olsa firāḳ-cūy 
Ẕikr-i sürūrider mi leb-i mātem-iḫtilāṭ 
 
Şehrī helāk-i yār-i vefādāruñ olayum 
K’eyler esīr-i ʿaşḳuñ ile her dem iḫtilāṭ 
 
286. Ve lehû Şehrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Dil oldı germi-i ʿaşḳuñla tābdan maḥẓūẓ 
O şuʿleveş ki olur ıżṭırābdan maḥẓūẓ 
 
Ġarīb ḳaldı göñül beynümüzde ṣulḥ-miåāl 
Ben ilticādan o şūḫ ictinābdan maḥẓūẓ 
 
ʿAceb mi baḫtum ile olsa ye’s germ-ülfet 
Olur mizāc-ı ʿaṭaş çün serābdan maḥẓūẓ 
 
N’ola olursa ciger teşne-i cür’et-i ʿaşḳ 
Olur göñül sitem-i intiḫābdan maḥẓūẓ 

                                                   
 285. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 69. 
 285. 4a, niyāz dil: niyāzdan M. 
 285. 4b, sürūr: sürūd D. 
 286. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 70. 
 286. 2a, beynümüzde: mâbeyende D. 
 286. 4a, cür’et-i ʿaşḳ: cerāḥat-reşk D. 
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Olur mı sāye-nişīn-i hümā-yı devlet olan 
Meẕāḳ-ı Şehri-i ḫāne-ḫarābdan maḥẓūẓ 
 
287. Ve lehû Şehrī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Laʿl-i nābuñdan olur telḫi-i güftār laṭīf 
Görinür sāye-i gül-ġonçede çün ḫār laṭīf 
 
Cünbiş-i sāye-i zülfüñden olur pejmürde 
Olmış ol mertebe gül-deste-i ruḫsār laṭīf 
 
ʿAks-i dürr-i süḫanı ẓāhir olur ābileveş 
Hīç olur mı bu ḳadar laʿl-i güher-bār laṭīf 
 
Ṣūret-i būse olur berg-i semenveş peydā 
Olmış ol şūḫda bir vech ile dīdār laṭīf 
 
Şehri teşḫīṣ idemem maʿni-i elfāẓından 
Ol ḳadar oldı dil-i muʿcize-güftār laṭīf 

 

63b 
288. Ve lehû Şehrī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Bīhūde fiġānem gül-i berg-i semenüm yoḳ 
Nev-bülbül-i ʿaşḳem müteʿayyin çemenüm yoḳ 
 
Yaʿḳūba naẓar ben ne ḳadar ḫāne-ḫarābem 
Kim ṣoḥbet-i ġam itmege Beytü’l-ḥazenüm yoḳ 
 
Ol Yūsuf-ı üftāde be-çāh-ı ʿademem kim 
Medd-i nefes-i āhdan özge resenüm yoḳ 
 

                                                   
 287. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 74. 
 287. 1a, güftār: āzār D.  
 288. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 76. 
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ʿAşḳ itdi baña neşve-i pervāneñi iḥsān 
Gör baḫtı ki sūzān olıcaḳ encümenüm yoḳ 
 
Sūdāger-i nevmīd-i metāʿ-ı dü cihānem 
Bī-bāk-i reh-i ḳāfileyem rāh-zenüm yoḳ 
 
Şehrī gibi küfr ile leb-ā-leb göñül ammā 
İẓhār-ı kemāl eyleyecek bir hünerüm yoḳ 
 
289. Ve lehû Şehrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
ʿAdemden ārzū itdüm vücūda ġam diyerek 
Cihān-ı derd ü ġam oldum elem elem diyerek 
 
Dil oldı rişte-ṣıfat pīç ü tāb ile sūzān 
Taʿalluḳ āteşine zülf-i ḫam-be-ḫam diyerek 
 
Ṭavāf-ı Kaʿbe-i taḥḳīḳ ider dil-i bī-ḳayd 
Cenāb-ı şeyḫ-i ḥaremde ṣanem ṣanem diyerek 
 
Ziyāret-i ṣanem eyler şuʿūr-ı pür-ġayret 
Ḥużūr-ı berhemenīde ḥarem ḥarem diyerek 
 
Cihān cihān ġam u ye’s ile Şehri-i nā-kām 
Vedāʿ eyledi dehri ʿadem ʿadem diyerek 
 
290. Ve lehû Şehrī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Cānı itdüm bismil-i neẓẓāresi bir kimsenüñ 
Dil daḫı ol şevḳ ile āvāresi bir kimsenüñ 
 
 

                                                   
 288. 5b, bī-bāk-i reh-i: bī-bāk-rev- D. 
 288. 6b, bir hünerüm: berhemenüm D. 
 289. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 79. 
 290. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 80. 
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İşte ben gitdüm eyā ḳurbāniyān-ı ʿīd-i ʿaşḳ 
Çekdi tīġ-ı ġamze-i ḫūn-ḫˇāresi bir kimsenüñ 
 
Müjdeler ʿuşşāḳına derd-i ebedle ḳaldılar 
Oldı zīrā çārede bī-çāresi bir kimsenüñ 
 
Devr-i çeşmānında yoḳ āşūb-ı zülfinde ġamum 
Dīdebānumdur iki seḥḥāresi bir kimsenüñ 
 
Birbirine girdiler pervānegān-ı cān u dil 
Şuʿlelendi ġālibā ruḫsāresi bir kimsenüñ 
 
Āh kim Şehrī gibi derdi helāk itdi beni 
Yerde gökde miåli yoḳ meh-pāresi bir kimsenüñ 

 

64a 
291. Ve lehû Şehrī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Oldı tābende ser-i şāḫ-ı nihāl üstine gül 
Geldi ḫurşīd-ṣıfat burc-ı kemāl üstine gül 
 
Ġonçe āġūş-ı murādında iken pinhānī 
Geldi hengām-ı seḥer bād-ı şimāl üstine gül 
 
Şuʿle-i lāle-i pür-dāġ degül gülşende 
Ṣaldı tāb-ı ruḫını ferş-i hilāl üstine gül 

                                                   
 290. 3a, ebedle: edeble D.  
 290. 5, Bu beyitten sonra Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili’nde olup 
mecmuada yer almayan beyit şudur: 

Ehl-i inkāra ḳıyām-ı ḫaşrı iåbāt eyledi 
Ḳāmet-i daʾim ḳıyāmetkāresi bir kimsenüñ 
 291. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 88. 
 291. 2a, tābende: tābende-i M. 
  291. 2a, pinhānī: nihānī M. 
 291. 3, Bu beyitten sonra Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili’nde olup 
mecmuada yer almayan beyit şudur: 

Dest-i sāġar be-kefi ʿaksī ile sāḳīnüñ 
Oldı esbāb-ı bezm hep gil-i āl üstine gül 
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Şöyle germ eyledi gülzār[ı] ki pervāne-ṣıfat 
Ḳaṣd-ı pervāz ider ol şuʿle-nihāl üstine gül 
 
Şiʿr-i üstād-ṣıfat gül gül açıldı şiʿrüm 
Şehri nā-lāyıḳ iken şāḫ-ı melāl üstine gül 
 
292. Ve lehû Şehrī 
Müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün 
 
İçdüm şarāb-ı laʿlüñi mestāneyem mestāneyem 
Oldum esīr-i kākülüñ dīvāneyem dīvāneyem 
 
Ben ʿaşḳ ile cūş eyledüm idrāk[i] ḫāmūş eyledüm 
Dünyāyı bī-hūş eyledüm mey-ḫāneyem mey-ḫāneyem 
 
Durmaz bu bezm içre gider ḳalmaz vücūdumdan eåer 
Dest-i fenāda devr ider peymāneyem peymāneyem 
 
Ey dil-ber-i ālī-cenāb āhumdan eyle ictināb 
Devrān beni ḳıldı ḫarāb vīrāneyem vīrāneyem  
 
Yoḳ ülfetüm nā-dān ile ʿārifden itmem hīç gile 
Ben Şehrī-i zāra bile bīgāneyem bīgāneyem 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 291. 5a, şiʿrüm: ṭabʿum D.  
 292. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 103. 
 292. idrāk[i]: idrāke D.  
 292. 3a, Durmaz:  دورم  M.; gider: keder D.  
 292. 4, Bu beyitten sonra Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili’nde olup 
mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 

Ammā bir ehl-i raġbete tāze-nihāl-i himmete 
Nev-sūz-ı şemʿ-i devlete pervāneyem pervāneyem 
Mīr-i ṣabāḥu’l-ḫayr-ı kām ḫūrşīd-i burc-ı ihtişām 
Oldum ḳapusında ġulām şāhāneyem şāhāneyem 
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293. Ve lehû Şehrī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Şūḫ-meşreb bir ẓarīf-i nüktedāndur dil-berüm 
Müddeʿā-fehm-i dil-i nāzük-beyāndur dil-berüm 
 
Çeşmüñe taḳrīr ider rāz-ı dilüm bī-ḥarf-i ṣavt 
Tāze-dāniş tāze-gū tāze-zebāndur dil-berüm 
 
Ḥarf-i vaṣlı gāhi rūşen ḳıl miyān-ı nālede 
Ey göñül ḫavf itme ġāyet mihrbāndur dil-berüm 
 
İtse şevḳ-ı Yūsufı ġāret Züleyḫādan n’ola 
Bāc-ḫˇāh-ı çeşm-i ḫūn-rīz-i bütāndur dil-berüm 
 
Şehri ancaḳ fehm ider ḳaṣd-ı zebān-ı şīvesin 
Ṭabʿ-ı şūḫum gibi pek rind-i cihāndur dil-berüm 

 

64b 
294. Ve lehû Şehrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
ʿAşḳ ile imtizāc idemez rāḥat-ārzū 
Leẕzet-şinās-ı ġam olamaz ʿişret-ārzū 
 
Şemşīr-i ġamzeden bile dil eylemez ḳabūl 
Ol zaḫm-ı bī-vefāyı k’ola ṣıḥhat-ārzū 
 
Maḥrūm-ı ẕevḳ-ı ʿişret-i dīdāruñ olayum 
Rūz-ı cezā olursam eger cennet-ārzū 
 
 
 

                                                   
 293.  Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 93 
 293. 1a, dil-i: dil ü D. 
 293. 5b, pek: biñ D.  
 294. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 110. 
 294. 3a. ʿişret-i: ḥayret-i D. 
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Ẕevḳ-ı taḥammül-i ġam-ı ḥasret ḥarām ola 
Ol bī-mizāc-ı ʿaşḳa k’ola vuṣlat-ārzū 
 
Āsīb-i ḫoş-dilīden emīn olasın müdām 
Ey Şehri-i elem-ṭaleb ü miḥnet-ārzū 
 
295. Ve lehû Şehrī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Ġayret-i ġam ḳalb-i maḥzūnum ḳomaz şād olmaġa 
Būm olur mı hīç rāżī mülki ābād olmaġa 
 
Baḫtum olsa mużṭarib ḥarf-i güşāyişden n’ola 
Ḫavf ider murġ-ı ḳafes-perverde āzād olmaġa 
 
Şerʿ-i ehl-i ʿaşḳda itdüm şu resme ictihād 
Benden istiġnā iderler Ḳays [u] Ferhād olmaġa 
 
Ḫāk-i pāy-ı nā-murādānem ki miål-i gird-bād 
Raḳṣ iderler vādi-i ḥirmānda ber-bād olmaġa 
 
Yüz sürerler feyż-gāh-ı ṭabʿuma Şehrī gibi 
Tāze-gūyān-ı Sitanbul cümle irşād olmaġa 
 
296. Ve lehû Şehrī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Çekdüm el luṭf-ı felekden ẕevḳ-ı dünyādan bile 
Fāriġ oldum anlara ʿarż-ı temennādan bile 
 
Ḥükm-i istiġnā ḫamūş itdi zebān-ı ḫˇāhişüm 
Kām-ı dünyādan degül maḳṣūd-ı ʿuḳbādan bile 
 

                                                   
 294. 4b, bī-mizāc-ı: bī-meẕāḳ-ı D. 
 294. 5b, elem-ṭaleb: olayum ṭaleb M. 
 295. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 121. 
 296. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 113. 
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Çeşm-i giryān-ı niyāza mīl-i nevmīdī çeküp 
Eyledüm ḳaṭʿ-ı naẓar ḥüsn-i dil-ārādan bile 
 
Küşte-i derd ü ġam olsam günde biñ kerre ṭabīb 
Çāre-cū olmam müdāvā-yı Mesīḥādan bile 
 
Şöyle dil-gīrüm felekden ki baña hem-derd iken 
ʿUzlet itdüm ʿāḳıbet Şehrī-i şeydādan bile 

 

65a 
297. Ve lehû Şehrī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Dem o demdür kim ṣabāḥ-ı ʿīd-i ḫoş-eyyām ola 
ʿAyşa ruḫṣat cāma raġbet sāḳiye ikrām ola 
 
Dem o demdür kim bu ruḫṣatgāhda şām u seḥer 
Bir elüñde zülf-i sāḳī bir elüñde cām ola 
 
Dem o demdür kim bütān ser-mesti-i inṣāf olup 
ʿĀşıḳān gül-būse-çīn-i ʿārıż-ı gül-fām ola 
 
Dem o demdür kim ḳamer-rūyān-ı ʿāşıḳ-ārzū 
Hāle-i āġūş-ı maḥkūmīde bī-ārām ola 
 
Dem o demdür kim bu ʿayş-ābād-ı dünyāda hemān 
Mey ola Şehrī ola dil-ber ola bayram ola 
 
 
 
 

                                                   
 296. 3a, giryān-ı niyāz: giryānı niyāz M. ; nevmīdī: ümmīdī M. 
 296. 3a, ümmīdī: nevmîdi D. 
 297. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 117. 
 297. 1b, raġbet: ʿizzet D. 
 297. 2a, ruḫṣatgāhda: nüzhetgāhda D. 
 297. 5b, Şehrī ola dil-ber ola: dil-ber ola Şehrī ola D. 
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298. Ġazeliyyāt-ı Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Bir ḥayāt içün ḳażā bilmem ne nāz eyler baña 
Ben şehīd-i ġamzeyem ʿĪsā niyāz eyler baña 
 
Bī-tekellüf maḥrem-i ḫalvet-serāy-ı ġamzeyem 
Çeşm-i şūḫ-ı dil-berān ifşā-yı rāz eyler baña 
 
İstemez kālā-yı ḥüsni ola tārāc-ı nigāh 
Perde-i zülfin anuñçün nīm-bāz eyler baña 
 
Seng-i miʿyār-ı cünūnem ben ki ṣarrāf-ı ḫıred 
Feyż-ı temyīz ile ʿarż-ı imtiyāz eyler baña 
 
Şāh-ı istīġnā-sipāhem ben Fehīmā çarḫ-ı dūn 
Ḫavf ile biñ dürlü vażʿ-ı dil-nevāz eyler baña 
 
299. Ve lehû Fehīm   
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Ehl-i ʿaşḳa ġamze-i cānāne olmaz āşnā 
Ġāfil olma mest ile dīvāne olmaz āşnā 
 
İʿtimād itme nigāh-ı çeşmine ey bü’l-heves 
Merdüm-i hüşyār ile mestāne olmaz āşnā 
 
ʿAşḳa yār ol Ḥaḳḳ ile germ-iḫtilāṭ ola göñül 
Āşnā bīgāne vü bīgāne olmaz āşnā 
 
Ġarḳa-i deryā-yı istiġnā gerek erbāb-ı ʿaşḳ 
Bunda ey dil şuʿleye pervāne olmaz āşnā 
 

                                                   
 298. Tahir Üzgör (1991), Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, 
Ankara: TTK Yay.  G. 6. s. 312. 
 298. 4b, temyiz ile: temyīzümle D. 
 299. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 11. s. 318. 
 299. 3a, ḥaḳḳ: ʿaḳl D. 
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Maḥrem-i rāz eyleme Cibrīl olursa ger Fehīm 
Rind-i ʿaşḳa ʿāḳil u ferzāne olmaz āşnā 

 

65b 
300. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Laʿlüñ olalı mūcib-i iʿcāz-ı Mesīḥā 
Tā ʿarşa irişdi gile-i nāz-ı Mesīḥā 
 
Güftār-ı lebüñ eyledügi feyżi cihāna 
İtmez nefes-i muʿcize-perdāz-ı Mesīḥā 
 
Olmış dem-i cān-baḫşuñ ile Meryem-i luṭfuñ 
Ābisten-i ṣad-nükte-i iʿcāz-ı Meṣīḥā 
 
Olduḳça lebüñ nāṭıḳa-pīrā-yı tekellüm 
Fāş olmamaġa çāre mi var rāz-ı Meṣīḥā 
 
Var cān-ı Fehīmā gibi ṣad ḫāne-ḫarābuñ 
Ey şūḫ lebi ḫāne-ber-endāz-ı Meṣīḥā 
 
301. Ve lehû Fehīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Yine nev-rūz irişüp geldi gülistāna ṣabā 
Virdi peyġām-ı güli bülbül-i nālāna ṣabā 
 
Naḳd-i āåār-ı dem-i ʿĪsi-i rūḥ-efzāyı 
Yine vaẓʿ eyledi ceyb-i gül-i ḫandāna ṣabā 
 

                                                   
 300. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 3. s. 308. 
 300. 1a, iʿcāz: iʿzāz D. 
 300. 1b, gele-i: küleh-i D. 
 300. 2a, feyżi cihāna: feyż-i ḥayātı D. 
 300. 3a, luṭfuñ: nuṭḳuñ D. 
 300. 5b, şūh lebi: şūr-ı lebi D. 
 301. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 1. s. 306. 



Gülçiçek AKÇAY 

263 
 

Ādemüñ ʿaḳluñ alur neşve-i būy-ı ezhār 
N’ola geşt eyler ise gülşeni mestāne ṣabā 
 
Bülbülān āteş-i reşk ile hem-āġūş olsun 
Tügme-i ġonçeyi çözdi yine rindāne ṣabā 
 
Nūr-ı ḫurşīd-i żamīrüñden alup nūr Fehīm 
Gülleri ḳıldı müşābih meh-i tābāna ṣabā 
 
302. Ve lehû Fehīm 
Mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 
 
Ben ol mey-ḫˇāreyem rindāne-meşreb 
Ki itdüm meşrebi mestāne-meşreb 
 
Cünūn-āşüfte maġz-ı ḥayretümden 
Ġarīb-ālüfteyem dīvāne-meşreb 
 
ʿAceb māhī-i baḥr-ı şuʿledür dil 
Semender-fıṭrat [u] pervāne-meşreb 
 
Degülseñ āşnā çeşmine olma 
Teġāfül-meẕheb ü bīgāne-meşreb 
 
Gözüñden gitmesün bir dem mey-i nāb 
Fehīm ol dāʾimā peymāne-meşreb 

 

 

 

 

 
                                                   

 301. 3b, geşt eyler ise: eylerse şikest D.  
 301. 4a, hem-āġūş: der-āġūş D. 
 301. 5a, alur: alup M. /żamīrüñden: żamīrinden M; żamīrümden D. 
 302. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 18. s. 328. 
 302. 1b, mestāne-meşreb: rindāne-meşreb M. 
 302. 4a, olma: olsa M.  
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66a 
303. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ey ṭurraları sünbül-i ṣaḥrā-yı ḳıyāmet 
Ḫaṭṭuñda ʿayān seyr-i temāşā-yı ḳıyāmet 
 
Cevr eylemesin tā o ḳadar kāfir-i zülfüñ 
ʿĪsī ṭuta dāmānuñı ferdā-yı ḳıyāmet 
 
Ḫaṭṭuñ ki ola zülfüñe maḥşergeh-i āşūb 
Dünyāyı dutar şūriş-i ġavġā-yı ḳıyāmet 
 
Nergislerüñ it zīb-dih-i gülşen-i fitne 
Ey cilve-i serv-i çemen-ārā-yı ḳıyāmet 
 
Öldürdi anı ḥasret-i ümmīd-i ḫırāmuñ 
ʿAyb itme Fehīm itse temennā-yı ḳıyāmet 
 
304. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Tā ki oldı çeşm-i dil-ber ṣulḥ-düşmen ceng-dost 
Oldılar nāçār diller ṣulḥ-düşmen ceng-dost 
 
El-ḥaẕer ey ṣulḥ-cūyān geldi ol ḫūnī-nigāh 
Pür-ġażab der-dest ḫancer ṣulḥ-düşmen ceng-dost 
 
Müjde teşrīf-i şehādet on sekiz bin ʿāleme 
Geldi yektā ol sitemger ṣulḥ-düşmen ceng-dost  
 
Āşnā-maṭlab ʿadem mülkin penāh itsün k’o şūḫ 
Ṣaf-şikendür rūz-ı maḥşer ṣulḥ-düşmen ceng-dost  

                                                   
 303. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 21. s. 332.  
 303. 1b, seyr-i: sırr-ı D. 
 303. 2a, tā o ḳadar kāfir-i zülfüñ: kāfir-i zülfüñ o ḳadar kim D.  
 304. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 24. s. 336. 
 304. 4a, Āşnā-maṭlab: Āştī-maṭlab D.  
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El-amān-ḫˇāh olma İslāmuñ şikest itse Fehīm 
Mest iken olur o kāfir ṣulḥ-düşmen ceng-dost 
 
305. Ve lehû Fehīm 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Göñül k’ider leb-i cānān-ı pür-ʿitāb ile baḥå 
O teng-ḥavṣaladur k’eyleye şarāb ile baḥå 
 
Sirişk-i ṭıfl-ı yetīmem ki olmazam maḳbūl 
Fünūn-ı giryede itsem eger seḥāb ile baḥå 
 
Ḫarāb-ı kişver-i faḳrem ki lāne-i cuġdı  
Revādur eylese mülk-i Ferāsiyāb ile baḥå 
 
Kitāb-ı mülzem[i?]-i müddeʿīye şāhiddür 
Ki müstaʿidd-i ezel eylemez kitāb ile baḥå 
 
Yeter Fehīm yeter derd-i ser ḫamūş ḫamūş 
İder mi ʿārifi billâh şeyḫ ü şāb ile baḥå 

 

66b 
306. Ve lehû Fehīm 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Egerçi nāzına yārüñ niyāz olur bāʿiå 
Niyāz-ı ʿāşıḳa da luṭf-ı yār olur bāʿiå 
 
Dil eylese n’ola Manṣūrvār sırrumı fāş 
Viṣāl-i dūsta çün keşf-i rāz olur bāʿiå 
 
Nedīm-i bezm-i belā olmaġa dil-i nālān 
O muṭrib-i nigeh-i ʿişve-sāz olur bāʿiå 

                                                   
 304. 5a, ḫˇāh: -ḫāh M. / İslāmuñ: īmānuñ D.  
 305. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 26. s. 338. 
 306. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 27. s. 340. 
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Cihānı eylemege böyle ʿāşıḳ-ı maḥzūn 
O çeşm-i dil-şiken [ü] dil-nevāz olur bāʿiå 
 
Hemīşe olmaġa rüsvā-yı kūy-ı ʿaşḳ Fehīm 
O yār-ı ʿişveger ü işve-bāz olur bāʿiå 
 
307. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Şemʿ-i baḫtum pertev-i nūr ile itmez imtizāc 
Belki nūr-ı şuʿle-i Ṭūr ile itmez imtizāc 
 
Ben o nāzük-meşrebem kim sāġar-ı mirʾāt-ı dil 
Bāde-i ʿaks-i leb-i ḥūr ile itmez imtizāc 
 
Sāde-dil olsa baña dil-berle ṭabʿ-ı rūşenüm 
Tīregī-i ḫaṭṭ-ı pür-şūr ile itmez imtizāc 
 
Ol ḳadar nāzük-mizāc oldı dil-i mestāne kim 
Çeşm-i dil-ber olsa maḫmūr ile itmez imtizāc 
 
Hīç Fehīm-i ʿāḳile ḥāl-i dilinden ṣormañuz 
Öyle bir bed-mest-i meşhūr ile itmez imtizāc 
 
308. Ve lehû Fehīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Luṭf idüp virmeñüz ol ġamze-i ġammāza ḳadeḥ 
Belki vāḳıf ola laʿlinde olan rāza ḳadeḥ 
 
Eåer-i neşve-i güftār-ı lebinden sāḳī 
Ṣunamaz mest olup ol dil-ber-i mümtāza ḳadeḥ 
 

                                                   
 307. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 30. s. 344. 
 307. 3a, Sāde-dil: Sāde-rū D. 
 308. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 33. s. 346.  
 308. 1a, ġamze-i: ġamzesi M.  



Gülçiçek AKÇAY 

267 
 

Niçe bir ḥasret-i laʿliyle miåāl-i maḫmūr 
Ola leb-rīz-i şarāb u çeke ḫamyāze ḳadeḥ 
 
Demidür būse-i cām-ı leb-i mey-gūnı ile 
Eyleye neşve-i ẕevḳ-ı dilini tāze ḳadeḥ 
 
Meclis-i ʿişveyi ḳursa nigeh-i çeşmi Fehīm 
Dil-i şūḫum ṣunar ol mest-i mey-endāza ḳadeḥ 

 

67a 
309. Ve lehû Fehīm  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Yā Rab dil-i pür-sūzum idüp māye-i dūzaḫ 
İt berg-i gül-i dāġumı pīrāye-i dūzaḫ 
 
Her dāġum idüp hem-ser-i ḫurşīd-i ḳıyāmet 
Ḳıl sīne-i pür-tābumı hem-sāye-i dūzaḫ 
 
Dāġ-ı dilüm āteşle ki leb-rīz ola gāhī 
Her mūyum olur [r]ütbede hem-pāye-i dūzaḫ  
 
Bāzār-ı bihişt içre ben ol şuʿle-metāʿam 
Kim rūy-ı dükāndur baña ser-māye-i dūzaḫ 
 
Sīneñde nihān itme Fehīm āteş-i ʿaşḳı 
Ḫurşīdi gör ey māye-dih-i vāye-i dūzaḫ 
 
310. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü mefāʿīlün mefʿūlü mefāʿīlün 
 
Germiyyet-i mey itse ruḫsāruñı tāb-ālūd 
Olur leb-i ḫoy-kerdüñ bir aḫker-i āb-ālud 
 

                                                   
 308. 5b, mey-endāza: mey-i naza D.  
 309. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 35. s. 350. 
 310. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 43. s. 360. 
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ʿAks-i gül olur ẓāhir mirʾāt-ı tenüm içre 
Ol lāle-i şeb-nem-rīz olduḳça ḥicāb-ālūd 
 
Cellād-ı Mesīhākār āåār-ı nigāhuñdur 
Ey ġamzesi luṭf [-āmīz] ey çeşmi ʿitāb-ālūd 
 
Bilsem kimüñ eylersin kūyın yine maḥşergāh 
Tā böyle nedür ey māh reftār-ı şitāb-ālūd 
 
Çeşmüñ bu ġurūr ile Cibrīle nigāh itmez 
Müşkil ki olur laʿlüñ ʿĪsīye cevāb-ālūd 
 
Gül-bister-i nāz üzre olmış yine hem-āġūş 
Ol ġamze-i mestāne ol nergis-i ḫˇāb-ālūd 
 
Ālāyiş-i rindīden ne ḳaldı Fehīmāda 
Bir cān-ı hevā-āmiz bir çeşm-i şarāb-ālūd 
 
311. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Bezm-i ʿayşı eyleyüp pīrāste Cemşīd-i ʿīd 
Ṣunmada bir cām-ı mey her birine ḫurşīd-i ʿīd 
 
Birbirinden olmada ḫūbān yine gül-çīn-i būs 
ʿĀşıḳa olsun mübārek ḥayret-i cāvīd-i ʿīd 
 
Bāreḳallâh ey nüh-ābād idicek çār-ümmehāt 
İtdiñiz ṭıfl-ı yetīmāsā beni nevmīd-i ʿīd 
 
Ārzū-yı ʿīd-i vaṣl eylerse itsün bü’l-heves 
Rūze-dār-ı ḥayretem ben eylemem ümmīd-i ʿīd 

                                                   
 310. 2a, tenüm: çemen D.  
 311. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 41. s. 358. 
 311. 1b, cām-ı mey her: cām her dem D.  
 311. 2b, ḥayret-i: ḥasret-i D. 
 311. 3a, nüh-ābād idicek: nüh-ābā veyḥek D. 
 311. 3b, yetīmāsā beni: yetīm üstadını M. 
 311. 4b, ḥayretem: ḥasretem D. 
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ʿĪdgehde ey perī-rū eylese refʿ-i niḳāb 
Yalıñız ʿīd-i Fehīm olmaz olurdı ʿīd-i ʿīd 
 
67b 
312. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Çeşm-i ḫūn-rīzüñ ki gāhī māʾil-i bī-dād olur 
Diller ol dem hem ḳażā hem küşte hem cellād olur 
 
Virse çeşmüñ ġamzeñe destūr-ı ḳatl-i bī-dilān 
ʿĀşıḳ-ı dem-bestegāna ruḫṣat-ı feryād olur 
 
Leşker-i cān u dil-i ʿuşşāḳı hep ḳırduñ meger 
Şāh-ı iḳlīm-i ḳażādan ġamzeñe imdād olur 
 
Dām-ı tenden murġ-ı cānı muṭṭaṣıl eyler ḫalāṣ 
Ġamze-i merdüm-şikāruñ bü’l-ʿaceb ṣayyād olur 
 
Ġam degül aġyāra itsün bir nigāhuñ biñ vefā 
Ḳorḳarum ammā vefādār olamaġa muʿtād olur 
 
Devr-i zülfüñde dile āh itdürürse rūzgār 
Ḫānmān-ı dil gibi bir gün o da ber-bād olur 
 
Siḥr-i iʿcāzı Fehīme eylesün taʿlīm o şūḫ 
Sāḥir-i muʿciz-nümā bir şāʿir-i üstād olur 
 
313. Ve lehû Fehīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Böyle gūyā lebüñi ey yüzi gül mül mi ider 
Feyż-i keyfiyyet-i mey ġonçeyi bülbül mi ider 
 
 

                                                   
 312. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 80. s. 412. 
 313. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 51. s. 370. 
 313. 1b, mey: mül D.  
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Niçe yüz biñ dili bir ġamzeñ iderken küşte 
Nigeh-i ʿarbede-cū ḳaṣd-ı teġāfül mi ider 
 
Naẓar-ı luṭfuña ṭāḳat yoġ iken ʿāşıḳda 
æıḳlet-i ṭaʿne-i aġyārı taḥammül mi ider 
 
Dīn ü meẕheb hep o sevdā ile elden gitdi 
Bir daḫı dil heves-i ṭurra-i kākül mi ider 
 
ʿĀşıḳa ḥüsn-i ḥaḳīḳat mi olur hīç Fehīm 
Meẕheb-i ʿaşḳ-ı mecāzīde tekāsül mi ider 
 
314. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Tābiş-i mey kim ʿiẕāruñ sürḫ-reng-āmīz ider 
ʿAks-i rūyuñ sāġar-ı deryā-yı āteş-ḫīz ider 
 
Çeşmüñi ḫˇāb-ı teġāfül ṭurfe bīmār eylemiş 
Kim nigāh-ı ʿişve vü nāz itmeden perhīz ider 
 
Her ne dem gelse ḳażā-yı nā-gehānī çarḫdan 
Zaḫm-ı şemşīr-i nigāhuñ cāna dest-āvīz ider  
 
Yād-ı müjgānuñla āh eylerse diller rūzgār 
Ḫırmen-i cān üzre ānı ebr-i ḫancer-rīz ider 
 
Eylese bir dem ḫayāl-i ḳāmetüñ fikrin Fehīm 
Nālesi dünyā-yı pür-ġavgā-yı rüstā-ḫīz ider 

 

 

 

 

 

                                                   
 314. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 53. s. 374. 
 314. 3b, ider: olur M. 
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68a 
315. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Her kāküle ṣad-pāre göñül şānelik eyler 
Her silsile-i ṭurraya dīvānelik eyler 
 
Sevdā-yı ġam-ı zülf cünūn itdi ser-ā-pā 
Bī-çāre dili gör yine ferzānelik eyler 
 
Mirʾāt-ı tecellī olalı sīne-żamīrüm 
ʿAks-i mey-i dīdār ile peymānelik eyler 
 
Teʾåīr-i ḫayāl-i nigeh-i çeşm-i bütāndur 
Ṭabʿum dil-i ser-mestüme mey-ḫānelik eyler 
 
Dil gūşe-i çeşminde mekān ideli yārüñ 
Maḫmūr da olsa yine mestānelik eyler 
 
Ḥüsni ki odur şemʿ-i şebistān-ı ḫaṭında 
Ancaḳ yine ḫāli aña pervānelik eyler 
 
Āġūş-ı ḫayālinde iken meskeni her şeb 
Gördükçe Fehīmi yine bīgānelik eyler 
 
316. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün/  
Müstefʿilün feʿūlün müstefʿilün feʿūlün 
 
Olduḳça sāye-efken perr-i külāh-ı dil-ber 
Vuṣlat dilerseñ ey dil ol ḫāk-rāh-ı dil-ber 
 
Kim fitnesiyle eyler mihr ü mehi siyeh-pūş 
Baḫt-ı siyāh-ı ʿāşıḳ ḫaṭṭ-ı siyāh-ı dil-ber 
 

                                                   
 315. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 54. s. 174. 
 316. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 50. s. 370. 
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Maʿşūḳın itdi dil-germ ol şemʿ-i āh-ı düşmen 
Ḫārā-güdāz olurmış teʾåīr-i āh-ı dil-ber 
 
Tīr-i ḳażāya ey çarḫ itme nişāne sen de 
Yitmez mi zaḫm-ı çeşm-i tīr-i nigāh-ı dil-ber 
 
İʿcāz-ı ʿaşḳı gör kim itdi dilüñ Fehīmā 
Hem şuʿlezār-ı dūzaḫ hem cilvegāh-ı dil-ber 
 
317. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ey bād-ı ṣabā ol şeh-i ḫūn-rīze ḫaber vir 
Ḫūn-rīẓligin gel dil-i nāçīze ḫaber vir 
 
Ey bād-ı ṣabā dūr olalı ġamzelerinden 
Düşdüklerümi ḫancer-i ser-tīze ḫaber vir 
 
Ey bād-ı ṣabā silsile-cünbāni-i ʿaşḳem 
Zencīr-i ser-i zülf-i dil-āvīze ḫaber vir 
 
Ey bād-ı ṣabā yāsemen-efşāni-i eşküm 
Ḫoy-kerde o gül-berg-i semen-bīze ḫaber vir 
 
Ey bād-ı ṣabā bülbül-i güm-lāne Fehīmüñ 
Āvāreligin ol gül-i nev-ḫīze ḫaber vir 

 

68b 
318. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Tā ġamkede-i bezm-i fenā meskenümüzdür 
Peymāne-i şādī sebeb-i şīvenümüzdür 

                                                   
 316. 3a, dil-germ: dil-nerm D. 
 317. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 67. s. 394. 
 317. 1b, nāçīze: nālāna M.  
 318. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 110. s. 452. 
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Ol ḫūşe-i ber-mezraʿa-i ʿālem-i cānuz 
Kim berḳ-i belā āb-dih-i ḫırmenümüzdür 
 
Pūyende-i ṣaḥrā-yı dilüz āteş-i ʿaşḳı 
Pür-şuʿle iden bād-ı ser-i dāmenümüzdür 
 
Ol Ḳaʿbe-i ʿaşḳuz ki ḫayāl-i leb-i ḫūbān 
Ervāḥ-ı ṭavāf-āver-i pīrāmenümüzdür 

 
Ol bülbül-i bī-ṣavt-ı ġamuz yaʿni Fehīmī 
Peyġūle-i ġam-ḫāne-i dil meskenümüzdür 
 
319. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Nergise çeşm-i nigāhıyla tekellüm ögredür 
Ġonçeye bülbül gibi laʿli terennüm ögredür 
 
Açılur pejmürde-dil geldükçe nuṭḳa ḫandenāk 
Mürdeye gūyā dem-i ʿĪsī tekellüm ögredür 
 
Dil ider çeşmine taʿlīm-i nigāh-ı iltifāt 
Özge maḥbūbdur ki cellāda teraḥḥum ögredür 
 
Gör ne ẓālimdür o şeh kim ḫışm ile itse nigāh 
Ehl-i ʿaşḳa çeşm-i bī-raḥmı taẓallum ögredür 
 
Ol ḳadar maġrūr-ı faḳrem kim Fehīmā himmetüm 
Mesned-i devletde şāhāne taʿaẓẓum ögredür 
 

                                                   
 318. 4b, pīrāmenümüzdür: pīrāhenümüzdür D. 
 318. 5a, Fehīmī: Fehīmüz D. 
 318. 5b, meskenümüzdür: gülşenüzümdür D.  
 319. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 92. s. 428. 
 319. 1a, Nergise: Nergis-i D.  
 319. 2b, tekellüm: tebessüm D. 
 319. 3b, maḫbūbdur: mecnūndur D. 
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320. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ṣanmañ ki muġān zāhide peymāne ṣunarlar 
Bir güldür o kim zümre-i rindāna ṣunarlar 
 
Bir ġonçe-lebe rūḥumı teslīm iderüm ben 
ʿUşşāḳ[a] belī tuḥfe-i cānāne ṣunarlar 
 
ʿArż itsem o şāha dil-i pür-şekvemi lāyıḳ 
Bīdād-keşān ruḳʿayı sulṭāna ṣunarlar 
 
Müjgānı iki ṣaf sipeh-i tīġ-be-kefdür 
Kim birbirine cengde merdāne ṣunarlar 
 
Cemʿ-i dil-i aġyārı daġıtsa n’ola çeşmi 
Yüz biñ ʿasese bir iki mestāne ṣunarlar 
 
Āyīne-i ḳalbüm ele al itme şikeste 
Ey sāde-ruḫ añ ol demi kim şāne ṣunarlar 
 
Ḫūbān kimine ṣunmada mey kimine zehr-āb 
Bilmem saña bī-çāre Fehīmā ne ṣunarlar 

 

69a 
321. Ve lehû Fehīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Bilürüm ʿīd-i viṣālüñ baña cāvīd olmaz 
Eyle ḳurbān beni kim böyle güzel ʿīd olmaz 
 
Ḳābil-i būs degül n’eyleyeyüm çehre-i mihr 
Gül-i rūyuñ gibi ʿāşıḳlara ḫurşīd olmaz 
 
 

                                                   
 320. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 49. s. 368. 
 321. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 113. s. 456. 
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Nev-be-nev luṭflar it tāze iken pādşehüm 
ʿĀşıḳuñ köhne berāt-ı ġamı tecdīd olmaz 
 
Şuʿle de olsa çeker sīneye dil maʿşūḳın 
Göre pervāne olur sūḫte nevmīd olmaz 

 
Hele taḥḳīḳ budur sen de ḳıl inṣāf Fehīm 
Böyle güftār-ı ḥakīmāneye taḳlīd olmaz 
 
322. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
ʿAks-i ḥüsn-i yār ile pürdür derūn-ı sīnemüz 
Nūr-baḫş-i dīde-i ḫurşīddür āyīnemüz 
 
Nev-be-nev leb-rīz-i şevḳuz līk ṣad efsūs kim 
Yine her şām dīde-i ġamdur ġam-ı dīrīnemüz 
 
Lālezār itmekdedür rūy-ı zemīni ḫūn-ı dil 
Cilvegāh-ı dāġ olaldan sīne-i bī-kīnemüz 
 
Derd-i ser virdi ḫumār-ı bāde-i bezm-i elest 
Luṭf idüp ṣāḳī yetişdür bāde-i dūşīnemüz 
 
Olalı gencūr-ı kān-ı gevher-ı ṭabʿ-ı Fehīm 
Cevher-i iksīr ile pürdür bizüm gencīnemüz 
 
 
 
 

                                                   
 321. 4, Bu beyitten sonra Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü 
Türkçesi’nde olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 

İmtizāc eyleye şādī ġam-ı cām u ġam-ı mülk 
Ḫurrem-ābād-ı ḫarābatda Camşīd olmaz 
Kevkebi cümle Zuḥāl nağmesi şīvendür hep 
Çarḫ-ı nā-sāzda ḳānūnçe-i Nāhīd olmaz 
 322. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 125. s. 470. 
 322. 2b, şām dīde-i ġamdur: şādīde müdġamdur D.  
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323. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Fāriġüz ḳayd-ı cihāndan ʿāşıḳ-ı dīvāneyüz 
Āşnāya āşnā bīgāneye bīgāneyüz 
 
ʿAşḳı sāḳī ġamze-i mest-i ḫarāb itsek n’ola 
Cāmı āteş bādesi āteş ʿaceb mey-ḫāneyüz 
 
Ḫavfumuzdan çeşm-i dil-ber ġamzeyi eyler penāh 
Kūçe-i ʿaşḳ içre bī-pervā yürür dīvāneyüz 
 
Şemʿi pür-sūz [u] güdāz itse ʿaceb mi şevḳümüz 
Tāb-ı dilden şuʿleyi āb eyleyen pervāneyüz 
 
Sāḥir-i muʿciz-kelāmuz şāʿir-i şūḫuz Fehīm 
Ne füsūna rāġıbuz ne māʾil-i efsāneyüz 

 

69b 
324. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Biz gerçi ki dīvāne-reviş rind-i levendüz 
Bilmekde rumūz-ı dili Cibrīl-pesendüz 
 
Dīvāneyüz ammā feleke ḫande-zenānuz 
Müstehzi-i ṣāḥib-ḫıred-i bīhüde-pendüz 
 
Pā-best iderüz zāde-i Meryem de olursa 
Ṣayyād-ı ṣanem-ḫāne-i zünnār-kemendüz 
 
Ser-tā-be-ḳadem dīde olur görmege yāri 
Āyīne-i güstāḫ-naẓardan gilemendüz 
 

                                                   
 323. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 134. s. 482. 
 323. 3b, dīvaneyüz: mestāneyüz D. 
 324. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 123. s. 468. 
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ʿAşḳ āteşine ṣabrda şākird-i Fehīmüz 
Āteşde semāʿ itmede üstād-pesendüz 
 
325. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Mihri gördüm ʿārıż-ı dil-dāra beñzer beñzemez 
Pertev-i ḫurşīddür kim nāra beñzer beñzemez 
 
Eyledük Mūsā ile şemʿ-i tecellīye naẓar 
Şuʿle-i dīdār ol ruḫsāra beñzer beñzemez 
 
Eylemiş tebdīl-i ṣūret ẓāhir oldı bir perī 
Pür-firīb ol dil-ber-i ʿayyāra beñzer beñzemez 
 
Çeşm-i mesti ger duçār olsam görür görmez beni 
Ġamzede çeşm-i teġāfülkāra beñzer beñzemez 
 
Zaḫm-ḫurd-ı tīr-i ḫūn-rīz-i ḳażā oldum velī 
Tīzlikde ġamze-i ḫūn-ḫˇāra beñzer beñzemez 
 
Heyʾet-i kūy-ı meh ü mihre nigāh itdüm Fehīm 
Girde-i bālīn sürīn-i yāre beñzer beñzemez 
 
326. Ve lehû Fehīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
İtse ger bisterüm ol dil-ber-i ser-keş āteş 
Sūz-ı dāġumdan olur ferş-i münaḳḳaş āteş 
 
Sürḫ-pūş itse tecellī o gül-i gülşen-i Ṭūr 
ʿĀleme lerze ṣalar naʿre-i āteş āteş 
 
 

                                                   
 324. 5a, ṣabrda: ṣabra da D. 
 325. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 116. s. 460. 
 326. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 139. s. 488. 
 326. 2b, lerze: şuʿle D.  
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Bü’l-heves lebleri şevḳ ile içer bāde-i ṣāf 
Şuʿle-nūşuz bize besdür mey-i bī-ġaş āteş 
 
Sūzişinden ola ġalṭīde zebān-ı şuʿle 
Laḫt-ı pür-dāġ-ı dilüm itse nemek-çeş āteş 
 
Ḫaṭ-ı ruḫsār gelüp eyledi ḫas-pūş Fehīm 
Bir iki ḫār ile ḥayf oldı müşevveş āteş 

 

70a 
327. Ve lehû Fehīm 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Helāk-i ʿaşḳuña olmaz çü bīm-i cān māniʿ 
Ferāġat itmezem olsa eger cihān māniʿ 
 
Şuʿāʿ-ı rūyuñ olur perde-i ḥayādan fāş 
Olur mı pertev-i meh-tāba hīç ketān māniʿ 
 
İlâhi itme naṣīb-i hümā-yı şuʿle-i ʿaşḳ 
Olursa nāvek-i dil-dāra üstüḫˇān māniʿ 
 
Dil-i raḳīb-i bed-aḫter nedür ki ḥāʾil ola 
Ḫadeng-i āhuma olmaz nüh-āsmān māniʿ 
 
Ḫayāl-i yār ile ḫalvet-nişīn-i tecrīdüz 
Fehīm sen de gelüp olma her zamān māniʿ 
 
328. Ve lehû Fehīm 
Mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 
 
Ġam-ı cāvīd-i dildür yār-ı ʿāşıḳ 
Yine ġamdur olan ġām-ḫˇār-ı ʿāşıḳ 

                                                   
 326. 4a, ġalṭān: ġalṭīde D.  
 327. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 151. s. 508 
 327. 2b, hīç ketān: kehkeşān D.  
 327. 4b, nüh-: yine M. 
 328. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 163. s. 524. 
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Ṣatar cins-i neşāṭın naḳd-i derde 
Budur bāzār-ı ġamda kār-ı ʿāşıḳ 
 
Olurdı tūtiyā-yı çeşm-i ṣıḥḥat 
Ġubār olsa ten-i bīmār-ıʿāşıḳ 
 
Serinde penbe-i dāġ-ı cünūndur 
Hemīşe ṭurra-i dīdār-ı ʿāşıḳ 

 
Olupdur pāsbān-ı baḫt-ı pür-ḫˇāb 
Ezelden dīde-i bīdār-ıʿāşıḳ 
 
Cihānı ʿāşıḳ-ı āzāruñ itdüñ 
Yeter ey şeh yeter āzār-ıʿāşıḳ 
 
Ne ḥācetdür Fehīmā nefḫ-i ṣūra 
Yaḳar dünyāyı āh [u] zār-ı ʿāşıḳ 
 
329. Ve lehû Fehīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Nigeh-i şūḫı ile ġamze-i ġammāzına baḳ 
Nice fāş olmadadur cān u dilüñ rāzına baḳ 
 
Var ḳıyās it [nic’olur] mülk-i dil-i ehl-i niyāz 
O şeh-i kişver-i ḥüsnüñ sipeh-i nāzına baḳ 
 
Bāʿiå olmış niçe biñ fitnenüñ āsāyişine 
Sāye-i ṭurrasına naḫl-i ser-efrāzına baḳ 
 
Maʿni-i muʿciz-i Mūsāyı temāşā eyle 
Zülf-i ḫam-der-ḫamına çeşm-i füsūn-sāz[ına] baḳ 
 
 

                                                   
 328. 4b, dīdār-ı: destar-ı D. 
 329. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 160. s. 520. 
 329. 4a, muʿciz-i: muʿcize M. 
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Ne imiş şuʿbede-bāzī-i ḳażā seyr eyle 
Ġamzeye teşne geçen ʿāşıḳ-ı ser-bāzına baḳ 
 
Olsa ḫāmūş Fehīmā-yı süḫan-sāz n’ola 
Ḳalem-i nüktever-i nāṭıḳa-perdāzına baḳ 
 
70b 
330. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Biñ vechile yār itse tecellī ḫaberüm yoḳ 
Gūyā ki kelām-ı erinīyem eåerüm yoḳ 
 
Pervāz idemem bāġ-ı ruḫa bīm-i ḥayādan 
Murġ-ı naẓar-ı ʿāşıḳam ammā ki perüm yoḳ 
 
Mest-i nigeh-i yārem ü ṣunma siper ey meh 
Şemşīr-i ḳażā yaġsa felekden ḥaẕerüm yoḳ 
 
Ḳıldı beni terkīb ḳażā cevr ü cefādan 
Gör kevkeb-i çarḫuñ yine göñlümde yerüm yoḳ 
 
Ger seng-i melāmet yirine cümle zemīni 
Atsañ baña ben ḳulzüm-i ʿaşḳem kederüm yoḳ 
 
Biñ devlet ile eyledi memnūn beni devrān 
El-minnetülillâh ki elümde hünerüm yoḳ 
 
Ser-tā-be-ḳadem ʿaşḳ u dilem līk Fehīm āh 
Bir dil-ber-i ʿāşıḳ-küş-i āşūbgerüm yoḳ 
 

                                                   
 330. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 166. s. 528. 
 330. 1b, erini: Musâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, “Rabbim! Bana 
(kendini) göster, sana baḳayım” dedi. Allah da, “Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Faḳat (şu) 
dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.” dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu 
darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, “Seni eksikliklerden uzak tutarım 
Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim” dedi. (Araf: 7/143) 

 330. 3a, yārem ü: yārüme D.    
330. 7b, āşūbgerüm: كشم آشوب M. 
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331. Ve lehû Fehīm 
 Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Olmış o ḳadar fitnede üstād nigāhuñ 
Her ṣulḥda ṣad ceng ider īcād nigāhuñ 
 
Ḫancerle müjeñ levḥ-i dile resm ider evvel 
Ṭarḥ-ı sitemi eylese bünyād nigāhuñ 
 
Diller hep esīrān-ı zebūnıdur o çeşmüñ 
Bīmārdur ammā ider imdād nigāhuñ 
 
Bīdādı hele eyledi āmāde-i feryād 
Feryād yine eyledi bīdād niġāhuñ 

 
Sen nāz [u] kirişmeyle helāk eyle Fehīmi 
Besdür baña ey ġamzesi cellād nigāhuñ 
 
332. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
ʿAks-i ruḫ-ile çeşmümüzi pür-nem eyledük 
Gülzār-ı ʿaşḳı āteş ile ḫurrem eyledük 
 
Zülfüñde dūd-ı āh olup pīç u tāb-baḫş 
Sünbüllerini bāġ-ı ġamuñ der-hem eyledük 
 
Cām-ı cihān-nümā ki bize ḥüsn-i yārdur 
Keyfiyyet-i neẓāresiyle ʿaceb ʿālem eyledük 
 
Evvel baḳışda itdi ġam u ʿaḳldan ḫalāṣ 
Bīhūşi-i nigāh ile defʿ-i ġam eyledük 

                                                   
331. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 176. s. 540. 
331. 2b, sitemi: siteme M. 
331. 3a, zebūnıdur: zebānıdur D. 
331. 4a, hele eyledi: ile eyledüñ D.  
331. 4b, yine: yeter D. 
332. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 173. s. 536. / 
Şehrî’nin gazeline naziredir. 
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Şehrī ile Fehīm idüp iʿcāz-ı ʿaşḳı fāş 
Sihr-i bedīhede nigehüñ mülzem eyledük 

 

71a 
333. Ve lehû Fehīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Rind-i ʿaşḳem baña bir rind-i cihān olsa güzel 
Ġamze-i mesti gibi nādire-dān olsa güzel 
 
Ġamzeler eyler iken itse tebessüm gāhī  
Bāʿiå-i fitne vü hem fitne-nişān olsa güzel 
 
Ḫūn-ı ʿuşşāḳa daḫı ṭıfl ile eyler muʿtād 
Perve[r]iş-yāfte-i şīre-i cān olsa güzel 
 
Ṣāfem ʿāyine-ṣıfat naḳş [u] nigārı sevmem 
Sāde-levḥem baña başdan başa ān olsa güzel 
 
Ehl-i dil olmayıcak dil-bere māʾil olamam 
Ben Fehīmem baña gönlümce cüvān olsa güzel 
 
334. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ey ġamzeleri cevher-i şemşīr-i teġāfül 
Dünyāyı helāk eyledi teʾåīr-i teġāfül 
 
Lāyıḳ mıdur imsāk-i naẓar tā o ḳadar kim 
Çeşmüñ bile gāhī ola dil-gīr-i teġāfül 
 
Cem ʿ oldı gelüp bir yire müjgān-ı kirişme 
Beñzerler iderler yine tedbīr-i teġāfül 
 
 

                                                   
333. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 184. s. 550.  
 334. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 193. s. 560. 
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Gūyā ki hemān nāvek-i ser-tīz-i ḳażādur 
Bī-zaḫm ider küşte dili tīr-i teġāfül 
 
Ger böyle ise luṭf-ı nigeh baña Fehīmā 
Ḳābil mi lisāna gele taʿmīr-i teġāfül 
 
335. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Rūyundan eyleyüp yine defʿ-i niḳāb gül 
Ḫurşīde virdi māye-i reng-i ḥicāb gül 
 
Her jāle gevher-i ṣadef-i baḥr-ı ṣubḥdur 
Olsa ʿaceb mi maḫzen-i dürr-i ḫoş-āb gül 
 
Şeb-nem degüldür oldı ruḫ-ı āli ḫoy-çekān 
Vaṣl-ı baḥāra irmege itdi şitāb gül 
 
Tā tābiş-i ḥarāret-i mihr-i bahārdan 
Eczā-yı [bād-ı] ṣubḥgehi itdi āb gül 
 
Gülşende germ olup ʿaraḳ-ı jāleden yine 
Bezm-i baḥāra virdi ʿaceb āb [u] tāb gül 
 
Feyyāż o deñlü bād-ı bahārī ki cūlaruñ 
Her mevci oldı sünbül-i dehr-i ḥabāb gül 
 
Feyż alsa tāb-ı mihr żamīr-i Fehīmden 
Her bergini iderdi birer āftāb gül 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 335. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 195. s. 562. 
 335. 4a, bahārdan: hezārdan D. 
 335. 4b, [bād-ı] D. 
 335. 6b, sünbül-i dehr-i: sünbül-i her bir D.  



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

284 
 

72b  
336. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Ḳīl u ḳāl-i ʿaşḳı ḫāmūş olmayınca bilmedüm 
Sırr-ı ʿaḳlı mest-i medhūş olmayınca bilmedüm 
 
ʿĀlemüñ ẕevḳın gedā eylermiş ancaḳ dünyede 
Ol ṣafāyı ḫāne-ber-dūş olmayınca bilmedüm 

 
Leẕẕet-i ẕevḳ-ı maḥabbet n’idügin pervānede  
Şuʿle-i āha hem-āġūş olmayınca bilmedüm 
 
ʿĀlemi ṭutmış ṣadā-yı naʿre-i ġavġā-yı ʿaşḳ 
Dāġlardan ser-be-ser gūş olmayınca bilmedüm 
 
Meẕheb-i rindānı bilsün mi Fehīmā zāhidān 
Ben hezārān sāl mey-nūş olmayınca bilmedüm 
 
337. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
ʿĀşıḳam ʿāşıḳ ki fikr-i zülf-i ḥavrā eylemem 
Pāy-ı ʿaḳlı beste-i zencīr-i sevdā eylemem 
 
ʿĀrifem ʿārif ki sırr-ı Rūḥı iẕʿān itmege 
Secde-i teslīm-i iʿcāz-ı Mesīḥā eylemem 
 
Āşıḳam ʿāşıḳ ki istīlā-yı ḥüsn-i yārdan 
Şuʿle-i Ṭūr olsa ḫurşīdi temāşā eylemem 
 
ʿĀrifem ʿārif ki vaṣl-ı şāhid-i tevḥīd içün 
Her zamān eẕkār-ı āhum bī-müsemmā eylemem 
 

                                                   
 336. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 219. s. 594. 
 336. 2b, Ol ṣafāyı: Ben o zevḳı D.  
 337. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 203. s. 572.  
 337. 4b, āhum: ism-i D.  
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Āşıḳam ʿāşıḳ ki tīġ-i ġamze-i ḫūn-rīz-i yār 
Cān-ı ʿaşḳı zaḫmnāk itse müdāvā eylemem 
 
ʿĀrifem ʿārif ki bilmem ẕevḳ-ıʿirfān n’idügin 
Hem yine erbābını taʿyīb ü rüsvā eylemem 
 
Āşıḳam ʿāşıḳ ki iåbāt-ı vücūd içün Fehīm 
ʿĀrif-i dānā gibi herkesle ġavġā eylemem 
 
338. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Vālih-i ʿaşḳem cünūn yār-ı ḳadīmümdür benüm 
Şāh-ı sevdā-leşkerem Mecnūn nedīmümdür benüm 
 
Gülsitān-ı ʿālem-i rūḥem gülümdür laʿl-i yār 
Bülbülem cān u dem-i ʿĪsī nesīmümdür benüm 
 
Nuṭḳa āġāz eylese ṭūṭī-yi nefs-i nāṭıḳa 
Ṣāf-dil mirʾāt aña ṭabʿ-ı selīmümdür benüm 
 
Sīnem içre rūz u şeb ḫūn-ı cigerle beslerüm 
Ṭıfl-ı ġam perverde-i nāz-ı naʿīmümdür benüm 
 
Diye ḫākümde görüp dūd-ı dilüm bir gün o māh 
Nev-şiküfte sünbül-i ḳabr-i Fehīmümdür benüm 

 

72a 
339. Ve lehû Fehīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Cevr it ey şūḫ-ı cefā-pīşe vefādan geçdüm 
Derdümi bāri füzūn eyle devādan geçdüm 
 

                                                   
 337. 5b, müdāvā: müdara D.  
 338. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 224. s. 600. 
 339. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 218. s. 592.  
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Tek hemān eyleme pejmürde nihāl-i emelüm 
Yoḳsa ey ebr-i ʿaṭā neşv ü nemādan geçdüm 
 
Bülbül-i beste-leb-i gülşen-i tecrīd oldum 
Murġ-ı bismil-şüdeyem berg ü nevādan geçdüm 
 
Seng-i ʿacz eyledi āyīne-i bīdādı şikest 
Cilve-i bī-meze-i rūy-ı riyādan geçdüm  
 
Olalı şuʿbede-perdāz-ı neşāṭ-ı melekūt 
Niçe kez çenber-i gerdān-ı semādan geçdüm 
 
Hele ben uġramadum ʿaşḳ gibi gird-āba 
Mevcveş gerçi ki ṣad baḥr-ı belādan geçdüm 
 
Bir zamān germ idi çün ʿāteş-i ʿaşḳ ile Fehīm 
Şimdi vāsūḫte oldum o hevādan geçdüm 
 
340. Ve lehû Fehīm 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
İder tīr-i nigāhın her zamān ol bī-emān keskin 
Belī şemşīri cellāduñ gerekdür her zamān keskin 
 
Teġāfüldür o şemşīr-i belā-āb u ḳażā-cevher 
Ki olmış tīġ-ı müjgānveş ʿayān kendü nihān keskin 
 
Cihānı hep kesüp şemşīr-i ġamzeñle helāk eyle 
Gerekdür pādşāhum pādşāhān-ı cihān keskin 
 

                                                   
 339. 4a, bīdādı: bīdārı D. 
 339. 4, Bu beyitten sonra Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü 
Türkçesi’nde olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 

Eylemez cām-ı fena mest-i ser-endāz beni 
Benem ol rind ki ṣahbā-yı bekadan geçdüm 
Zer-i bārīk-i tenüm çarḫa olur peyveste 
Ol ḳadar ḫadde-i üstād-ı ḳażādan geçdüm 
  339. 5a, neşāṭ-ı: bisāṭ-ı D.   
 340. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 242. s. 622. 
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Ġażabla gūş idüp düşnām-ı laʿlüñ pāyuña düşdüm 
Yaḳar mey-ḫˇārı ger olsa şarāb-ı erġavān keskin 
 
Görüp ḫaṣmum Fehīmā sözlerüm ḳaṭʿ-ı nizāʿ itdi 
Olınca böyle olsa dünyede tīġ-ı zebān keskin 
 
341. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Mest oldı göñül neşve-i ẕevḳ-ı nigehüñden 
Ḫavf itmez olursa n’ola çeşm-i siyehüñden 
 
Sen cilveger olduḳça ḳażā ṣūret-i ḥaşrı 
Göstermege āyīne düzer ḫāk-i rehüñden 
 
Murġān-ı belā eylemege ʿāleme pervāz 
Destūr diler cünbiş-i perr-i külehüñden 
 
Eflāk alup zīb-i ruḫ-ı mihr ü meh eyler 
Peyveste ġubār-ı reh-i neẓẓāregehüñden 
 
Kūyuñ ideli ol ṣanemüñ Ḳaʿbeye teşbīh 
Āzürdeyüz āzürde Fehīmā günehüñden 

 

72b 
342. Ve lehû Fehīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Rūyumı ḫāk eyledüm ol ḫāk-i pāyı görmege 
Yaʿnī rūy-ı ḫāk-i pāy-ı dil-rübāyı görmege 
 
Ḫırṣ ile itdüm vücūdum pāy-tā-ser āyīne 
Sīr-çeşm olmaḳ içün ol pür-cefāyı görmege 
 
 

                                                   
 341. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 237. s. 616. 
 342. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 263. s. 648. 
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Ol ḳadar cevr-i felek itdi mükedder ḳalbümi 
Pür-kederdür ḫāṭırum rūy-ı ṣafāyı görmege 
 
Āftāba hem-nişīn ü māha oldum hem-civār 
Kevkeb-i baḫtum gibi ol bī-beḳāyı görmege 
 
Bister-i ġam üzre ol bīmārdur cānum Fehīm 
Ḫavf idüp gelmez ecel ben mübtelāyı görmege 
 
343. Ve lehû Fehīm 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Bir dil ki şemʿ-i ḥüsnüñ ura şuʿle dāġına 
Pervāne eylemez meh ü mihri çerāġına 
 
Sāḳī lebüñ ḫayāline bir cām ṣundı kim 
Gelmez o bādenüñ mey-i Kevåer ayağına 
 
Zīr ü bem ile eyledi tebşīr maḳdemüñ 
ʿŪduñ yapışdı ḳāṣid-i muṭrib ḳulaġına 
 
Bir zaḫm-ı ġamze itdi o ḫūn-rīzden recā 
Geh ḫancerine ṣundı elin geh bıçaġına 
 
Olduḳ Fehīm hem-nefes-i zāġ-ı bed-nevā 
Dehrüñ ne tīre baḫtına geldük ne bāġına? 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 342. 4b, bī-beḳāyı: bī-vefāyı D.  
 342. 5a, bīmārdur cānum: bīmār-ı bed-ḥālem D.  
 343. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 252. s. 634. 
 343. 1b, meh ü mihri: mihr ü mehide M.  
 343. 5b, bāġına: çağına M.  
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344. Ve lehû Fehīm 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün  
 
Yıḳılmam zūr-ı keyf-i meyle kim ḥayrānuñam sāḳī 
Ḫarāb-ender-ḫarāb-ı nergis-i mestānuñam sāḳī 
 
Müferriḥ bāde-i yāḳūṭ-reng itmez beni ḥayrān 
Senüñ mest-i mey-i laʿl-i leb-i ḫandānuñam sāḳī 
 
O deñlü neşveye āmādeyem kim mey degül lāzım 
Hemān mevḳūf-ı luṭf-ı ġamze-i pinhānuñam sāḳī 
 
Görüp ʿarż-ı niyāzum çeşmüñe bildüñ ki maḫmūrem 
Bir iki cām ṣunduñ bende-i ʿirfānuñam sāḳī 
 
Mey-i gül-gūn ile mānend-i lāle sürḫ-rūy itdüñ 
Zehī luṭf u kerem şermende-i iḥsānuñam sāḳī 
 
Ayāġ-ı māh-ı gerdūna baş egmem tā sebū-āsā 
Perestişkār-ı mihr-i sāġar-ı gerdānuñam sāḳī 
 
Cünūn-ı ʿaşḳdur mestī-i mey zencīr der-gerden 
Ḫarābāt içre men ser-ḥalḳa-i mestānuñam sāḳī 
 
Ṣurāḥī gibi derdüñle pür it peymāne-i ʿömrüm 
Helāk-i çeşm-i ser-mestüñ olan ḥayrānuñam sāḳī 

 
Fehīmem ben mey-i dil-berden olmam tā ebed fāriġ 
Menem kim rūz-ı maḥşer dest der-dāmānuñam sāḳī 

 

 

 

                                                   
 344. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, G. 283. s. 670. 
 344. 1b, mestānuñam: fettānuñam D.  
 344. 5b, luṭf u: ḥüsn-i D.  
 344. 6a, eğmem: eğsem M. 
 344. 8b, ḥayrānunam: ḳurbānunam D.  
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73a 
345. Ġazel-i Nāʾilī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Cihān[ı] itmege bir laḥẓada ḫarāb saña   
Yeter o nergis-i maḫmūr-ı nīm-ḫˇāb saña   
 
Düşerdi manẓara-i çār-ṭāḳ-ı naḫvetden  
Bu ḥüsn ile naẓar etseydi āftāb saña 
 
Ḥaẕer ġurūrdan ey āftāb-ı behçet kim  
Zamān ola gele her ẕerreden ḥicāb saña 
 
Nedür bu feyz-i meserret ki sāḳiyā virmiş  
Lebüñ şarāba leṭāfet şarāb-ı nāb saña 
 
Selām-ı Nāili-i zārdan mı incindüñ  
Nedendür ey ḫam-ı ebrū bu pīç ü tāb saña 
 
346. Ve lehû Nāʾilī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Cülūs edince ḥamel taḫtgāhına ḫurşīd  
Berāt-ı ʿişreti rindānuñ oldı hep tecdīd 
 
Meẕāḳ-ı rūḥa ʿaceb neşʾe-i dü-bālādur  
Neşāṭ-ı mevsim-i nev-rūz u şādi-i meh-i ʿīd 
 
Miåāl-i şīşe-i billūr-ı āftāb olamaz 
Bu faṣl içinde ḥicāb-ı keder hevāda bedīd  

                                                   
 345. Haluk İpekten (1990), Nâ’ilî Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay. G. 9. s.160. 
 345. 3, Bu beyitten sonra Nâ’ilî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Yeter harābī-i rindāna bir nigeh sākī 
Girān gelirse eger cām-ı pür-şarāb sana 
 345. 4a, meserret:  sirāyet D. 
 346. Nâ’ilî Dîvânı, G. 30. s. 168. 
 346. 3b, ḥicāb-ı: sehāb-ı D. / Bu beyitten sonra Nâ’ilî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan 
beyit şudur: 

Meger ki sīne-i uşşākı tāze nev-hatlar  
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ʿAceb mi kesb-i dimāġ etse bādeden rindān  
Ki irdi neşr-i şemīm-i bahār[a] faṣl-ı cedīd 
 
Ḫarābıyuz o meyüñ Nāʾilī ki cürʿasıdur  
Ṣabāḥ-ı ḥaşre dek ārām-ı ḫāṭır-ı Cemşīd 
 
347. Ve lehû Nāʾilī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ehl-i dile ṭoḳunma kim āzārı saḫt olur 
Bezm olsa ḫāk her ne ḳadar ḫārı saḫt olur 
 
İtmez raḳīb-i dīve eåer āh-ı tīşe kār  
Kāfir bināsıdur der ü dīvārı saḫt olur 
 
Olmaz güşāde girye ile kārı ʿāşıḳuñ 
Ḳan aġladuḳça ʿuḳde-i efgārı saḫt olur 
 
Aldanma reng-i rūyına ey ḫām-ı dest-i āz  
Naḫl-i ḥadīḳa-i emelüñ bārı saḫt olur   
 
Dil-ber ne deñlü nāzük ü nerm olsa ol ḳadar  
Sūdāgerān-ı ʿaşḳına bāzārı saḫt olur 
 
Ḥikmet bu kim daḳīḳa-şināsān-ı encüme  
İtmez felek müsāʿade her kārı saḫt olur 
 
Olma firīb-ḫurde-i iḳbāl-i rūzgār  
Ey Nāʾilī ṣaḳın hele idbārı saḫt olur 

 

 

 

                                                   
Duhān-ı āh ile eyler benefşezār-ı ümīd 
346. 4, Bu beyitten sonra Nâ’ilî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
O bāğ-ı huld-ı ma'ānīde kim ola şeb ü rūz 
Nevā-yı bülbül ü āheng-i nağme-i Nāhīd 
 347. Nâ’ilî Dîvânı, G. 49. s. 176. 
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73b 
348. Ve lehû Nāʾilī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Söyledür nāz ile ruḫsārını gül gül mi ider  
Bilmezüz gül mi ider mey seni bülbül mi ider 
  
Süzilüp nīm ḳadeḥ bāde ile meclisde 
Yoḳsa mestāne gözüñ ḳaṣd-ı teġāfül mi ider 
 
Daġıdur kendüyi bir āh ile zülfüñde göñül  
Rind-i āvāre-reviş fikr-i taḥammül mi ider 
 
Būy-ı zülfüñ ki ala ḥavṣala-i bād-ı bihişt  
Şiken-i ṭurra-i ḥavrāya tenezzül mi ider  
 
Nāʾilī ḫāṭıra-i bīm-i ḳażā yoḳ bizde  
Rind-i āgāh bu maʿnāda teʾemmül mi ider 
 
 
349. Ve lehû Nāʾilī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Bu mātemgāhda feryād-ı ḥayret reh-zen olmışdur 
Hücūm-ı ġam tehī-sāz-ı dimāġ-ı şīven olmışdur 
 
Zemīn-i dilde kim vaḳt-i ḥaṣād-ı kişt-i mihnetdür 
Cerāḥat tūde tūde dāġ ḫırmen ḫırmen olmışdur 
 
 

                                                   
 348. Nâ’ilî Dîvânı, G. 120. s. 207.  
 348. 3b, taḥammül: tecemmül D. / Bu beyitten sonra Nâ’ilî Dîvânı’nda olup mecmuada yer 
almayan beyit şudur: 

Cana āşık nice dağ ursun o sūdāger-i nāz 
Gevher-i cāngeh-i hicrāna tahammül mi ider 
 348. 4a, zülfüñ alalı: zülfün ki ala D. 
 349. Nâ’ilî Dîvânı, G. 124. s. 208. 
 349. 1a, feryād-ı: feryāda D. 
 349. 2a, vaḳt: furṣat M.  
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Tehī-dest-i ṭaleb kām-āver olmaz Māh-ı Kenʿāna 
Züleyḫānın da dest-āvīzi çāk-i dāmen olmışdur 
 
Ne çāpük-dest sayyād-ı perīşān-dānedür zülfün 
Ki biñ yirde ruḫ-ı pür-ḫālüñe dām-efken olmışdur 
 
Ne efsunkār olur ey Nāʾilī şiʿrüñ ki naẓmuñda  
Zebān-ı reşk-i muʿcizkār-ı maʿnī elken olmışdur 
 
350. Ve lehû Nāʾilī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
İncinme cevrine daḫı ol māh tāzedür 
Bilmez nevāziş-i dili billâh tāzedür  
 
Gözler görüp o māhı ḳulaḳlar işitmesün 
Güft [u] şenīdi ʿāleme her gāh tāzedür 
 
Ol māh-ı nev raḳīb ile yābāna gitmesün 
Bilmez ne olduġın ḫaṭar-ı rāh tāzedür 
 
Bīgānelerle cünbişi ol māh-ı nev-resüñ 
Āha ḥavāle eyler idüm āh tāzedür 
 
Ḳayd-ı ḥayāt-ı ḥüsndür ey Nāʾilī o ḫaṭ 
Ḫaṭ tāze ḥüsn tāze o [nev-]cāh tāzedür  
 
 
 
 

                                                   
 349. 5a, naẓmuñda: lafzından D. 
 350. Nâ’ilî Dîvânı, G. 76. s. 188. 
 350. 2a. işitmesün: işitmemiş D.  
 350. 5, Nâ’ilî Dîvânı’nda bu beyitin yerinde şu beyitler bulunmaktadır: 
Olmuş berāt-ı hüsnüne kayd-ı hayat o hatt 
Hatt tāze hüsn tāze o nevcāh tazedir 
Ey Nā’ilī sakın dem-i serd-i hezārdan 
İncinme cevrine dahi o mān tāzedir 



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

294 
 

351. [Maṭlaʿ]  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Nedür bu kec ḥareket rāst söyle sulṭānum 
Felek misün a benüm pādşāh-ı devrānum 

 

74a 
352. Ve lehû Nāʾilī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
ʿUḳde-i ḫāṭıruñ ol ṭurra-i pür-tāba mıdur  
Yoḳsa ey bād perīşāni-i aḥbāba mıdur 
 
Naẓaruñ yārda sen secdede zāhid bilsek 
Bu teveccüh ḫam-ı ebrūya mı miḥrāba mıdur 
 
Telḫ-kām-ı ġamum ol deñlü ki bilmem sāḳī 
İçdügüm bāde mi zehr-ābe mi ḫūn-ābe midür 
 
Bu teġāfül nedür ey baḫt gel inṣāf eyle  
Yoḳsa taḳlīdüñ o ser-mest-i şeker-ḫˇāba mıdur 
 
Bu fenā lüccede ey Nāʾili-i ser-geşte  
Gūşe-i ḫāṭıruñ emvāca mı gird-āba mıdur 
 
353. Ve lehû Nāʾilī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Dīde-i cān ile ḥüsnüñ ki temāşā iderüz 
Cismümüz maẓhar-ı envār-ı tecellā iderüz 
 
Feyż-i tevfīḳ-i maḥabbetle murād itsek eger 
Ḳays[ı] dāmen be-kef-i maḥmil-i Leylā iderüz 
 

                                                   
 351. Mecmuada “Müfred” başlığıyla verilmiştir. 
 352. Nâ’ilî Dîvânı, G. 84. s. 192. 
 353. Nâ’ilî Dîvânı, G. 153. s. 221. 
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Bizüz ol ʿāşıḳ-ı ḳullāb-naẓar kim dilesek 
Yūsufı dest-be-dāmen-i Züleyḫā iderüz 
 
Bizüz ol maṣṭaba-i feyż ki ṣahbāmuz ile 
ʿAşḳı sāġar-be-kef-i kūçe-i sevdā iderüz 
 
Nāʾilī neşʾe-i pür[-zūr-ı süḫanla] dehrüñ 
Ḥaşre dek bezmini müstāġni-i ṣahbā iderüz 
 
354. Ve lehû Nāʾilī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Dil-i zāruñ ki derdüñ sākin-i Beytü’l-ḥazen bilmez 
Ne ḳanlar dökdügin ol Yūsuf-ı gül-pīrehen bilmez 
 
O gül-ruḫsār naḫl-i tāzedür gülzār-ı ālemde 
Henüz āzār-ı dest-i bāġbān u ḫārken bilmez 
 
Ciger-kāvān-ı ʿaşḳa āteş-i dilden ḫaber ver kim 
Bu kūha tīşe kār itmez bu kārı Kūhken bilmez 
 
Göñül kim rişte-ber-pā murġ-ı ders-āmūz-ı ḥayretdür 
Ser-i zülfüñden ayrılmaz temāşā-yı çemen bilmez  
  
Baḳup ol ḫāle ṣorma Nāʾilīden nāfesin ḥālin 
Bu derd-i ḥayret-efzāyı ciger-ḫūn olmayan bilmez 
 
 
 
 

                                                   
 353. 4,  Bu beyitten sonra Nâ’ilî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 
O hekim-senc-i hayātız bu şifāhānede kim 
Derd-i aşkı reviş-āmūz-ı Mesīhā ederiz 
Elimizden ne gelir eyleme gamzen bīdād 
Şāh-ı iklīm-i kazādan kime şekvā ederiz 
 353. 5a, pür[-zūr-ı süḫanla]: پیروز M. 
 354. Nâ’ilî Dîvânı, G. 162. s. 225. 
 354. 4, Bu beyitten sonra Nâ’ilî Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur:  
Dil-i āteş-nefes kim meclis-efrūz-ı mahabbetdür 
Zebān-ı nālesin hunyāgerān-ı encümen bilmez 



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

296 
 

74b 
355. Ve lehû Nāʾilī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Döyer mi nāzına diller kirişme-sāz olıcaḳ  
Kim istemez o cefākārı dil-nevāz olıcaḳ 
 
Ne ḫırmen-i dil ü ne ḫānmān-ı ṣabr ḳalur 
Nigāh-ı germi gibi berḳ-i cān-güdāz olıcaḳ 
 
Alur mı dil nigeh-i iltifātdan vāye 
Teġāfüle bu ḳadar ruḫṣat-ı cevāz olıcaḳ 
 
O şāh-ı ḥüsn ile āsān olurdı söyleşmek  
Teġāfüle nigehi tercemān-ı nāz olıcaḳ 
 
Ne söylesün görüp ol şūḫı Nāʾilī ʿuşşāḳ 
Deger mi āhdan el ruḫṣat-ı niyāz olıcaḳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 355. Nâ’ilî Dîvânı, G. 193. 
 355. 4b, Teġāfüle nigehi: Tegāfülāne nigeh D.  
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356. Ve lehû Nāʾilī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Çāk itdi cāmesin atılup cūybāra gül  
Beñzer ki yandı āteş-i āh-ı hezāra gül 
 
Birbirine muḳārin olup ittiḥād-i ḥüsn  
Virdi güle bahār leṭāfet bahāra gül 
 
Ḫūn oldı baġrı reşk-i ʿiẕāruñla ʿāḳıbet  
Düşdi çemende ḫancer-i ser-tīz-i ḫāra gül 
 
Bir āl perde çekdi ʿaraḳ-rīz-i şerm olup  
Gül-berg-i āftāb-ı ruḫuñdan ʿiẕāra gül 
 
Düşdükçe ḫāk-i pāyüñe bī-tāb-ı reşk olur 
Rūy-ı niyāz-ı Nāʾili-i ḫāksāra gül 
 

                                                   
 356. Sadece beş beyiti mecmuaya alınan bu şiir Nâ’ilî Dîvânı, G. 230. s. 255’te “Müzeyyel der 
medh-i Şeyhü’l-İslām İbn-i Şeyhü’l-islām Yahya Efendi” başlığı altında on beş beyitlik 
müzeyyel gazel olarak yer almaktadır. Gazelin mecmuaya alınmamış olan beyitleri şunlardır:  

Gülzārı feyz-i nāmiye encümen-nazīr edip  
Döndü nihāl ile şecer-i şu’le-bāra gül 
Attār gibi aldı nefes andelībden  
Verdi çemende tablaların rūzgāra gül 
Artırdı nāz u nahveti gülşende gūyiyā  
Yüz sürdü hāk-i pāy-ı hudāvendigāra gül 
Yahyā Efendi hazreti kim mihr-i şefkati  
Hārāya feyz-i gevher eder hārzāra gül 
Bezminde dāverā ki edeb gülsitānıdur  
Çoḳ gonce zīr-i perdeden eyler nezāre gül 
Mihre tasaddur eyledi vaz’-ı cebīn ile 
Bezminde cāy-ı hādim-i hidmet-güzāra gül 
Düşdükçe hāk-i pāyine bītab-ı reşg olur 
Rūy-ı niyāz-ı Nā’ilī-i şermsāra gül 
Hemderd olup o bīdile geldikçe ser-be-pīş 
Bīdād-ı hārdan ḳapına i’tizāra gül 
Āzār-ı zahm-ı hār ile pür-hūn iken dili  
Bulmaz recā-yı merhem için nutḳa çāre gül 
Nakkāş-ı kārgāh-ı ḳader ḳasr-ı bağda  
Yazdıkça nev-be-nev safahāt-ı bahara gül 
Her dem bāhar-ı ömrün ola reşg-i Çārbāğ  
Ol vakte dek ki mihri ola bu bāğ-ı çara gül 
 356. 5a, olur: olup M. 
 356. 5b, ḫāksāra: şermsāra D. 
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357. Ve lehû Nāʾilī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Femine ġonçe dedükçe olur ebkem ne disün  
Yoḳdur ol gonçe-i nev-ḫastede fem ne disün 
 
Cünbiş-i ḳāmetine cilve-i reftārına dil 
Dimesün āfet-i āsāyiş-i ʿālem ne disün 
 
Sīne-rīşān-ı teġāfül senüñ ey tīġ-i nigeh  
Dimesün zaḫmına dāġ-ı dile merhem ne disün 
 
Girye-kārān-ı cihān sūḫte gördükçe seni 
Mā-cerā-düşmen olur saña dem-ā-dem ne disün 
 
Nāʾilīnin işidüp zemzeme-i güftārın 
Bülbülümdür dimesün ol gül-i ḫurrem ne disün 

 

75a 
358. Ve lehû Nāʾilī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Bir veche nāẓır ol ki naẓīri bulunmaya  
Bir zülfe beste ol ki esīri bulunmaya 
 
Aḥsente ol gedā-yı taḥammül be-dūşa kim  
Yansa cihān içinde haṣīri bulunmaya 
 
Laʿnet o ḫˇān-ı luṭfa ki erẕāle vaḳf ola  
Ehl-i dilüñ ḫamīr ü faṭīri bulunmaya 
 
 
 

                                                   
 357. Nâ’ilî Dîvânı, G. 275. s. 274.  
 357. 1b, fem: ḫam D. 
 357. 4a, cihān: ciğer D. 
 357. 4b, saña: eşk-i D. 
 358. Nâ’ilî Dîvânı, G. 317. s. 293. 
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Bī-behredür fenādan o kim deyr-i ʿālemüñ 
ʿİsī-i āftāb-mesīri bulunmaya 
 
Ġırbāl iderse cismi müjeñ sūziş-i ciger  
Peykān-ı saḫtın āb ide tīri bulunmaya 
 
Vermem bihişte Nāʾiliyā ben o bezmi kim 
Sāḳīleri cüvān ola pīri bulunmaya 
 
359. Ġazeliyyāt-ı Vecdī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ġam-ı zülfüñle āhumdan k’ola dūd-ı derūn peydā 
İder destār-ı ʿaşḳa sünbül-i bāġ-ı cünūn peydā 
 
Şu deñlü dāġ dāġ oldı derūnum eylesem girye 
Olur vādī-i ḥasretden hezārān cūy-ı ḫūn peydā 
 
Düşerse ḳatre-i ḫūn-ābe-i dāġum gülistāna  
Olur şāḫ-ı gül üzre ġonçe-i ter lāle-gūn peydā 
 
Hezārān dil ḫam-ı zülfüñde giryāndur n’ola olsa 
Çemenzār-ı ruḫuñda berg-i şeb-būy-ı füsūn peydā 
 
Düşer geh seng-lāḫ-ı nāza geh kūh-ı cefāya dil 
Olur Ferhād-ı ʿaşḳa her zamān bir Bīsütūn peydā 
 
Bu tāze şiʿr-i Vecdīye naẓīre söyleyen evvel 
Dil-i pür-feyż ü ṭabʿ-ı pür-meʿānī eylesün peydā 
 

                                                   
 359. Eşref Yanmaz (1995), Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), 
Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, G. 1. s. 54. 
 359. 2a, derūnum: derūn ki D. 
 359. 3, Bu beyitten sonra Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni)nde 
olup mecmuada yer almayan beyit şudur:  

Gehi cevlān-gāh-ı şuʿle-i ʿışḳ-ı cünun iken 
Ne mümkin ṣaḥn-ı dilde ola ḫāşāk-ı sükūn peydā 
 359. 5a, Düşer geh seng-lāḫ-ı nāza geh kūh-ı cefāya dil: Düşerse seng-lāḫ-ı nāza ger gūy-ı niyāz-
ı dil D.  
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360. Ve lehû Vecdī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
N’ola zülfüñden itseñ bend-i bī-tedbīrden feryād 
Dil-i Cibrīl ider ol bī-emān zencīrden feryād 
 
Beni sūzān ider berḳ-i figānum çarḫa kār itmez 
Şeb ü rūz itdügüm feryād-ı bī-teʾåīrden feryād  
 
Bize her rūz lā-büd bir cefā-yı nev olur rūzī 
Dil-i erbāb-ı ʿāşḳa bāziş-i taḳdīrden feryād 
 
Hezārān vaʿd ider incāza geldükde ẓuhūr itmez 
Baña ṭıflāne vazʿ eyler bu çarḫ-ı pīrden feryād 
 
Dutardı nālemüz eyvān-ı çarḫı ser-be-ser Vecdī 
Ḫalāṣa çāre bulsa zülf-i ʿālem-gīrden feryād 

 

75b 
361. Ve lehû Vecdī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
İtdi dil rūyuña rūyuñ dil-i sūzāna ḥased 
İtdiler birbirine şuʿle vü pervāne ḥased 
 
Cān fedā-yı nigehi oldı [vü] ten ḫāk-i rehi 
Eyledi cān bedene reşk ü beden cāna ḥased 
 
Raḫne-i erre ḳanı şerḥa-i müjgān ḳanı 
Dil-i ṣad-pāreme eylerse n’ola şāne ḥased 
 

                                                   
 360. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 7. s. 62. 
 360. 2, 3, Bu beyitten sonra Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı 
Metni)’nde olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 

Ṭayanma zoruña ey ʿaḳl kim vādī-i ʿışḳ içre 
İder şīr-i jiyān ser-pençe-i naḫcīrden feryād 
 360. 3a, olur rūzī: eder peyda D. 
 360. 3b, ʿāşḳa bāziş-i: ʿışḳla nāziş-i D. 
 361. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni). G. 6.  s. 61. 
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Rūyuña germ nigāh itdügi teʾåīr itmiş 
Ḳuvvet-i ṭāliʿ-i ḫurşīd-i dıraḫşāna ḥased 
 
Eyle maḥsūd beni ruḫṣat-ı pā-būsuñla 
Niçe bir eyleyeyin gūşe-i dāmāna ḥased 
 
Tā cünūn itdi seni lāyıḳ-ı bend-i kākül 
Saña çoḳ ʿāḳil ider ey dil-i dīvāne ḥased 
 
Bu ġazel zīver-i mecmūʿa-i yārān olalı 
Düşdi ey Vecdi niçe defter-i dīvāna ḥased 
 
362. Ve lehû Vecdī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Eşküm firāḳ-ı laʿl ile Ceyḥūna nāz ider 
Āhum hevā-yı zülf ile gerdūna nāz ider 
 
Sīnemde ārzū-yı temāşā-yı ḫāl ile 
Dāġum hemīşe lāle-i pür-ḫūna nāz ider 
 
İtdükçe baḥå derd [ü] belā-dīdegān-ı ʿāşḳ 
Şerḥ-i ġamum ḥikāyet-i Mecnūna nāz ider 
 
Yā Rab ne ṭurfe fitne-i ʿālī-cenābdur 
Ol ġamzeler ki siḥr ile efsūna nāz ider 
 
Vecdī ṭabīʿatüm eåer-i feyż-i ʿaşḳ ile 
Bir şūḫdur ki neår ile mażmūna nāz ider 
 
363. Ve lehû Vecdī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Luṭf-ı felek kim illere ābı şarāb ider 
Dil-teşne-i maḥabbete baḥri serāb ider 

                                                   
 362. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 10. s. 65. 
 362. 5b, neår ile: şiʿre vü D. 
 363. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 11. s. 66. 
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Ġamdan egerçi herkes alur ḥiṣṣe līk çarḫ 
Hep baña cān-güdāz olanı intiḫāb ider 
 
Ger āh idersem āhumı gerdūn-ı şīvekār 
Ser-maṭlaʿ-ı sitāreme ebri ḥicāb ider 
 
Ṣad āferīn seḫā-yı ġalaṭ-baḫş-ı dehre kim 
Nā-dāna luṭfı cevri baña bī-ḥisāb ider 
 
Vecdī taḥammül eyle sipihrüñ cefāsına 
Bir gün olur kim eyledüginden ḥicāb ider 

 

76a 
364. Ve lehû Vecdī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Ġamze bī-raḥm olduġı müjgānlarından bellidür 
Tīġ-ı ḫūn-āşām naḳş-ı cevherinden bellidür 
 
Mest olup ʿuşşāḳ ile nāz u niyāz itdükleri  
Ḫūn-çekān dāmān-ı ḫūnīn ḫancerinden bellidür 
 
Ḳaʿbe-cūyān-ı maḥabbet Ḫıżrı reh-ber eylemez 
Secdegāh-ı ehl-i dil ḫāk-i derinden bellidür 
 
Kelle-i pür-dāġa zülfi sāye-baḫş olsa n’ola 
Lāyıḳ-ı tāc-ı şehenşāhī serinden bellidür 
 
Āh-ı gerdūn-sā yeter sūz-ı derūnumdan nişān 
Āteş-i pūşīde dūd-ı micmerinden bellidür 
 
Ḫāl-i ruḫsārından añla ḥālümi itme suʾāl 
ʿĀşıḳuñ baḫt-ı siyāhı aḫterinden bellidür 
 

                                                   
 363. 3b, ebr-i: ebri D.  
 363. 4a, dehre: çerḫe D.  
 364. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 16. s. 71. 
 364. 1a, bī-raḥm: pür-ḫışm D.  
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Āferīnler ṭabʿ-ı Vecdī-i süḫan-perdāza kim 
Āb-ı rūy-ı ehl-i dil naẓm-ı terinden bellidür 
 
365.Ve lehû Vecdī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Şebistān-ı ġamem bezmümde şemʿ-i enverüm yoḳdur 
Fenā dünyāda yaʿnī bir müsellem dil-berüm yoḳdur 
 
Serinde herkesüñ bir ġonçe-i sīr-ābı [var] şimdi 
Benüm bāġ-ı cihān içinde bir berg-i terüm yoḳdur 
 
Ne bir zaḫm-ı nigāhem ne esīr-i zülf-i müşkīnem 
Anuñçün ṣaff-ı ser-bāzār-ı ʿaşḳ içre yirüm yoḳdur 
 
Zer-i ḫāliṣ-ʿayār itdi dili iksīr-i ʿaşḳ ammā 
Ele alur anı bir dil-ber-i sīm[ī]n-berüm yoḳdur 
 
Yanup hicrān ile şemʿ-i ġam oldum vaṣl yād itmem 
Metāʿ-ı şeb-pesendem ṣubḥa lāyıḳ gevherüm yoḳdur 
 
Nice feryād idüp çāk-i girībān itmeyem ben kim 
Yanumda sāḳi-i gül-ruḫ elümde sāġarum yoḳdur 
 
Sitanbūla o deñlü ārzū var dilde ey Vecdī 
Uçardum bulsam ammā n’eyleyem bāl u perüm yoḳdur 
 
366. Ve lehû Vecdī 
Müfteʿilün mefāʿilün müfteʿilün mefāʿilün 
 
Rūyuña eylesem naẓar reng-i ḥayā niḳāb olur 
Gör ne siyāh-sitāreyem nūr-ı nigeh ḥicāb olur 
 
Āyine içre baḳsa ger ʿaksini ḫoy-feşān ider 
Tāb getürmez āftāb bir nigehine āb olur 
 

                                                   
 365. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 19. s. 75. 
 366. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 21. s. 77. 
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Ṣanma derinde itdügüñ nāleler eylemez eåer 
Her ne duʿā ki eyleseñ Kaʿbede müstecāb olur 
 
Maḥv-ı vücūd iden ider cānını maḥż-ı nūr-ı ʿaşḳ 
Arada ḥāʾil olmasa sāyede āftāb olur 
 
ʿAşḳ ile virdi Vecdiye ẕevḳ-ı sürūr giryesi 
Dilde bu neşve var iken āb daḫı şarāb olur 

 

76b 
367. Ve lehû Vecdī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ṭūfān-ı sirişküm dime cūş-ı yeme beñzer 
Baḳ çeşmüme dāmānuma deryā neme beñzer 
 
Bu ḥüsn ile insāna yaḳın olmasını gör 
Pek az bulunur böyle perī ādeme beñzer 
 
Mey-ḫānede bī-ḳayd sifāl ile mey içmek 
Ne meclis-i Dārāya ne bezm-i Ceme beñzer 
 
Zencīr-i maḥabbet çekerek geldi cihāna 
Mecnūn ile dīvāne göñül tevʾeme beñzer 
 
Ḫūn ṣaçduġuñı ṣaymadılar geçmedi giryeñ 
Ey dīde-i ter naḳd-i sirişküñ keme beñzer 
 
Hep ʿaşḳ ile hem-meclis olan ehl-i cünūndur 
ʿAḳl ol ḥarem-i ünsde nā-maḥreme beñzer 
 
Taḳsīm idicek Zühre bu şiʿri didi ʿİsī 
Bu naẓm eåer-i Vecdī-i muʿciz-deme beñzer  
  
 

                                                   
 367. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 22. s. 78. 
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368. Ve lehû Vecdī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ey dil ḫam-ı gīsū-yı ruḫ-ı yārda ḳalduñ 
Ḳayd-ı ṣanem [ü] ʿuḳde-i zünnārda ḳalduñ 
 
Ey cān yolına çıḳmaġa ḳādir mi degülsin 
Kim ḥasret ile sīne-i efgārda ḳalduñ 
 
Ey dīde baḳup rūyına ḫaṭṭuñda ilişdüñ 
Gül ister iken keşmekeş-i ḫārda ḳalduñ 
 
Ey bülbül o gül zīb-i ser-i bü’l-heves oldı 
Sen bī-ḫaber efġān ile gülzārda ḳalduñ 

 
Ey ʿaḳl baña rehber idüñ semt-i ḫalāṣa 
Sen de ṭutulup zülf-i siyehkārda ḳalduñ 
 
Ey ḳadd-i dü-tā geçmedüñ ebrū hevesinden 
Geç tīr gibi dest-i kem[ā]ndārda ḳalduñ 
 
Ey ḥüsn-i edā ehl-i süḫan hep saña müştāḳ 
Sen Vecdi-i ḫoş-ṭabʿ [u] ḫoş-āåārda ḳalduñ 
 
369. Ve lehû Vecdī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Sīnede bir şūḫ-ı mest ü kec-külāh ister göñül 
Bāʿiå-i āh-ı nedāmet bir günāh ister göñül 
 
 
 
 
 

                                                   
 368. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 35. s. 93.  
 368. 1a, ḫam-ı: ġam-ı D.  
 368. 4b, Sen bī-ḫaber efġān ile: Sen gül diyerek gūşe-i D. 
 369. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni).  G. 36. s. 95. 
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Sāyeveş pā-māl [ü] Mecnūn gibi meftūn olmaġa 
Serv-ḳad bir dil-ber-i āhū-nigāh ister göñül 
 
Gülşen-i dehrüñ güline sünbüline kim baḳar 
Rūy-i āl [u] ṭurra-i zülf-i siyāh ister göñül 
 
Olmış iken nāʾil-i kemter nigāh-ı iltifāt 
Ruḫṣat-ı būs [u] kenārı gāh gāh ister göñül 
 
Eski rüsvālıḳlar ey Vecdī gelüp yāda yine 
Nām [u] neng-i ʿiṣmeti itmek tebāh ister gönül 

 

77a 
370. Ve lehû Vecdī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Nigāh-ı mest mi tīġ-i ḳażā mıdur bilmem 
Bürehne ḫanceri ḳaṣdı baña mıdur bilmem 
 
Esīr-i kākülinüñ ıżṭırābına bāʿiå 
Nesīm-i āh mı bād-ı ṣabā mıdur bilmem 
 
Beni getürmez o her-cāyi yādına hergiz 
Lisān-ı ʿaşḳda nāmum vefā mıdur bilmem 
 
Ruḫında ḫāli mi yoḳsa neẓāreden ḳalmış 
Sevād-ı çeşm-i dil-i mübtelā mıdur bilmem 
 
Dem-i Mesīḥ o lebüñ ḫandesi midür Vecdī 
Senüñ sözüñdeki ḥüsn-i edā mıdur bilmem 
 

                                                   
 369. 2, Bu beyitten sonra Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni)’nde 
olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 

Şemʿ-i bezm-i derd ü mihr-i rūz-ı ġam bir dil-beri 
Ārzū eyler ne ḫurşīd ü ne māh ister göñül 
Ol büt-i ʿālī-cenāb-ı serkeşüñ bilmez miyim 
El irişmez vaṣlına ammā ki āh ister göñül 
 370. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni),  G. 39. s. 98. 
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371. Ve lehû Vecdī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Mestāne dili meclis-i rindāna getürdüm 
Bir bülbül-i şūrīde gülistāna getürdüm 
 
Efsūn ile şemşīrin alup ġamze-i mestüñ 
Ḥıfẓ itmek içün sīne-i ʿuryāna getürdüm 
 
Bī-minnet-i Ḫıżr-ı güẕer-i vādi-i ẓulmet 
Ser-çeşme-i ḥayvānı leb-i cāna getürdüm 
 
Erbāb-ı ṣafā ile idüp ʿişrete āġāz 
Dest-i emeli çāk-ı girībāna getürdüm 
 
Bir dürr-i girān-māye ġazel baḥr-ı beyāndan 
Ḫāk-i ḳadem-i ḳadr-şināsāna getürdüm 
 
İtlāf-ı güher eylemedüm naẓm ile Vecdī 
Bir kāndan alup gevheri bir kāna getürdüm 
 
372. Ve lehû Vecdī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Dil virdüm anuñ zülfine ṭūl-i emel aldum 
Āzāde iken ẕevḳı degişdüm kesel aldum 
 
Ser-bāzlıġum şāhididür zülfi başumda  
Ben maʿreke-i ʿaşḳ-ı cüvānānda tel aldum  
 
Sāḳīnüñ elin öpdüm olup şeyḫ-i ḫarābāt 
İller ayaġın öpdügi ādemden el aldum 
 
Ey tīrini sīnemde görüp reşk iden aḥbāb 
Çoḳ görmeñ anı baña ki cāna bedel aldum 
 

                                                   
 371. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni),  G. 41. s. 100. 
 372. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni). G. 43. s. 102. 
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İl dügmelerin çözdi ben emdüm leb-i laʿlin 
Kān açdı ʿadū gerçi ki ben mā-ḥasal aldum 
 
Virdüm yolına naḳd-i dil ü cān-ı ʿazīzi 
Yūsuf gibi bir miåli bulınmaz güzel aldum 
 
Teslīmdür erbāb-ı süḫan şiʿrüme Vecdī 
Meydān-ı maʿānīyi bugün bī-cedel aldum  

 

77b 
373. Ve lehû Vecdī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Nice vaṣf itsün o şūḫı dil-i ḫoş-dem ne disün 
Miåli yoḳ beñzedecek ḥüsni müsellem ne disün 
 
Ne niyāza müteḥammil ne recādan maḥẓūẓ 
O perīye nice söz söylesün ādem ne disün 
 
Her kişi dil-berinüñ luṭfını vaṣf itdükde 
Ey cefā-cū dil-i bī-çāre-i pür-ġam ne disün 
 
Nāmına mürde iken virdi ḥayāt-ı ebedī 
Āb-ı ḥayvān dimesün bādesine Cem ne disün 
 
Ḳomasun söz yiri ʿicāz-ı süḫanda Vecdī 
Böyle muʿciz-nefese ʿĪsi-i Meryem ne disün 
 
374. Ve lehû Vecdī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Benümdür nevbet-i feryād bülbüller ḫamūş olsun 
Fiġānum ehl-i ʿaşḳa māye-i cūş [u] ḫurūş olsun 
 

                                                   
 373. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni).  G. 50. s. 110. 
 373. 5a, Ḳomasun: Ḳomaduñ D. 
 374. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni). G. 53. s. 113. 
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Dirīġ itme dil-i mehcūrdan cām-ı mey-i vaṣluñ 
Yeter çekdi ḫumār-ı ġam biraz da bāde-nūş olsun 
 
Gelüp menşūr-ı ḫaṭ menʿ eyledi ʿuşşāḳı laʿlinden 
Yasāġ oldı şarāba ḫāṭır-ı zühhād ḫoş olsun 
 
Dil-i ʿuşşāḳ ṣaf ṣaf munṭaẓırdur naḳd-i cān der-kef 
Nihāl-i ḳadd-i mevzūnuñ yine cilve-fürūş olsun 
 
Baña ṭaʿn itdügi bir bir gelür hep yādına Vecdī 
Benüm gibi hele Rāmī de derd-i ʿaşḳa dūş olsun 
 
375. Ve lehû Vecdī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ṣafāsın görmemişsin zāhid inkār itme meydür bu 
Nümūdār-ı ḫavāṣṣ-ı cümle eşyā ṭurfe şeydür bu 
 
Revācı germdür ṣayf u şitāda kāsid olmaz hīç 
Metāʿ-ı nev-bahār-ı revnaḳ-ı bāzār-ı deydür bu 
 
Ṭarāvet-baḫş u zīb-efzā-yı bezm-i bāġ-ı şāhāndur 
Muḥaṣṣal āb-rū-yı meclis-i Dārā-yı Keydür bu 
 
Degişmem laʿl-i nāba ḳaṭresin ṣahbā-yı ḫoş-rengüñ 
Bu āb [u] tāb ile yāḳūt-ı rummānīden eydür bu 
 
Revādur itse yārān ṭabʿuma pey-revlik ey Vecdī 
Ki vādī-i süḫanda maḥrem-i ferḫunde-peydür bu 

 

 

 

 

 

                                                   
 375. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni). G. 54. s. 114. 
 375. 3a, bezm-i bāġ-ı: bāġ-ı bezm-i D.  
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78a 
376. Ve lehû Vecdī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
ʿUşşāḳ-ı zārı ḳırmada ḫaṭṭ-ı siyāh-ı nev 
İmdād ḥüsne geldi yine bir sipāh-ı nev 
 
Ey kīne-cū bu eski baḳışlar degül bize 
Çeşm-i siyāha ola mübārek nigāh-ı nev 
 
Ġamzeñ ki tāze şerḥamı cāna ulaşdurur 
Āmed şud-ı nigāha açar şāhrāh-ı nev 
 
Nev lālezār-ı dilde ṣalınsañ ne ḫūb olur 
Ḳadd-i nev ü ḫırām-ı nev ü cilvegāh-ı nev 
 
Tecdīd-i ʿöẕr-ḫˇāhi ile dest-būs içün 
Her dem gelür derūnuma fikr-i günāh-ı nev 
 
Tāb-ı ruḫuñla āteş-i ġam tāzelenmede 
Ṭutsa ʿaceb mi ʿālemi ger dūd-ı āh-ı nev 
 
Vecdī o māh-rūyuñ ele alsa zülfini 
Her nāḫun-ı benānı olur reşk-i māh-ı nev 
 
377. Ve lehû Vecdī 
Mefʿūlü mefāʿilün feʿūlün 
 
Çekme yüzüñe niḳāb-ı ʿişve 
Ey maṭlaʿ-ı āftāb-ıʿişve 
 
Kimden oḳuduñ bu ders-i nāzı 
Ey ḫaṭṭ-ı ruḫun kitāb-ıʿişve 
 

                                                   
 376. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni). G. 55. s. 115. 
 376. 4a, ḫūb: ḫavf D. 
 377. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 57. s. 117. 
 377. 1a, yüzüne: ruḫuña D.  
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Kim ḳarşu ṭurur nigāh-ı meste 
Gelmiş gözine şarāb-ı ʿişve 
 
Şemşīr-i teġafül ile ġamzeñ 
Dünyāyı ider ḫarāb-ı ʿişve 
 
Çeşmine getürdi ḫˇāb-ı naḫvet 
Teʾåīr-i şarāb-ı nāb-ı ʿişve 
 
Müjde dil-i zāra dest-i ġamze 
İtdi yine fetḥ-i bāb-ı ʿişve 
 
Var mı daḫı bir muḫāṭab-ı nāz 
Vecdīye midür ḫiṭāb-ıʿişve 
 
378. Ve lehû Vecdī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Şarāb köhne vü sāḳī-i ḫande-rū tāze 
Olursa eski deme n’ola ārzū tāze 
 
O nev-resīde düşüp dillere yine oldı 
Miyān-ı ehl-i maḥabbetde güftügū tāze 
 
O ḳadd ü ḫad ü ḫaṭ-ı ʿanberīn ne ḫoş düşmiş 
Nihāl tāze vü gül tāze reng [ü] bū tāze 
 
Nice taḥammül ider Türk-tāz-ı ġamzeye dil 
Niyāz köhne zemīndür o kīne-cū tāze 
 
Bu şiʿr-i pāk ber-ā-ber degülse Bāḳīye 
Budur tefāvüti Vecdī o köhne bu tāze 

 

 

                                                   
 377. 4a, ḫˇāb: ḫūb D.  
 378. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 59. s. 119. 
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78b 
379. Ve lehû Vecdī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Varursañ ey ṣabā ol zülf-i şeb-gūna selām eyle 
Düşerse hem dil-i maḥbūs [u] maḥzūna selām eyle 
 
Ṣaḳınsun āteşümden nüh revāḳın eylerüm sūzān 
Beni incitmesün ey āh gerdūna selām eyle 
 
Yine deşt-i cünūn ḫālī degüldür söyle şād olsun 
Var ey feryād benden rūḥ-ı Mecnūna selām eyle 
 
Di biz çekdük ümīd-i mīve-i vaṣlından ey eşk el 
Yoluñ uġrarsa ger ol naḫl-i mevzūna selām eyle 
 
Ḫaṭ-ı nev-ḫīze medḥin itdi fermān laʿli ey Vecdī 
Meded imdāda gelsün tāze mażmūna selām eyle 
 
380. Ve lehû Vecdī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Dest urdı ṣabā ṭurra-i ṭarrār ṭaġıldı 
Fāş oldı ruḫı ʿāleme esrār ṭaġıldı 
 
Açılmadı pejmürde gül-i bāġ-ı ümīdüm 
Eyyām-ı ḫazān irdi vü ezhār ṭaġıldı 
 
Ḳaldum şeb-i fürḳatde ġam-ālūd u bī-kes 
Cemʿiyyet-i yārān-ı vefādār ṭaġıldı 
 
Dil naḳd-i recā ile olup kām-ḫarīdār 
Dellāl-i felek virmedi bāzār ṭaġıldı 

                                                   
 379. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 63. s. 123. 
 379. 5a, nev-ḫīze: nev-ḫīzi D. 
 380. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 64. s. 124. 
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Olsa n’ola bülbül dil-i Vecdī ile hem-dem 
Ṭabʿum gibi berg-i gül ü gülzār ṭaġıldı 
 
381. Ve lehû Vecdī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Feryād-ı dil-i zāruma dem-sāz mı ḳaldı 
Yā keşf idecek derdümi hem-rāz mı ḳaldı 
 
İtdi nigehüñ ʿālemi esrāruma vāḳıf 
Sīnemde nihān eyleyecek rāz mı ḳaldı 
 
Meydān-ı hevesde olacaḳ baña muḳābil 
Şūrīde-dil-i ʿāşıḳ-ı ser-bāz mı ḳaldı 
 
Cān naḳdine ḥırṣ itmez isem n’ola ki dilde 
Ġayra heves-i vaṣluñ ile āz mı ḳaldı 
 
Hem-rāz olalı ġamze-i mestāne-revişle 
Çeşm-i siyehüñ bilmedügi nāz mı ḳaldı 
 
Dil düşmek içün cūy gibi pāyına her dem 
Ḳaddüñ gibi bir naḫl-i ser-efrāz mı ḳaldı 
 
ʿĀlemde leb-i laʿlini vaṣf itmede māhir 
Vecdī gibi bir nādire-perdāz mı ḳaldı 
 
79a 
382. Ve lehû Vecdī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Dil-i çeşm-āşnā sāmān ile bīgāne olmaz mı 
Hemīşe mest ile ülfet iden mestāne olmaz mı 
 
 

                                                   
 381. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 66. s. 126. 
 381. 6b, naḫl-i: serv-i D.  
 382. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 69. s. 129.  
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Hevā ḫoş her ṭaraf gülzār bülbül zār gül ḫandān 
Bu esbāb-ı cünūnı seyr iden dīvāne olmaz mı 
 
Kenār-ı āb u sāḳī tāze [vü] mey köhne dil pür-şevḳ 
Bu bezme tevbeler nuḳl [u] veraʿ peymāne olmaz mı 
 
Mey anda dil-ber anda cümle yārān-ı ṣafā anda 
Geçüp cennetden ādem sākin-i mey-ḫāne  olmaz mı 
 
Sebū zānūda sāġar elde yār āġūş-ı vuṣlatda 
Bu ṭarẓ-ı ḫāṣla meclis ʿaceb rindāne olmaz mı 
 
Açılmış gül gibi pehlū ruḫ āteş-bār olup meyden 
Göñül hem bülbül-i şūrīde hem pervāne olmaz mı 
 
Bu maḥsūd-ı ṭabāyiʿ sözleri ḳandan bulursın sen 
Küdūret virmeseñ Vecdī dil-i yārāna olmaz mı 
 
383. Ve lehû Vecdī 
Müfteʿilün mefāʿilün müfteʿilün mefāʿilün 
 
Ṣaña dil oldı mübtelā al ḫaberüñ ṣaḥīḥini 
Cürmümü ben didüm saña al ḫaberüñ ṣaḥīḥini 
 
Hīç dile bend-i zülfden var mı ḥalāṣa iḥtimāl 
Kāküline ṭoḳun ṣabā al ḫaberüñ ṣaḥīḥini 
 
Yoḳ ḫaberüñ ki hecr ile baña ne eyledi felek 
Gitdi bu cān-ı bī-nevā al ḫaberüñ ṣaḥīḥini 
 
Çeşmi dimiş ki ġamzenüñ merḥamet oldı pīşesi 
Eyleme iʿtimād aña al ḫaberüñ ṣaḥīḥini 
 
Böyle ġazel dinür diyen Vecdi saña durūġ dir 
Hep şuʿarāya ḳıl ṣalā al ḫaberüñ ṣaḥīḥini 
 

                                                   
 383. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 71. s. 131. 
 383. 5a, durūġ dir: durūġdur M.: durūġ eder D.   
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384. Ve lehû Vecdī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Tā kim ḫaṭuñ ey māh-cebīnüm yüze çıḳdı 
Esrār-ı dil-i zār-ı ḥazīnüm yüze çıḳdı 
 
Ruḫsāruña ḫaṭ geldügine aġlamam ammā 
Baḫt-ı siyeh-i ser-be-kemīnüm yüze çıḳdı 
 
Ey ġamze ṣaḳın fitne-i ḫaṭṭında bulunma 
Tīġ-ı ġażab [u] ḫancer-i kīnüm yüze çıḳdı 
 
Eşk eyledi rüsvā ġam-ı ḫaṭṭuñla beni ḥayf 
Ebkār-ı nihān ḫāne-nişīnüm yüze çıḳdı 
 
Cūş itdi hevā-yı ḫaṭ ile baḥr-i ṭabīʿat 
Vecdī yine bir dürr-i åemīnüm yüze çıḳdı 

 

79b 
385. Ġazeliyyāt-ı Ṭıybī  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün   
 
Ey ruḫuñ tāb-dih-i şemʿ-i fürūzān-ı ḳażā 
Devr-i ḥüsnüñde ʿayān āteş-i pinhān-ı ḳażā 

 
Bī-ḫaber küşte ider ʿāşıḳı tīġ-ı ġamzeñ 
Böyledür böyle ezel kār-ı ḳader şān-ı ḳażā 
 
Devr-i zülfüñde ġam-ı çeşm-i siyeh-mestüñden 
Pā-be-zencīr gezer cümle ġazālān-ı ḳażā 
 
Ṣaydgāhuñda melāyik bile pervāz itmez 
Çıḳsa bī-cān çıḳar ḳarşuña şīrān-ı ḳażā 

                                                   
 384. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni), G. 70. s. 130. 
 385. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi (D1), Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Y 0574, vr. 
2b.; Halil İbrahim Bulan (1995), Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği (D2), 
Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi, G. 6. s. 18. 
 385. 1b, pinhān: nihan-ı D2. 
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Cemʿ idüp ḫāl ü ḫaṭ u ġamze vü müjgānı ġamın  
İtdi Ṭıybī dil-i ṣad pāresini kān-ı ḳażā 
 
386. Ve lehû Ṭıybī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Dil ʿaşḳuña ʿaşḳun dil-i nālāna münāsib 
Sāġar meye mey sāġar-ı mestāna münāsib 
 
Hep ḫūn ile āmīḫte-dür-dāne-i eşküm 
Mercān düre dür sübḥa-i mercāna münāsib 
 
Olduḳçaʿaraḳ-rīz ruḫ-ı yāra nigāh it 
Gül şeb-neme şeb-nem gül-i ḫandāna münāsib 
 
Ḳurbānıyuz ol deşne-i zer mūy-miyānuñ 
Ḫancer bile bil ḫancer-i bürrāna münāsib 
 
Erbāb-ı maḥabbetde bu bir başḳa ṣafādur 
Ġam āşıḳa āşıḳ ġam-ı hicrāna münāsib 
 
Ṭıybī gibi peymān-şiken-i zühd ü ṣalāḥuz 
Peymāneye el hem ele peymāne münāsib 
 
387. Ve lehû Ṭıybī 
Müfteʿilün müfteʿilün fāʿilün 
 
Dil mey-i cām-ı sitemüñden ḫarāb 
Ḫam-ḳad-i bergeşte vü ten hem ḫarāb 
 
Ġamze-i bed-mest-i füsūn-sāzdan 
Ḫāne-i ṣad şeyḫ u berehmen ḫarāb 
 
 

                                                   
 386. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 3b. ; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 9. 
s. 21.  
 387. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 4a. Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri -  Edebi Kişiliği G. 12, 
s. 24 
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Nevḥa yeter ḫūn-ı şehīdān içün 
Eyledi dünyāyı bu şīven ḫarāb 

 
Dem gele mebẕūl ola şāyed şarāb 
Mest ola maḫmūrlaruñdan ḫarāb 
 
Meclis-i hicrāna gerekdür raḳīb 
Būma gerekdür ola mesken ḫarāb 
 
Eyledi çoḳ tīşe-i āhum şikest 
Olmadı ḥāl-i dil-i düşmen ḫarāb 
 
Ḥāżır ol ey Ṭıybi-i bī-pā vü ser 
Ġamze-i ser-mest ü ser-efken ḫarāb 

 

80a 
388. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Gözi bīmār iken ġāretger-i cāndur nedür bāʿiå 
Ne cān-āşūb baḫş-ı rūḥ-ı īmāndur [nedür] bāʿiå 
 
Ḫayāl-i yār ile dil ittiḥād-ı tām bulmışken 
Hilāl-i hecr ile dest [ü] girībāndur nedür [bāʿiå] 
 
Giçerken ḫˇāce-i esrār-ı ʿālem zāhidi bilmem 
Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿl-i yāre ḥayrāndur nedür bāʿiå 
 
Perīşānlıḳ dile derḫordur ammā ṭurra-i dil-ber 
Daḫı dilden beter böyle perīşāndur nedür bāʿiå  
 

                                                   
 387. 3b, Eyledi dünyāyı bu şīven ḫarāb: Mest ola maḫmūrlaruñdan ḫarāb D1. 
 387. 4, Bu beyit D1 ve D2’de yoktur.  
 387. 5a, hicrāna: hicrānda D1; D2.  
 387. 6a, tīşe-i: şişe-i D2. 
 388. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 5b.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği G. 16. 
s. 28. 
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Dil-i Ṭıybīyi taṭyīb itmemiş mi pīr-i mey-ḫāne  
Bugün zühhād ile mescidde giryāndur nedür bāʿiå 
 
389.Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
  
Visāl-i rūyuñ ile ibtihāc bulmaḳ güç 
Göñül ki ḫāne-i ġamdur sirāc bulmaḳ güç 
 
Dem-i Mesīḥ ya āb-ı ḥayāt-ı laʿli gerek 
Füsürde rūḥ-ı firāḳa ʿilāc bulmaḳ güç 
 
Olursa efser olur aña lāne-i murġān 
Serinde Ḳays-ı ser-efkende tāc bulmaḳ güç 
 
Mesīḥ iseñ de göñül şāh-rāh-ı tecrīde 
Bu ḳayd-ı sūzen ile intihāc bulmaḳ güç 
 
Meger şarāb ile memzūc ola göñül Ṭıybī 
Bu bezm-i siflede bir hem-mizāc bulmaḳ güç 
 
390. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Feşānde-ḫūn derūn sīne sū-be-sū mecrūḥ 
Şarāb-rīz olur olsa eger sebū mecrūḥ 
 
Ciger ḥarāret-i laʿlüñle ser-be-ser sūzān 
Beden cerāḥat-i ġamzeñle mū-be-mū mecrūḥ 
 
Nigāh u ġamzeñ ile ṣorma dil ü cān ḥālin 
Düşüp belālara ḥālā o ḫaste bu mecrūḥ 

                                                   
 388. 5a, itmemiş mi: itmiş mi D1.  
 389. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 6a. ; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
17. s. 29. 
 390. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 6a.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
18. s. 30. 
 390. 1a, derūn: ciger D2.  
 390. 3a, ġamzeñle ṣorma dil ü cān ḥālin: ġamzeñe or cān ile dil aḥvālin D2. 
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ʿİlāc-ı zaḫmum ider çeşmi ġālibā olmış 
Ḫadeng-i āhum ile baḫt-ı kīne-cū mecrūḥ 
 
İder ḫayālüñi āzürde pā-şikesti-i dil 
Ḥaẕer olursa o mirʾāt-ı ṣāf-rū mecrūḥ 
 
Bitürdi yārelerüm hep yed-i ṭabīb-i ecel 
Henūz cān-ı belā-dīde şekve-gū mecrūḥ 
 
Zebān-ı ḫancer-i āhı sipihre tīz eyle 
Olursa söyleşürüz Ṭıybiyā ʿadū mecrūḥ 

 

80b 
391. Ve lehû Ṭıybī 
Feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Rūz-ı ʿīd irdi oldı ʿālem şād 
Künc-i ġamda dil itmede feryād 
 
Dil esīr-i firāḳ u cān maḥbūs 
ʿĪd ile mümkin olmadı āzād 
 
ʿĪdden vaṣl-ı yārdur maḳṣūd 
Degül erbāb-ı ʿaşḳa ʿīd murād 
 
Bī-ruḫ-ı yār pāre degmez çarḫ 
Kāle-i māh-ı ʿīdin itse mezād 
 
ʿĪdde de yāri görmemiş Ṭıybī 
Dimedüm ʿīdine mübārek bād 
 
 
 
 

                                                   
 391. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 7a.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
21. s. 34. 
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392. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Açıldı gül irişüp faṣl-ı dil-güşā-yı bahār 
Nevā-yı bülbüli germ eyledi hevā-yı bahār 
 
Tenaʿʿum eyledi dīvān-ı gülşen aṣhābı 
Simāṭ-ı şāh-ı gül üzre olup ṣalā-yı bahār 
 
Nesīm-i āh [u] gülistān-ı dāġ [u] cūy-ı sirişk 
Mübārek ola cünūn ehline ṣafā-yı bahār 
 
O ġonçe-leble mey iç rūzgārdan kām al 
Nevā-yı bülbül ile böyledür nidā-yı bahār 
 
Raḳīb dāmen-i cānānı aldı ḫār güli 
Benümle bülbül[e] Ṭıybī budur ʿaṭā-yı bahār 
 
393. Ve lehû Ṭıybī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Āhum ki bāġ-ı ʿālem-i ʿaşḳa nesīm olur 
Gülzār-ı dāġ-ı sīneye feyż-i ʿamīm olur 
 
Gelse ḫurūşa ḳulzüm-i ḫūn-ābe-i ciger 
Her dīde bir ṣadefçe-i dürr-i yetīm olur 
 
Cemʿiyyet-i derūnı daġıtmazdı rūzgār 
Bāʿiå hevā-yı ṭurra-i ʿanber-şemīm olur 
 
Sevdā-yı ḳāmetüñle ḳıyāmet serümdedür 
Hecr-i ruḫuñla cāna ʿaẕāb-ı caḥīm olur 

                                                   
 392. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 8b. ; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
25. s. 39. 
 392. 3b, ṣalā-yı: nida-yı D1; D2.  
 392. 5a, güli: gülüñ M.  
 393. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr.  9a. ; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
28. s. 43.  
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Elfāẓ-ı rūḥ-perver-i ʿĪsī niyāz ider 
Ṭıybī ki laʿl-i yār ile gāhī nedīm olur 
 
81a 
394. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Raḳīb der-ʿaḳab ol şūḫ-ı dil-sitān geçiyor 
Ecel ḳażāda meded ʿömr ise hemān geçiyor 
 
O bī-vefāya recā-yı viṣāl geçmedi āh 
Cefāda ol daḫı baḫtumla tevʾemān geçiyor 
 
Ġarīb meclis-i ġamda esīr olup ḳalduḳ 
Ne ṣavt-ı nāle ne ḫod naġme-i emān geçiyor 
 
Bu rūzgārda kām-ı dil almadıḳ bir dem 
Gehī bahār u ḫazān geh şitā zamān geçiyor 
 
Eyā ʿiẓām-ı rimem-perverān-ı ḫāk-i niyāz 
Ġaraż ḳıyāmet ise işte ol cüvān geçiyor? 
 
Ṣadāḳat ehline ṣaffuʾn-niʿāl degmez iken 
Ḥasūd ṣadr-ı mecālisde kām-rān geçiyor 
 
Tedārük eyleyegör zād-ı rāhuñ ey Ṭıybī 
Güẕārgāh-ı fenādan cihāniyān geçiyor 
 
395. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 

                                                   
 393. 5a, ʿĪsī niyaz: ʿĪsī’ye nāz M.  
 394. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 12a.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
38. s. 55. 
 394. 2a, bī-vefāya: bī-vefāda D1; D2.  
 394. 2b, ol daḫı baḫtumla: oldı baḫtum ile M. 
 394. 5. Bu beyit D1 ve D2’de yoktur.  
 395. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr.  13a. ; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği. S. 
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Yanumda ol ṣanem-i şūḫ-meşrebüm yoḳdur 
Enīs ü hem-dem ü cām-ı leb-ā-lebüm yoḳdur 
 
Fiġān fiġān ki bu çarḫ-ı leʾīm-perverde 
Ḥuṣūl-i kāma sebeb ṣaʿd kevkebüm yoḳdur 
 
Firāḳ-ı yār ile ʿālemden eyleyüp nefret 
Sürūr-ı maḳdem-i rūz u ġam-ı şebüm yoḳdur 
 
Felek de ḥāṣılı ḥayrān baḫş-ı kāmumda 
Ki rūzgārda bir bellü maṭlabum yoḳdur 
 
Suʾāl eyleme Ṭıybī ġamum ki bī-rūḥem 
Yanumda ol ṣanem-i şūḫ-meşrebüm yoḳdur 
 
396. Ve lehû Ṭıybī 
Müfteʿilün müfteʿilün fāʿilün 
 
Sırr-ı Cemi cāmdan alduḳ ḫaber 
Cāmını encāmdan alduḳ ḫaber 
 
Çāre imiş zehr-i ġam-ı dehr[e] mey 
Rind-i mey-āşāmdan alduḳ ḫaber 
 
Dāmenini ḫārlar almış biz ol 
Şūḫ-ı gül-endāmdan alduḳ ḫaber 

 
Vesvese-i ḫām imiş endīşesi 
Fākihe-i kāmdan alduḳ ḫaber 
 
Dānesi hep merdümek-i çeşm imiş 
Zülfdeki dāmdan alduḳ ḫaber 
 

                                                   
 395. 5a, bī-rūḥem: bī-tābem D2. 
 396. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 15a. ; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
48. s. 66. 
 396. 3, Bu beyitten sonra Tıybī Dīvānı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Çoḳ ser ü sāmānı tebāh itmiş 
Gerdiş-i eyyamdan aldıḳ ḫaber 
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Künc-i ḫarābāt[ı] maḳām eylemiş 
Ṭıybī-i bī-nāmdan alduḳ ḫaber 
 
81b 
397. Ve lehû Ṭıybī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Eṭvār-ı perīşānumı mestāneler itmez 
Dil cūş ideli ʿaşḳ ile cānā neler itmez 
 
Endīşe-i vaṣluñda uçar murġ-ı dil-i zār 
Her şūre-zemīn-i emele lāneler itmez 
 
Bir böyle hümā-ṣayd olan ʿankā-yı maḥabbet 
Bāl ü perini zīnet-i vīrāneler itmez 
 
İdrāk idemez ẕevḳ-ı leb-i laʿlüñ o dil kim 
Müjgānını ferş-i reh-i mey-ḫāneler itmez 
 
Bī-bāde yaḳar ʿāşıḳı sāḳī-i maḥabbet 
Muḥtāc-ı mey ü gerdiş-i peymāneler itmez 
 
Dārū-yı sitemle dili çeşmüñ ider iḥyā 
Bīmārını minnet-keş-i bīgāneler itmez 
 
Muʿtād-ı vefā eylemek ister seni Ṭıybī 
Efkār-ı muḥālātını dīvāneler itmez 
 
398. Ve lehû Ṭıybī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Derd-i dil fürḳat-i laʿlüñle füzūndur sensüz 
Mey içersem dil-i bī-tābuma ḫūndur sensüz 
 

                                                   
 397. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr.  17a. ; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
62, s. 85.  
 398. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr.  17b. ; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
64. s. 88. 
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Eylesem geşt-i çemen fikr-i müjeñle cāna 
Her çemen nīşter-i zaḫm-nümūndur sensüz 
 
Anı bir yirde mi ḳor şūriş-i zülfüñ ey māh 
Gerçi kim çāre-i dil ṣabr u sükūndur sensüz 
 
Ṣad Felātūn ile hem-ṣoḥbet olursam bir gün 
Sözleri māye-i sevdā-yı cünūndur sensüz 
 
Menzilüm ṭārem-i aʿlāda iderse devrān 
Dil-i mehcūruma bir pāye-i dūndur sensüz 
 
Yetiş ey çāre-i cān cānuma yetdi hecrüñ 
Ṭıybi-i zār u belā-dīde zebūndur sensüz 
 
399. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Füsürde dāġ-ı temennā dehān-ı cān ḫāmūş 
O āfetüñ ser-i kūyında bī-dilān ḫāmūş 
 
Bahār-ı gülşen-i maʿnī ġarīb ʿālemdür 
Çemende gülleri neşküfte bülbülān ḫāmūş 
 
Ne ʿarż-ı ḥāle meded var ne ḳurtuluş ġamdan 
Dehān-ı ārzu ebkem fem-i emān ḫāmūş 
 
Senüñle söyleşürüz bir dem ey cihān-āşūb 
Bu ʿarṣagehde k’olurlar cihāniyān ḫāmūş 
 
Bu tāb u tefle ṣaḳın ẓabṭ-ı āḥ ḳıl Ṭıybī 
Humūm-ı ġam seni sūzān ider hemān ḫāmūş 
 

                                                   
 398. 3a, ey māh: ammā D1; D2.  
 398. 5b, pāye-i: pare-i M.  
 399. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 19b. ; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
79. s. 102.  
 399. 2a, maʿnī: miḥnet D1; D2. 
 399. 5b, humūm-ı: semūm-ı D2.  



Gülçiçek AKÇAY 

325 
 

82a 
400. Ve lehû Ṭıybī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Keşf-i rāz eyleyelüm ġamzeñe giryān olduḳ 
Dil-i bī-tābda biñ zaḫm-nümāyān olduḳ 
 
Özge cemʿiyyete ser-ḥalḳa-i aṣḥāb oldı 
Dil düşüp zülfüñe Mecnūn-ı perīşān oldu[ḳ] 
 
Pençe-i miḥnete teslīm-i girībān yeter 
Tīġ-i āhı çekelüm ber-zede-dāmān olduḳ 
 
Bize bir cām bulınmaz bu fenā meykedede 
Ḫūn-ı dil nūş idelüm ġamla ciger-ḳan olduḳ 
 
Naẓmumuz maḫzen-i esrār olur ey Ṭıybī 
Biz ġubār-ı ḫaṭ-ı cānān ile ḥayrān olduḳ 
 
401. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Nevāziş-i dil ider yār-ı dil-firībüm yoḳ  
Marīż-i derd ü ġam u miḥnetem ṭabībüm yoḳ 

 
Göñül o zülfde ḫālī bu sīne-i pür-dāġ 
Şiküfte gülşen-i derdem ki ʿandelībüm yoḳ 
 
O şūḫ üstüme meclisde cürʿa-rīz olmaz 
Pelās-pāre-i rindīde naḳş-ı zībüm yoḳ 
 
 
 

                                                   
 400. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr.  21b.; Bu gazel Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi 
Kişiliği’nde yoktur.  
 401. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 22a.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
83. s. 109.  

  401.  1b, derd ü: derde M. 
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Mey-i viṣāl degül bezm-i yārda efsūs 
Şarāb-ı telḫ-i cefādan bile naṣībüm yoḳ 
 
Şeh-i serīr-i belāyem ne fāyide Ṭıybī 
Ġama muḳābil olur leşker-i şekībüm yoḳ  
 
402. Ve lehû Ṭıybī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Cām-ı emel ümīdine nūş-ı sem eyledük 
Yaʿnī bu bezmgāhda defʿ-i ġam eyledük 
 
Gāhī ḫayāl idüp lebüñi gāh ʿārıżuñ 
Ṣad gūne ẕevḳ u şevḳle ʿayş u dem eyledük 
 
Dīvānegān-ı zülfüñ ile gice āh idüp  
Zencīr-i kehkeşānı bile der-hem eyledük 
 
Taḳrīr içün saña sitem-i tīġ-ı ġamzeñi 
Her bir dehān-ı ẓaḫm-ı dili ber-hem eyledük 
 
Ṭıybī Fehīm ü Şehriyi yād eyleyüp yine 
Bu şiʿr ile revānlarını ḫurrem eyledük 

 

82b 
403. Ve lehû Ṭıybī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ol şūḫa ki feryād ile hem dād ile geldüm 
Dād itmedi ancaḳ yine feryād ile geldüm 
 
Meʾyūs-ı ḳabūlem yine her çend o şūḫa 
Geh tuḫfe-i cān [geh] dil-i nā-şād ile geldüm 

                                                   
 402. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 22a.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
86. s. 113. 
 402. 4b, ber-hem: bir fem D1; D2.  
 403. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 24b. ; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
93. s. 123.  
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Dīvāneligüm şimdi ẓuhūr eyledi yoḫsa 
Maʿnīde cünūn devrine Ferhād ile geldüm 
 
Dehre beni rüsvā getüren ġamzelerüñdür 
Zindān-ı ġama pençe-i cellād ile geldüm 
 
Bu eşk ile āsāyiş-i ḫāṭır nice mümkin 
Ṭūfān-ı ġama ḫāne-i ber-bād ile geldüm 
 
Dünyāya ʿademden olup āvāre-i zülfüñ 
Hep āh-ı ṣabā sürʿat ile bād ile geldüm 
 
Ḥall itmege esrār-ı lebüñ meclis-i ʿaşḳa 
Ṭıybī gibi bir nādire-īcād ile geldüm 
 
404. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Çemende lāle dil-i dāġ-dāġa reşk itsün 
Ne lāle ġonçe-i mihr ol çerāġa reşk itsün 
 
Güşāde gülleri ser-germ-i ʿayş-ı maḥbūbān 
Bihişt şimdi sezā seyr-i bāġa reşk itsün 

 
Pür oldı ḫūn-ı cigerden bu demde lāyıḳdur 
Ki dīde eldeki ḫūnīn ayaġa reşk itsün 
 
Ḥased ki fikr-i dehānuñla oldı nā-peydā 
ʿAdem bile bu dil-i güm-sürāġa reşk itsün 
 
Şu resme terk-i sivā ḳıl tecerrüd it Ṭıybī 
Mesīḥi de feleküñ ol ferāġa reşk itsün 
 

                                                   
 404. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 27b. ; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
106. s. 139 
 404. 2b, sezā: bezm M.  
 404. 3b, ḫūnīn: gül-gūn D1; D2.  
 404. 5a, sivā: hevā D1; D2.  
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405. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
İder bād-ı ḫazān mehcūr āḫir berg ü bāruñdan  
Budur ḥāṣıl senüñ de ey gül-i ḫod-rū baḥāruñdan 
 
Heme ḫūn-āb olurdı rīze-seng-i Bī-sütūn ey dil 
Bulaydı tīşe-i Ferhād ābın çeşmezāruñdan  
 
Bugün kim cāna geçdi ol perīnüñ zaḫm-ı hicrānı 
Ṭabībā sen de luṭf it geç ʿilāc-ı nā-güẕāruñdan 
 
O şūḫuñ neşʾe-i laʿliyle mestüz ḥaşre dek ḥaḳḳā 
Senüñ ey ʿaşḳ memnūnuz şarāb-ı bī-ḫumāruñdan 
 
Bizi āvāre-i zülf-i bütān itmektedür her dem 
ʿAceb āzürdeyüz Ṭıybī dil-i āşüftekāruñdan 

 

83a 
406. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
O ḫūni sūz-ı dilüm āşkāre eylemesün 
İderse küşte tenüm pāre pāre eylemesün 
 
Viṣāl-i dil-beri nā-mümkin olduġın bildüm 
Ṭabīb derd-i dile fikr-i çāre eylemesün 
 
Zamān ḫaṭṭına ʿāşıḳ mı ḳor ḳarār çeşmi 
Düşen bu lücceye ümmīd-i ḳara eylemesün? 
 

                                                   
 405. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr.  27b. ; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
107. 140. 
 405. 1a, İder: Olur D2.  
 405. 1b, çeşmezār: çeşme-i zār M.  
 405. 2b, Ṭābībā: Ṭaybiyā D2. 
 406. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr.  27b.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
108. s. 141. 
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Ḫayāl-i ruḫlaruña cilvegāhdur dilümüz 
Ḫudā bu āyinemüz vaḳf-ı ḫāre eylemesün 
 
Nigāhı çekmesün aġyāra ḫancer-i nāzın 
O şūḫ pāremüz üstünde pāre eylemesün 
 
Dimiş ki eylerüm imsāk-i luṭf-ı cevr ü cefā 
Meded bu cevrini Ṭıybī-i zāra eylemesün 
 
407. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ṣalındı ruḫlarına zülf-i fitne-cū tāze 
Çekildi pāy-ı dile bend-i ārzū tāze 
 
O ḫaṭṭ u ḫāl-i muʿanber o zülf ol ebrū 
Vücūd-ı bāġ-ı dili itdi mū-be-mū tāze 
 
O çeşm āfet olup ol dehān-ı nāzükden 
Cihāna düşmede āşūb u güftügū tāze 
 
O ṭıfl-ı nev-res ile ḥāl-i dil n’olur bilmem  
Bu köhne mest-i şarāb-ı maḥabbet o tāze 
 
Hezār gūne fiġān itmesün mi Ṭıybi-i zār  
Bahār u ʿaşḳ u mey u yār-ı ḫande-rū tāze 
 
408. Ve lehû Ṭıybī 
Feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Āteş-i iştiyāḳ var dilde 
Dāġhā-yı firāḳ var dilde 
 

                                                   
 406. 5b, pāremüz üstünde pāre: yāremüz üstünde yāre D1; D2.  
 407. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 31b.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
118. s. 152. 
 408. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 31b.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
119. s. 153. 
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Düşse deryāya reşk-i dūzaḫ ider 
Şöyle bir iḥtirāḳ var dilde 
 
Fikri ḳurbān-ı ġamzeñ olmaḳdur 
Cān ile ittifāḳ var dilde 
 
Ḥāṣılum yeʾs olup viṣālüñden 
Ülfet-i iftirāḳ var dilde 
 
Eyle teskīn eşk ile Ṭıybī 
Āteş-i iştiyāḳ var dilde 

 

83b 
409. Ve lehû Ṭıybī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Aldı o şūḫ dili nāz ile raʿnālıḳ ile 
Beni rüsvā-yı cihān eyledi şeydālıḳ ile 
 
Sende ey şūḫ ki vardur bu hilāl ebrūlar 
Māh-ı nev bende geçer saña o raʿnālıḳ ile 
 
Güli ser-pīç[?]-i ḥayā bülbüli ḫāmūş itdi 
Geldi ol ġonçe-dehen gülşene gūyālıḳ ile 
 
Gel ḫarābāta el al pīr-i muġāndan ṣūfī 
İt maḳāmāt[ı] güẕer ḳalma bu ḫod-rālıḳ ile 
 
ʿĀlem-i ʿaşḳda Mecnūn da olursa meåelā 
Baña hem-tā olamaz bādiye-peymālıḳ ile 
 
Gūşe-i çeşmine dil gitdi ser-i zülfine cān 
Ḳaldı Ṭıybī-i felāket-zede tenhālıḳ ile 

                                                   
 408. 4b, viṣālüñden: firāḳuñdan D2. 
 409. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 32a.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
120. s. 154. 
 409. 2b, raʿnālıḳ ile: ġarrālıḳ ile D1; D2.  
 409. 5b, hem-tā: hem-pā D1; D2.  
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410. Ve lehû Ṭıybī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Çeşmi meşhūr-ı cihān nāz ile raʿnālıḳ ile 
Ġamze mümtāz u müsellem sitem-ārālıḳ ile  
 
Zülfi bir ṭurfe hümā-yı felek-i şūr u firīb  
Sāyesinden geçemez fitne de tenhālıḳ ile  
 
Vāʿiẓ-i şehri ḫarābāta düşürmiş laʿli  
Ṭolaşur ḥalḳa-i rindānı temāşālıḳ ile 
 
Çeşm-i şūḫı k’ola ser-germ-i teġāfül gāhī  
Ḫancerin cāna ṭayar ġamzesi īmālıḳ ile 
 
Ḳadd-i Ṭūbāveş ile bāġda gel reftār it 
Pāye-i servi şikest it yüri bālālıḳ ile  
 
Göster ebrūlaruñı bilsün o da miḳdāruñ 
Māh-ı nev ḳalmasun eflākde ġarrālıḳ ile 
 
Hem ḳomaz nāleye hem ḥāl-i dili ṣormaz o māh 
Ketm-i rāz itmede olsam da şekībālıḳ ile 
 
Fenn-i eşʿārda Ṭıybī hele maḫṣūṣuñdur 
Nev-zemīn ḥüsn-i edā muʿciz[e]-gūyālıḳ ile 
 
411. Ve lehû Ṭıybī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Gösterme bend-i kākülüñi pīç ü tāb ile 
Pā-beste itme murġ-ı dili ıżṭırāb ile  

                                                   
 410. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr.  32a.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
121. s. 155. 
 410. 4b, ṭayar: ṭalar D2.  
 410. 7a, o māh: āh D1; D2. 
 410. 7b, olsam da: olmış da M. 
 411. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 33b; Bu gazel Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi 
Kişiliği’nde yoktur.  
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Laʿlüñ ḫayāl[i] ile pür- āteş ciger müdām 
Göñlüm ṣafāda şimdi şarāb u kebāb ile  
 
Uġrarsa reh-güẕāruma sürʿat ider o meh 
Çün ʿömre çāre yoḳ güẕer eyler şitāb ile  
 
İtsek niyāz ġamzesi yüz biñ ʿitāb ider 
Olmaz kelām ol meh-i ḳātil-cevāb ile 
 
Çeşm-i terümde mesken idinmez ḫayāl-i yār 
Ṭıybī olur mı āteş-i sūzān āb ile 

 

84a 
412. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ḫayāl-i çeşmi fikr-i laʿl-i pür-tābı unutdurdı 
Ḫurūş-ı ḫūn-ı dil keyf-i mey-i nābı unutdurdı 
 
Ḫam-ı ebrū-yı dil-ber secdegāh-ı dil degül ancaḳ 
İmām-ı şehre yād-ı künc-i miḥrābı unutdurdı 
 
Daḫı ednā ṭabībüm ḫastesin ḫāṭır-nişān itmez 
Göñül bīmāri-i Eyyūb-ı bī-tābı unutdurdı 
 
Müje ḫūn-rīz olup gitdükçe ġamzeñden bile āḫir 
Dil-i mecrūḥa zaḫm-ı tīġ-i zehr-ābı unutdurdı 
 
Dil-i ʿuzlet-nişīnüñ ṣorma ḥālin benden ey Ṭıybī 
Baña cevr-i felek aḥvāl-i aḥbābı unutdurdı 
 
 

                                                   
 411. 4b, meh-i ḳātil-cevāb: şeh-i ḳātil- ʿitāb D1.D1 
 412. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 34b.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
125. s. 162. 
 412. 3a, ednā: ol nev D1; D2.  
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413. Ve lehû Ṭıybī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Gör nedür dilde ser-ā-pāy-i ġamuñ bāzārı 
Nedür ey şūḫ metāʿ-ı sitem ü āzārī 
 
ʿAşḳda nāle vü feryād eåer itmez aña 
Nā-muvāfıḳ gelür elbette bu nerdüñ zārı 
 
Dāġ-ı ḫūnīn ile sīr it dil-i pür-tābumuzı 
Bāġ-ı ʿaşḳuñ ki temūz içre olur gülzārı 
 
Ḫoş gelür bāġda ol gül-ruḫa efġān-ı hezār 
Ser-i kūyında hemān eyle sen ey dil zārī 
 
Bismil-i ġamze idüp Ṭıybi-i āşüfte-seri 
Luṭf idüp yār ḫalās itse bu cān-ı zārı 
 
414. Ve lehû Ṭıybī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Bahār u mevsim-i gül-geşt-i bāġ u rāġ oldı 
Zemīn ḥüzn-i ḫazān-ḫurde-i ferāġ oldı 
 
Ṭaġıldı ṭurra-i sünbül açıldı burḳaʿ-i gül 
Nesīm-i mirvaḥa-cünbān-ı rūy-ı bāġ oldı 
 
Sürüldi sāġar-ı ṣahbā görildi nüsḫa-i cām 
Dürüldi nāme-i ġam ġuṣṣaya yasaġ oldı 
 

                                                   
 413. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 35a.; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
129. s. 166. 
 413. 1a, Gör nedür: Germdür D1; D2. 
 413. 1b, Nedür: Gönder D1; D2. 
 413. 2a, feryād eåer itmez aña: zār itmez eåer ol şūḫa D1; D2.  
 413. 3a, pür-tābumuzı: biryānumuzı D.  
 414. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 36a; Taybî Mehmed Çelebi Hayatı - Eserleri - Edebi Kişiliği, G. 
138. s. 176. 
 414. 3a, cām: Cem D1; D2. 
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Taḥammül eylemeyüp dest-bürd-i ṣāhbāya 
Düşüp ayaḳlara çoḳ tevbe güm-sürāġ oldı 
 
Sen āftābuñı n’eylerseñ eyle ey gerdūn 
Fürūġ-ı bāde benüm çeşmüme çerāġ oldı 
 
Bu gülsitān da ammā ne çāre ey Ṭıybī 
Miåāl-i lāle naṣībüm hemān dāġ oldı 

 

84b 
415. Ve lehû [Neşāṭī]  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Çekdükçe mey-i nāz o çeşm-i siyeh-i mest 
Bir āfet olur ʿāleme her bir nigeh-i mest 
 
Her gūşe[de] ṣad şevḳ ile biñ hū da mı ḳopmaz 
Gāhī ki ḫırām eyleye ol kec-küleh-i mest 
 
Olmaz yine ser-germ-i ṣafā-yı ruḫ-ı sāḳī 
Gül-zār-ı bihişt olsa eger cāygeh-i mest 
 
Aḥsente zehī meẕheb-i ʿuşşāḳ ki anda 
Defʿ-i ġam-ı dil-dārdur ancaḳ güneh-i mest 
 
Bilmem nic’olur ḥāl-i Neşāṭī bir olursa 
Ol ġamze-i pür-fitne ile ol nigeh-i mest   
 
 
 
 

                                                   
 415. Mahmut Kaplan (1996), Neşâtî Dîvânı, İzmir: Akademi Kitabevi, G. 13, s. 98. Neşâtî’nin 
bu gazeli, mecmuada derkenara yazılmıştır. Bu sayfadan sonra 87b’ye kadar derkenarlarda 
Neşâtî’nin gazelleri yer almaktadır. 
 415. 2a, Her gūşe[de] ṣad şevḳ ile biñ hū da mı ḳopmaz: Olmaz yine ser-germ ṣafā-yı ruḫ-ı sāḳī 
D.  
 415. 3a, Olmaz yine ser-germ ṣafā-yı ruḫ-ı sāḳī: Bulınmaz yine mey-ḫāne deki ḥaleti hergiz D.  
 415. ab, dil-dārdur ancaḳ: dil-dārdur D.  
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416. Neşāṭī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Zehī fürūġ ki virmiş şarāb-ı nāb saña 
Baḳınca ḫīre olur çeşm-i āftāb saña 
 
Ḫoşā leṭāfet-i teʾåīr-i feyż kim virmiş 
Şarāba tāb-ı ṭarāvet ruḫuñ şarāb saña 
 
Gören olur seni lā-büd olursa ger Cibrīl 
Siyāh-mesti-i çeşmüñle dil-ḫarāb saña 
 
Ṣabā mıdur ṭoḳunan zülfine yāḫud şāne 
Nedendür ey dil-i şeydā bu ıżṭırāb saña 
 
Virürse ġamzesi ruḫṣat Neşāṭiyā yārüñ 
Neẓāre-i ruḫuna var mı dilde tāb saña 
 
417. Ve lehû Neşāṭī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Bī-ṣafā-yı ʿaşḳ olup bī-derd-i yār olmaḳ da güç 
Bir sitemger āfetüñ cevriyle zār olmaḳ da güç  
 
Evc-i istiġnāda pervāz itmez iken murġ-ı dil  
Pāy-bend-i ʿaşḳ ile āşüftekār olmaḳ da güç  
 
Bir nigāh-ı ġamzeye ṭāḳat getürmezken göñül  
Günde bin tīr-i cefāya sīne-dār olmaḳ da güç  
 
Vaʿde-i ferdāsına gāhī iderdüm iʿtimād  
Ḥayret-ālūd-ı belā-yı intiẓār olmaḳ da güç  
 

                                                   
 416. Neşâtî Dîvânı, G. 4, s. 93.  
 416. 1a, Zehī fürūġ ki: Nedür bu tāb ki D.  
 417. Neşâtî Dîvânı, G. 16, s. 99. 
 417. 2a, itmez iken: itmedügin D.  
 417. 4b, pāy-bend-i: pāy-bende M.  
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Gerçi yoḳ ṭāḳat Neşāṭī seyr-i dīdār itmege  
Gūşe-gīr-i ḥasret-i dīdār-ı yār olmaḳ da güç 
 
418. Ve lehû Neşāṭī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Cilvegāh-ı nāza kim ol āfet-i meh-rū çıḳar 
Her ṭarafdan evc-i çarḫa şevḳ ile biñ hū çıḳar 
 
Cān atar bī-çāre dil gāhī niyām-ı nāzdan 
Ḳaṣd-ı zaḫm-ı cān ile ol ḫancer-i ebrū çıḳar 
 
Remzden ḫālī degül naḳş-ı cemāl-i dil-rübā 
Ḫaṭṭ-ı laʿli bir muʿammādur ki şeftālū çıḳar 
 
Yāsemendür ser-zede sünbül ṣanur seyr eyleyen 
Gūşe-i destārdan kim zülf-i ʿanber-bū çıḳar 
 
Demdür ey kilk-i Neşāṭī şevḳ ile ġavvāṣ olup 
Zīb-baḫş ol baḥr-i maʿnādan yine luʾlū çıḳar 

 

85a 
419. Ḥāsirī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Naḳd-i zer-i vaṣl ister iseñ āh u enīn ṣat 
Bī-māye metāʿ ister iseñ çīn-i cebīn ṣat 
 
Mīzān-ı lebüñ ḫande-fürūş eyleme ġayra 
Ebrū-yı kef-i fitne ile çīn-i cebīn ṣat 
 
Ḫāl-i siyehüñ ḥalḳa-i zülfüñde ḳıl āġūş 
Engüşter-i baḫt-ı siyeh-i seng-i nigīn ṣat 
 
 

                                                   
 418. Neşâtî Dîvânı, G. 22, s. 103.  
 418. 4a, Yāsemendür: Yāsemenden D.  
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Şūr eyle lebin āb-ı tebessümle feminden 
Ol pisteyi cānā nemekīn ṣat nemekīn ṣat  
 
Ḥāsir zer-i ṭabʿuñda aña vażʿ-ı ʿayār it 
Mażmūn-ı kef-i mıṣraʿ ile tāze zemīn ṣat 
 
420. Ve lehû Ḥāsirī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Çeşm-i siyehüñ nāz ile mestāne mi ḳılduñ 
Pür-kīn nigehüñ ḫancer-i bürrāne mi ḳılduñ 
 
Ey şūḫ idüp şuʿle-i ruḫsāruña ḥayrān 
Mihr ile mehi ẕerre mi pervāne mi ḳılduñ 
 
Ey bād-ı ṣabā zülf-i girih-gīri güşāde 
İtmeklige engüştüñi bir şāne mi ḳılduñ 
 
Kūyuñda görüp nīm nigāh itmedüñ ey şūḫ  
Şermendeligüñden bizi bīgāne mi ḳılduñ 
 
Ḥāsir ġam-ı fürḳatle yine sūz-ı cigerden  
Ḫūn içmege cām-ı dili peymāne mi ḳılduñ  
 
421. Ve lehû Ḥāsir 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
İtdük güẕār kūyını dil-dārı görmedük 
Vuṣlatda behre-yāb-ı dil-i zārı görmedük 
 
Ḥayfā bahār-ı vaṣl-ı dil-ārāya irmedük 
Ol nev-şiküfte ġonçe-i gülzārı görmedük 
 
Ḳalduḳ şeb-i firāḳda ḥicrān-ı vaṣl ile 
Ṣubḥ-ı ümīd-i baḫt-ı siyehkārı görmedük 
 
 

                                                   
 420. 4a, nīm-nigāh: bir nīm-nigāh M.  
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Varduḳ ḥużūr-ı ʿizzetine ḥāl-i dilleri 
ʿArż itmege o şūḫ-ı sitemkārı görmedük 
 
Gāhī ġam-ı firāḳ ile geh cevr-i çarḫ ile 
Bir laḥẓa şād Ḥāsiri-i zārı görmedük  
 
422. Neşāṭī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ḫaṭṭuñ ki zīr-i ṭurrada gāhī nihān olur 
Gūyā kemīnde fitne sipāhı nihān olur 
 
Olduḳça tāb-dāde ruḫuñ zīb-i ṭurradan 
Çarḫuñ seḥāb-ı şerm ile māhı nihān olur 
 
Raḫşende necm-i baḫtum olur münkesif ḳaçan 
Gīsūlarında ḫāl-i siyāhı nihān olur 
 
Çeşmümde ʿakṣ-i ḫancer[i] mestūr giryeden 
Gūyā derūn-ı ābda māhī nihān olur 
 
İfşā-yı rāzdan ḥaẕer eyler Neşāṭiyā 
Derd ehlinüñ fiġān ile āhı nihān olur 

 

85b 
423. Neşāṭī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Mest-i nāz olduḳça çeşmüñ āfet-i bī-bāk olur 
Dest-i ġamzeyle girībān-ı veraʿ ṣad çāk olur 
 
Ḳudsiyān reşk itmemek mümkin midür ol ṣayda kim 
Raḫş-ı nāzuñda senüñ zīb-i ser-i fitrāk olur  
 

                                                   
 422. Neşâtî Dîvânı, G. 28, s. 106. 
 422. 1a, zīr-i: her M. 
 422. 2a, zīb-i: zīr-i D. 
 423. Neşâtî Dîvânı, G. 30. s. 107. 
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Çeşm-i mihre tūtiyā eyler felek her ẕerresin 
Ārzū-yı sāye-i ḳaddüñle ol kim ḫāk olur 
 
Gelse kūyuñdan ṣabā gāhī olup ʿanber-şemīm 
Ḫāk-i pāyüñ zīb-baḫş-ı dīde-i nemnāk olur 
 
Dāmen-i zülfe ṣunar bir gün Neşāṭī pençesin 
Şāneveş bir dil ki tīġ-i ʿaşḳ ile ṣad çāk olur 
 
424. Ve lehû Ḥāsir 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Şarāb-ı ʿaşḳa berḳ-i āhı mevc-i āteşīn itsem 
Cünūn deştinde berg-i lāleyi ḫākisterīn itsem 
 
Per-i pervāne-i mażmūnı tā kim itmeye sūzān 
Dili fānūs-ı sedd-i şemʿ-i ṭabʿ-ı nāzenīn itsem 
 
Ḫaṭuñ vaṣfıyla murġ-ı maʿniyi bāl-i dü-mıṣraʿla 
Hümā-yı kākül-i devlet-mekāna hem-nişīn itsem 
 
Şeb-i fürḳatde fikr-i ḫˇābda vuṣlat naṣīb olsa 
Leb-i ümmīdümi şāḫ-ı emelden mīve-çīn itsem 
 
Rumūz-ı diḳḳati gāhīce temyīz itmeye Ḥāsir 
Nigāh-ı ṭabʿuma çeşm-i ḫayāli dūr-bīn itsem 
 
425. Ve lehû Ḥāsir 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Mirʾāt-ı ḫāṭıruñda görünmem ʿadem miyem 
Ey māh-pāre yoḳsa ġubār-ı elem miyem 
 
Baḫt-ı sevād ḳıldı füzūn iʿtibārumı 
Ḫāl-i bütān mı seng-i siyāh-ı Ḥarem miyem 
 
 

                                                   
 423. 3a, ẕerresin: rīzesin D. 
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Geh çeşm gāh pāya düşürdi beni nesīm 
Bilmem ġubār-ı sürme mi ḫāk-i ḳadem miyem 
 
Mānend-i ḫāme çāk-i dil olmaz rüfū-peẕīr 
Her bār zaḫm-ḫurde-i tīġ-i sitem miyem 
 
Eşʿāruma perestiş ider Ḥāsirā bütān 
Rengīn nüḳūş-ı maʿniye beytü’ṣ-ṣanem miyem 
 
426. Ve lehû Ḥāsirī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Niyāzmendem o meh bī-mecāl iderse daḫı 
Dil-i fütāde-i āşüfte-ḥāl iderse daḫı 
 
Reh-i niyāza çü şāḫ-ı gül ol ser-efkende 
Eger zamāne seni gül-miåāl iderse daḫı 
 
Felek bu vażʿ ile kilk eyler üstüḫˇānumdan  
Nüḳūş-ı ṣafḥa-i ruḫsār-ı āl iderse daḫı 
 
Bu tīre rūz ile çoḳdur baña eger baḫtum 
Felekde aḫterümi miål-i ḫāk iderse daḫı 
 
Bu nev-zemīn-i faṣīḥ şöhre-yāb olur Ḥāsir 
Naẓīre Vāli-i ṣāhib-kemāl iderse daḫı 

 

86a 
427. Saʿdī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Sitem gördükçe ʿuşşāḳuñ cefāsı artar eksilmez 
O şūḫ-ı ʿişve-perdāzuñ ṣafāsı artar eksilmez 
 
Eger bir kez ṭoḳunsa neşter-i ġamzeñ dil-i zāra 
Degül ḳābil şifā bulmaḳ yarası artar eksilmez 
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O ḫurşīd-i żiyā-baḫşuñ kemāl-i ḥüsni ʿuşşāḳa 
Virür ẓāhirde ẕevḳ ammā belāsı artar eksilmez 
 
Ġınā-yı ṭabʿ ile ālūde olmış merd-i dānānuñ 
Gürūh-ı ehl-i ʿirfāna seḫāsı artar eksilmez 
 
Aḳarsa cūyveş gülzāra Saʿdī eşk-i pür-ḫūnum 
Miåāl-i nehr-i Ceyḫūn mā-cerāsı artar eksilmez 
 
428. Ẕātī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Yed-i beyżāñı seyrān eyleyenler nūrdur dirler 
Baḳanlar sīne-i āyīneñe billūrdur dirler 
 
Görenler sīne-i mecrūḥum üzre sīne-i yāri 
Ṣarılmış yāreye ṣan merhem-i kāfūrdur dirler 
 
Ḫarābāt-ı muġāna gerçi çoḳdan varmaduḳ ammā 
İşitdük hep varanlardan ḳatı maʿmūrdur dirler 
  
Ḳayırmaz mest-i ʿaşḳ olanlar öpse laʿl-i dil-dārı 
Kişi mestāne n’eylerse begüm maʿẕūrdur dirler 
 
Gice vaṣlında mıyduñ dil-berüñle ey dil-i şeydā 
Seḥerden ṭuş olanlar saña hep mesrūrdur dirler 
 
Ḫarābātlıġıla şöhret o deñlü bulmışuz Ẕātī 
Ḳażā ile olursaḳ ḫaste de maḫmūrdur dirler 
 
 
 
 
 

                                                   
 428. Bu gazel Zâtî Dîvânı Gazeller Kısmı (Tarlan 1970) adlı eserde yoktur.  
 428. 1b, sīne-i: sīneñi M. 
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429. ʿĀrif 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Elden ḳoma piyāleyi zībā reviş budur 
Āyīn-i rind-i bāde-keş-i Cem-meniş budur 
 
Sāḳī gedā-yı meclisi ḳıl bir ḳadeḥle şād 
Kim muḳteżā-yı himmet-i dād u dihiş budur 
 
Mānend-i lāle dāġ be-dildür şükūfesi 
Büstān-ı ġamda resm ü reh-i perveriş budur 

 
Ol nev-resīde māha didüm gördügüm gibi 
Āşūb-ı dehr olur giderek gösteriş budur 
 
Aġyāra ḳaṣd-ı luṭf ile cevr itme ʿĀrife 
Ṭāḳat-güdāẕ-ı ʿāşıḳ olan serzeniş budur 
 
430. Neşāṭī  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Seyr eyle ḫaṭ-ı zerdini ol ʿārıż-ı ālüñ 
Gör şaʿşaʿasın mihr-i cihān-tāb-ı cemālüñ 
 
Dāmında giriftār yatur niçe hümālar 
Zīr-i ḫam-ı zülfinde olan dāne-i ḫālüñ  
 
Behzād-ı ḫıred resmini çekmekde ciger-ḫūn 
Ḫurşīd-i cebīninde olan iki hilālüñ 
 

                                                   
 429. Süleymân Ârif Dîvânı, s. 19 https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2747 
(Erişim tarihi 02.05.2019)’da kayıtlı olan bu gazelin 1 ve 4. beyitlerine yer veren 
(Abdülkadiroğlu 1985:317)’deki “ʿĀrif Efendi” bahsinde ʿAbdü’l-Bāḳī ʿĀrif’ e ait 
görünmektedir. 
 429. 2a, bir ḳadeḥle şād: pādşāh-ı vaḳt D.  
 429. 3b, bostān: nīsān D.  
 429. 4a, māha: māhı D.  
 429. 5b, Ṭaḳat-güdāz: Ṭāḳat-güẕār M.  
 430. Neşâtî Dîvânı, G. 72. s. 129.  
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Çaḳ böyle neden yāre durup gögsüñi germek 
Var ise yaḳındur senüñ ey mihr zevālüñ 
 
Ol gün ʿaceb olur mı Neşāṭī diye dil-ber 
Bī-çāre nedür ʿaşḳum ile söyleye ḥālüñ 

 

86b 
431. Neşāṭī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Gider mi ʿāşıḳuñ ġam ḫāṭır-ı endūhgīninden 
Ḫuṣūṣā cevre muʿtād ola yār-ı nāzenīninden 
 
Dil ol pervāne-i germ-ülfet-i sūz-ı maḥabbetdür 
Olur biñ şemʿ peydā aña āh-ı āteşīninden 
 
Nihān her gūşe-i çeşminde biñ āşūb ile fitne 
Ḥaẕer ol ġamze-i şūḫuñ ḥaẕer ey dil kemīninden 
 
Nice mestāne feryād itmesün gülşende bülbüller 
Çıḳarmış her güli bir ġonçe cām-ı āstīninden 
 
Ṣafā-yı dehri gördük seyr-i bāġ itdük Neşāṭīveş 
Dil-i pür-dāġ-ı lāleyle gülüñ çīn-i cebīninden 
 
432. Dürrī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
O şeb ki sāḳi-i raʿnā yürür ṭurur oturur 
Ayaġ-ı şemʿ-i eḥibbā yürür ṭurur oturur 
 
Ne ḥāldür bu ki seyyāre vü åevābit ü ḫāk 
Hevā-yı ʿaşḳ ile ḥālā yürür ṭurur oturur 
 
 

                                                   
 431. Neşâtî Dîvânı, G. 90. s. 138. 
 432. 2a, åevābit: åābit M. 
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Bahāra şükr iderek cūy u serv-i sebze vü ter 
Bu gülşen içre ne zībā yürür ṭurur oturur 
 
Düşüp ṭelāṭum-ı emvāc-ı baḥr-i ʿaşḳa vücūd 
Miåāl-i keşti-i deryā yürür ṭurur oturur 
 
Bilür mi ṣor ḥarekāt u sükūn u ḥayretini 
Egerçi Dürri-i şeydā yürür ṭurur oturur 
 
433. Sükkerī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Reng-i rūyuñ eåer-i şerm midür ġāze midür 
Yoḳsa ʿuşşāḳa yine bir ġażab-ı tāze midür 
 
Cām-ı laʿl-i leb-i sāḳḭye mi şevḳuñ ey dil 
Ġamze-i şūḫ-ı siyeh-meste mi yā nāza mıdur 
 
Ne idersin ḫam-ı gīsūda ḫalāṣ olmış iken 
Niyyetüñ yoḳsa yine pençe-i şeh-bāza mıdur 
 
Rūz u şeb kūy-ı dil ü dīdede geşt eylersin 
Ey ġam-ı ʿaşḳ bu vādī saña dervāze midür 
 
Yine ʿuşşāḳuña āheng-i nevā başlamadan 
Perde-i sāz-ı sitem naġmeye āġāze midür 
 
Sükkerī leẕẕet-i maʿnāya mı nāzuñ yoḳsa 
Ṭūṭi-i nāṭıḳa-i ṭabʿ-ı süḫan-sāza mıdur 

                                                   
 433. Eda Tuncer (2016), Sükkerî Dîvânı Sözlüğü, [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük], Yüksek 
Lisans Tezi, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, G. 39. s. 56. 
 433. 2b, siyeh-meste mi yā: siyeh-mest-i mey-i D.  
 433. 3a, idersin: ararsın D. 
 433. 3, Bu beyitten sonra Sükkerî Dîvânı Sözlüğü’nde olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Ceẕbe-i ḥüsne midür şevḳ-ı naẓar yoḫsa hemān 
Ṣūret-i sāde ruḫ-ı āyīne-perdāza mıdur 
 433. 5a, aşlamadan: başlatduñ D.  
 433. 5b, Perde-i sāz-ı sitem-i naġmeye: Naġme-i perde-i sāz-ı ġama D.  
 433. 6b, süḫan-sāza: siḥr-sāza M.  
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434. Dürrī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
İştiyāḳ-ı dil ü cān şīveye mi nāza mıdur 
Yoḳsa ẕevḳ-ı nigeh-i ġamze-i ġammāza mıdur 
 
Düşdi dil ġamze vü çeşmüñde yine bir derde 
Çeng-i şāhīne midür pençe-i şehbāza mıdur 
 
Ġayrılar daḫı çekerler mi kemān-ı cevrüñ 
Yoḳsa hep ġamuñ ʿāşıḳ-ı ser-bāza mıdur 
 
Añdırur neşʾe-i ṣahbā-yı elesti el-ḥaḳ 
Meyüñ ey pīr-i muġān köhne midür tāze midür 
 
Gāh düzdīde niġāh gāh teġāfül eyler 
Şīve-i sāḳi ʿaceb muṭribe mi sāza mıdur 
 
Çekme zaḥmet yüri dīvāne misin ey dervīş 
Ney meger nāle-i ʿuşşāḳa hem-āġāze midür 
 
Seni bir demde ider mālik-i genc-i Ḳārūn 
Himmet-i Ḫˇāce-i ġam ḳābil-i endāze midür 
 
Dürriyā lehce-i pāküñde ʿaceb sūziş var 
Niyetüñ derd-i nihānīleri ibrāza mıdur 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

  434. 3b, Bu mısrada vezin bozuktur.  
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87a 
435. Ḳadrī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Yāri gördüm ṣubḥ-dem mest-i ḫarāb olmış yatur 
Feyż-i ṭāb-ı cām-ı meyden āftāb olmış yatur 
 
Perde-i pīrāhen-i nāmūsı ṣad çāk eyleyüp 
Ḫırmen-i nesrīni ānuñ bī-niḳāb olmış yatur 
 
Mū-be-mū açmış gül-i rāzın anuñ bād-ı ṣabā 
Gerdeninde kāküli pür-pīç ü tāb olmış yatur 
 
Seng-dildür nāzdan vażʿ-ı ḳadem ḳılmaz yine 
Gerçi çoḳdur reh-güẕārında türāb olmış yatur 
 
Ḳadrinüñ ḥālin suʾāl eylerse yārān-ı ṣafā 
Ḫaste-i ḫūbān-ı şehr-i ʿAyntāb olmış yatur  
 
436. Rāmī Paşa 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Biz ol ʿāşıḳlaruz kim dāġumuz merhem ḳabūl itmez 
O gülzāruñ ki āteşdür güli şeb-nem ḳabūl itmez 
 
N’ola ben çekdügüm cevr ü cefāyı yār bilmezse 
Dil-i ẕevḳ-āşna bār-ı girān-ı ġam ḳabūl itmez 
 
Sifāl-i köhneden nūş-ı meye muʿtād olan rinde 
Mücevher cāmını biñ kerre ṣunsa Cem ḳabūl itmez 
 

                                                   
435. Gazelin şairi olan Kadrî’nin kimliği hakkında tezkirelerde farklı bilgiler yer almaktadır. 
İsmail Beliğ’in Nuhbetü’l-Âsâr Li-zeyli Zübdeti’l- Eş’âr adlı eserinde “ʿAyıntābī Abdü’l-Ḳādir 
Çelebi” bahsinde söz konusu gazeli örneklemiştir (Abdulkadiroğlu 1985: 436- 437). Aynı örnek 
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde M. Fatih Köksal’ın madde yazarlığını yaptığı “Kayserili 
Zeynîzâde Kadri”ye ait gösterilmektedir (Köksal 2013). Köksal’ın kaynak gösterdiği Seyrekzâde 
Mehmed Âsım’ın, Zeyl-i Zübdetü’l-eş’âr adlı eserinin ilgili kısmında (Coşkun 1985: 133) 
Kadrî’nin kimliği hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir.   
 436. 3, Bu beyit (Pala 1989: 337)’de Nâ’ilî’ye ait gösterilmekteyse de Nâ’ilî Divanı’nda yoktur. 
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Sirişk-i çeşmi Nīl-i Mıṣra mümkin mi ḳıyās itmek 
Bu bir deryā-yı pür-ḫūndur ki bīş ü kem ḳabūl itmez 
 
Gül-i rengīn-i ruḫsārı o naḫl-i gülşen-i ḥüsnüñ 
O deñlü nāzük [ü] terdür ki Rāmī şem ḳabūl itmez 
 
437. Faṣīḥ 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Pürdür o deñlü bezm-i ṭarabla serīrümüz 
İtmekde mevc-ḫīz-i tebessüm ḥaṣīrümüz 
 
Olmaḳda üstüḫˇān-ı tenümden çü[?] keh zuḥūr 
Gūyā ki ʿıḳd-ı kāhrübādur żamīrümüz 
 
Bī-tāb rūzgāruñ o berg-i ḫazānıyuz 
Pervāz-ı reng-i bādi olur dest-gīrümüz? 
 
Pür-ıżṭırāb-ı tende çü mevc üstüḫˇānumuz 
Sīmābdan mı bilmezüz āyā ḫamīrümüz 
 
Çün sāye ḫāk-perver-i hecrüz Faṣīḥ-i zār 
Baḫt-ı siyāhdur bizim ancaḳ naẓīrümüz 
 
438. Neşāṭī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Çāk çāk ol ʿaşḳ ile ḫūn-āb gelsün çeşmüñe 
Laʿlini yād it dür-i nā-yāb gelsün çeşmüñe 
 
Bāġ-ı ḥüsnüñ geh gülin seyr eyle gāhi sülbülin 
Tābiş-i ruḫ ṭurra-i pür-tāb gelsün çeşmüñe 
 
Zīr-i zülfinde nigāh it ʿārıż-ı pür-tābını 
Nīm[-i] şebde pertev-i meh-tāb gelsün çeşmüñe 

                                                   
 437. 1b, mevc-ḫīz: mevc-rīz M.  
 437. 2a, çü: çe M.  
 438. Neşâtî Dîvânı, G. 112. s. 150. 
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Leblerin seyr it temāşā ḳıl ruḫ-ı ḫoy-kerdesin 
Geh ʿaraḳ gāhī şarāb-ı nāb gelsün çeşmüñe 
 
Olma dil-ḫālī Neşāṭī āb u tāb-ı ʿaşḳdan 
Mihr-i ruḫsār ile dāʾim āb gelsün çeşmüñe 

 

87b 
439. Neşāṭī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Geçdi dil bezm-i ṣafādan cām-ı ṣahbādan bile 
Ẕevk-i gül-geşt-i çemenden verd-i raʿnādan bile 
 
Düşdi ṭabʿa ol ḳadar ẕevḳ-ı fenā kim cān u dil 
Geçdi dünyādan degül ḥālāt-i ʿuḳbādan bile 
 
Oldı dil bir mertebe müstāġni-i bezm-i cihān 
Cām-ı Ḫıżrı çekmeye dest-i Mesīḥādan bile 
 
Şuʿle-i āh ile rūşen-ḫānedür dil eylemez 
Ārzū-yı rūşenī mehden æüreyyādan bile 
 
Geldi āḫir ṭabʿa istiġnā Neşāṭī ʿaşḳdan 
Geçdi vaṣl-ı yārdan ẕevḳ-ı temāşādan bile 
 
440. Kemālī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Çün meh firāz-ı çarḫ-ı berīndür münīrümüz 
Yoḳdur nişīb-i ḫākde bir ẕerre yirümüz 
 
Vābeste eyleyen dili sevdā-yı çeşmidür 
Āhūya ṣayd olur bu çerāgāhda şīrümüz 

                                                   
 439. Neşâtî Dîvânı, G. 104. s. 146. 
 439. 2b, dünyādan degül ḥālāt-i ʿuḳbādan: dil-berden degül dünyā vü ʿuḳbādan bile D. 
 440. Mecmuada “Kemâlî” mahlası ile kaydedilmiş bu gazel’in üçüncü beyti (Sözer 2018: 20)’de 
“Mûcîb Kemâlî-i Âmedî”ye ait görülmekle birlikte şairin kimliği hakkında herhangi bir bilgi 
bulamadık. 
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Memnūn-ı sīneñ olduġumuz muḫtefī degül 
Rūşen miåāl-i āyine mā-fi’ż-żamīrümüz 
 
Çün sāye ḫāk ile yeksān olursa dil 
Bizden çevirdi rūyın o mihr-i münīrümüz 
 
Sevdā-yı ḳāküliyle Kemālī sen eyle āh 
Ṭutsun meşām-ı ʿālemi būy-ı ʿabīrümüz 
 
441. Rāmī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Düşüp ayaġuña zülfüñ mi pest olup ḳalmış 
Ya dil midür mey-i ʿaşḳuñla mest olup ḳalmış 
 
Gelür mi meclis-i ehl-i riyāya bir daḫı hīç 
Göñül ki maḥrem-i bezm-i elest olup ḳalmış 
 
Nigār u naḳşına dil meyl idüp firāḳuñla 
Diyār-ı Çīnde ṣūret-perest olup ḳalmış 
 
Murādı ʿāşıḳın öldürmek o şehüñ ammā 
O deñlü mest ki ḫancer be-dest olup ḳalmış 
 
Felekde ẓāhir olan māh-ı nev degül Rāmī 
Cemüñ piyālesidür ki şikest olup ḳalmış 
 
442. Meẕāḳī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Göñül ki bezm-i maḥabbetde mest olup ḳalmış 
Tamām mest-i şarāb-ı elest olup ḳalmış 
 
Cemāl-i yāri görüp nūr-ı Ḥaḳḳı añlamayan 
Miåāl-i āyine ṣūret-perest olup ḳalmış 
 

                                                   
 442. Ahmet Mermer (1991), Mezâkî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkidli Metni, 
Ankara: AKM Yay. G. 216. s. 416.  
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Zamān ile ne ḳadar zīb-i dest-i sāḳi idi 
O cām-ı bāde ki şimdi şikest olup ḳalmış 
 
Alınca sāġar ele ser-bülend-i ʿālem olur 
Bu köhne meykede ki böyle pest olup ḳalmış 
 
Meẕāḳi ḥayret ile şāh-rāh-ı ḥasretde 
Düçār-ı dil-ber-i ḫancer-be-dest olup ḳalmış 

 

88a 
443. Ṣāḥib  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Bī-çāre dili ḫaṭṭ-ı siyeh-fāma düşürdük 
Biz ṣoḥbetümüz yār ile aḫşama düşürdük 
 
Rūyına baḳarken ḫaṭunuñ olduḳ esīri 
Kaʿbe hevesiyle yolumuz Şāma düşürdük 
 
Yārüñ bir iki būse alup dīdelerinden 
Sevdā-yı dili ḫırmen-i bādāma düşürdük 
 
Çekdük o perī-rūy-ı dilārāyı kenāre 
Keştī-i yem-i ḳāmumuz eyyāma düşürdük 
 
ʿĪd irdi elin öpdi o şāhenşeh-i ḥüsnüñ 
Bir rūz-ı neşāṭı iki bayrāma düşürdük 
 
Bu naẓm ile Ṣāḥib olalı peyrev-i maʿnī 
Endīşemüzi vādi-i ilhāma düşürdük 
 
444. Cezmī  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Var ise seyr-i ḫaṭṭ-ı ʿiẕār eyledüñ göñül 
Tecdīd-i şevḳ-ı köhne bahār eyledüñ göñül 

                                                   
 442. 3a, sāḳi: raġbet D.  
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Mānend-i bāde ṣubḥ ne bu bī-ḳarārlıḳ 
Beñzer ki geşt-i kūçe-i yār eyledüñ göñül 
 
Kālā-yı ʿaşḳ ṣarf iderek her perīveşe 
Bāzār-ı iʿtibārda ḫˇār eyledüñ göñül 
 
Olduñ hemīşe ṭālib-i āsāyiş [ü] ḥużūr 
Dīvānevār terk-i diyār eyledüñ göñül 
 
Bir şīvekār ʿaşḳına dil-beste eyledüñ 
Cezmī-i zārı şīftekār eyledüñ göñül 
 
445. Fāmī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
O meh ki naẓr[a]da āyīneveş sitāde degül 
Miåāl-i ṭūṭi-i dil ʿāşıḳān güşāde degül? 
 
Düşer mi mīve-i kāmı niyāz dāmenine 
O naḫl-i nāza şu kim sāyeveş fütāde degül 
 
Fütādesinden o serv itse sāyesin n’ola dūr 
Ki şemʿ pāyına baḳsañ fürūġ-dāde degül 
 
Fiġān ki ġamzesi cān ḳaṣdın itdi şimdi göñül 
Unutdı ḳayd-ı ġam-ı zülf-i dil-rübāda degül 
 
Niçün döker bu ḳadar dürr-i şāhvār-ı sirişk 
Ḫayāl-i ḫālüñ eger çeşm-i rūşenāda degül 
 
Bulur mı evc-i şeref āftābveş ol kim 
Der-i niyāzına çün meh cebīn-nihāde degül 
 
Ṣoruldı cāna imiş Fāmiyā leb-i cānān 
Metāʿ-ı nādiredür gerçi kim bahāda degül? 
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88b 
446. Şināsī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Kesilmez oldı hergiz rūz u şeb eşk-i firāvānum 
Ṣuyın buldurdı hecr ü fürḳatüñle çeşm-i giryānum 
 
Terāzū-yı firāḳuñla tenüm bir mūya dönmişken 
Virür bir deste mūya ġıbṭa aḥvāl-i perīşānum 
 
Teni ḫāke düşürdi şöyle baḫt-ı pür-mevāniʿ kim 
Reh-i kūyuñda pīçīde olur pāyuma dāmānum 
 
O deñlü dāġ-dāġem fikr-i rūyuñla virür neşʾe 
Güşādī-i der-i gülzārdan çāk-i girībānum 
 
Şināsī gerçi ruḫṣat virdi yār ammā telāşumdan 
Öpünce laʿlini biñ kerre geldi aġzuma cānum 
 
447. Riyāżī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Gördüm leb-i mey-gūnuñı mestāneye döndüm 
Almış mey-i ʿaşḳuñ beni dīvāneye döndüm 
 
Pür-şerḥa beden dīde-i bī-ḫˇāb ḳapanmaz 
Ben şol der ü dīvārı yıḳık ḫāneye döndüm 
 
 

                                                   
 446. M. Esat Harmancı, Şinâsî Dîvânı, Yüksek Lisans Tezi.   Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi. G. 
57. s. 82. 
 446. 1b, hecr ü firḳatüñle: āḫir aġlamaḳda D.  
 446. 2a, terāzū-yı: nizārī-i D. /dönmişken: dönmişdür D.  
 446. 2b, mūya: zülfe D.  
 446. 3a, Teni: Beni D. / pür-mevāniʿ: nā-müsāʿid D.  
 446. 4-5. Mecmuada bulunan bu iki beyit yerine Şinâsî Dîvânı’nda şu beyitler bulunmaktadır: 
Helāke bir ramaḳ var yār-ı cānun iniẓārıyla 
Ṣabā sende ḫaber yoḳ mı ʿacep çıkmaz m’ola cānum 
ʿUbūdiyyet idenler nāʾil-i vaṣlum olur dirseñ 
Şināsī kendi bendeñ mi degül devletli sulṭānum 
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Yarı yolına varmış idüm ṣavmaʿanuñ dün 
Gördüm ötesi çıḳmadı mey-ḫāneye döndüm 
 
Sūrāḫlar açdı tenüme tīr-i maḥabbet 
Gör derd ü ġamuñla beni cānā neye döndüm 
 
Bu fażl u kemāl ile Riyāżī vaṭanumda 
Ġurbetde olan merdüm-i bīgāneye döndüm  
 
448. Ḳavsī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Hemīşe şemʿ gibi ṣırf-ı pīç ü tāb oldum 
Zamāne her kimi yandırdı ben kebāb oldum 
 
Anuñ cemāline her kim ki baḳdı ben eridüm 
Çemende özgesi gül dirdi ben gül-āb oldum 

 
Oda düşen od olur baḫt-ı vājgūnumı gör 
Ki ben bu odlar içinde eridüm āb oldum 
 
Göñülden ötri güzel ʿömrümi tebāh itdüm 
Bu bir ḫarābe içün ḫānmān-ḫarāb oldum 
 
Bu ıżṭırāb ile hicrān ḥikāyetin Ḳavsī  
Dime dime ki senüñ ḥālüñe kebāb oldum 

 

 

                                                   
 448. Farhad Rahimi (2011), Kavsi Divanı’nın Dil İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi,  İstanbul: 
İstanbul Üniversitesi. G. 306. s. 328. 
 448. 3, Bu beyitten sonra Kavsi Divanı’nın Dil İncelemesi’nde olup mecmuada yer almayan 
beyitler şunlardır: 

Egerçi ḫelḳ diyer gün çıḫar görer ʿālem  
Baña göz açmadı hīç kim ger āftāb oldum 
Feġān ki dehrde bir pul bahāma virmediler  
Egerçi ḫūn-ı ciger birle leʿl-i nāb oldum 
Yaḫamdan el götür ėy dil ne āşnālıġdur  
Ki ben senüñ oduña yandum u kebāb oldum  
Nėce görim senüñ ile berāber eġyārı  
Gözüm sen āyíne alduñ ele ben āb oldum 
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89a 
449. Mucīb 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ḫaṭuñ da gelse fikr-i ebruvāndan bir zamān geçmem 
Ben iller geçdügi köprüden ey ḳaşı kemān geçmem 
 
Getürmez yādına ʿuşşāḳuñı bir seng-dilsin sen 
N’içün ben ḫāṭıruñdan ey büt-i nā-mihrbān geçmem 
 
Yine senden kesilmem ḳalbüm itseñ ḍarb ile meksūr 
Yanuñdan dirhem-i kāsidveş ey ṣāḥib-ḳırān geçmem 
 
Beni hecr ile taşdan taşa çalsañ pāy-māl itseñ 
Yine mānend-i cū kūyuñdan ey serv-i revān geçmem 
 
Ne deñlü telḫkām-ı çerb [ü] şīrīnüñ olursam da 
Seni faṣl eyleyüp aġyāra ey şīrīn-zebān geçmem 
 
Alınmış naḳd-i cāna mālikānemdür ġam-ı dil-ber 
Bu sevdādan Mucībāsā idersem de ziyān geçmem 
 
450. Ḥāmī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ṭurup ey jāle āġūşında bir dem hem-dem olmazsın 
Bu keyfiyyetle ẓaḫm-ı ġonçeye sen merhem olmazsın 
 
Seni öldürmese dest-i ḥınā-rīz ile ol āfet 
Göñül ḥaddin bilüp mānend-i sīm-āb epsem olmazsın 
 
Ḳanāʿat-pīşe ol hemvāre pā-ber-cā olam dirseñ 
Eger meyl-i teraḳḳī itmeseñ çün meh kem olmazsın 
 

                                                   
 449. Kadri Hüsnü Yılmaz (2017), Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 52. 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56082,diyarbakirli-hami--ahmed-divanipdf.pdf?0 Erişim 
Tarihi: 28. 03. 2019.  
 450. 3b, itmeseñ: itmesen M.  
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Budur ẓannum bu imsāk ile ey şūḫ-ı cihān-ārā 
Güneş olsañ żiyā-endāz-ı farḳ-ı ʿālem olmazsın 
 
Hirās itme göñül mevc-i sirişkümden bu āteşle 
Miåāl-i ʿaks eger deryāya ġarḳ olsañ nem olmazsın 
 
Budur ẓannum ki ẓāhid bī-muḥābā nūş iderseñ sen 
Virürdüm destüñe ben cāmı rāżī bilsem olmazsın 
 
Cihān ser-tā-ḳadem mātemle leb-rīz olmış ey Ḥāmī 
Vücūduñ yorma kim dīvāne olsañ bī-ġam olmazsın 
 
451. Rāsiḫ 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ey cān ṭabīb[i] derd-i nihānı bilür misin 
ʿAşḳuñ ne ḫālete ḳodı cānı bilür misin 
 
ʿAġyāra luṭf baña sitem öldürür beni 
İtme efendim itme amānı bilür misin 
 
Erbāb-ı ʿaşḳa ṭaʿnı ḳo zāhid ṣaḳın ṣaḳın 
Ol āfet ü o şūḫ-ı cihānı bilür misin 
 
Luṭfuñ dirīġ itmez idüñ bir zamān idi 
Ḳurbānuñ olduġum o zamānı bilür misin 
 
Rāsiḫ şikāyet itme kerem bil cefāsını  
Kimdür o şāh-ı memleket ānı bilür misin 
 
 
 
 

                                                   
 450. 5a, Hirās itme: Tesellī ol D.  
 450. 6a, iderseñ: idersen M. 
 451. Abdullah Bulut (1998), Sofyalı Yusuf Rasih, Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Divanı’nın Tenkitli 
Metni, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi. G. 74. s. 74. 
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452. Rāsiḫ  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Benden o şāha ʿarż-ı ḫulūs it cihān cihān 
Çekdüklerümi söyle ṣabāya yegān yegān 
 
Añdurdı baña daḫı ṣırāṭ u ḳıyāmeti  
Ol mū-miyān ḳāmet-i bālā amān amān 
 
Ḫūn-ābe-rīz-i ḥasret olur iki gözlerüm 
Yād eyledükçe eski demi dil zamān zamān 
 
Zülfüñ ne bī-emān olur ki şehā dili  
Ayırdı benden aldı getürdi keşān keşān 
 
Rāsiḫ görürseñ öp elin Allâh emāneti  
Benden o şūḫa ʿarż-ı ḫulūṣ it cihān cihān 

 

89b 
453. Fāyıḳ   
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Refīḳ-i nā-muvāfıḳdan daḫı maʿḳūldür reh-zen 
Müsellemdür ʿaḳılsız dostdan ṣāḥib-ḫıred düşmen 
 
Derūn-ı sīneye ṣad dāġ-ı ḫasret oldı tāb-efken 
Yine ey cism-i zār-ı derd-perver dīdeler rūşen 
 
İder āzürde bir ẓālim de elbet merdüm-i zārı 
Alurmış intiḳām-ı zaḫm-ı pāyı ḫārdan sūzen 
 
 

                                                   
 452. Sofyalı Yusuf Rasih, Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Divanı’nın Tenkitli Metni, G. 78. s. 78.  
 452. 2a, daḫı: bīm-i D.  
 453. Fatma Koçak (2006), Fâik Mahmud ve Dîvânı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi 
Üniversitesi. G. 98. s. 173.  
 453. 3a, āzürde bir ẓālim de elbet merdüm-i zārı: bir ẓālimi elbette bir ẓālim de āzürde D.  
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İderdi ḫārlardan dāmen-i gül-ġonçesin āzād 
Olaydı kārger ṣaḥn-ı çemende ḥarbe-i sūsen 
 
Ḫarāb olsa göñül ʿayn-ı żarardur dāġ-ı hicrānuñ 
Olur bir gūne raḫne ḫāne-i vīrāneye revzen 
 
Hemān bende idersin āzmāyiş tīr-i müjgānuñ 
Hemīşe ey kemān-ebrū nedür bu çekdügüm senden 
 
Gümüşḥāne emīni oldı ṣandum kendümi Fāyıḳ 
İdince nāʾil-i vuṣlat beni ol şūḫ-ı sīmīn-ten 
 
454. Bahāʾī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Geh baña geh ol ḫancer-i bürrāna baḳarsın 
Maḳṣūduñ eger cān ise cānā-ne baḳarsın 
 
Her vaʿdi idersin nice peymān ile muḥkem 
Ammā yine ne ʿahde ne peymāna baḳarsın 

 
Ṣad ḥayf u ṣad efsūs ki ol çeşm-i siyehle 
Dānāyı ḳoyup merdüm-i nā-dāna baḳarsın 
 

                                                   
 453. 4a, iderdi: olurdu D. / gül-ġoncesin āzād: gül-ġonce āzāde D.  
 453. 4b, ḥarbe-i: cezbe-i D.  
 453. 6, Bu beyitten sonra Fâik Mahmud ve Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler 
şunlardır:  

Olur germiyyet-i ḫurrşìd rūz-ı maḥşere perde 
Eger dest-i recāya vaḳf olursa gūşe-i dāmen 
Dil-i sengīn-i yāri nerm ider āh-ı cihān-sūzum 
Olur fersūde-i āteş ne deñlü saḫt ise āhen 
 454. Erdoğan Uludağ, Şeyhülislâm Bahâyî Divânı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk. 
Üniversiesi, G. 21. s. 81. 
 454. 1b, cānā-ne: cānāneye M.  
 454. 2a, vāʿdi: vaʿde M. 
 454. 2, Bu beyitten sonra Şeyhülislâm Bahâyî Divânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler 
şunlardır: 

Ḫavf etme misüñ kim ahşa vaḥş ile çeşmüñ 
Vaḥsī-ṣıfat ol deñlü ki yābāna baḳarsuñ 
Ābād ola dersüñ olur ol daḫi perīşān 
Ol çeşm ile kim bu dil-i virana baḳarsuñ 
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Ey ġamze-i cellād nedür tā bu ḳadar nāz 
İş görmede ḫod sen daḫı fermāna baḳarsın 
 
Söyleşmek olurdı ġam u mihnetle Baḥāʾī 
Ammā yine sen ḫāṭır-ı yārāna baḳarsın 
 
455. Naẓmī  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Mirʾāt-ı dile ḫışm ile cānā ne baḳarsın 
Maḳsūd şikest itmek ise yā ne baḳarsın 
 
Maʿẕūr ṭut ey ġamze-i ḫod-bīn [ü] ḫod-ārā 
Sen fitne-i ol zülf-i perīşāna baḳarsın 
 
Gelseñ de eger meclise gitmek hevesiyle  
Arada kebūter gibi yābāna baḳarsın 
 
Geh āb gibi meşreb-i rindāna muvāfıḳ 
Geh āteş olup bu dil-i sūzāna baḳarsın 
 
Āmāde idüp ruḳʿa-i eşʿāruñı Naẓmī 
Ol pādşeh-i mülkveş ʿirfāna baḳarsın 

 

90a  
456. Sırrī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Tersān ḳażā ġamze-i āşūb-fitenümden 
Lerzān ḳader naẓra-i şūriş-fikenümden 
 
Sālim olamaz gūşe-i çeşmümdeki ġamze 
Āåār-ı füsūn-ı nigeh-i pür-fitenümden 
 

                                                   
 456. Şevkiye Kazan (2003), Üsküdarlı Sırrî Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği, Divan’ı ve Şerhu 
Medhi’n-Nebî. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. G. 90. s. 328.  
 456. 1a, Tersān ḳażā: Lerzān-ı ḳażā D. / āşūb-fitenümden: āşūb-fenümden D.  
 456. 1b, Lerzān: Tersān-ı D.  
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Pervāne-i şemʿ-i ruḫ-ı pür-nū[ru]m olup ḥüsn 
Pervāz idemez pertev-i vech-i ḥasenümden 
 
Gül-ġonçe olup ser be-girībān-ı ḫacālet 
Hengām-ı süḫan şīve-i nuṭk-ı dehenümden 
 
Ḥūrān-ı bihişt olsa sezā būy-ı gedāyī 
Gīsū-yı girih-gīr-i şiken-ber-şikenümden 
 
Vā-çeşm-i viṣālüm ola mānende-i Yaʿḳūb 
Bū-yāftegān laḫlaḫa-i pīrehenümden 
 
Cānān lisānından idüp Sırri bu naẓmı 
Pür-şehd ideyüm kāmı meẕāḳ-ı süḫanumdan  
 
457. Rüşdī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Mest olmadadur sāmiʿa nuṭḳ-ı dehenümden 
Cūş eylese Kevåer n’ola ẕevḳ-ı süḫanumdan 
 
Bir şemmedür ancaḳ görinen feyż-i bahārī 
Cismümde olan rāyiḥa-i yāsemenümden 
 
Cān ḳurtaramaz fitne daḫı beste olursa 
Dām-ı ser-i zülf-i siyeh-i pür-şikenümden 

                                                   
 456. 5, Bu beyitten sonra Üsküdarlı Sırrî Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği, Divanı’nda olup 
mecmuada yer almayan beyitler şunlardır:  

Biñ Yūsuf-ı sīr-āb-ı cemale ola mālik 
Cūyā-yı teḫarrüc teh-i çāh-ı ẕeḳanumdan 
Maʿdām ola bāzū-yı veraʿdan eåer-i zūr 
Bī-ṭāḳat olup pençe-i ʿıṣmet-şikenümden 
Pür-sūḫte-i şemʿ-i cemālüm olur elbet 
Pervāne güzāriş bulamaz encümenümden 
 456. 6a, mānende-i Yaʿḳūb: Yaʿḳūb-ṣıfat hep D.  
 457. Hatice Ekici (2006), Sahhâf Rüşdī ve Divanı’nın Tenkitli Metni, Yüksek Lisans Tezi, 
Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi. G. 128. s. 212.  
 457. 2b, cismümde: ḥüsnümde D. / rāyiḥa-i: būy-ı gül-i D.  
 457. 3, Bu beyitten sonra Sahhâf Rüşdī ve Divanı’nın Tenkitli Metni’nde olup mecmuada yer 
almayan beyitler şunlardır:  

Āyīne-i ḥüsnüm o ḳadar ṣâf-nümādur  
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Kārum yine nāz eylemedür gelse de ḫaṭṭum 
Fārīġ olamam ḥāṣılı resm-i kühenümden 
 
Ḥüsnüm göreli perde çeküp māh-ı şeb-ārā 
Şerm itmededür şemʿ-i ruḫ-ı encümenümden 
 
Deryūze-i nūr itmez idi mihr-i felekde  
Meh kesb-i żiyā eylese vech-i ḥasenümden 
 
Rüşdī baña emr ile o şūḫuñ deheninden  
Oldı bu ġazel bir gül-i zībā çemenümden 
 
458. Ṣāḥib  
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Alurlar zülf[i] bir yüzden dil [ü] gīsūsı bir yüzden 
Ḫücūm-ı ḫāli bir yüzden ḫaṭ-ı dil-cūsı bir yüzden 
 
Çıḳup tīġ-i kirişme ġāret eyler ʿaḳl-ı ʿuşşāḳı 
Nigāh-ı mest ile her nergis-i cādūsı bir yüzden 
 
Ḫayāl itdükçe ḥüsnin çāk çāk eyler dil-i zārı 
Ḫadeng-i ġamzesiyle ḫancer-i ebrūsı bir yüzden 
 
Vücūdum pāy-tā-ser gül gül itdi dāġ-ı ḥasretden 
Ruḫı bir yüzden ānuñ ḫāl-i ʿanber-būsı bir yüzden 
 
 

                                                   
Baḳsañ görinür ṣûret-i maʿnī bedenümden   
Bī-jen diñle ʿaşḳuma ger olsa fütāde 
Rüstem çıḳamaz bir daḫi çāh-ı ẕeḳanumdan 
Ol fitne vü âşub cihânum ki felekde 
Ḫavf itmededür Zühre-i fettân ẕeḳanumdan 
Rengīn gül-i ruḫsâr-ı meh nisbet gül-i ḫûrşīd 
Bir berg-i ḥazān-dīdedür ancaḳ çemenümden 
Reşk-āver-i çīn eyler idi reh-güẕerün heb 
Bir şemme eger olsa ṣabā pīrehenümden 
Cūyında vaṣlum olan erbâb-ı maḥabbet 
İtmez mi ḥaẕer ġamze-i nāvek-figenümden 
Ey bād-ı ṣabā ʿālemi taʿṭīr ise ḳaṣduñ 
Bir şemme yeter bûy-ı dil-āvīz-i tenümden 
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Kimi gül dir kimi lāle ruḫ-ı dil-dāra ey Ṣāḥib 
Güher-sencān-ı naẓmuñ cümle güftügūsı bir yüzden 

 

90b 
459. Meẕāḳī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Gel ey muṭrib terennüm-sāz-ı şevḳ ol bezm-i meydür bu 
Dem-ā-dem bādi-i ṣıyṭ u ṣadā-yı deff ü neydür bu 
 
ʿAceb mi cürʿası seng-i siyāhı laʿl-i nāb itse  
Reg-i māhiyyet-i eşyāya sārī ṭurfe şeydür bu 
 
Getür ol āteş-i seyyāleyi sāḳī revān eyle 
Füsürde mevsim-i dem-serdi-i eyyām-ı deydür bu 
 
Bu neşʾeyle n’ola āmāde-i naḳd-i niyāz olsam 
Cebīn-i nāz-ı dil-berde güher-efrūz-ı ḫˇeydur bu 
 
Meẕāḳī böyle vādīde n’ola yārān-pesend olsa 
Tekāpū-yı kümeyt-i ḫāme-i ferḫunde-peydür bu 
 
460. Rüşdī  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Nāfe-i Çīn [ü] Ḫoten ṭurraña olmaz hem-bū 
Sünbül-i cennet eger olsa ġıdā-yı āhū 
 
Görüp ebrūñ ile māh-ı nevi ehl-i diḳḳat 
Didiler farḳı eger var ise ancaḳ bir mū 
 
Heves-i zülfüñ ile ʿazm-ı reh-i Çīn itdüm 
Saña şimdengerü ey gözleri āhū yāhū 
 

                                                   
 459. Mezâkî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkidli Metni, G. 363. s. 507. 
 460. Melike Tunadurur, Edirneli Ahmed Rüşdi Divanı, Yüksek Lisans Tezi, Edirne: Trakya 
Üniversitesi, G. 129. s. 115. 
 460. 2a, diḳḳat: vaḳt D.  
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Ḫāk-i pāyuñ gibi bir ḳuḥl-i cilā-baḫş olmaz 
Yoḳ yire bād-ı ṣabā ʿālemi eyler tek [ü] pū 
 
Dil-i ʿuşşāḳ gibi ġarḳa-i ḫūn olmazdı 
Olmasa çeşm-i ciger-ḫˇāruñ eger kim cādū 
 
Ser-nüviştüm ezelī böyle reh-i ʿaşḳuñda 
Serümüzden ne ʿaceb gitmeye fikr-i ebrū 
 
Fikr-i zülfinde iken Rüşdi-i ḥayret-zedenüñ 
Perde-i rāḥat olur çeşmine gelse uyḳu 
 
461. Rāşid 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Cilve-i naḳş-ı meveddet ḫāṭır-ı aḥbābda 
İntiḳāş-ı ṣūret-i eşyāya beñzer ābda 
 
Ḥālet-i taḫt-ı Süleymānı temāşā isteyen 
ʿĪdde görsün o şūḫı pelle-i dūlābda 
 
Devlet-i dünyā ile ʿāḳil olur mı şād-kām 
Ādeme virmez feraḥ gencīne bulmaḳ ḫˇābda 
 
Ḫalḳ pīşinde olur zānū-zen-i cāy-ı edeb 
Ṭāʿat-i Ḥaḳla imāmuñ arḳası miḥrābda 
 
Dilden ümmīd eyleme āsāyiş-i ṣabr u süḳūn 
Rāşidā temkīn bulınmaz ḳulzüm-i sīmābda 

 

 

 

                                                   
 461. Halil Biltekin (1993), Vak’a-nüvis Râşid Efendi ve Divanı’nın Tenkitli Metni (D1), Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, G. CCVI. s.  352; Fatih Günay (2001), Raşid 
(Vakanüvis), Hayatı, Edebi Kişiliği, Divan'ının Tenkitli Metni ve İncelemesi (D2),  Yüksek 
Lisans Tezi, Edirne: Trakya Üniversitesi, G. 219. s. 435. 
 461. 1b, İntiḳāş-ı: İnʿikās D1.  
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91a 
462. Münīb 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Kūyında yārüñ āşıḳ-ı zār-ı ġarīb ise  
Ümmīd-i vuṣlat itmesün aṣlā lebīb ise 
 
Ben derd-i ʿaşḳ ḫastasıyam yoḳ devā baña 
Gelmiş ʿilāc ḳaydına düşmiş ṭabīb ise 
 
Germ-ülfet olmadın daḫı dil-dār ile henūz 
Tedbīr-i fikret itmege düşmiş raḳīb ise 
 
Ḳaṣdum nigār kūyına ʿazm idi ey göñül 
Atdı diyār-ı ġurbete ḥayfā naṣīb ise 
 
Meylüm benüm o gül-ruḫadur eylemem fiġān 
Bilmem ne dir gelüp çemene ʿandelīb ise 
 
Cānın fedā ider yoluña eylemez dirīġ 
Āvāre-i maḥabbetüñ ancaḳ Münīb ise  
 
463. Naẓīm 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Mey-āşāmān-ı bezm-i ʿişrete ey ḫāne mey-ḫāne  
Ḫuṣūsā sāḳi-i meclis ṣuna kestāne mestāne 
 
Gelür bir kāh-ı kemterden sebük kūh-ı girān olsa 
Eger bār-ı günāhum ḳonsa nāçīzāne mīzāne 
 

                                                   
 463. Nevin Gümüş (1992), Yahya Nazîm Dîvânı I (İnceleme- Metin), Yüksek Lisans Tezi, 
Kayseri: Erciyes Üniversitesi, G. 141. s. 426. 
 463. 1, Bu beyitten sonra Yahya Nazîm Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler 
şunlardır: 

ʿAdū ʿāşıḳ geçüp yāre benümle imtiḫān olmaz 
Ne inṣāfa gelür ḫaṣm ey dil-i şeydā ne meydāne 
Mesīḥ-āsā seyāḥat eyleyenler pāy-ı himmetle 
Baṣar evvel ḳademde kürsī-i gerdāne merd 
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Sözüñ zehr-ābe-nūşān-ı ġama tiryāk-i şevḳ olsa 
Zebānuñ nīş-i āzār eyleme yārāne mārāne 
 
Ṣafāsından ider saʿy [u] ṭavāf-ı Kaʿbe-i maḳṣūd 
Girüp iḥrām-ı şevḳa yüz sürer Ḥannāne Mennāne 
 
Eger böyle ḳalursa feyż ile nuṭḳ-ı cihāngīrüñ 
Naẓīmā ḥükm ider Tūrān ile Īrāna mīrāna 
 
464. Rāsiḫ 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Bıraḳdı nār-ı hicrāna kimüñ başına döndümse 
Beni yaḳdı çü pervāne kimüñ başına döndümse 
 
İdersem nāle vü zārī n’ola seng-i felāḫanvār 
Ki āḫir atdı yābāna kimüñ başına döndümse 
 
Kebūter gibi ḫūnīn-dīde olsam itmeñ istiġrāb 
Dem-ā-dem ḳaṣd ider cāna kimüñ başına döndümse 
 
ʿAceb mi girye vü āh eylesem mānende-i gerdūn 
Giriftār itdi bühtāna kimüñ başına döndümse 
 
İdüp pür-pīç [ü] tāb āḫir beni destārveş Rāsiḫ 
Ḳodı ḥāl-i perīşāna kimüñ başına döndümse 
 
465. ʿİzzet 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Cāme-i gül-penbe açmış ey gül-i ḫod-rū seni 
Bir gümüşden serve döndürmiş ḳad-i dil-cū seni 
 
 

                                                   
 463. 1a, Eger böyle ḳalursa feyż ile: Olursa maẓhar-ı feyż-i Ḥudā D. 
 464. Sofyalı Yusuf Rasih, Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Divanı’nın Tenkitli Metni, G. 88. s. 86.  
 465. Fatma Sabiha Kutlar (1988), XVIII. Yüzyıldan Bir Şâir: İzzet Ali Paşa, Metin ve İnceleme, 
Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, G. 343. s. 642. 
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ʿAşḳ ile düşdüñ biyābān-zār-ı derd ü miḥnete 
Bir gözi āhūya dil virdüñ göñül yāhū seni 
 
Āteşīn āyīnedür gūyā baḳılmaz ḥüsnüñe 
Şöyle raḫşān gösterür ol sīne-i bī-mū seni 
 
Bir nigāhuñ rubʿ-ı meskūnı bütün tesḫīr ider 
Bir murabbaʿ vefḳa döndürmiş o çār-ebrū seni 
 
Ḳande baḳsañ dest-i ḥayret ʿaḳl-ı dāmen-gīr olur 
Mū-be-mū siḥr eylemiş ol ġamze-i cādū seni 
 
Ṣoḥbet-i dūşīneyi aġyāra īmā itmede 
Ḳorḳarum rüsvā ide ol dīde-i āhū seni 
 
ʿAşḳ ile ḥüsn imtizāc itmiş görince ʿİzzetā 
Sen ol āhū gözleri ol gözleri āhū seni 
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466. Rāsiḫ  
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Süzme çeşmüñ gelmesün müjgān müjgān üstine 
Atma tīrüñ sīneme peykān peykān üstine 
 
Dilde ġam var şimdilik sen gelme luṭf it ey sürūr 
Olamaz bir ḫānede mihmān mihmān üstine 
 
Rīze-i elmās eker her açduġı zaḫma o şūḫ 
Luṭfı var olsun ider iḥsān iḥsān üstine 
 
Yārdan mehcūr iken düşdük diyār-ı ġurbete 
Dehr gösterdi bize hicrān hicrān üstine 

                                                   
 465. 6b, āhū: pür-gū D.  
 465. 7a, ʿAşḳ ile ḥüsn: Ḥüsn ile ʿaşḳ D. 
 466. Sofyalı Yusuf Rasih, Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Divanı’nın Tenkitli Metni, G. 87. s. 85. 
 466. 1b, Atma tīrüñ: Urma zaḫm-ı D.  
 466. 4b, Dehr: Dehri M. 
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Hem mey içmez hem güzel sevmez dimişler ḥaḳḳına 
Eylemişler Rāsiḫe bühtān bühtān üstine 
 
467. Naẓmī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Göñül āşüfte cān āşüfte cism-i zār āşüfte 
Nigāh āşüfte çeşm āşüfte zülf-i yār āşüfte 
 
Perīşān eyleye demdür ṣabā gīsū-yı dil-dārı 
Çemen āşüfte gül āşüfte vü gülzār āşüfte 
 
Nice ārām ider dil vādi-i mihr [ü] maḥabbetde 
Nigār āşüfte yār āşüfte vü aġyār āşüfte 
 
Demidür naġme-i şehnāz iderse bülbül-i şeydā 
Nihāl āşüfte gül āşüfte vü ruḫsār āşüfte 
 
N’ola endīşe-i Naẓmī ġazeller söylese dāʾim 
Bahār āşüfte dil āşüfte vü dil-dār āşüfte   
 
468. ʿĀlī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Nigeh ser-mest-i nāz u ġamze-i ḫūn-ḫˇār āşüfte 
Kemend-i zülf der-hem ṭurra-i ṭarrār āşüfte 
 
Bugün ṣaḥn-ı çemende gördüm ol serv-i ḫırāmānı 
Girībān çāk dāmen çīde vü destār āşüfte 

                                                   
 466. 5b, ḥaḳḳına: ḥakkuña M. 
 468. İsmail Arıkoğlu (1999), Âlî (Edirneli Hüseyin Efendi) Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Divanının 
Tenkitli Metni, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi, G. 89. s. 199. 
 468. 2, Bu beyitten sonra Âlî (Edirneli Hüseyin Efendi) Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Divanının 
Tenkitli Metni’nde olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 

Esîr-i dâm-ı ʿaşḳ olmazdı gönlüm ol ḳadar ammâ 
İgen reftâr-ı mestâne igen güftâr âşüfte 
Olur dâ’im nesîm-i feyż medḥ-i rūy u zülfünden 
Gül-i maʿnâ şükûfte ġonçe-i ṭûmâr âşüfte 
Raḥîḳ-i naẓm-ı pāk ü ḥüsn-i taʿbîr-i bülendimle 
Ḳalem-i hem-vâr mestâne süḫan her-bâr âşüfte 
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Perīşān olmasun mı sünbül-i gülzār-ı endīşem 
Ki ben āşüfte dil āşüfte zülf-i yār āşüfte 
 
Ne ḫoş demdür ne ʿālemdür ola ʿarż-ı niyāzumdan  
Dil-i cānāna ḫurrem ḫāṭır-ı aġyār āşüfte 
 
Revādur olsa reşk-i laʿl [ü] ruḫsārından ey ʿĀlī 
Cebīn-i ġonce pür-çīn ü dil-i gülzār āşüfte 
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469. Güẕārī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ebrūların ol kim meh-i tābānına çekdi 
Ser-maṭlaʿ-ı mevzūn idi dīvānına çekdi 
 
Dīvānelerin defʿ-i cünūn itmege ol şūḫ 
Zencīr-i ser-i zülf-i perīşānına çekdi 
 
Sen mül ṣunalı kāse-i laʿlin ile bezme 
Sāḳī ayaġın gūşe-i dāmānına çekdi 
 
Zār eyledi Yaʿḳūbları Beyt-i Ḥazende 
Ṣad Yūsufı ol çāh-ı zenaḫdānına çekdi 
 
Dün ṣafḥa-i sīmīn-berüñi düşde Güẕārī 
Āyīne gibi sīne-i ʿüryānına çekdi 
 
470. ʿİṣmetī  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ġam-ı cihānı ne bilsün o şūḫ-ı her-cāʾī 
Çeken bilür ġam-ı ṭāḳat-rübā-yı dünyāyı 
 

                                                   
 468. 3a, sünbül-i gülzār-ı endişem: sünbül ü nev-bâġ-ı endişem D.  
 468. 5a, Revādur: Yeridür D.  
 470. Hüsameddin Efendi (1291), Dīvān-ı ʿİsmetī. G. 41. 
https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/1049 Erişim Tarihi: 13. 05. 2019. 
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Miåāl-i ġonçe olur mı nühufte āteş-i dil 
Nesīm-i āh olıcaḳ şuʿle-ḫīz-i rüsvāʾī 
 
Ṣaḳın ṣaḳın ki muġaylān-ı rāh-ı kūy-ı emel 
Hezār pāre ider dāmen-i temennāyı 
 
Niyāz-ı ḫancer-i āzār-baḫş-ı ġamze vü nāz 
Kirişme lāzıme-i ḫancer-i dil-ārāyī 
 
Cihāna āteş urur sūz-ı ʿaşḳ ʿİṣmetiyā 
Eger güşāde idersem dehān-ı şekvāyı 
 
471. Sāmī  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ṣaḥīfe-i raḳam-ı ḫaṭṭ-ı nev olınca yüzi 
Ḥesāb-ı nuḳre-i eşküm o demde buldı yüzi 
 
Çemensitān-ı maḥabbetde nev-çerīde henūz 
Yeñiçeride bir āhū-nigeh ḳuloġlı ḳuzı 
 
Ḫayāl-i laʿli ile bāde-nūş-ı şevḳ olalum 
Lebi yanında şarābuñ ne dadı var ne ṭuzı 
 
Görince cām-ı lebüñ zāhid oldı pür-güftār 
Cemādı nuṭḳa getürdi anuñ laṭīfe sözi 
 
Degüldür ābile laʿl-i lebinde ey Sāmī 
O ṣāf-gevher-i pākīzenüñ görindi yüzi 

                                                   
 470. 3a, muġaylān-ı: muʿallā-yı M.  
 470. 4b, ḫancer-i: şīve-i D.  
 471. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz (2017), Arpaemîni-zâde Mustafâ Sâmî Dîvânı, G. 126. s. 370. 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56084,arpaeminizade-mustafa-sami-divanipdf.pdf?0 
(Erişim tarihi 04.01.2019). 
 471. 1b, nuḳre-i eşküm: naḳd-i sirişküm D. 
 471. 2a, maḥabbetde: melāhatda D. 
 471. 3, Bu beyit Arpaemîni-zâde Mustafâ Sâmî Dîvânı’nda şu şekildedir: 
Firāk-i būse-i laʿl-i nemek-feşānuñ ile 
Mezāk-i dilde şarābuñ ne dadı var ne tuzı 
 471. 5b, gevher: güher M. 
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472. Nedīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Ḫaṭṭ-ı sebz olmış bedīd ol gerden-i kāfūrdan  
Ey ʿaceb çıkmış zümürrüd maʿden-i billūrdan 
 
Mey terāviş eyler emdükçe turunc-ı ġabġabın  
Şöyle sīr ol çeşm-i nāzum neşʾe-i pür-zūrdan 
 
Mū-be-mū diḳḳatle[r] itdüm ḳıl ḳadar farḳ itmedi  
Ḳaşlaruñ billâh begüm dūşundaki semmūrdan 
 
Dün çemende sevdügim naḫvetle geçdüñ baḳmaduñ 
Serv reftārın görüp başın ṣalardı dūrdan 
 
Nā-tüvānem şöyle kim mecrūḥ olur cismüm Nedīm 
Geçse zīr-i sāye-i müjgān-ı çeşm-i mūrdan 
 
473. Nedīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Sīnede bir laḥẓa ārām eyle gel cānum gibi  
Geçme ey rūḥ-ı revān ʿömr-i şitābānum gibi 
 
Perde-dār añlardum el-ḥaḳ ġonçeyi gördüm seḥer  
Ol daḫı leb-rīz-i çāk olmış girībānum gibi 
 

                                                   
 472. Muhsin Macit (2017), Nedîm Dîvânı, G. 105.  
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56214,nedim-divanipdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 13. 06. 
2019).  
 472. 2b, çeşm-i nāzum: mest-i nāzım D. / Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada 
yer almayan beyitler şunlardır: 

Tā kemergāhında gördüm mevc ururdu mutrıbın  
Şöyle taşmış nağme-i ter kāse-i tanbūrdan 
 472. 4a, naḫvetle: mestāne D. 
 472. 4b, Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 
Sā'idin būs eyledim gel gel āmān ey dil sana  
Taze şeftālü kopardım ol nihāl-i nūrdan 
 473. Nedîm Dîvânı, G. 157. 
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Pīç pīç oldı ḳalem gelmez daḫı taʿbīre ḥayf 
Vaṣfı ol gīsūların ḫˇāb-ı perīşānum gibi 
 
Geçmem ol gülden gül-āb almazdan evvel mūyunuñ  
Her biri inbīḳ-i zehr-āb olsa müjgānum gibi 
 
Cüst ü cū itdüm yine cānā Nedīmā bendeñe  
Bir efendi bulmadum devletli sulṭānum gibi 
 
474. Nedīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Bir şeker ḫandeyle bezm-i şevḳa cām itdüñ beni  
Nīm ṣun peymāneyi sāḳī tamām itdüñ beni 
 
Şuʿle servāsā çıḳar ḫākümden ol yirlerde kim  
Pāy-māl-i tevsen-i āteş-ḫırām itdüñ beni 
 
Nükhet-i gīsū ile geldüñ bize āh ey nesīm  
Ṭurra-i sünbül-ṣıfat āşüfte-kām itdüñ beni 
 
Cilve-i ḥüsnüñle her mūyum perī-ḫīz olmada  
ʿAşḳ ile ser-tā-ḳadem āyīne-fām itdüñ beni 
 
Böyle ser-mest [ü] ḫarāb itme Nedīm-i zārveş  
Nīm ṣun peymāneyi sāḳī tamām itdüñ beni 
 
475. Nedīm 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ey ṭurra bāġ-ı ḥüsnde sünbül misin nesin  
Zülf-i nigāra yoḳsa ḳaranfül misin nesin 
 

                                                   
 473. 3a, Pīç pīç oldı ḳalem gelmez daḫı taʿbīre ḥayf: Reşk-i Çīn olmakda fikrim gelmedi ta'bīre 
līk D. 
 473. 4a, mūyunuñ: mūyumuñ D. 
 474. Nedîm Dîvânı, G. 159. 
 475. Nedîm Dîvânı, G. 72. 
 475. 1a, Zülf-i nigāra: Ey hāl-ı fitne D. 
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Ey ḫāl pāsbānı mısın sen o gerdenüñ 
Kāfūr içinde ḥabbe-i fülfül misin nesin 
 
Ey ḫaṭ senüñle ḥüsn-i ruḫ u leb güşādedir  
Sen şāriḥ-i kitāb-ı Gül ü Mül misin nesin 
 
Feryād ey kirişme amān ey nigāh amān  
Zehr-i ḫıred belā-yı taḥammül misin nesin 
 
Luṭf eyle irsün ol ḳad-i bālāya destümüz  
Gel gel amān [yetiş] ki teġāfül misin nesin 
 
Ḫoşdur tekerrürüñ dile ey lehce-i Nedīm  
Bilmem gelū-yı şişede ḳulḳul mısın nesin 

 

93a 
476. Nāmī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ey ḫaṭ riyāż-ı çehrede sünbül misin nesin 
Reyḥān mısın benefşe misin gül misin nesin 
 
Ḳoymaz gözüm sipāhı duta ḥüsni kişverin 
Ey zülf sen arada ḳaravul mısın nesin 
 
Ser-germ-i ʿaşḳı ḥalḳa iden başa gezdüren 
Ṭūl-ı emel netīcesi kākül misin nesin 
 
Medd-i baṣar dayaġı ile ḳarşuda duran 
Ey ḥasretüm liḳāsı yasavul mısın nesin 
 
  

                                                   
 475. 5a, Luṭf eyle irsün: Lutf et yetişsin D. 
 475. 5, Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 
Ebrūlar üzre bir dahi sarkup görünmedin  
Ey kākül āşinā-yı tekāsül müsün nesin 
Ey reng-i çehre ben hele farkında ācizim  
Gül-penbe yā ki sürh ya gül gül müsün nesin  
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Nāmī ne şūrdur bu ġazel ṣaldı ʿāleme 
Gülzār-ı mülk-i Rūmda bülbül misin nesin 
 
477. Nāmī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Her çend ki Rūm içre ġam u renc bulınmaz 
Ammā ne ki bir mūnis-i pür-ġanc bulınmaz 
 
Bir vech ile dīvāne göñül bulmadı hem-dem 
Vīrāne olup n’oldı ki bir genc bulınmaz 
 
Yüz nükte ile ḳaldı göñül ṭāʾiri ḫāmūş 
Feryād ki bir murġ-ı nevā-senc bulınmaz 
 
Beş gün ki bu Rūm içre iseñ göñlüñ utulma 
Yeddi felek altında şeş ü penc bulınmaz 
 
Ṣafrā-yı heves nāmumı telḫ eyledi Nāmī 
Ey vāy ki bir ġabġab-ı nārenc bulınmaz 
 
478. Nedīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Çeşmüñ gibi bir sāḥir ü pür-ġanc bulınmaz  
Ḫaṭṭuñ gibi bir nüsḫa-i nīrenc bulınmaz 
 
Hüdhüd gibi bīnā gerek ānı arayanlar  
Virāneye būm olmaġıla genc bulınmaz 
 
Eyyām-ı heremde ṭutalım genc bulınmış  
Ādem o zamān n’eyleyeyüm genc bulınmaz 
 
On bir yaşına girmiş o meh-pāreyi gördüm  
Kim dedi ki ʿālemde şeş ü penc bulınmaz 
 

                                                   
 478. Nedîm Dîvânı, G. 45. 
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Līmūni ḫıṭāyīde o mestāne nigāh it  
Hīç böyle celī şaʿşaʿa nārenc bulınmaz 
 
ʿArz it süḫanuñ āṣaf-ı ẕī-şāna Nedīmā 
Her demde bu mesnedde süḫan-senc bulınmaz  

 

93b 
479. Nedīm 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Biri biriyle müjgān ṣafları ġavġāya girmişdür   
Nigāh-ı ġamze gūyā ṣulḥ içün araya girmişdür  
 
İşitdüm dür ṣadef pīrāhenin çāk eyleyüp çıḳmış  
Meger ol dil-ber-i sīmīn-beden deryāya girmişdür  
 
Fürūġ-ı kūhsār-ı āheni āb eylemek mümkin 
Ol āteş kim ḫayālüñle dil-i şeydāya girmişdür  
 
Bugün pek ser-firāz u şādmān gördüm Nedīmāyı  
Meger kim meclis-i maḫdūm-ı bī-hemtāya girmişdür 
 
480. Nedīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Āfet-i cān didiler ġamze-i cellāduñ içün  
Naḫl-i gül söylediler ḳāmet-i şimşāduñ içün 
 

                                                   
 478. 5a, mestāne: pistāna D. 
 478. 5, Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 
Asān değil ol şuhu 'azāyimle de teshir  
Te'sīrli nīrenc de bī-renc bulınmaz 
 478. 6a, süḫanuñ: güherin D. 
 479. Nedîm Dîvânı, G. 30. 
 479. Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 
Dediler şehr-i nâz-ābâd içinde ‘işve sûkunda 
O tâcir-beççe bir dükkân-ı istiğnâya girmişdür  
Temâşâ eyleyüp âyîne içre ‘aks-i ruhsârın  
Kıyâs etdim perîdir sihr ile mînâya girmişdür  
 480. Nedîm Dîvânı, G. 90. 
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Yazdı çün kilk-i ḳażā fitne vü āşūb emrin  
Ara yirini açık ḳodı senin aduñ içün 
 
Çeşm [ü] ebrūya ḳafādārsın ey[ā] zülf-i siyāh  
Sen de kāfirsin o kāfirlere imdāduñ içün 
 
Sen ki bülbül gül içün nāle idersin bī-derd  
Seni gülden ayırur nāle vü feryāduñ içün 
 
Çoḳdan ey kilk-i Nedīmā niçün olduñ ḫāmūş  
Bizi ḥasretde ḳoduñ naẓm-ı nev-īcāduñ içün 
 
481. Nedīm 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Yazanlar peykerüm destümde bir kāşī sebū yazmış  
ʿAceb meşrebce taḥrīr eylemiş el-haḳ nikū yazmış 
 
Cüvānum bir lüġat gördüm lisān-ı ʿaşḳ nāmında  
Bilüñ ṭūl-i emel āġūşum adın ārzū yazmış 
 
İdüp hū hū diyü feryādına telmīḥ ʿuşşāḳuñ  
Celī ḫaṭla cüvān-ı nāzenīnüm çifte hū yazmış 
 
Miyān-ı yāra dil-cūdur dimek ḳaṣd eylemiş ammā  
Yañılmış ḫāme-i muʿciz-raḳam dil-cūyı mū yazmış 
 
Nedīmüñ ḥaḳ bu kim bu naẓmı şevḳ-āmīz düşmiş pek  
Ṣanursın kim durup bir dil-ber ile rū-be-rū yazmış 
 
 
 
 
 

                                                   
 481. Nedîm Dîvânı, G. 51. 
 481. 2b, Bilüñ ṭūl-ı emel: Belin adın murād D. 
 481. 4b, muʿciz-raḳam: mutlak-‘inan D.  
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482. Nedīm 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Riyāsı zāhidüñ der-kārdur dil-ber ḫuṣūṣında  
Velīkin ẓālimüñ ārāmı ḳalmaz zer ḫuṣūṣında 
 
Ḳuşaġı tügmesin çözmekde yoḳdur bīm ammā kim 
Yürek ditrer kemer-bendindeki ḫancer ḫuṣūṣında 
 
Dirīġā olmaduḳ bir dil-güşā maʿşūḳa dil-dāde  
Hele āyīnemiz bī-baḫt rūşenger ḫuṣūṣında 
 
Bugün cānān mevāʿīdin ḥisāb ittikde ʿuşşāḳa  
Yine vāfir nizāʿ oldı bizüm defter ḫuṣūṣında 
 
Varursañ ḫāne-i ḫammāra luṭf it sāḳi unutma  
Dil-i zāruñ recāmend olduġı sāġar ḫuṣūṣında 
 
Nedīmā sīne vü bāzūñu nerm it yār geldükçe  
Müsāfir rāḥat ister bāliş ü bister ḫuṣūṣında 

 

94a 
483. Vaḥīd 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Cihān pür-şūr bir ḫurşīd-i meh-peyker ḫuṣūṣında 
Nizāʿı eksik olmaz ʿālemüñ dil-ber ḫuṣūṣında 
 
 
 

                                                   
 482. Nedîm Dîvânı, G. 117.  
 482. 2a, yokdur bīm: havfım yokdur D. 
 482. 5, Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 
Ne zībā ülfet etmiş duhter-i rez beççe-i muğla 
Muvaffak pîr-i mey hakkâ püser duhter husûsunda 
Ne denlü germ ise bâzârın âhır hâk-ber-sersin  
Bunu ey hâce gör âteşle hâkister husûsunda 
 483. Bahattin Kahraman (1995), Vahîd Mahtûmî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Eserlerinin 
Tenkitli Metni, Cilt 1-2, Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi, G. 166. s. 720. 
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Ṣafā-yı meşreb-i rindi ʿumūm üzre iden inkār 
Ne söyler cām-ı Cem mirʿāt-ı İskender ḫuṣūṣında 

 
Güzeller leşker-i ʿuşşāḳın efzūn olduġın ister 
Taḳayyüd eyler elbet şāhlar ʿasker ḫuṣūṣında 
 
Mufaṣṣal şerḥ ider icmāl-i dāġ-ı sīnemi āhum 
Raḳamsız ṣıfr-ı bī-maʿnī olur defter ḫuṣūṣında 
 
Vaḥīdā nükte-sencān-ı cihān şāyestedür cümle 
Saña taḥsīn iderlerse bu şiʿr-i ter ḫuṣūṣında 
 
484. Nedīm  
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Sürme-i ḫaṭ nergis-i gūyāyı ḫāmūş eylemez 
Sāḳi-i āşūb maḫmūrın ferāmūş eylemez 
 
Ẕevḳ-baḫş-ı ḫˇāb-ı nūşīn fikr-i laʿlüñden senüñ 
Gül-şekersiz ḳahveyi erbāb-ı dil nūş eylemez 
 
İdemez kesb-i ṣafā āyīne-i endāmveş 
Ol ki bir kez yāri ser-tā-pā der-āġūş eylemez 
 
Zāhid-i rubeh-firīb eyler riyā ṣahbāya līk 
İtdügi bīdādı nuḳl-ı bādeye mūş eylemez 
 
Şeh-levend-i feyż çıḳmaz seyre tā kim sāḳiyān 
Bāde-i gül-rengi raḫş-ı cāme zīn-pūş eylemez 

                                                   
 483. 2, Bu beyitten sonra ), Vahîd Mahtûmî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Eserlerinin 
Tenkitli Metni’nde olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 

Dilüñ defterden itmiş kizlik-i redd ile nāmın ḥaḳ 
O şūḫa yanlış añlamaġla iller ḫuṣūṣında 
Ḥayā mühr-i dehan-ı kīse-i ḫˇāhiş olur yoḫsa 
Ṭayanmaz tāzeler kālā-yı vaṣla zer ḫuṣūṣında 
Hüner-mendüñ naṣībi micmer-i ʿālemde āteşdür 
Bu ḫaṣıyyet ʿıyāndur ʿūd ile ʿanber ḫuṣūṣında 
 484. Nedîm Dîvânı, G. 47.  
 484. 3a, ṣafā: cefā M.  
 484. 5a, sāḳiyān: sākiyā D. 
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Çoḳ zamāndur peyker-i tīġ-i zebānuñdan Nedīm 
Ḫūn-ı naẓm-ı tāze deryālar gibi cūş eylemez 
 
485. Nedīm 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Her ṭurrasında biñ şiken-i dil-rübāsı var  
Her bir şikenc-i ṭurrada biñ mübtelāsı var 
 
Bir çeşmi var ki bir niçe yüz biñ lisān bilür  
Biñ hem-zebān u hem-dem ü biñ āşnāsı var  
 
Bir pür-nemek kirişmesi bir ṭatlu ḫandesi  
Bir şekkerīn tekellümi bir ḫoş edāsı var 
 
Kim vaṣfını ne ben diyeyüm ḫod ne sen işit  
Ammā biraz vefācıġı yoḳdur şurası var  
 
Bilseñ begüm iderdi seni eşk bī-ḳarār  
Şimdi Nedīmüñ öylece bir mā-cerāsı var 
 
486. Nedīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Sen de bir vaḳt ola nūş-ı mey-i nāb eyleyesin 
Gülesin açılasın refʿ-i ḥicāb eyleyesin 
 
Dest-i cevrüñden olan çāki alup sīnemden  
Bir zamān zīver-i dāmān-ı niḳāb eyleyesin 
 
Meded ey āh-ı seḥergeh saña kim didi varup  
Böyle ol āfeti ser-germ-i ʿitāb eyleyesin 

                                                   
 484. 6a, zebānuñdan: zebānuñdur M. 
 485. Nedîm Dîvânı, G. 25.  
 485. 2a, lisān: fesān M. 
 485. 3, Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Seyret beyaz fesde o zülf-i mu’anberi  
Şeb-bûyu gör ki berk-i semenden ḳabâsı var 
 486. Nedîm Dîvânı, G. 97. 
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Dehenüñden ki göñül eyledi bir būse recā 
Saña lāyıḳ mı ki yoḳ diyü cevāb eyleyesin 
 
Ey ṣabā luṭf idüp eånā-yı tekellümde aña  
Ey Nedīm aġladıcı diyü ḫiṭāb eyleyesin 

 

94b 
487. Nedīm  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ḥayfā güdāz sīne-i ḥasret-keşīdeden  
Āb oldı aḳdı dildeki peykānı dīdeden 
 
Der-kār olursa terbiyet-i ʿaşḳ-ı nev-bahār  
Güller biter cigerdeki ḫār-ı ḫalīdeden 
 
Peyveste ebruvānuñı yād eyleyüp senüñ 
Gitmez ṭanīn gūş-ı kemān-ı keşīdeden 
 
Temkīnüñ iʿtibārını seyr it ki feyż alur  
Peymāne-i şarāb ḫum-ı āremīdeden 
 
Cām-ı şarāb gör bize sen şimdilik Nedīm  
Fersūdedür dimāġ ġazelden ḳaṣīdeden 
 
488. Nedīm  
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Dirīġ āyīneāsā bulmadum yüz ser-tırāşumdan  
Ḫurūş-ı mevce-i deryā-yı ḥasret aşdı başumdan 
 
Girīban-çāk olup ḥayretle ṣundum destine nā-geh  
Dil-i ṣad pāremi ben şāne ẓann itdüm telāşumdan 

                                                   
 487. Nedîm Dîvânı, G. 94. 
 487. 1a, güdāz: güẕār M. 
 488. Nedîm Dîvânı, G. 104.  
 488. 1b, mevce-i deryā-yı ḥasret: āb-ı şemşīr-i tegāfül D.  
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Süvār ol ey perī gerdişler it gül-gūn eşkümle  
Ki ben ebrū-yı zīn āmāde itdüm aña ḳaşumdan 
 
Daḫı gelmez kelāl ol nīşter-i ser-tīz-i müjgāna  
Felekler şīşe-i ḥaccāma döndi ḳanlu yaşumdan 
 
Nedīmā daḫı cünbiş gelmeden ol ṭāḳ-ı ebrūya  
Nigūnsār oldı biñ kūh-ı taḥammül irtiʿāşumdan 
 
489. ʿĀṣım 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Görelden nīşter-i ser-tīz-i ġamze ser-tırāşumdan 
Hezārān yeʾs ile ḫūn-āb-ı ḥasret aşdı başumdan 
 
Keremkārān-ı ʿaṣruñ vażʿ-ı nā-hemvārını çekmem 
Helāk olsam şikāyet eylemem vech-i maʿāşumdan 
 
Amān ey ḫod-furūş-ı ʿişve almazsañ da seyr eyle 
Ne gevherler olur rīzende çeşm-i ḳatre-pāşumdan 
 
Şeb-i hicrān ile bir maḫzen-i yaḫ-pāredür cismüm 
Olur gāv-ı zemīn lerzende farṭ-ı irtiʿāşumdan 
 
Nümāyān olmasun rāz-ı maḥabbet diyü ḫavfumdan 
Perestiş eylerüm her gördügüm şaḫṣa telāşumdan 
 
 

                                                   
 488. 3a, gül-gūn eşkümle: gül-gün-ı çeşmimle D. 
 488. 4b, şīşe-i ḥaccām: tīşe-i ḥaccām M.  
 489. Fatma Şennur Arslan (2010), Âsım Ârif-zāde Divançesi (İnceleme- Metin- Dizin- Sözlük), 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, G. 36. s. 167. 
 489. 1, Bu beyitten sonra Âsım Ârif-zāde Divançesi’nde olup mecmuada yer almayan beyit 
şudur: 

Ḫayāl-i yār ile her şeb baḳılsa çeşm-i ʿibretle  
Olur ẓāhir niçe ḫamyāzeler vażʿ-ı firāşımdan 
 489. 3b, rīzende: rīzān D.  
 489. 4a, cismüm: çeşmüm D. 
 489. 4b, lerzende:lerzīde D.  
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Leb-i ḫuşkum o deñlü yeʾs ile peyġūle-i ġamda 
Şarāb-ı lücce-i ʿummān ḳıyās itdüm ʿuṭāşumdan 
 
N’ola naẓmum ser-ā-ser ʿarż idersem nükte-sencāna 
Utanmam ʿĀṣımā sūḳ-ı meʿānīde ḳumāşumdan  
 
490. ʿĀṣım 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Biri biriyle nāz u şīveler ġavġāya girmişdür 
Kirişmeyle teġāfül menʿ içün araya girmişdür 
 
Amān ey keyd-i  ʿişve pek Hülāgū-meşreb olduñ sen 
Sinān-ı nevk-i ġamzeñ çaḳ dil-i şeydāya girmişdür 
 
Sevād-ı ḫaṭ degüldür ʿārıż-ı cānānede peydā 
Ḥüsün mātemler itmiş bir siyeh ḫārāya girmişdür 
 
Degül bī-hūde nālişler fiġānlar dilde bezmüñde 
Taḥammül cāmesin çāk eyleyüp şekvāya girmişdür 
 
Kebūdī cāmeler giymiş ḳıyās itdüm meger ʿĀṣım 
O māh-ı evc-i ʿişve ebr-i istiġnāya girmişdür 

 

95a 
491. Nedīm 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Yine ol meh meger ʿuşşākdan rūyın nihān ṭutmış 
Ki kūyın ser-be-ser hengāme-i şāhum amān ṭutmış 
 
Degül çeşm-i kebūd ol ebruvānuñ zīr-i ṭāḳında  
İki āvāre ḳumrīdür ki gelmiş āşyān ṭutmış 
 

                                                   
 490. Âsım Ârif-zāde Divançesi, G. 6. s. 144. 
 491. Nedîm Dîvânı, G. 52.  
 491. 1a, ol meh meger ʿuşşākdan: Bu şeb uşşākdan ol meh yine D. 
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Yürüt peymāneyi cānlar baġışla sen de ey sāḳī 
Ki muṭrib rāḥatüʾl-ervāḥ ile devr-i revān ṭutmış 
 
ʿAceb mi el ayaḳ ṭutmazsa rindān-ı ḳadeḥ-keşde 
Teb-i endūh u ġam ol nā-tüvānı çoḳ zamān ṭutmış 
 
O ḫūn-āşāma itmiş mā-cerā-yı ʿaşḳumuz işrāb 
Yine ey dil meger bu dīde-i giryān ḳan ṭutmış 
 
Gelür ol şūḫ-ı nāzende iki desti yine ḳanda 
Bir elde sāġar u bir elde cām-ı erġuvān ṭutmış  
 
Bugün gördüm Nedīmā geçdi biñ naḫvetle dil-dāruñ 
Kirişme dāmenin destin ḥınā-yı ḥüsn ü ān ṭutmış 
 
492. Nedīm  
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Nigāh et ʿāşıḳ-āzārī-i çarḫ-ı bī-güneh-gīre  
Ki çekmiş bīd-i mecnūn diyü tarf-ı cūda zencīre 
 
Dili hem-çün ketān fersūde itdi bir siyeh-çerde  
Ki ṭaʿn eyler beyāż-ı gerdeni meh-tāb-ı Keşmīre 
 
Gören ebrūlar üzre pīçişin ol kākül-i zerdüñ  
Ṣanur zer-ḥall ile āyet yazılmış rūy-ı şemşīre 
 
Hemān ʿāşıḳ tehī mīnā-yı çeşmin eyler āmāde  
Perī-zād-ı ḫayāl-i dil-rübā ḳābil mi tesḫīre 
 
Olur pes-māndegī elbet muḳarrer ḥaṣr-ı maṭlabda  
Ki bāʿiå mübtedāyı maʿni-i ḥaṣr oldu teʾḫīre 
 

                                                   
 491. 3, Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
 Dikiş tutsun mu çâk-i gonca seyr etdikde ruhsârın 
Tutalım dikdiğin nev-nahl-ı gül ey bâğbân tutmuş 
 491. 4b, endūh u ġam: endūh-ı hecr D. 
 492. Nedîm Dîvânı, G. 135. 
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Temāşā eyleyelden gülşen-i ḥüsn-i dil-ārāsın  
Nedīmā çeşm-i ter ḥayretle döndi cūy-ı taṣvīre 
 
493. Nedīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Cūş-ı mey şeydāsıdur keyfiyyet-i güftārımuñ 
Ḫande-i gül mestidür peymāne-i ser-şārımuñ 
 
Neşʾe-i mey dāmen-i destümde bir ser-çeşmedür  
Cām-ı Cem bir lāle-i ḫod-rūsıdur kühsārımuñ 
 
Vaṣf-i ḳaddüñle ḳıyāmetler ḳopardum şöyle kim  
Mihr-i maḥşer şemse-i dīvānıdur eşʿārımuñ 
 
Bü’l-ʿāceb kāşāne-i nūram ki tāb-ı āftāb  
Mevce-i deryā fürūġ-ı tābıdur dīvārımuñ 
 
Vaṣf iden ṣubḥ-ı bahāruñ ṣafvet-i ṭabʿın Nedīm  
Görmemişdür cūşiş-i feyż-i dil-i bīdārımuñ 
 
494. [Nedīm]  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Dili raḳs-āver ider ṣabr idemem mā-ḥaṣali  
Yüregüm oynadı gördükde o çengī güzeli 
 
Al eteklik olalı cūy-ı ḥabāb üzre ḥabāb  

Ber-hevā itdi dili naġme-i der ten  
 
Şevḳ ile vāʿiẓ-i şehr atdı ridāsın çarḫa  
Böyle şāl oynuna çıḳmadı daḫı şeyḫ olalı 
 

                                                   
 493. Nedîm Dîvânı, G. 67. 
 494. Nedîm Dîvânı, G. 160. / Bu gazel derkenardadır.  
 494. 2a, cūy-ı ḥabāb: cūy-ı murād D. 
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Āsmānda bıraġup Zühre ḳolından çengi  
Def gibi ḳızdı ruḫı dāʾireden çekdi eli 
 
Bir perī eylemedi çāre dil-i nā-çāra  
Muṭribüñ çaḳçaḳ-ı çār-pāresine çarpılalı 

 

95b 
495. Nedīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Cūy gösterdi yine āyīneveş rūy-ı güli 
Pençe-i mihr açdı hem-çün şāne zülf-i sünbüli 
 
Şöyle gülşen pür-ṭarab kim gūşlar farḳ eylemez 
Ḳāhḳāh-ı ḫande-i gülden nevā-yı bülbüli 
 
Gülşen-i ḥüsnüñ gören sünbül-hevā-yı dil-keşin 
Ebr-i müşkīnveş ṭaġıtduḳca nesīm ol kāküli 
 
Eylemiş gūyā ki Ḥaḳ īcād cism-i nāzüküñ 
Eyleyüp āmīḫte būy-ı güle reng-i müli 
 
Tāze maʿnī rū-nümā naẓm-ı selīsüñden Nedīm 
Cūy gösterdi yine āyīneveş rūy-ı güli 
 
496. Nedīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Sāḳiyā hūşum alan zemzeme-i çeng midür 
Yoḳsa destindeki peymāne-i gül-reng midür 
 
Leẕẕetinden nice āb olmaduñ ol laʿl-i terüñ 
Meded ey sāġar-ı yāḳūt dilüñ seng midür 
 
 

                                                   
 495. Nedîm Dîvânı, G. 163.  
 496. Nedîm Dîvânı, G. 28. 
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Bir nihānīce tebessüm de mi sıġmaz cānā 
Söyle billâh dehenüñ tā bu ḳadar teng midür 
 
Perde-i şermi giderdüñ ruḫ-ı zībāsından 
Ḳaṣd o gül-çehreye ey duḫt-ı ʿineb reng midür 
 
Verd-i ḫandān mı yaḫud kūçe-i verd-i terde 
Dest-i tārāc-ı ṣabādan çözilen teng midür 
 
Naġmeñe tīr-i nigeh pīş-rev olmaḳda meger 
Muṭrib ebrū da kemānuñla hem-āheng midür 
 
Ne bu nev-naḳş-ı ṭırāzende Nedīmā bilmem 
Ūstād-ı ḳalemüñ ḫāme-i Erjeng midür 
 
497. Nedīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Olsa da ḫāmūş laʿl-i ʿişve-perdāzuñ senüñ 
Lāl ider Hārūtı çeşmān-ı süḫan-sāzuñ senüñ 
 
Mıṣraʿ-ı mevzūndur ammā nā-resādur serv-i bāġ 
Eyleye tażmīn meger ḳadd-i ser-efrāzuñ senüñ 
 
ʿĀşıḳa ḳaṣduñ nümāyān olmamaḳ mümkin midür 
Ol nigāh-ı ṣad-zebāndur çünki ġammāzuñ senüñ 
 
Bir nigāh-ı āşnā besdür bize muġ-beççeden 
Baʿd ezīn ey duḫter-i rez çekmezüz nāzuñ senüñ 
 
Baḫtı bīdār eylemek āsān hemān olsun bülend 
Ey ḫurūş-ı nāle-i şeb-gīr āvāzuñ senüñ 
 
 

                                                   
 496. 4a, zībāsından: pür-tābından D.  
 496. 5a, Verd-i ḫandān mı: Laʿl-i handān mı D. 
 497. Nedîm Dîvânı, G. 69. 
 497. 5a, eylemek āsān: etmek āsāndır D.  
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Gūşe-i ebrū-yı dil-berden yaman oldı Nedīm 
Şīve-i dil-dūz-ı nevk-i kilk-i ṭannāzuñ senüñ 
 
96a 
498. Nedīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Sīne-i tengde bend it hele evvel nefesüñ 
Ṣoñra gör himmet-i vālāsını feryād-resüñ 
 
Murġ-ı āvāreyi āmāde-i pervāz idegör 
Dest-i eyyām şikest itmedin evvel ḳafesüñ 
 
Mekteb-i sīnede bir ṭıfl-ı hüveydādur dil 
Kim henūz añlamamış farḳını ʿaşḳ u hevesüñ 
 
Bunca demdür ki gülin eyledi bülbülden dūr 
Dād elinden bu şikest olası künc-i ḳafesüñ 
 
Himmet ey ḳāfile-sālār-ı ṭarīḳat tā çend 
Dūrdan gūşumı pür-şūr ide bāng-i ceresüñ 
 
Beni tā şöyle ḫarāb eyle ki sāḳī dilde 
Neşʾe-i mey ṣanam endūhını bīm-i ʿasesüñ 
 
Ṣıdḳa ṣarf idegör enfāsuñı çün ṣubḥ Nedīm 
Maṭlaʿ-ı mihr ola tā kim nefes-i bāz-pesüñ 
 
499. Nedīm 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ḫaṭṭuñ ki reşk-i faṣl-ı bahārān olup gelür 
Ser-māye-baḫş-ı sünbül ü reyḥān olup gelür 
 

                                                   
 498. Nedîm Dîvânı, G. 68.  
 498. 3a, hüveydādur: hevāyīdir D. 
 498. 6b,  ṣanam: sayam D. 
 499. Nedîm Dîvânı, G. 37. 
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Gördüm o serv-ḳāmetüñ ardınca rūz-ı vaṣl 
ʿÖmr-i fürū-güẕeşte şitābān olup gelür 
 
Yād-ı ḫaṭuñla neşʾe-i ḥayret derūnuma 
Çün seyl-i nev-bahār ḫurūşān olup gelür 
 
Dūşīne mülk-i ḥüsne giden kārbān-ı hūş 
Gördüm seḥer ceres gibi nālān olup gelür 
 
Maʿnā-yı tāze kūçe-i dilden zebānuma 
Yād-ı lebüñle mest-i ḫırāmān olup gelür 
 
Dil ḥāciyān-ı kūyı miyānında şevḳ ile 
Hem-çün çerāġ-ı ḳāfile sūzān olup gelür 
 
Cānā gözine ḥasret-i laʿlüñle ʿāşıḳuñ 
Keyfiyyet-i şarāb ḳızıl ḳan olup gelür 
 
Çıḳmış henūz ḫāne-i āyīneden o māh 
Esrār-ı ḥüsn ü ānına ḥayrān olup gelür 
 
Uyḫuya vardı gözleri daḫı o ġamzeler 
Ġāretger-i metāʿ-ı dil ü cān olup gelür 
 
Vaṣfuñda müjdeler saña ki bir kārbān süḫan 
Kilk-i Nedīm-i şūḫuñı cūyān olup gelür 

 

 

 

 

 

                                                   
 499. 9, Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Pâ-bûsuna teḳaddüm içün yine bâd-ı subh 
Berk-i gül ile dest ü girîbân olup gelür 
 499. 10a, müjdeler saña ki kārbān: müjde sana ki bir kârbân D.  
 499. 10b, cūyān: ḫūbān D. 
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96b 
500. Nedīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ser-i zülfüñde fiġān eylemek āyīn oldı 
Nāle-i dil ceres-i ḳāfile-i Çīn oldı 
 
Āb-ı ḥayvāndan iki cedvel olup efsürde 
Şūḫ-ı sīmīn-tenüme sāḳ-ı bilūrīn oldı 
 
ʿUḳde-i ḫāṭırı ben ʿuḳde şitāb itdükce 
O büt-i ser-keşüñ ebrūları pür-çīn oldı 
 
Ṣafvet-i ṭabʿumuz artırdı ġurūr-ı ḥüsni 
Mest-i nāzım baḳup āyīneye ḫod-bīn oldı 
 
Sūz-ı ʿaşḳ olmadı derdüme devā ḥayf Nedīm  
Baḫt-ı ḫˇābīdeye dāġum gül-i bālīn oldı 
 
501. Nedīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ḫasteliklerden emīn olmaya çeşm-i siyehüñ 
Mūmiyā bulmaya ʿālemde şikest-i külehüñ 
 
Sen ki āġāz idesin gerdişe çün nūr-ı nigāh 
Perde-i çeşm-i perī-zāda döner cilvegehüñ 
 
Ḫanceristān-ı müjeñden güẕer eyler bī-bāk 
Büʾl-ʿaceb düzd-i ciger-dārdur el-ḥaḳ nigehüñ 
 
Āh ile defʿ ider erbāb-ı derūn sūz-ı dilin 
Serd olur germ hevālarda belī ḳaʿrı çehüñ 

                                                   
 500. Nedîm Dîvânı, G. 150.  
 500. 3a, ʿuḳde: halle D.  
 501. Nedîm Dîvânı, G. 64. 
 501. 1a, emīn olmaya: amān görmeye D.  
 501. 4b, belī ḳaʿrı çehüñ: suyu çehin D. 
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Sende ey kilk-i Nedīmā ne bu şevḳ-ı taḳrīr 
Kūçe-i ḫāne-i āyīne midür şāh-rehüñ 
 
502. Nedīm 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Rūyuñ bezimde perde-keş-i ḫaclet olmasun 
Luṭf eyle mihre ẕerre ḳadar minnet olmasun 
 
Göstermez oldı laʿlini ol ḫaṭṭ-ı nev ṣaḳın 
Taḥrīm-i ḫamra nāzil olan āyet olmasun 
 
Ben kūh u kūh derd olayım iştiyāḳ ile 
Bār-ı nigāh o şūḫa hemān åıklet olmasun 
 
Ḫūn-ı cigerle besleyeyim tā o ġamzeler 
Tā böyle ser-girān-ı mey-i naḫvet olmasun 
 
Zinhār bülbülüñ daḫı taġlīṭ-i ḥüsn ile 
Gül-bün taḫayyül itdügi ol ḳāmet olmasun 
 
Gīrā eden o pençe-i müjgānı hep yine 
Dilden rübūde eyledügi ṭāḳat olmasun 
 
Aldı bu naẓm-ı nev selefüñ nāmın ey Nedīm 
Āsāyişüñde ol saña hīç külfet olmasun 

 

 

 

 

 
                                                   

 501. 5a, şevḳ-ı taḳrīr: sūz-ı takrīr D.  
 502. Nedîm Dîvânı, G. 98. 
 502. 5, Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Zahm urma būy-ı gül dahı olursa āşıkın 
Yelmān-ı tīğ-i nāza meded zahmet olmasın 
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97a 
503. Nedīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Çün mihr ü ḳamer sīne vü ruḫsār güşūde 
Dūş itmesün ol şūḫı Ḫudā çeşm-i ḥasūda 
 
Dil ẕerre-ṣıfat şevḳ ile girse nʾola raḳṣa 
Olduḳ yine bir pençe-i ḫurşīde rübūde 
 
Ḳahr eylediler bād-ı bürūt ile cihānı 
Baḳmaz mı bu cāh ehli ʿaceb ʿĀd ü æemūda  
 
Keç-perveri-i māder-i eyyāmı görüñ kim 
Ben her gice bīdār-ı elem baḫt ġunūde 
 
Şevḳ ile yine gevremiş īmānı raḳībüñ 
Çekmiş gibi kāfir o büti şürb-i Yahūda 
 
Būs-ı lebin olmazsa çeker kāse-i ḫūn-āb 
Baḳmaz ġamuñ āşūfteleri būd u nebūda 
 
Ḳaṣd ol büte dinletmedür efsāneyi yoḫsa 
Deġmez gül ü bülbül bu ḳadar güft ü şünūda 
 
Gūyālıḳ iderdi gül-i taṣvīre Nedīmā 
Ḫāmendeki feyż olsa eger ḫāme-i mūda 
 
504. ʿĀṣım 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Pejmürde itdi ḫāṭır-ı ʿuşşāḳı zülf ü ḫaṭ 
Ḳıldı güsiste rişte-i mīåāḳı zülf ü ḫaṭ 
 

                                                   
 503. Nedîm Dîvânı, G. 122. 
 503. 5a, gevremiş: كورلھ مش M. 
 504. Âsım Ârif-zāde Divançesi, G. 24. s. 157.  
 504. 1b, güsiste: şikeste D.  
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Çīn-i cebīn ṣanma gümüş levḥa üstine  
Mūyīn ḳalemle yazdı hüve’l-bāḳī zülf ü ḫaṭ 
 
Hārūtı biri birisi Mārūtı añdurur 
Ṭutdı o deñlü siḥr ile āfāḳı zülf ü ḫaṭ 
 
Geh Hinde gāh kişver-i Sūdāna gönderür 
Sevdāya uġrayup dil-i müştāḳı zülf ü ḫaṭ 
 
Aldatdı ṭāḳ-ı melʿabede eyledi bu şeb 
İki ḳaralı ṣūfi-i zerrāḳı zülf ü ḫaṭ 
 
Der-beste eyle maḥbereñi ʿĀṣımā yeter 
İtdi siyāh çehre-i āfāḳı zülf ü ḫaṭ 

 

97b 
505. Nedīm 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ḥayretde ḳodı bu dil-i müştāḳı zülf ü ḫaṭ 
Gösterdi kār-ı ef ʿi-i tiryāḳı zülf ü ḫaṭ  
 
Gel cüft [ü] ṭāḳ oynayalım bezm-i vaṣlda 
Olsun velīk cüfti ile ṭāḳı zülf ü ḫaṭ 
 
Bir bāġdur cemāli ki gül-berg-i rūy-i āl 
Şeb-būyı ḫāl sünbül ü leylāḳı zülf ü ḫaṭ 

                                                   
 504. 5a, ṭāḳ-ı: ṭavḳ-ı D.  
 504. 6, Bu beyitten sonra Âsım Ârif-zāde Divançesi’nde olup mecmuada yer almayan beyitler 
şunlardır: 

Ey ḫāme Defterī ‘Alī Paşa-yı ekremiñ 
Evṣāfın eyle ṣoñra yine bāḳī zülf ü ḫaṭ 
Ṭūġ-ı şükūhı ile megesrān-ı bezminiñ 
Ancaḳ olur müşābih ü mıṣdāḳı zülf ü ḫaṭ 
İmżāsı ile ṣaḥḥını gördükde mū-be-mū 
Farḳ eyler oldu ḳara ile aḳı zülf ü ḫaṭ 
‘Ömrün mezīd eylesin Allah ṣafāyile 
Zeyn eyledikçe her ruḫ-ı berrāḳı zülf ü ḫaṭ 
505. Nedîm Dîvânı, G. 53.  
505. 1a, bu dil-i müştāḳı: hātır-ı uşşâkı D. 
 505. 3, Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 



Gülçiçek AKÇAY 

391 
 

Varmaz dil ehli żābiṭe ḳāżīye anlaruñ 
Zencīr-i ḥabsi ḥüccet-i ıṭlāḳı zülf ü ḫaṭ 
 
Çīn-i cebīni belki Nedīmā ḫarāb ider 
Mülk-i Ḫıṭāyı kişver-i Ḳıpçāḳı zülf ü ḫaṭ 
 
 
 
 

                                                   
Muʿciz ki mihr hem şeb-i yeldâ vü hem bahâr 
Cemʿ oldu tutup ol ruh-ı berrâkı zülf ü hat 
Cân riştesi biri birisi mâh hâlesi 
Tutdu netîce enfüs ü âfâkı zülf ü hat 
Cedvel-keşîde kıtʿa-i yâkuta döndürür 
Aks eyledikçe câmda ey sâki zülf ü hat 
Takup kemend boynuna döndürdü Ḳaʿbeden 
Çekdi çevirdi zâhid-i zerrâkı zülf ü hat 
Çokdan giderdi Çîne yahud Zengibâra dek 
Zabt etmeseydi hâtır-ı müştâkı zülf ü hat 
Birisi şerh yazdı biri etdi tahşiye 
Alup miyâna hikmetü'l-işrâkı zülf ü hat 
Bir nısf dâireyle iki hatt ile tamâm 
Gösterdi kâr-ı cümle-i evfâkı zülf ü hat 
Hem-çün maḳas dehânını hamyâzegâh edip 
Çâk etdi şâne-veş dil-i hallâkı zülf ü hat 
Vasfet hudâyegânı Nedîmâ yeter yeter 
Kıldı siyâh çehre-i evrâkı zülf ü hat 
Ebrū-yı yârı şimdilik onun rikâbına 
Teşbîh kıl da sonra yine bâki zülf ü hat 
Gūş eyledikde nâmının İbrâhim olduğun 
Pūşîde kıldı Ḳaʿbe-i uşşâkı zülf ü hat 
Âgūş-ı pençede hat-ı fermânın andırup 
Leb-rîz-i hayret eyledi ahdâkı zülf ü hat 
Esbindeki kutâs ile ḳalḳan gubârının 
Ancak olur nümūne vü mısdâkı zülf ü hat 
Eyyâm-ı satvetinde gönül çalmasın deyü 
Güm kıldı ben dedikleri allâkı zülf ü hat 
Dün tūğı perçemin alemi mushafın görüp 
Berkitdi cân-feşanlığa mîsâkı zülf ü hat 
Baksak ki şemʿ-i bezmine benzer mi rūy-ı yâr 
Etse güşâde perde-i ığlâkı zülf ü hat 
Tutsun cihânı haşmeti tâ hüsn ile tuta 
Mülk-i Hıtâyı kişver-i Kıpçakı zülf ü hat 
 505. 5, Bu beyit Nedîm Dîvânı’nda mahlas beyti olmayup şu şekildedir: 
Tutsun cihânı haşmeti tâ hüsn ile tuta 
Mülk-i Hıtâyı kişver-i Kıpçakı zülf ü hat 
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506. Sāmī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ṣaḥīfe-i raḳam-ı ḫaṭṭ-ı [nev] olınca yüzi 
Ḥisāb-ı nuḳre-i eşküm o demde buldı yüzi 
 
Çemensitān-ı maḥabbetde nev-çerīde henūz   
Yeñiçeride bir āhū-nigeh ḳuloġlı ḳuzı 
 
Ḫayāl-i laʿli ile bāde-nūş-ı şevḳ olalum 
Lebi yanında şarābuñ ne ṭadı var ne ṭuzı 
 
Görince cām-i lebüñ zāhid oldı bī-güftār 
Cemādı nuṭḳa getürdi anuñ laṭīfe sözi 
 
Degüldür ābile laʿl-i lebinde ey Sāmī 
O ṣāf-gevher-i pākīzenüñ görindi yüzi 
 
507. Vehbī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Mest olmaduḳ şarāb-ı viṣāl-i nigārdan 
Ḳurtulmasun anuñ da nigāhı ḫumārdan 
 
Zülfüñ degül mi böyle perīşān iden beni 
Āsūde olmasun o daḫı rūzgārdan 
 
Bed-nām-ı ʿaşḳ eyledi ḫāl-i ruḫuñ beni 
Olmaya ḫāli fitne ile iştihārdan 
 
İki yaḳayı görmeye bir yerde gerdenüñ 
Dūr eyleyen odur beni dār u diyārdan 

                                                   
 506. Bu gazel 91a’da (G. 464) mevcuttur. Gazeli burada da yazma sebebimiz iki şekil arasındaki 
farklılıkları ortaya koymaktır. 
 506. 1a, [nev]: G. 464 şekli esas alınarak eklenmiştir.  
 506. 4a, bī-güftār: pür-güftār G. 464. 
 507. Hamit Dikmen (1991), Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni, Doktora Tezi, 
Ankara: Ankara Üniversitesi. G. 167. s. 617. 
 507. 5a, beni: bizi D. 
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İtdüñ esīr-i şiddet-i sermā-yı ġam beni 
Maḥrūm ola riyāż-ı cemālüñ bahārdan 
 
Ṣıḥḥat yüzini görmeye bīmār gözlerüñ 
Tāb u tüvānı oldur alan cism-i zārdan 
 
Vehbī bu tāze tarḥ-ı nev-īcāda isterüm 
Pey-revlik ehl-i ṭabʿ-ı belāġat-şiʿārdan  

 

98a 
508. Nedīm 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Bīgāne ġamzeñ āşıḳ-ı nā-dāna āşnā 
Tā key teġāfül ey büt-i bīgāne-āşnā 
 
Zülfüñ ḫayāli cāy ideli çeşmüm olmadı  
Gīsū-yı ḫˇāb şāne-i müjgāna āşnā 
 
Ser-der-hevā-yı ʿaşḳı idi diller olmadan 
Bād-ı ṣabāya kākül-i cānāne āşnā 
 
Ey nüsḫa-i kemāl idi mecmūʿa-i vücūd 
Lafẓ-ı dil olsa maʿni-i irfāna āşnā 
 
Ḳırdı geçürdi tīġ-i nigāhıyla ʿālemi 
Çeşmi ne yād baḳdı Nedīmā ne āşnā 
 
509. Nedīm 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Gören ʿiẕārını ḫaṭṭ-ı siyāh-tāb içre 
Nühüfte berg-i gül-i ter ṣanur kitāb içre 
 

                                                   
 507. 6b, Tāb u tüvānı oldur alan cism-i zardan: Dā’im budur recā-yı dilüm Kirdgārdan D.  
 508. Nedîm Dîvânı, G. 1.  
 508. 4a, mecmuʿa-ı vücūd: manzūme-i vücūd D. 
 509. Nedîm Dîvânı, G. 133. 
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Uyutdı nāz ile müjgānın eyleyüp der-hem 
Nigāh-ı mestini semmūr cāme-ḫˇāb içre 
 
Şarāb-ı ṣāf ḳadar keyf virdi ey muṭrib 
Ḫurūş-ı naġme-i ter kāse-i rebāb içre 
 
Olur mı dil-şikenān hiç ḫaṭardan āsūde 
Nühüftedür taʿabuñ lafẓı da ʿitāb içre 
 
Bulur mı hīç dil-i serd ehli rūşenī-i güher 
Ḳalur mı ḳıymeti buz olsa laʿl-i nāb içre 
 
Çü būy-ı ġonçe hezār-āşnālıġı terk it 
Miåāl-i reng nihān ol gül-i ḫıżāb içre 
 
Nedīm çāre ne āsāyiş-i dil oldı rehīn 
Misāl-i kūdek-i gehvāre ıżṭırāb içre 
 
510. Nedīm 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Zülf ü külāhı virdi ḫalel Maġrib u Fese 
Çeşm-i kebūdı ṣaldı aḳın mülk-i Çerkese 
 
Çāk itmesün mi cāme-i sebzin görince gül 
Baḳ ol yaşıl muḳaddeme şol ḳırmızī fese 
 
Gelmiş ḫaṭ-ı siyeh ruḫına āh ey göñül 
Semmūr ḫoş yaḳışmış o gül-penbe aṭlese 
 
Ney-zen bezimde muṭribe hem-vāre keç baḳar 
Bilmem miyānlarında nedür bu münāfese  
 
Ebrūlar üstine dökülüp kāküli Nedīm 
Taṣvīr-i Çīnī yazmış o ṭāḳ-ı muḳarnese 

 

                                                   
 510. Nedîm Dîvânı, G. 129. 
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98b 
511. Nedīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Söz cihān içre ne gülşen ne gülistān almada 
İş hemān āġūşa bir serv-i ḫırāmān almada 
 
Laʿl-i yār aġzında ammā vāpesīn olmış nefes 
ʿĀşıḳ-ı bīmārı gördüm cān verüp cān almada 
 
Ġamze-i cellāduñ itdi ʿāşıḳuñ kārın tamām 
Ey şeh-i bīdād ḫaṭṭuñ daḫı fermān almada 
 
Vāye-baḫş-ı bī-kesān olmaġa el virmez hemān 
Ey felek çālākdur destüñ girībān almada 
 
Şerbet-i laʿlüñdeki ḫāṣiyyeti bilmem velīk 
Nīşter-i ġamzeñ ʿaceb üstād imiş ḳan almada 
 
ʿArṣa-i maʿnāda el-ḥaḳ yekke-tāz olduñ Nedīm 
Esb-i ṭabʿ-ı çāpüküñ gitdükçe meydān almada 
 
512. Nedīm 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Düşdi müjeñ ḥadīåi zebān-ı sināna dek 
Gitdi ḳaşuñ ḥavādiåi gūş-ı kemāna dek 
 
Bir muṭrib olsa baña ki her ḥarf[i] sīnemi 
Çāk eyleyüp zebān ḳomasa el-amāna dek 
 
Bir naġme olsa kāse-i ṭanbūra sıġmayup 
Mevc ursa ḳaṣr öñündeki şād-ı revāna dek 
 
 

                                                   
 511. Nedîm Dîvânı, G. 134. 
 512. Nedîm Dîvânı, G. 57. 
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Cām-ı lebiyle mest idüp evvel edāların 
Mestāne ṣoñra gönderür āġūş-ı cāna dek 
 
Mısṭarlı kāġıd üzre yazup naẓmı gūyiyā 
Teşyīʿ ider edāyı ḳalem nerdübāna dek 
 
Deste yine o nāy-ı ʿIrāḳī[yi] al Nedīm 
Gitsün nevā-yı naẓm-ı nevüñ Iṣfahāna dek 
 
513. Nedīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
 ʿAybdur ḳalur kiri destinde yüzde ḳaresi 
Dirhem ü dīnār ile aldanma cānım pāresi 
 
Öyle bir dürr-i yetīm-i nāzı eyler perveriş 
N’ola ol ṭıfluñ ṣadef-kārī ise gehvāresi 
 
Gerdiş-i sāġar ḳadar ḥālet virürdiʿāşıḳa 
Ṭıfl iken ol mest-i nāzuñ cünbiş-i gehvāresi 
 
Gösterür āyīne-i zānūda bir gird-āb-ı ḫūn 
Ḥayret-āmūz idi ʿaşḳuñ gerdiş-i neẓẓāresi 
 
N’ola gitse kendüden ḥayretle cān-ı nā-ṣabūr 
Yā seferdür yā taḥammül çünki ʿaşḳuñ çāresi 
 
Dil yine ser-geştedür tīr-i hevāyīveş Nedīm 
Bir kemān-ebrūnuñ olmışdur meger dīvānesi 

 

 
                                                   

 513. Nedîm Dîvânı, G. 161. 
 513. 1a, ḳalur kiri: kiri kalır D. 
 513. 3b, cünbiş-i gehvāresi: nergis-i D. 
 513. 4b, Ḥayret-āmūz idi: Hayret-āmuzān-ı aşkın D. / Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup 
mecmuada yer almayan beyit şudur: 

İtmesin bīhūde diller merhem-i laʿlin heves 
Hançer-i müşkīn-i ebrūnun onulmaz yāresi 
 513. 6b, dīvānesi: āvāresi D. 
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99a 
514. Nedīm 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ẓann itme duḫter-i rezi rind ile gizlidür 
Anuñla şeyḫ efendi de babalı ḳızlıdur 
 
Zāhid Ṣaḳız şarābını pinhān çeküp dimiş 
Bīgāne içmesün bu ṣudan kim ṣaḳızlıdur 
 
Geçmez yoluñdan öpmeyicek naḳş-i pāyüñi 
Üftādeñ ey nihāl-i çemān yollı izlidür 
 
İtdi sefīd dīde-i ʿuşşāḳı baḥr-i eşk 
Ol ḳıç levendi şūḫ meger Aḳdenizlidür 
 
Duḫt-ıʿineb de muġ-beçenüñ ṭıpḳıdur hemān 
Bir meşrebi güşādece ḳızdur Ṣaḳızlıdur 
 
Bülbül aġırlıḳ itse n’ola naḳd-i şeb-nemi 
Ebkār-ı ġonçe ḫayli çemenli çeyizlidür 
 
Ḫākister olsa ten yine esrār-ı kākülüñ 
Mānend-i cevher āyīne-i dilde gizlidür 
 
Bu heşt beyt ile yine ḥaḳkā ki ey Nedīm 
İmżāli-i belāġat-i kilküñ sekizlidür 
 
515. Nedīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Dem mi var kim zaḫm-ı gül derdüñle ḫūnīn olmaya 
Ḥasret-i ḫālüñle dāġ-ı lāle müşkīn olmaya 

                                                   
 514. Nedîm Dîvânı, G. 14. 
 514. 3b, çemān: çemen D. 
 514. 5a, Duḫt-ı ʿineb: Bintü'l-ʿineb D.  
 515. Nedîm Dîvânı, G. 140.  
 515. 1a, zaḫm-ı gül: zebān-ı gül D. 
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Çeşm-i gül-gūnuñ senüñ mümkin midür nergis görüp 
Ḫūn-ı dilden çün gül-i bādām rengīn olmaya 
 
N’eyleyem ben ol niyāz-ı vaṣlı kim ebrūlaruñ 
Her ser-i mūyında ṭarḥ-endāz-ı ṣad çīn olmaya 
 
Seyr idüp raḫş üzre ol ḫurşīdi hīç olsun mı kim 
Māh-ı nev-pertev gedā-yı ḫāne-i zīn olmaya 
 
 
Ṣarṣar-ı ġamdan rehā düşvārdur tā kim ḳadeḥ 
Şemʿ-i bezm-i şevḳa fānūs-ı bilūrīn olmaya  
 
Ġayre sāġar ṣunduġın sāḳī görüp ḳābil midür 
Lāle-veş cāmum ciger ḳanıyla rengīn olmaya 
 
Faṣl-ı güldür gül açıl lāyıḳ mıdur dest-i nigāh 
Gül-zemīn-i sīneñ üzre yāsemen-çīn olmaya 
 
Laḥẓa giçmez kim beyān-ı naẓm-ı şūḫuñdan Nedīm 
Mülk-i istiʿdād reşk-i Deylem ü Çīn olmaya 

 
99b 
516. Nedīm 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Biñ zebān söylersin ol çeşm-i süḫan-perdāz ile   
Dāstānlar şerḥ idersin bir nigāh-ı nāz ile  
  
Dün gice cūş-ı ṣafādan oldı bir deryā-yı nūr  
Kūçe-i ney māh-tāb-ı şuʿle-i āvāz ile 
 
Kār-ı ʿaşḳa şol göñül bil baġlasun kim geçmeye  
Leẕẕet-i encām-ı meyden telḫi-i āġāz ile 
 

                                                   
 515. 6a, ḳābil midür: kā’il midir D. 
 515. 9b, Deylem ü: Deylemī M. 
 516. Nedîm Dîvânı, G. 139. 
 516. 3b, Āġāz: Āzār M. 
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Sen ʿitāb-ı nāz ḳaṣd itseñ daḫı ol çeşm-i şūḫ  
ʿĀşıḳı memnūn ider bir şīve-i mümtāz ile   
 
Dil-keş eyler çeşm-i gūyāsın kemān-ı ebruvān  
Şūḫ-terdir naġme-i muṭrib muvāfıḳ sāz ile   
 
Ben ġam-ı imrūzı fikr itmekde ferdālar giçer  
Sen ṣalınca vaʿdüñi ferdāya yüz biñ nāz ile  
 
Çeşmini ḫˇābīde ẓann eyler gören ammā Nedīm  
Keşf-i rāz itmekdedür her laḥẓa biñ ġammāz ile 
 
517. Nedīm 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Revāḳ-ı mihri şikest itdi sīne-i ṣāfuñ  
ʿAmūd-ı ṣubḥa ḫalel virdi sāḳ-ı şeffāfuñ  
 
Ṭutar göbek burısı ġonçeyi göründükçe  
Şikāf-ı pīreheninden o gül gibi nāfuñ 
 
Meger lebüñ süḫan-ı tāze meşḳ ider [ki] yine  
Güher tırāşelerinden pür olmış eṭrāfuñ 
  
İçinde bir gümüş āyīne cilve itmeyicek  
Nedür ṣafāsı Nedīmā ḳabā-yı zer-bāfuñ 
 
 
 

                                                   
 516. 4a. daḫı: de M.  
 517. Nedîm Dîvânı, G. 63. 
 517. 1a, Revāḳ-ı mihri: Revāc-ı mihri D. 
 517. 2a, göründükçe: açıldıkça D. 
 517. 2b, Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada yer almayan beyit şudur: 
Topukların göricek mest olup safāsından  
Pabuç gibi açılup kaldı ağzı haffāfın   
 517. 3b, Güher: Şeker D. 
 517. 4b, pertev-i: kabā-yı D. 
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518. Nedīm ü Reʾyī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ġamze pür-zehr çıḳar çeşm-i tenük-ḫūsından  
Kişver-i ḥüsninüñ ejder ṭoġar āhūsından   
 
Ẕevḳlendük gice ṭanbūrı biraz söyletdük  
Muṭribüñ inmedi ẓālim ser-i zānūsundan  
 
Ṣanmañuz lükneti var ḥarf-i girān cünbiş olur  
Mest olup būy-ı şarāb-ı leb-i dil-cūsından 
 
Aña ʿāşıḳ mı dinür olmasa her gün yāre 
Naḳş-ı pīşāni-nümā ṣafḥa-i pā-būsından  
 
Her ḳaçan refʿ-i ʿaraḳ-çīn ide tāb-ı meyden 
Bezm ʿanberle ṭolar kākül-i ḫoş-būsından 
 
Naẓmın āmiḫt idüp naẓm-ı Nedīme Reʾyī 
Ḳıldı se beytini şeş güfte-i nīkūsından 

 

100a 
519. Nedīm  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ḳad-i bülend mi [ʿömr-i] hezār-sāl midür  
O laʿl-i nāb mı ser-çeşme-i zülāl midür   
 
Şafaḳ mı şebde yā ḫaṭṭında rūy-ı  āl midür  
Ṣubuḥ sitāresi mi gerdeninde ḫāl midür   
 
 

                                                   
 518.  Nedîm Dîvânı, Nz. 4. Gazelin ilk üç beyti Nedîm’e ait nazmdır.  
 518. 4, Nedîm Dîvânı’nda bulunmayan bu ve bundan sonraki beyitlerin Re’yī’ye ait olduğu 
anlaşılmaktadır. 
 519. Nedîm Dîvânı, G. 34. 
 519. 1b, zülāl: zevāl M. 
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Dehen mi nüsḫa-i ḫaṭṭuñdaki meʾāl midür  
Miyān mı mıṣraʿ-ı ḳaddüñdeki ḫayāl midür 
 
ʿİẕār u çeşmine ṣorsañ da söz bilmezler  
Ki reng-i vesmesidür reng-i ġāze āl midür  
 
Hemān murādı teġāfüldür ol bütüñ yoḳsa  
Zebānı beste-i nāz ise çeşmi lāl midür   
 
Tamām ḥüsnine söz yoḳ o āfetüñ ammā  
ʿAceb serīre-şinās-ı lisān-ı ḥāl midür  
Kemāl-i ḥüsnini derk eyledük[de] cānānuñ   
Öñinde maḥv-ı vücūd itmemek kemāl midür   
 
Fürūġ-ı ġāze mi billâh söyle rūyuñda  
Bu reng ü tāb Ḫudā virdügi cemāl midür   
 
Leb ü miyāndan idi baḥåüñüz Nedīm ile hep  
Daḫı miyānda ey dil o ḳīl ü ḳāl midür 
 
520. Nedīm 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 

I  
Ser-ā-pā ḥüsn ü ānsın dil-sitānsın nāz-perversin  
Cüvānsın mihrbānsın şūḫsın nāzende dil-bersin  
Naẓīrüñ yoḳ cihānda ḥüsn ile mihr-i münevversin  
Bahā olmaz saña cānā ʿaceb pākīze gevhersin   
 

                                                   
 519. 3a, ḫaṭṭuñdaki: hüsnündeki N. 
 519. 4a, ṣorsañ da söz bilmezler: sorsan henüz bilmezler D. 
 519. 4b, vesmesidür reng-i: vesme siyeh-rūy D. 
 519. 6b, serīre-şinās-ı: ser-i rāh-şinās M. / Bu beyitten sonra Nedîm Dîvânı’nda olup mecmuada 
yer almayan beyit şudur: 

Ya bir nigāha dahı tāb yok mu çeşminde  
O nāz hastası tā böyle bī-mecāl midir   
 519. 7a, cānānuñ: dil-dārın D. 
 520. Nedîm Dîvânı, Msm. 30. 
 520. 1b, Cüvānsın: Cüvān-ı D.  
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II 
Eyā gülzār-ı ḥüsn ü behcetüñ naḫl-i ser-efrāzı  
Kim üstād itdi fenn-i ʿişvede ol çeşm-i ṭannāzı  
Kim ögretdi saña söyle bu deñlü şīve vü nāzı   
Ki dāʾim böyle nāz ile güler nāz ile söylersin   
 

III  
Yeter ḳalduñ yeter ey ṭıfl-ı nāzum ḫānede tenhā  
Yeter ḳarışmasınlar saña ġayri dāye vü lālā  
Biraz gel bāġa bülbül gibi gül seyr it açıl cānā  
Ki sen daḫı henüz açılmamış bir ġonçe-i tersin   
 

IV 
Ḫırāmuñ dil-pesend ü cünbişüñ dil-ḫˇāhdur cānā  
Ḫayālüñle Nedīmüñ kārı āh u vāhdur cānā  
Anañ aṭan senüñ var ise mihr ü māhdur cānā  
Ki bir baḳışda mihre bir baḳışda māha benzersin 
 
100b 
521. Nedīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ḫande-i ġonçe temāşā-yı nihālüñdendür 
Tābiş-i şuʿle gül-i berḳ-i cemālüñdendür   
 
Hālenüñ reşk ile ḫūn olduġı ser-tā-be-ḳadem  
O miyāna ṣarılan ḳırmızı şāluñdandur   
 
Deyr-i dil böyle ṣanem-ḫāne-i Ferḫār olmaḳ 
Hep senüñ ey büt-i nāzende ḫayālüñdendür   
 
 
 
 

                                                   
 520. 2c, söyle: cānā D.  
 520. 3c, gibi gül: dinle D. 
 521. Nedîm Dîvânı, G. 21.  
 521. 2a, ser-tā-be-ḳadem: ser-tā-pā  M. 
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Döndügi ḳāleb-i fersūdeye cism-i zāruñ  
Yine ey rūḥ-ı revān fikr-i viṣālüñdendür   
 
Var ise yine Nedīmā saña bu feyż-i süḫan  
Ṭūṭi-i nāṭıḳa-i şūḫ-maḳālüñdendür  
 
522. Sāmī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Ḫaṭṭ-ı lebüñ ki mıṣraʿ-ı şīrīn-meʾāldür 
Īhām-ı būse anda ne rengīn ḫayāldür 
 
Dil ḳavs-i ebruvānı elinden neler çeker 
Seyr eyle ḳadd-i ḫam-şüdemi aña dāldür 
 
Eyler şikeste murġ-ı dilüñ perr ü bālini 
Ol ṭıfl-ı nev-resīde dimez kim vebāldür 
 
Ol naḫl-i ʿişve her ne ḳadar ser-keş olsa da 
Bār-ı niyāz ile egilür iḥtimāldür 
 
Ẓann itme jāledür görinen rūy-ı yārdan 
Güller çemende ġarḳ-ı ḫoy-ı infiʿāldür 
 
Sāmī ümīd-i cām-ı Cem itmez gedā-yı ʿaşḳ 
Memnūn-ı bāde-ḫˇāri-i köhne-sifāldür 
 
 
 
 

                                                   
 522. Arpaemîni-zâde Mustafâ Sâmî Dîvânı, G. 25, s. 308. 
 522. 1a, şīrīn-meʾāldür: zīb-i meʾāldür D. 
 522. 4a, yārdan: yārde D. 
 522. 5, Bu beyitten sonra Arpaemîni-zâde Mustafâ Sâmî Dîvânı’nda olup mecmuada yer 
almayan beyit şudur: 

Nezzāre dūr-bīn-i bilūrīn olursa da 
Görmek ten-i nizārumı emr-i muhāldür   
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523. Miåālī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Cāme-i surḫ [u] kebūd içre nihāndur ḫancerüñ 
Bir güzel bilden çıḳar āb-ı revāndur ḫancerüñ 
 
Āsmānda māh-ı nev deryāda māhī ḫavf ider 
Māhdan māhīye dek ḥükmi revāndur ḫancerüñ 
 
Şöyle giçgindür ki ḳande yatduġın bilmez şehā 
Ġamze-i mest-i müdāmuñdan nişāndur ḫancerüñ 
 
Teşne-diller gördügi demde niçün cān virmesün 
Bir güzel bilden çıḳar āb-ı revāndur ḫancerüñ 
 
Ṭatlu dillerle Miåālīnüñ girüpdür göñline 
Gūyiyā bir dil-ber-i şīrīn-zebāndur ḫancerüñ  

 

101a 
524. Sāmī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Cūşiş-i eşke dil-i pür-ḫūn bir mecrā iki   
Ḥayf kim fülk-i güher-meşḥūn bir deryā iki 
 
Ṣaḳlarum āyīneyi ol ḫod-perest-i nāzdan 
İstemez ʿaşḳ olmaġa Mecnūn bir Leylā iki   
 
Ḫaṭṭ-ı püşt-i leb ider īhām şemm-i būseyi 
Mıṣraʿ-ı ber-ceste-i mevzūn bir maʿnā iki  
 
Vaḥdeti seyr idemez aḥvel-nigāh-i iştibāh 
Hesti-i eşyāʾ-i gūn-ā-gūn bir gūyā iki  
 

                                                   
 523. Bu gazel Kınalızâde Tezkiresi’nde (Sungurhan vd. 2009: 246) yer aldığından şairin 16. 
yüzyıl sanatçılarından Edirneli Misâlî olduğunu tespit ettik.  
 524. Arpaemîni-zâde Mustafâ Sâmî Dîvânı, G. 141, s. 378. 
 524. 5a, aḥvel-nihāh: ahel-nigāh D.  
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Mümtezic dārū-yi iḳbāl[i] ḫumār ü neşʾeden 
Rūzgāruñ virdügi maʿcūn bir eczā iki  
 
Ẕevḳ-yāb-ı luṭf-ı şīrīn ü ʿitāb-ı telḫidür 
Sāġar-i laʿl-i leb-i mey-gūn bir ṣahbā iki  9  
 
Mütteḥid maʿnāda ṣūretde digerdür ḥüsn ü ʿaşḳ 
Nūr-ı ḫurşīd ü mehe gerdūn bir ammā iki 
 
Bir gerekdür ārzū ḫātırda ger Ḥaḳ-cūy iseñ  
Sāmiyā olmaz dil-i maḥzūn bir sevdā iki  
 
525. Sāmī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Āh-ı dil iẓhār-i dāġ u çeşm-i pür-ḫūn istemez 
ʿAşḳı ol naḫvet-niḳābum perde-bīrūn istemez  
 
Pençe-i mihri perīşān eyler evrāḳ-ı güli 
Kimsede şīrāze-i sāmānı gerdūn istemez  
 
Türş-rū gösterme cānā ṣafvet-i vechüm görüp 
ʿİllet-i sevdā-yı ʿāşıḳ āb-ı līmūn istemez 
 
Cānı teslīm eyleme fikr-i zer-i medfūn ile  
Ḫāne-i zīr-i zemīn ey ḫˇāce altun istemez 
 
Ḫavf ider ṣarf itmege endīşesin daḫı kibār 
Sādece eşʿār arar diḳḳatli mażmūn istemez 
 
Ser-nigūn olur hemān fevvāreden çıḳduḳda āb 
Rifʿat-i rūşen-dilānı baḫt-i vārūn istemez  

                                                   
 

 524. 7b,  523. 7a, ʿitāb-i telhidür: ‘itāb-ı telhiyüz D. 
 524. 7b, mehe gerdūn: meh-i gerdūn D. 
 525. Arpaemîni-zâde Mustafâ Sâmî Dîvânı, G. 48, s.  
 525. 1b, naḫvet-niḳābum: nahvet-perestüm D. 
 525. 3a, ṣafvet-i vechüm: zerdī-i rūyum D. 
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Tīre-dil feyż-i ṣabāḥ-i ʿaşḳdan bī-behredür 
Lekke-i nā-şüstenī imdād-i ṣābūn istemez     
 
Sāmiyā tesḫīr-i meh-rūyān-i mażmūn u nikāt     
Nüsḫa-i naẓmuñdadur bir ġayrı efsūn istemez  

 

101b 
526. Vehbī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ṣarf-ı naḳdīne-i eşk itme berāy-ı ḫˇāhiş 
Gelür ey dil saña yā seyl-i ġınā-yı ḫˇāhiş 
 
N’ola ḥırmān ise rū-dāde-i mirʾāt-ı emel 
Oldı rūşenger-i ġam jeng-zedā-yı ḫˇāhiş 
 
ʿĀlem-i çarḫ boyınca kerem itse virmez 
Bu bürehne ten-i āmāle besā-yı ḫˇāhiş 
 
Ḫˇāb-ı baḫtum beni pes-mānde-i maḥmil eyler 
İtse īḳāż-ı cihān bāng-i derā-yı ḫˇāhiş 
 
Vehbiyā itmem anı yine ḫayāl-i naḫcīr 
Evc-i çeşmümde uçar gerçi hümā-yı ḫˇāhiş 
 
 
 
 

                                                   
 525. 7, Bu beyitten sonra Arpaemîni-zâde Mustafâ Sâmî Dîvânı’nda olup mecmuada yer 
almayan beyit şudur: 

Gālibiyyet nefse dīgerdür degül tāʿāt-i şeb      
Düşmen-i āgāha tedbīr-i şebīhūn istemez    
 526. Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni, G. 112. s. 582.  
 526. 1b, Gelür eydil saña yā seyl-i: Gelsün ey dil saña ye’s ile D.   
 526. 3b, besā-yı: ḳabā-yı D.  
 526. 4a, maḥmil: mücmel M./ maḥfil D. 
 526. 4b, derā-yı: verā-yı D. 
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527. Vehbī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Çeşm-i merdüm-küş-i mey-ḫˇāre degüldür de nedür 
Mest-i ḫūn-ı dil-i bī-çāre degüldür de nedür 
 
Dāne-i ḫālini ʿarż eylemeden maḳṣūdı 
Ṣayd-ı murġ-ı dil-i āvāre degüldür de nedür 
 
Çeşm-i terde idicek cilve ḫayāl-i ẕeḳanuñ 
Dir gören beyża-i fevvāre degüldür de nedür 
 
Rūz u şeb çeşmine ḫˇāb-āver iken cünbiş-i çarḫ 
Kūdek-i baḫtuma gehvāre degüldür de nedür 
 
Tīġ der-dest ü nigeh mest ü küleh-gūşe şikest 
Vehbiyā ḳasdı dil-i zāra degüldür de nedür 
 
528. Vehbī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Saña meyl añlanur ey mihr ṣubhuñ āh-ı serdinden 
Ġamuñ ṣūret-nümādur āftābuñ rūy-ı zerdinden 

 
Miåāl-i dīde-i inbīḳ çeşmüm ḳatre-bār eyler 
O naḫlüñ tāb-ı mey cerr-i gül-āb itdükçe verdinden 
 
Döner pervāneye ʿuşşāḳı kendi māh-ı tābāna 
Bu şehrüñ dāġ-dāġuz dil-berān-ı kīne-gerdinden  
 

                                                   
 527. Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni, G. 76. s. 560. 
 527. 1a, merdüm-küş-i: merdüm-keşi D.  
 527. 5a, küleh-gūşe şikest: küleh şikeste D.  
 528.  Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni, G. 166. s. 617. 
 528. 1a, ṣūret-nümādur āftābuñ: yüz gösterür mihr-i sipihrüñ D.  
 528. 2a, inbīḳ: ʿuşşāḳ D.  
 528. 2b, verdinden: derdinden D.  
 528. 3a, māh-ı: şemʿ-i D.  
 528. 3b, dāġ dāġuz dil-berān-ı kīne-gerdinden: dāġ-dāruz dil-berān-ı tekye-gerdinden D.  
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Ne bilsün eşk-i germ ü āh-ı serdin ʿāşıḳ-ı zāruñ 
Ḫaber-dār olmayanlar rūzgāruñ āh-ı serdinden 
 
Dil-i pür-derde kimden çāre-cūy oldumsa ey Vehbī 
Ṭutınca nabżını bildüm ki ʿāciz kendi derdinden 

 

102a 
529. Vehbī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Düşmiş yire mestem diyü mey-ḫāne derinde 
Bu bābda ʿaḳl [u] dil[i] üftāde yerinde? 
 
Çözmez girih-i bend-i miyānuñ ḥaẕer eyler  
Kesb itdügi naḳd-i dili ṣaḳlar kemerinde 
 
Der-kār olıcaḳ girye-i ṭūfān-ı sirişke 
Bir ḳatre degül ḳulzüm-i ʿummān naẓarında 
 
Āzāde-ser abdāl-ı maḥabbet aña dirler 
Destāra bedel penbe-i dāġ ola serinde 
 
Mey neşʾesini virdi meẕāḳ-ı dile Vehbī 
Rengīn süḫanum vaṣf-ı leb-i laʿl-i terinde 
 
530. Vehbī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Cām-ı şarāb-ı laʿlini ḫandān olur gören 
Esrār-ı ḫaṭṭ-ı rūyını ḥayrān olur gören 

 

                                                   
 528. 4b, āh-ı serdinden: germ ü serdinden D.  
 529. Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni, G. 200. s. 640.  
 529. 1b, ʿaḳl [u] dil[i]: ʿāḳıl u dil D.  
 529. 2a, Çözmez girih-i: Virmez küre-i D.  
 529. 3a, ṭūfān-ı sirişke: ṭūfan ḫurūşa D.  
 530. Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni, G. 175. s. 622. 
 530. 1b, rūyını: sebzüñi D.  
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Giryeyle tev’em olduġın eṭfāl-i ʿālemüñ 
Dünyāya geldügine peşīmān olur gören 
 
Ey māh-ı ḥüsn māh-ı nev-i ebruvānuñı 
Tercīḥ-sāz-ı ġurre-i raḫşān olur gören 

 
İtmiş ṣırayla raḥleler eṭfāli der-kenār 
Ḥayret-güzīn-i ẕevḳ-ı debistān olur gören 
 
Peyġamber-i cemālinüñ iʿcāz-ı ḥüsnini 
Gök başlı kāfir olsa müselmān olur gören 
 
Teşmīr-i sāʿid eylese ʿīd-i ẕebīḥada 
Şemşīr-i ḫūn-feşānına ḳurbān olur gören 
 
Ḫaṭṭına şāne būse-zen olduḳça göz göre 
Mānend-i tār-ı zülf-i perīşān olur gören 
 
Gül-bister-i viṣāline çoḳluḳ açılma kim 
Serdī-i hecri pāy-be-dāmān olur gören 
 
Vehbī yetīm-i naẓmını merḥūm Vāåıḳuñ 
Tercīḥ-sāz-ı gevher-i ġalṭān olur gören 
 
531. Vehbī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
Teb-ḫāle-i siyāhı gör ol laʿl-i nābda 
Gūyā ḥabābdur k’ola cām-ı şarābda  
 
 

                                                   
 530. 3a, māh-ı ḥüsn: mihr-i ḥüsn D.  
 530. 3b, ġurre-i raḫşān: mihr-i diraḫşān D.  
 530. 4b, Ḥayret-güzīn-i: Ḥayret-şiʿār-ı D.  
 530. 7a, göz göre: dil-berüñ D.  
 530. 8a, Gül-bister-i viṣāline: Gel pister-i viṣālde D.  
 531. Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni, G. 218. s. 651. 
 531. 1a, Tebḫāle-i siyāhı: Tebḫālehā-yı yāri D.  
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Ümmīd-i būse cāʾiz imiş ḫaṭṭ-ı yārdan 
Gördüm yirin o mesʾelenüñ ben kitābda 
 
Ġırbāl-i hāleyi n’ola meh dutsa yüzine 
Ḳalmış o māh-tābı görince ḥicābda 
 
Olmaz resīde menzil-i teʾåīre tīr-i āh 
Ḳaddüñ kemānveş olmayıcaḳ pīç ü tābda 
102b 
Gülşende nāle itme der-i yāre ʿāzim ol 
Gel ʿandelīb diñle beni sen bu bābda 
 
Ol şemʿ-i ḥüsne ḳarşu revān eyle āhuñı 
Zīrā sefer leẕīẕ olur māh-tābda 
 
Vehbī bu şiʿr-i vaṣf-ı leb ü rūy-ı yār ile 
Reşk-i mül ü gül olsa n’ola āb u tābda 
 
532. Ṭālib 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Görmege bir kez yüzüñ ḥasret hezār āvāre var 
Şimdi rāḥat-sūz-ı ʿālem bir perī-ruḫsāre var 
 
Ḫˇāb-ı nāz ile gel ey ṭıfl-ı ḫayāl-i dil-rübā 
Ḳaṣr-ı dil gibi saña sīnemde bir gehvāre var 
 
Her müjem bir lūle-i germ-ābe-i derd eyledi 
ʿAşḳ dirler külḫan-ı dilde bir āteş-pāre var 
 
Tāze zaḫm urmaḳ mıdur yoḳsa derūna niyyetüñ 
Ey diyen zaḫm-ı ḫadeng-i cevr-i yāre çāre var 
 
Çarḫ ser-gerdān ider Ṭālib felāḫanveş beni 
Cān degüldür gūyiyā cismümde seng-i ḫāre var 

                                                   
 531. 3a, yüzine: rūyına D.  
 531. 5a, āhuñı: rūḥuñı D. 
 532. Melike Erdem (1994), Bursalı Talib ve Divanı: Tenkidli Metin ve İnceleme, Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. G. 20. s. 194.  



Gülçiçek AKÇAY 

411 
 

533. Ṣāyib 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ne iḥtiyāc ki sāḳī vire şarāb saña 
Ki öz piyālesini virmiş āftāb saña 
 
Şarāb-ı laʿli içün dökme āb-rū zinhār 
Ki dem-be-dem leb-i laʿlüñ virür şarāb saña  
Şarābdan ne ʿaceb olmaduñ eger ser-ḫoş 
Bu ṭuzlu lebler ile n’eylesün şarāb saña 
 
Ḳurutmadur o ʿiẕāruñ içinde bāde-i nāb 
Ki gül gibi yaraşur çehre-i pür-āb saña 
 
Didüm çıḳara seni ḫaṭ ḥicābdan ġāfil 
Ki ḫaṭ ġubārı olur perde-i ḥicāb saña 
 
Senüñ ṣaḥīfe-i ḥüsnüñ kelām-ı Ṣāyibdür 
Ki dāġ-ı ʿayb olur ḫāl-i intiḫāb saña 
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103a 
534. Rāşid 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ġınā-yı ḳalb ʿaceb kīmyā degül de nedür 
Gedā-yı ṣabr-güzīn pādşā degül de nedür 
 
Niẓām-ı dāʾire-i kār-ḫāne-i imkān 
Delīl-i vaḥdet-i ẕāt-ı Ḫudā degül de nedür 
 
Eger teʾemmül olına meʾāl-i devlet ü cāh 
Taḥammül-i ġam-ı bār-ı cefā degül de nedür 
 
ʿAyān iken ẓarar-ı iḳtirān-ı şīşe vü seng 
Ḫilāf-ı cins ile ülfet belā degül de nedür 
 
Nigāh-ı diḳḳat olınsa gözinde aʿdānuñ 
Ġubār-ı ḫāṭırumuz tūtiyā degül de nedür 
 
Muṣīb[e] ġālib iken iʿtibārı sāhīnüñ  
Ṣavāb böyle maḥalde ḫaṭā degül de nedür 
 
 

                                                   
 534. Musîb başlığı altında ve aynı mahlasla mecmuaya alınmış bu gazel, Vak’a-nüvis Râşid 
Efendi ve Divanı’nın Tenkitli Metni (D1), G. LXXVI. s. 278 ve Raşid (Vakanüvis), Hayatı, Edebi 
Kişiliği, Divan'ının Tenkitli Metni ve İncelemesi (D2), G. 67. s. 344’te yer almaktadır. Derleyenin 
gazeli “Muṣīb” başlığı altında vermesinin sebebi 6. beyitte geçen bu kelimeyi şairin mahlası 
sanması olmalıdır. Divanlarda olup mecmuada yer almayan beyitler şunlardır: 

ʿAbeådür eyleme şekva-yı şīve-i taḳdīr 
Ḳażāya çare sükûn-ı rıżā degül de nedür 
Beḳā-yı müddet-i ālāyiş-i ʿalāyıḳ-ı dehr 
Hemān maḳūle-i reng-i ḥınā degül de nedür 
Vefā-yı şāhid-i bāzāra dil-firiftelik  
æübūt bulmayacaḳ müddeʾā degül de nedür  
İden şemātet-i bigâneye beni rāżī 
ʿAẕāb-ı tesliyet-i āşinā degül de nedür 
Yem-i ṣafāda iden sevḳ-ı zevraḳ-ı ṣahbā 
Ḫurūş-ı ṣarṣar-ı tünd-i hevā degül de nedür 
Süḫan miḥekk-i meḳādīr-i ẕāt iken Rāşid 
Tefāḫür ehl-i dile nā-sezā degül de nedür 
 
 534. 6, sāhīnüñ: sāmīnüñ M.: şāhīnüñ D1. 



Gülçiçek AKÇAY 

413 
 

535. Dürrī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
Ol şeh semend-i nāzına urdı eger meger 
Kim ehl-i ʿaşḳa geldi görindi sefer mefer 
 
Giçmek muḥāldür saña mūy-ı miyāndan 
Olmaz bu ṣaydgehde göñül her kemer memer 
 
Elbette ṭabʿ-ı ṣāf elümden ġubār alur 
Āb-ı zülāl virmemek olmaz keder meder 
 
Gözden aḳıtma ḥüsnüñe ḳarşu sirişkümi 
Virmez mi ḫırmen-i güle cānā ḫaṭar maṭar 
 
Ey bād ḳaldı Dürri-i zār intiẓārda 
Kim didi saña dergeh-i şāha ḫaber meber 
 
Ḫān Aḥmed-i yegāne ki devrinde ser-keşān 
Ġam nīzesiyle baġrını dāʾim deler meler 
 
Ecdād-ı pāki gülşen-i ʿadni maḳām idüp 
Aʿdā-yı bed-nihādına olsun saḳar maḳar 
 
536. Tācī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
Surḫ-ı lebiyle lāle daḫı Erġuvānludur 
Biri Ḳızılcalı biri Gülpāygānludur 
 
Çalmış gibi nuḳūd-ı æüreyyāyı māh-tāb 
Aydınlıdur aṣılda o şeb-rev Gümānludur 
 
Düm-dār-ı leşker-i mehi rūyān olup gider 
Ol şeh-süvār-ı mülk-i ḥüsün Ardalānludur 
 
Barmaḳ baṣup nigīn ile pīr-i muġān aña 
Rez duḫterini virmek olur mı nişānludur 



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

414 
 

Tācī sirişk-i dīde ile ḥāṣıl eyledüñ 
Bāġ-ı ʿiẕārı ol nur-ı ḥüsnüñ żamānludur 

 

103b 
537. Müstezād-ı Nedīm 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
Mefʿūlü feʿūlün 
   
Ey şūḫ-ı kerem-pīşe dil-i zār senüñdür  
Yoḳ minnetüñ aṣlā 
Dil kān-ı güher anda ne kim var senüñdür 
Pinhān u hüveydā 
   
Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulınmaz 
Baş üzre yerin var 
Gül ġonçesisin gūşe-i destār senüñdür 
Gel ey gül-i raʿnā 
   
N’eylerseñ idüp bir iki gün bār-ı cefāya 
Ṣabr eyle de ṣoñra 
Peymāne senüñ ḫāne senüñ yār senüñdür 
Ey dil tek ü tenhā 
 
Bir būse-i cān-baḫşına vir naḳd-i ḥayātı 
Ger ḳāʾil olursa 
Senden yañadur söz yine bāzār senüñdür 
Ey ʿāşıḳ-ı şeydā 
 
Çeşmānı siyeh-mest-i sitem kāküli pür-ḫam 
Ebrūları pür-çīn 
Benzer ki bu dil-dār-ı cefākār senüñdür 
Bī-şübhe Nedīmā 
 
 

                                                   
 537. Nedîm Dîvânı, Müs. 2. 
 537. 1c, Dil: V’ey D. 
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538. Müstezād-ı Nāʾilī  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
Mefʿūlü feʿūlün 
 
Göñlüm gibi ey nāme gidüp yārda ḳalduñ  
Luṭf itmedi dil-dār 
Baş üzre yerüñ var ḫam-ı destārda ḳalduñ 
Çün ġonçe-i gülzār 
 
Sāúī seni mest eyledi mey ḳaldı ḳadeḥde 
Dil ḳaldı ġamuñda 
Bī-çāre göñül sen de ḳadehkārda ḳalduñ 
ʿAşḳ olmada der-kār  
 
Bend oldı ridā pāyüñe ṣūfī ḫaberüñ yoḳ 
Şimdengirü sen de 
Dāma ṭutılup ḥalḳa-i efkārda ḳalduñ 
Çün murġ-ı giriftār 
 
Artırdı cünūnuñ heves-i zülf-i siyehkār 
Sevdā-zede olduñ 
Bir ḫastesin ey dil ki şeb-i tārda ḳalduñ 
Çün āh-ı dil-i zār 
 
Bir itdügüñe ḳalmayalım gerçi işitdük 
Kim rāh-ı ġalaṭla 
Mestāne varup ḫāne-i aġyārda ḳalduñ 
Ey şūḫ-ı sitemkār 
 
Gitdüñ ḥarem-i kūyını deryūzeye yārüñ 
Bī-hūde gezersin 
Sen de ḫaber-i Nāʾili-i zārda ḳalduñ 
Çün ḫurremi nā-çār  
 
 
 

                                                   
 538. Mecmuayı derleyen her ne kadar bu şiiri Müstezâd-ı Nâi’lî olarak tanıtmışsa da gazel 
Nā’ilî’ye (bk. Nâ’ilî Divanı, G. 217. s. 249) , ziyadelerse Cezmî’ye aittir (Ağyıldız 2019: 378).  
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104a 
539. Şehrī 
Mefʿūlü mefāʿilün feʿūlün 
  I 
Ey gūşe-i çeşmi fitne-ābād 
Mülk-i dile şāh-ı ġamze cellād 
Dest-i sitem-i nesīm-i nāzuñ 
Gül-berg-i niyāzı itdi ber-bād 
Devrüñde viṣāl ser-be-zānū 
Rifʿatde firāḳ girye-muʿtād 
ʿAhdüñde vefā şikeste-ḫāṭır 
Dil şādter-i cefā-yı bīdād 
Ḳānūn-ı taẓallümüñde memnūʿ 
Āheng-i emān u naġme-i dād 
Buldı ġam-ı ʿaşḳuñ öyle revnaḳ 
Taʿyīb ider oldı şādı nā-şād 
Şemşīr-i teġāfülüñden ey şūḫ 
Olursa da dil cerāḥat-ābād 
Sıḥḥat bulayum eger umarsam 
Derd-i dilüme devādan imdād 
Ben ʿāşık-ı derd-i bī-devāyem 
Ben münkir-i leẕẕet-i şifāyem 
   
  II. 
Dil ideli derdüñ ile ülfet  
Merdūd-ı neẓārem oldı sıḥḥat 
Hicrānuña olmayam sezāvār  
Eylersem eger ümīd-i vuṣlat  
Zehr-ābe-i ıżṭırāb-ı ʿaşḳuñ 
Olsun dile sāye-baḫş-ı rāḥat  
Nūş eyler iken idersem iʿṭā  
Pīşāni-i şevḳ-çīn-i Raḥmet  
Şol deñlüdür ārzū göñülde  
Virseñ de neẓāreye icāzet 
Pāsūde-i çeşm-i vaṣl olınca 

                                                   
 539. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, Tk. 1. 
 
 539. II. 3b, sāye-baḫş-ı: māye-baḫş-ı D.  
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Ol daḫı olur nigāh-ı ḥasret 
Vaḳf- ı ġam-ı derd-i ḥasretüñdür 
Hep dökdügi raḫt-ı ṣabr u ṭāḳat  
Çekmekde o derd[i] mürşid-i ʿaşḳ 
Eylerse baña ʿaṭā-yı himmet 
Bī-derd olayum devā dilersem 
Bī-ġam olayum ṣafā dilersem 
 
  III 
Ey āfet-i cān-ı ʿāşıḳ-ı zār 
V’ey ġamze-i şūḫı gibi ḫūn-ḫˇār 
Zīnhār zīnhār olma böyle 
Aġyār-nevāz u ʿāşıḳ-āzār 
ʿĀşıḳda olan ḫulūṣ-ı ʿaşḳı 
Ḫūbāna düşer mi itmek inkār 
ʿUşşāḳ degül mi şāhidānuñ 
Māhiyyet-i ḥüsnin iden iẓhār 
ʿUşşāḳ degül mi cins-i ḥüsne 
Cān u dil ile olan ḫarīdār 
ʿUşşāk degül mi nāzı iden  
Mażmūn-ı niyāzdan haberdār  
ʿUşşāḳ degül mi ẕevḳ-ı ḳatli  
Cellād-ı nigāha iden işʿār  
Efġān efġān ey sitemger  
İnṣāf inṣāf ey cefākār  
Biñ ʿāşıḳa bir nigāh idersin  
Ānı daḫı gāh gāh idersin  

 

104b 
  IV 
Ey nāsıḫ-ı ṭarz-ı dil-nevāzī  
V’ey münkir-i resm-i çāre-sāzī  
Müştāḳ-ı devā-yı pürsişüñdür  
Derd-i dil-i ʿāfiyet-güdāzī 
Şevḳ-ı ruḫuñ ile dilde eyler 
Her dāġ-ı şekīb şuʿle-bāzī  

                                                   
 539. II. 7b, dökdügi: dildeki Şehrī D.  
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Gül-deste-i nāziş ile yād it  
Dil-ḫaste-i pister-i niyāzı  
Ḥasret-zede-i teġāfül itdüñ  
ʿUşşāḳ-ı ḳadr-şinās-ı nāzı  
Ser-maḥrem-i sırr-ı ġamze itdüñ  
Aġyār-ı zebān-ne-dān-ı rāzı  
Küfr ise ṭarīḳ-i dil-berīde  
Temyīz-i haḳīḳī vü mecāzī 
 Min-baʿdin ʿaşḳ ile hevesden 
Refʿ eyle nizāʿ-ı imtiyāzı 
Ḫūbānda olmayınca inṣāf  
N’itsün aña ʿāşıḳān-ı dil-ṣāf  
 
  V 
Cān ber-kef ü ḳātil ise mühmil  
Öldürdi hücūm-ı şevḳ-ı bismil  
Dil bezm-i rıżāda el-ʿaṭaş-gū  
Sāḳī-i şehādet ise münhil  
Ey ḫancer-i ārzū-yı vaṣlı  
Nevmīdi-nigār-ı levḥa-i dil  
Bismilgeh-i ʿaşḳda ẓulümdür  
Ḳurbāni-i ʿaşḳa raḥm-ı ḳātil  
Ey şīve-i imtinān-ı ḳatli  
Ser-māye-i ḫūn-bahā-yı ṣad dil  
Cellād-ı ḳażā-tüvān-ı ġamzeñ  
Ol dem k’ola ḳatl-i ʿāma mā’il  
Şehrī-i emān terennüm-i ʿaşḳ 
Zīnhār zīnhār olma ġāfil 
Feryādına baḳma bī-eåerdür 
Taḥrīk-i hevesle der-be-derdür 
 

                                                   
 539. V. 4b, ʿaşḳa: şevka D. 
 539. V. 6, Bu beyitin ilk ve ikinci mısraları Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve 
Tahlili’nde birbirini takip eden beyitlerin ilk ve ikinci mısralarıdır: 

Şehrî-i emân terennüm-i ‘aşk  
Ol nâ-muhal-i mezâk-ı bismil 
Cā’iz ki şehīd-i gamzeñ ola  
Zinhār zinhār olma gāfil 
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540. Faḫriye-i Fehīm ender-Şikāyet 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Fiġān ki ʿāşıḳ-ı nā-dīde-kām-ı mehcūrem 
Fiġān ki leẕẕet-i dīdār-ı yārdan dūrem  
 
Fiġān ki neşve-i keyfiyyetüm bilinmedi hīç 
Fiġān ki sāḳi-i nā-ḫorde-cām-ı maḫmūrem 
 
Fiġān ki beççe-i ʿanḳā-yı āftābem līk 
Henūz beyża-i ṣubḥ-ı ḫafāda mestūrem 
 
Egerçi maʿden-i elmās-ı şeb-çerāġem kim 
Bilūr āyineveş līk mihr-i bī-nūrem 
 
Miåāl-i āyīne-i āftāb iken ḳalbüm 
Sifāl-i māh gibi ṣubḥ u şām meksūrem 
 
 
Ḫaẕefveş olmadayam pāy-māl-i bed-güherān 
Dirīġ bilmediler ki ne gence gencūrem 
 
Siyāh kāseligin mīzbān-ı çarḫuñ gör 
Ki kāse-līs-i segānem egerçi faġfūrem 
 
Ġurende şīr-i ḳavī-pençeyem ne fāʾide līk 
Hemīşe zaḫm-ı ḫor-ı nevk-i nāḫun-ı mūrem 
 
Egerçi ben leb-i dil-berde ḫāl-i mūyīn-veş 
Girifte-pā mekes-i bend-i nūş [u] bī-zūrem 

 

 

                                                   
 540. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, K. 14. s. 178. 
  540. 1a, nā-dīde-kām-ı: nā-dīde-kārem D.   
 540. 2b, Fiġān ki sāḳi-i nā-ḫorde cām-ı maḫmūrem: Fiġān ki leẕẕet-i dīdār-ı yārdan dūrem D. 
 540. 3a, beççe-i: pençe-i M. 
 540. 4a, kim: hem D. 
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105a 
Tenümde mūy degül ṭaʿn-ı bī-meẕāḳāndan 
Şükūfeveş hedef-i tīr-i nīş-i zenbūrem 
 
Beni bu kūr-dilān ṭurma itmede pā-māl 
Ḫażīż-i ḫāk-i meẕelletde dürr-i menşūrem 
 
Benem o cevher[i] k’elmāsdur benüm kānum 
Velīk dīde-i ḥussāda kān-ı billūrem 
 
Ḥasūd baḳmaz olursam da ʿaynek-i ḫurşīd 
Teġāfül itdi ṣanur kendüyi dimez kūrem 
 
Ümīddür ki ḫalāṣ ide dāver-i Ḳahhār 
Ki Rūḥ-ı Ḳudsiyem İblīs elinde maḳhūrem 
 
Cihānı eylese ber-bād bāri seyr itsem 
Müdām gūş-be-āvāz-ı nefḫa-i ṣūrem 
 
Olur[sa] baḫtum eger nāḫudā-yı zevraḳ-ı mihr 
Yine ġarīk-i siyeh-baḥr u şām-ı deycūrem 
 
Ben aḫterüm bilürüm kimdür eyleyen menḥūs 
Felekden itmez isem āh-ı şekve maʿẕūrem 
 
Hilāl ṣanma ki şekvā idüp dimekde felek 
Zebān-ı ḥāl ile ben de esīr [ü] mecbūrem 
 
Ġam itdi kān u nemek giryeden mesāmātum 
Ṭabīb-i müşfiḳem ü cümle zaḫm-ı nāsūrem 
 
Tenümde żaʿf ile mısṭarveş üstüḫˇān görinür 
Yed-i ṭabīb-i ecelde kitāb-ı mesṭūrem 
 

                                                   
 540. 11a, kūr-dilān: kūre-dilān M. 
 540. 11b, dürr-i: دور M. 
 540. 19a, kān-ı nemek: kān u nemek M. / mesāmātum: مساھاتم M. 
 540. 19b, zaḫm-ı nāsūrem: zaḫma nāsūrem M. 
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Ne pīç ü tābuma nāẓır cihān ne emrüme rām 
Hemān nümūne-i ṭuġrā-yı köhne-menşūrem 
 
Yıḳılmadur baña vech-i maʿāş bī-minnet 
Bir iki gün ki ḫarābāt-ı ġamda müzdūrem 
 
Żaʿīf oldı tenüm meşḳ-i nāleden o ḳadar 
Ki muṭrib-i ecele şimdi tār-ı ṭanbūrem 
 
Ḫazān-ı zerdi-i ġam bāġ-ı çehremüñ gülidür 
Bahār-ı gülşen-i şādīye faṣl-ı bāḥūrem 
 
Tamām girye-i şevḳam tamām ḫande-i ġam 
Benem ki ʿāciz-i temyīz-i mātem ü sūrem 
 
Cünūn-ıʿaşḳ baña bir müferriḥ itdi ʿaṭā 
Odur ki ḥālet-i giryānlıġımda mesrūrem 
 
105b 
Müdām itmedeyüm laḫt laḫt kendi tenüm 
Ġarībdür ki ne ḳaṣṣābem ü ne ṣātūrem 
 
Pür itdi şerḥa-i dāġ ile levḥa-i sīnem 
Belī defātir-i aʿmāl-i ʿaşḳa destūrem 
 
Ne dil-beri ki görem ʿāşıḳ olurum fi’l-ḥāl 
Ki emr-i şāh-ı hevesle bu kāra meʾmūrem 
 
Müdām dünyede fikrüm şarāb u dil-berdür 
Ne teşne-i mey-i Kevåer ne māʾil-i ḥūrem 
 
Ḳo zāhid ehl-i dile ṭaʿnı ṭāʿatuñ eyle 
Ki sen ḫariyyet ile ben günehle meşhūrem 
 
 

                                                   
 540. 28a, levḥa-i sinem: levḥ-i sinemi yār D. 
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Penāhum oldı benüm inne Rabbenā le-Ġafūr 
Ne deñlü ʿāṣi isem ol ḳadar da maġfūrem 
 
Sen öl ḥasedle ki ben raġmuña senüñ zāhid 
Feżā-yı ḥaşrde de dil-berümle maḥşūrem 
 
Ben eyledüm çü süveydāmı saʿy ile Kaʿbe 
Benem ki vāṣıl-ı maʿnā-yı saʿy-i meşkūrem 
 
Ḥarīmüm ehl-i ḫarābāt ṭavāf iderdi müdām 
Zemīn-i şehr-i maḥabbetde Beyt-i Maʿmūrem 
 
Kelīmem ü yed-i beyżādur āh-ı serd bana 
Ḥarīm-i nūr-ı tecellīde şemʿ-i kāfūrem 
 
Şerār-ı nūr-ı tecellīde erzenüm zīrā 
Ġıdā-yı bāz-ı maḥabbet żaʿīf ʿuṣfūrem 
 
Şuʿāʿ-ı dīde-i Mūsīden eyledüm ḫas u ḫār 
Ki lāne-sāz-ı tecellīde gülşen-i Ṭūrem 

 
Yegāne mālik-i Dārü’s-selām-ı tevḥīdem 
Dilīr-i mīr-i ene’l-Ḥaḳ sipāh-ı Manṣūrem 
 
Ṭabīb-i ʿaşḳ didi eyle ṣıḥḥate perhīz 
Marīż-i derd-i cünūnem ġarīb-i rencūrem 
 
Serāb itdi beni baḥr-i ʿaşḳa itmedi ġarḳ 
Bu şūrezārda memnūn-ı cism-i maḥrūrem 
 
Dilüm ki ṣaldı vücūd içre noḳṭa-i ʿaşḳum 
Ġarīḳ-i ḳaṭre olan ṭurfe baḥr-i pür-şūrem 

                                                   
 540. 32a, inne rabbenā le-Ġafūr: “Şöyle derler: “Hamd, bizden hüznü gideren Allah’a 
mahsustur. Şüphesiz. Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.” Fātır: 35/34 
 540. 33b, Feżā:  فزا M/ Ḳaẕā D. 
 540. 36b,nūr-ı: Ṭūr-ı D. 
 540. 38b, tecellīde: ser-i naḫl-i D. 
 540. 39b, ene’l-Ḥaḳ: “Ben Hakk’ım. Hallac-ı Mansur’a isnat edilen söz. 
 540. 41b, memnūn-ı: Mecnūn-ı D. 
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Sebū-be-dūş-i mey-i feyż-ı ʿaşḳ olam tā kim 
Miåāl-i pīr-i muġān ḫūşe-çīn-i engūrem 
 
Geh iltifāt-ı ḫaẓānem geh ʿĪsi-i ʿaṣrem 
Bu vaḥşetüm gören ādem ṣanur ki maġrūrem 
 
Cihān beni göze göstermezem ṣanur ammā 
Naẓīr-i merdüm-i çeşmem hemīşe manẓūrem 
 
Fehīm-i pāk-ḫayālem tamām ḳuvvet-i ṭabʿ 
Sözüñ netīcesi kār-ı süḫanda pür-zūrem  

 

106a 
541. Fehīm ender Muʿāmelāt-ı Dil-ber-i Ḫod 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Mest-i ʿaşḳem baña hem-dem dil-i nā-kāmumdur 
Özge dildür yine hem sāḳi [vü] hem cāmumdur 
 
İtdüm efşürde-i laʿl-i leb-i cānāndan mey 
Rūḥ-ı Cem teşne-leb-i bāde-i gül-fāmumdur 
 
Pārsā-yı ḥarem-i deyr-i mecāz-ı ʿaşḳem 
Nükte-i çeşm-i bütān menhi-i ilhāmumdur 
 
Murġ-ı ḫurşīd n’ola olsa ser-ā-pā şuʿle 
Kūy-ı cānāna gider ḳāsid-i peyġāmumdur 
 
Tār-ı zülfem ki meṭāfum olalı Kaʿbe-i ḥüsn 
Būy-ı pīrāhen-i Yūsuf benüm iḥrāmumdur 
 
 

                                                   
 540. 43a, olam: olan M. 
 540. 44a, Geh: Kim M. 
 541. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, K. 12. s. 170. 
 541. 2a, efşürde: efsürde M. 
 541. 3b, menhi-i.: menbaʿ-ı D. 
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Dil-i Mecnūn-ı perīşān-rev ü vaḥşi-ṭabʿem 
Āhu-yı çeşm-i ġazāl[ī]-nigehān rāmumdur 
 
Bir nigehle iderüm ṭāʾir-i ḫurşīdi şikār 
Rişte-i ḫaṭṭ-ı şuʿāʿ-ı baṣarum dāmumdur 
 
Dāmenin çāk iderüm Yūsuf olursa güstāḫ 
Dil-beri vaḥşi iden hep benüm ibrāmumdur 
 
Māhir-i ʿilm-i ġam u ḥüzn benem Būtīmār 
Ser-fürū-dāşte-i ḫaclet-i ilzāmumdur 
 
Heft dūzaḥ dil-i pür-tābuma nisbet ferdā 
Yedi ḫalvetlü yedi ḳubbelü ḥammāmumdur 
 
Gerçi rifʿatdeyem ammā ki ḫarāb-ābādem 
Cuġd-ı menḥūs Zuḥal-i murġ-ı sarāy bāmumdur 
 
Olmada aḫter-i baḫtum gibi nāmum maʿkūs 
Beni kem-nām iden ol kevkebe-i nāmumdur 
 
Baḥr-i ʿaşḳ içre benem şimdi reʾīsü’l-ʿuşşāḳ 
ʿAdeme gitmege ṭūfān-ı ġam eyyāmumdur 
 
ʿĀlem-i ʿaşḳa düşürdi beni bir şūḫ ki anuñ 
Ruḫ u zülf-i siyehi ṣubḥum ile şāmumdur 
 
Niçe şūḫ āfet-i ṣad ḫırmen-i ʿaḳl u idrāk 
Beni mecnūn iden ol şūḫ-ı gül-endāmumdur 
 
Bir seḥer kūyına vardum didi bir maḥremine 
Baḳ şu dīvāneye kim ʿāşıḳ-ı nā-kāmumdur 
 
Baña mecnūn geçinen bende Fehīmümdür bu 
Beste-i silsile-i zülf-i dil-ārāmumdur 

                                                   
 541. 6a, perīşān-rev: perīşān-revi M. 
 541. 7b, şuʿāʿ-ı: şuʿāʿı M. 
 541. 11b, sarāy: ser-i D.  
 541. 12b, kem-nām: güm-nām D.  
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Çeşm ü zülfüm gibi olsa n’ola bīmār [u] żaʿīf  
Mübtelā-yı ġam u miḥnet-keş-i ālāmumdur 
 
Fikr-i zülf ile ḫumār-ı leb-i mey-gūnum ile 
Niçe demdür ki dil-āşüfte-i sersāmumdur 
 
Ben de idince aña şevḳ ile güstāḫ duʿā 
Didi gör kim yine ḫˇāhende-i düşnāmumdur 

 

106b 
Āşnā ol ya nigāhuñla helāk eyle didüm 
Didi itmem ki nigāhum saña ikrāmumdur 
 
Didüm ey dūst seni böyle iden bīgāne 
Ṭaleb-i nā-maḥal [u] bīhüde iḳdāmumdur 
 
Didi kim kāfir-i bī-dīne olur mı kişi dost 
Didüm ey dost nigehüñ düşmen-i İslāmumdur 
 
Didi kim tā bu ḳadar mużṭaribü’l-ḳalb olma 
Iżṭırābı ki anuñ bāʿiå-i ārāmumdur 
 
Beni dīvāne idüp şīr gibi bende çeken 
Çeşm-i āhū-nigeh-i ḫūn-ı dil-āşāmumdur 
 
Ḫışm ile gitdi idüp mīve-i vaṣlını dirīġ 
Beni maḥrūm iden ancaḳ ṭamaʿ-ı ḫāmumdur 
 
Didüm āḫir kefen-i cismüm iden ḫayme-i cān 
Çeşm-i ʿuşşāk-küş-i dil-ber-i ḫayyāmumdur 
 
Ḳıṣṣa kūtāh o fettān-ı cihān ʿaşḳuñdan 
Naḳl-i maḥşer benüm ednā-yı ser-encāmumdur 

                                                   
 541, 23b, dost: büt D. 
 541, 24a, mużṭaribü’l-ḳalb: mużṭaribü’l-ḥāl D. 
 541, 25b, Beni: Seni D. 
 541, 26a, ḫayme-i: çeşme-i D.  
 541, 28a, ʿaşḳında: ʿaşḳından D.  
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542. [Terkīb-i Bend-i Fehīm]  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün  
 
   I 
Ey nigāh-ı ġażabı mest-i mey-i naḫvet-i nāz 
Ġamzesi sāḳi-i cām-ı ecel-i ehl-i niyāz 
Ey fürūġ-ı ruḫ-ı ḫoy-kerdesi ḫurşīd-güdāz 
Ey leb-i nādire gül-berg-i gül-i gülşen-i rāz 
Ḳorkarum rāzumı fāş ide o çeşm-i ġammāz 
Āşnā ola dile merhem-i bīgāne-nevāz 
Şeb-i hecr ü ġam-ı zülf [ü] dil-i sevdā-perdāz 
İḫtiyārī degül āh eyler isem dūr [u] dırāz 
Āh idersem n’ola sevdāñ ile ṭolmış göñlüm 
Ḫaberüm yoḳ ki senüñ ʿāşıḳuñ olmış göñlüm 
 
   II 
Hüṣnüñ evvelki baḳışda beni itdi meftūn 
Eyledi sāḥir-i çeşmüñ baña ṣad gūne füsūn 
Zülfüñ itdi dilümi silsile-cünbān-ı cünūn 
Āḫirü’l-emr bu sevdāñ ile oldum mecnūn 
Gördüñ oldum elem-i hecrüñ ile zār [u] zebūn 
Şerbet-i luṭfuñ ile derdümi itdüñ efzūn 
107a 
Ṭoldı tā derd-i maḥabbetle derūn [u] bīrūn 
Başladuñ cevr ü sitemle cigerüm itmege ḫūn 
Rūy-ı dil gösterüp itdüñ çü beni dīvāne 
Olduñ ey āhu-yı vaḥşī giderek bīgāne 

 
   III 
Bī-mürüvvet ne idi ʿarż-ı maḥabbet evvel 
Ne idi eyledügüñ luṭf u mürüvvet evvel 
Niye virdüñ dile nezẓāre-i ruḫṣat evvel 

                                                   
 542. Fehîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Ms. 4. s. 264. 
 542. I. 3b, bīgāne-nevāz: peykāne-nevāz D. 
 542. I. 4a, ġam-ı zülf: ġam u zülf M. 
 542. II.1a, evvelki baḳışda: evvel baḳışumda D.  
 542. II.1b, sāḥir-i: sāḥire M.  
 542. II. 2b, ṣad-gūne füsūn: biñ mekr ü füsūn D.  
 542. II. 4b, Olduñ: Oldum D.  
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Niçün itdüñ dil-i bī-çāreye şefḳat evvel 
İtmek idi ġarażuñ çünki ferāġat evvel 
Ne idi tā bu ḳadar germi-i ülfet evvel 
Üns idi elde iken şānuña ʿādet evvel 
Şāḥbāzum yoġ idi sende bu vaḥşet evvel 
ʿAfv ḳıl ḥüsnüñe güstāḫ nigāh itdüm ise 
İḫtiyār elde degül girye vü āh itdüm ise  
 
   IV 
Gerçi ben ser-ḫoş-ı ʿaşḳuñla şarāb içmez idüñ 
Āteş-i ʿaşḳ ile baġrum da kebāb itmez idüñ 
Evvel ālüfteñe tā böyle ʿiṭāb itmez idüñ 
Biñ suʾāl eylese bir tünd cevāb itmez idüñ 
Luṭf iderdüñ ġażab-ālūd ḫiṭāb itmez idüñ 
Beni gördükçe ser-i rehde şitāb itmez idüñ 
Çeşmümi āteş-i ḥasretle pür-āb itmez idüñ 
Dil-i vīrānemi tekrār ḫarāb itmez idüñ 
Şimdi ḳurbānun olam söyle nedür n’oldı sebeb 
Āşnā-yı ezelīye bu tecāhül bu ġażab  
   
   V 
Mest-i şīrīn-süḫanem telḫi-i güftār nedür 
Luṭfuñ evvel ne idi şimdi bu āzār nedür 
Pür-teġāfül nigeh-i nergis-i bīmār nedür 
Ġonçe-i gül leb-i laʿlīn-i şeker-bār nedür 
Sitem-i ġamze yeter çeşm-i cefākār nedür 
Mübtelāña nedür ey şūḫ bu eṭvār nedür 
Renciş-i bī-sebeb-i ġamze-i mekkār nedür 
Beni gördükde şitāb ile o reftār nedür 
Sitem itmekde neye ḳādir isen eyle baña 
ʿĀşıḳam ʿāşıkam ey şūḫ-ı cihān ben de saña 

 

 

                                                   
 542. IV.1a, ser-ḫoş-ı ʿaşḳuñla şarāb içmez: serḫoşı ʿaşḳuñla şarāb itmez D. 
 542. IV. 1b, ʿaşḳ: cevr D. 
 542. V. 2b, gül-i leb-i: gül gibi D. 
 542. V. 4a, mekkār: pergār D.  
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   VI 
Ḫod-perestüm reviş-i dīnüñe ḳurbān olayum 
ʿĀşıḳ āyīnisin āyīnüñe ḳurbān olayum 
Pīçiş-i ṭurra-i müşkīnüñe ḳurbān olayum 
Reşkden bister [ü] bālīnüñe ḳurbān olayum 
Çeşm-i ʿayyār-ı süḫan-çīnüñe ḳurbān olayum 
O kemān ebru-yı pür-çīnüñe ḳurbān olayum 
Nāvek-i ġamze-i pür-kīnüñe ḳurbān olayum  
Zehr-ḫand-i leb-i şīrīnine ḳurbān olayum 
Kīneden sīneñi ey āyine-ruḫ ṣāf eyle 
Öleyüm mi ele mirʾāt alup inṣāf eyle 
 
   VII 
Ḥüsnüñi görse eger Yūsuf olur bende saña 
Ḫayl-i ʿuşşāḳ niçe olmasun efkende saña 
ʿĀşıḳ olurduñ eger baḳsa idüñ sen de saña 
Baʿd ez-īn bendeyem ey şūḫ-ı cihān ben de saña 
Ḫande it aġlasa ḥālin dil-i nālende saña 
Böyledür ḳısmet-i Ḫaḳ girye baña ḫande saña 
Bir naṣīḥatdür ider ʿāşıḳ-ı şermende saña 
Ḳorkarum yār ola aġyār-ı firībende saña 
Girde-bālīn-i gül-āgende idüp pūte-i ḫār 
Derd ü ġayretle helāk oldı Fehīm-i bīmār 
 
543. [Gazel-i Vecdî] Müseddes-i Āgāh 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
   I 
Dilā şimdengerü dāmān-ı kūh-ı ġam yataġuñdur 
Seni böyle perīşān eyleyen āşüfte ḥālüñdür 
Saña kim didi meyden tevbe ḳıl kendi yasāġuñdur 
Temāşā-yı çemenden menʿ iden dīvār-ı bāġuñdur 

                                                   
 542. VI. 1a, ʿĀşıḳ āyīnisin: ʿĀşıḳ-āyīnesin D.  
 542. VI. 3b, pür-çīnüñe: pür-kīnüñe M. 
 542. VII. 2b, şūḫ-ı: şāh-ı D. 
 543. Âgâh Dîvânı ve İncelemesi, Mus/2. s. 182. 
 543. Ib, eyleyen āşüfte ḥālüñdür: iden āşüfte dimāġuñdur D.  
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Göñül sūzān iden çeşm-i nizāruñ tāze dāġuñdur 
Seni pervāne-i ʿaşḳ eyleyen kendi çerāġuñdur 
 
   II 
Vücūduñ āteş-i ġam yaḳsa da incinme cānāna 
Temennā-yı viṣāl-i yār iden ʿāşıḳ ḳıyar cāna 
Ḥadīå-i ehl-i dildür ʿārif isen atma yābāna 
Budur meclisde dāʾim güftügū-yı şemʿ ü pervāne 
Göñül sūzān iden çeşm-i nizāruñ tāze dāġuñdur 
Seni pervāne-i ʿaşḳ eyleyen kendi çerāġuñdur 
 
 
   III 
Bu beyt-i dil-güşā besdür ḳamu ʿuşşāḳ[ı] irşāda 
Bunı tekrār iderdi dem-be-dem Mecnūn-ı āzāde 
108a 
Bu diñlendi ṣadā-yı tīşeden Ferhād-ı nā-şāda 
Bu añlandı zebān-ı lāleden dāmān-ı ṣaḥrāda 
Göñül sūzān iden çeşm-i nizāruñ tāze dāġuñdur 
Seni pervāne-i ʿaşḳ eyleyen kendi çerāġuñdur 
  
   IV 
Beni ayırdı çarḫ-ı sifle ol serv-i revānumdan 
Ḫamūş oldı çemende bülbülān āh u figānumdan 
O bī-pervā ḥaẕer ḳılmaz ʿaceb sūz-ı nihānumdan 
Şikāyet ḳılmazam ol dil-ber-i nā-mihrbānumdan 
Göñül sūzān iden çeşm-i nizāruñ tāze dāġuñdur 
Seni pervāne-i ʿaşḳ eyleyen kendi çerāġuñdur 
 
   V 
Ġaraż bir gün şikāyet-nāme-i ʿaşḳ-ı mecāz itdüm 
Yem-i fikre düşüp endişe-i dūr u dırāz itdüm 
Tefeʾʾül eyleyüp Dīvān-ı Vecdīden niyāz itdüm 
Açup bu maṭlaʿ-ı rengīni Āgāh imtiyāz itdüm 
Göñül sūzān iden çeşm-i nizāruñ tāze dāġuñdur 
Seni pervāne-i ʿaşḳ eyleyen kendi çerāġuñdur 
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544. Müseddes[-i Ṣādıḳ] 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
  
   I 
Niçe bir ḫırmen-i maḳṣūdumı ber-bād ideyin 
Niçe bir ġamla yıḳıḳ göñlümü ābād ideyin 
Niçe bir ḫāṭırumı derd ile nā-şād ideyin 
Dil-i zārı niçe bir āh ile muʿtād ideyin 
Bunca feryādum işitdüñ dimedüñ dād ideyin 
Sen ki dād itmeyesin ben kime feryād ideyin 
 
   II 
Saña cān ile şehā bende-i fermān oldum 
Yüz sürüp ayaġuña ḫāk ile yeksān oldum 
Dergehüñ ḫiẕmetine yel gibi pūyān oldum 
Meclisüñde niçe dem ney gibi nālān oldum 
Bunca feryādum işitdüñ dimedüñ dād ideyin 
Sen ki dād itmeyesin ben kime feryād ideyin 
 
   III 
ʿĀleme virdi ṣadā āh-ı dil-i nālānum 
Ṣaldı āvāze cihāna eåer-i efġānum 
 
108b 
Daḫı luṭf ile naẓar eylemedüñ sulṭānum 
Yoḳ mı inṣāfuñ eyā pādşeh-i devrānum 
Bunca feryādum işitdüñ dimedüñ dād ideyin 
Sen ki dād itmeyesin ben kime feryād ideyin 
 
   IV 
Var mı bir dem ki gözüm yaşını ḳan eylemeyem  
Cūyveş vādi-i fürḳatde revān eylemeyem  
Gizlü rāzum niçe bir ḫalḳa ʿayān eylemeyem 
Āh idüp ḥasret ile nice fiġān eylemeyem 
Bunca feryādum işitdüñ dimedüñ dād ideyin 
Sen ki dād itmeyesin ben kime feryād ideyin 

                                                   
544. Celâlî’nin bir gazelinin matla beyti (Gölpınarlı 1965: 97) tesdis edilmiştir. 
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   V 
Ṣādıḳā rūz u şebüm hecr ile oldı gerdān 
Olmadı şefḳat ile ḥālüme kimse nigerān  
Yollar üzre ṭurayın derd ile zār u giryān 
Diyeyin ol şeh-i ḫūbāna ḳılup āh u fiġān 
Bunca feryādum işitdüñ dimedüñ dād ideyin 
Sen ki dād itmeyesin ben kime feryād ideyin 
 
545. Müseddes-i ʿĀlī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
   I 
Ne yoluña ḫarc eylemege sīm ü zerüm var 
Ne bār-ı ġamun çekmege dermān [u] ferüm var  
Bīmār ġarībem şeb-i ġamda seḥerüm var 
Āḫir nefesümdür saña gel bir ḫaberüm var 
Gel gel öpeyin gerdenüñi derd-i serüm var 
Bir boynı uzaḳ yola giderüm seferüm var 
 
   II 
Ey dost lebüñ zemzem imiş Kaʿbe cemālüñ 
Beñzer Ḥacerü’l-esvede boynundaki ḫālüñ 
Menʿ eyleme aṣḥāb-ı ṣafādan ruḫ-ı ālüñ 
Şāyed ki naṣīb olmaya bir daḫı viṣālüñ 
Gel gel öpeyin gerdenüñi derd-i serüm var 
Bir boynı uzaḳ yola giderüm seferüm var 
 
   III 
Ditrer dil ü cān ol ṣanem-i sīm-ber üzre 
Şol müflis-i muḥtāc gibi sīm [ü] zer üzre 
109a 
Yā ben nice cān virmeyem ol laʿl-i ter üzre 

                                                   
 545. İ. Hakkı Aksoyak (2018), Gelibolulu Mustafa Âlî Dîvânı,  Ts. 1. s. 412. 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/58695,gelibolulu-mustafa-ali-divanipdf.pdf?0 Erişim 
Tarihi 02. 05. 2018. Hayâlî’nin bir gazelinin matla beyti tesdis edilmiştir (Aksoyak 2018: 412). 
 545. Ia, Ne yoluña: Yoluñda ne D.  
 545. 1b, dermān: fermān M.; D. 
 545. IIa, Ey dost lebüñ zemzem imiş: Çün ḳıbledir ey dost yüzüñ D.  
 545. IIIc, Yā ben niçe: Ben nicesi D.   
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Sāyim mi olur ḫaste ḫuṣūṣā sefer üzre 
Gel gel öpeyin gerdenüñi derd-i serüm var 
Bir boynı uzaḳ yola giderüm seferüm var 
 
   IV 
Dil vireli sen ḳaddi elif ḳaşı kemāna 
Tīr-i ġama ben ḫāki nişān itdi zamāne 
Çün geçdi müjen nāveki dilden öte yana 
Rıḥlet demidür sevdicegüm itme bahāne  
Gel gel öpeyin gerdenüñi derd-i serüm var 
Bir boynı uzaḳ yola giderüm seferüm var 
 
   V 
Bir dem ser-i bālīnüme luṭf eyle güẕer ḳıl 
ʿĀlī ḳuluña tehniye-i zād-ı sefer ḳıl 
Senbūse-i laʿl-i lebüñi nuḳl-i şeker ḳıl 
Aḥvāl-i diger-gūnuma şefḳatle naẓar ḳıl 
Gel gel öpeyin gerdenüñi derd-i serüm var 
Bir boynı uzaḳ yola giderüm seferüm var 
 
546. Ġazel-i Fużūlī Muḫammes-i Beyānī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 

   I 
Ṣubḥ olup irdi yine çünki şeb-i tār tamām 
Cāme-ḫˇābından o meh şīve ile  ḳıldı ḳıyām 
Reviş-i rāha ḳadem baṣmaġa itdi iḳdām 
Ḳıldı ol serv seḥer nāz ile ḥammāma ḫırām 
Şemʿ-i ruḫsārı ile oldı münevver ḥammām 
 
   II 
Yüzi rūşen idi dehrüñ meh-i tābānından 
Nūr-baḫş idi ruḫ[ı] mihr-i dıraḫşānından 
Yeg idi ʿārıż[ı] bāġ-ı gül-i ḫandānından 
Görinürdi bedeni çāk-i girībānından 

                                                   
 545. IVc, müjen nāveki: cefā nīzesi D. / yana: cāna D.  
 545. Vb, tehniye-i: tehyi’e D. / zād: zūd M. 
 546. Fuzûlî’nin bir gazeli tahmis edilmiştir (Tarlan 1998: 494). 
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Cāmeden çıktı yeñi ayını gösterdi tamām 
 
   III 
Cāmeden ayru gören dir o perīnüñ şānın 
Meger indirdi felek yire meh-i tābānın 
Çıkarup pīrehen-i müşk-i gülāb-efşānın 
Nīl-gūn fūṭaya ṣardı beden-i ʿuryānın 
Ṣan benefşe içine düşdi muḳaşşer bādām 
 
109b 
   IV 
Hecr ile geçmiş iken ḥāṣılı rūz u şeb-i ḥavż 
Cām-ı laʿliyle żiyālandı yine meşreb-i ḥavż 
Ḥaẓ idüp pertev-i rūyundan anuñ kevkeb-i ḥavż 
Oldı pā-būs-ı şerīfiyle müşerref leb-i ḥavż 
Buldı dīdār-i laṭīfiyle żiyā dīde-i cām 
 
   V 
Cāmlar ḥüsnine ḥayrān oluben göz dikdi 
Ṭāḳlar ḥıfẓı içün ḫiẕmetine bil bükdi 
Lūle-i āb sükūt itdi zebānın çekdi 
Merdüm-i çeşmim ayaġına revān ṣu dökdi 
Ki gerek ṣu dökile servin ayaġına müdām 
   VI 
Şāne el urmaġıla oldı perīşān gīsū 
Yine cemʿ oldı ne siḥr idi o çeşm-i cādū 
Yāre ṣābūn ezilüp sürdi revān pāyına rū 
Ṭās elin öpdi ḥased ḳıldı ḳara baġrını cū 
Yetdi ṣu cismine reşk aldı teninden ārām 
 
   VII 
Ḳıldı sevdā-zede āfāk[ı] o zülf-i pür-çīn 
Dāmen-ālūde cihān olalı pāyına ḳarīn 
Pertev-i mihr-i ruḫ-ı birle żiyālandı zemīn 
Kākülüñ şāne açıp ḳıldı hevāyı müşkīn 
Tīġ mūyın daġıdıp itdi yeri ʿanber-fām 
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   VIII 
Yüz cilā buldı yine ḥüsn ile yunup arınup 
Oldı pākīze melāḥatde meh-i bedre dönüp 
Gün gibi yine ṭulūʿ itdi şafaḳdan görinüp 
Çıḳdı ḥammāmdan ol perde-i çeşmüm ṣarınup 
Ṭutdı āsāyiş ile gūşe-i çeşmümde maḳām 
 
   VIII 
Ṣubḥ-ı kāẕibde görüp ṣubh ṣanurlar şafaḳı 
Farḳ ider mi ḳara cāhil o ḳara ile aḳı 
110a 
Süḫanuñ budur eṣaḥḥı sözümüñ mā-ṣadaḳı 
Ṣandılar kim ṣatılur dāne-i dürr-i ʿaraḳı 
Urup el kīseye çoḳlar idüp endīşe-i ḫām 
 
   VIII 
Çekeyin yāre Beyānī niçe hemyān naḳdin 
Dökeyin ayaġına eşk-i firāvān naḳdin 
Hep niåār eyleyeyin dīde-i giryān naḳdin 
Müzd-i ḥammāma Fużūlī vireyin cān naḳdin 
Ḳılmasun ṣarf-i zer ol serv-ḳad ü sīm-endām 
 
547. Ġazel-i Şehrī Muhammes-i Ṭıybī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
   I 
Olmadı maḥrem o gül-rūya dil-i meftūnumuz 
ʿAndelībi ebkem itdi āh-ı şīven-gūnumuz 
Gülşen-i dehri pür itdi aḳdı cūy-ı ḫūnumuz 
Āh kim açılmadı dil-i ġonçe-i maḥzūnumuz 
Degmedi bir ḫande-i bī-hūdeye mecnūnumuz 
 
   II 
Çīn-i zülf-i yāre meyl idüp ḫaṭālar eylerüz 
Ehl-i derdüz dāʾimā kesb-i belālar eylerüz 
Yārdan cevr isteyüp her dem recālar eylerüz 

                                                   
 547. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 43a.  
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Biz ṣafādan ġam çeküp ġamdan ṣafālar eylerüz 
İʿtibār-ı ḫalḳa uymaz şīve-i ḳānūnumuz 
 
   III 
Eylemez dünyā içün ehl-i maḥabbet kūşişi 
Yanmadur her bār sūz-ı derd ü miḥnetle işi 
Artar āh itdükçe dilde nār-ı ʿaşḳuñ tābişi 
Şuʿle pā-māli-i dūd olmaġla gitmez sūzişi 
Olmazuz muġber taṣaddur eylese mādūnumuz 
 
   IV 
Gāh çeşmüñ itdi ġāret naḳd-i ṣabr u ṭākati 
Geh nigāhuñ ḳıldı yaġmā māye-i emniyyeti 
Beẕl-i cān u dil ḳılup itdük egerçi diḳḳati 
Görmedüm ġamzeñ gibi cellād-ı kāfir-niʿmeti 
Eyledük sīr-āb-ı ḫūn olmaz daḫı memnūnumuz 

 

110b 
   V 
Ḫışmına ṭāḳat getürmez çeşmüñüñ şīr-i hizebr 
Ḳatl ider yüz biñ müselmān olsa ol bī-raḥm gebr 
Ṭıybi-i zār u perīşānı helāk itdi bu cebr 
Hem teġāfül hem enīs-i ġayr hem teklīf-i ṣabr 
N’itsün ey kāfir-teraḥḥum Şehri-i maġbūnumuz 
 
548. Ġazel-i Şehrī Muhammes-i Ṭıybī 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
   I 
Şerḥ idersem rāz-ı ʿaşḳı niçe faṣl u bāb olur 
Māniʿ-i māḳṣūd ammā arasan kem-yāb olur 
İşbu ḥālet ḫāne-ber-endāz-ı şeyḫ ü şāb olur 
Gāhi çeşm-i fitne-engīzüñ ki mest-i ḫˇāb olur  
Üstine ditrer ṭurur kāküllerüñ bī-tāb olur  
 
 

                                                   
 548. Dīvān-ı Ṭıybī Efendi, vr. 42b.  
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   II 
İdeli sūzān dili ruḫsārı tāb-ı reşkden 
Germdür ol Yūsuf-ı ḥüsnüm ḥicāb-ı reşkden 
Rūḥ-ı ṣad Yaʿḳūb der-hem pīç ü tāb-ı reşkden 
Cān virürsem girye-i pür-ıżṭırāb-ı reşkden  
Tā ḳıyāmet türbetüm gird-āb-ı zībaḳ āb olur 
 
   III 
Görmeyelden āftāb-ı ʿārıż-ı tābānuñı 
Ḳara dāġ itdi firāḳuñ ʿāşıḳ-ı nālānuñı 
Dil ki çekdi iştiyāḳ-ı bī-ḥad u pāyānuñı 
Bāde defʿ itmek ne mümkindür ġam-ı hicrānuñı  
Ol da cūş-ı giryeden çeşme gelince āb olur  
 
   IV 
Her ki bir ʿAẕrā-ʿiẕāruñ ola dilveş Vāmıḳı 
Cān niåār itmekle olsun ehl-i ʿaşḳuñ fāyıḳı 
Böyledür lā-büd şehīd-i çeşm-i mestüñ lāyıḳı 
Ārzū-yı tīr-i gamzeñ öldürür[se] ʿāşıḳı  
Tā-be-maḥşer meşhedi fevvāre-i ḫūn-āb olur  
 
   V 
Ṭıybi-i şeydā gibi ʿaşḳ ile olup dāstān 
Sīne-i pür-dāġına reşk ide gülzār-ı cinān 
Çāk çāk cismi olup ġıbṭa-baḫş-i gülsitān 
Tā ebed dāġ-ı derūnı görmesün rūy-ı ḫazān  
Her ki Şehrīveş bahār-ı ʿaşḳ ile şād-āb olur 

 
111a 
549. Nābī Efendi 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 

   I 
Bu gülsitānda benimçün ne gül ne şebnem var  
Bu çārsūda ne dād u sited ne dirhem var  

                                                   
 548. IIa, İdeli sūzān dili: Ey dili sūzān iden D.  
 548. IIe, zībaḳ: zanbaḳ D.  
 549. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, Th. 1. s. 142.  
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Ne ḳudret ü ne taṣarruf ne bīş ü ne kem var  
Ne ḳuvvet ü ne taʿayyun ne zaḫm ü merhem var  
Bu kār-ḫānede bilsem neyem benüm nem var 
 
    II  
Vücūd cūd-i İlâhī ḥayāt baḫş-ı Kerīm  
Nefes ʿaṭıyye-i Raḥmet kelām fażl-ı Ḳadīm  
Beden binā-yı Ḫuda rūḫ nefḫa-i Tekrīm  
Ḳuvā vedīʿa-i Ḳudret ḥavās vażʿ-i Ḥakīm  
Bu kār-ḫānede bilsem neyem benüm nem var 
 

    III 
Bu kār-ḫānede bir başḳa kār ü bārum yoḳ  
Ne varsa cümle anuñdur bir özge varum yoḳ 
Cihāna gelmede gitmekde iḫtiyārum yoḳ 
Benüm benüm diyecek elde bir medārum yoḳ 
Bu kār-ḫānede bilsem neyem benüm nem var 
 

    IV 
Zemīn bisāṭ-ı ḳader çarḫ ḫayme-i ʿaẓamet  
Nücūm-i åābit ü seyyār meşʿal-i Ḳudret  
Cihān netīce-i cūd-i ḫazāyin-Raḥmet  
Ṣahāyif-i ṣuver-i kevn nüsḫa-i Ḥikmet  
Bu kār-ḫānede bilsem neyem benüm nem var 
    V 
Vücūd ʿāriyetīdür ḥayāt emānetdür 
ʿİbāda daʿvi-i mülk iddiʿā-yi şirketdür  
Ḳuluñ vaẓīfesi teslīmdür iṭāʿatdür 
Baña ḳulum didügi luṭfdur ʿināyetdür  
Bu kār-ḫānede bilsem neyem benüm nem var 
 
   VI 
Benem faḳīr-i tehī-dest cūd Ḥaḳḳuñdur  
ʿAdem benüm ṣıfatumdur vücūd Ḥaḳḳuñdur 
Ẓuhūr u hesti vü būd u ne-būd Ḥaḳḳuñdur 
Temevvüc-i yem-i ġayb u şühūd Ḥaḳḳuñdur 
Bu kār-ḫānede bilsem neyem benüm nem var 
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   VII 
Taʿayyüşüm kerem-i sofra-i ʿaṭādandur 
Teneffüsüm nefes-i raḥmet-i Ḫudādandur 
Veẓāyifüm der-i inʿām-ı Kibriyādandur 
Revātibüm niʿam-ı maṭbaḫ-ı ḳażādandur 
Bu kār-ḫānede bilsem neyem benüm nem var 
 
    VIII 
Naṣībsiz alamam rızḳı ḫuşk ile terden  
Ne āsmān u zemīnden ne baḥr ile berden  
Gelür muḳadder olan o deñlü nuḳre vü zerden  
Ziyāde ḳabż idemem rızḳumı muḳadderden 
Bu kār-ḫānede bilsem neyem benüm nem var 
 
    IX 
Süṭūr-ı mevc-i ḥavādiå rüsūm-ı ḫāme-i ṣunʿ  
Cerīde-i dü cihān naḳş-ı kār-ḫāne-i ṣunʿ 
Libās-ı arż ü semā tār ü pūd-ı cāme-i ṣunʿ 
Şuḫūṣ-ı nās temāåīl-i şāh-nāme-i ṣunʿ 
Bu kār-hānede bilsem neyem benüm nem var 
  
   X 
Ṣabāḥı şām ü şeb-i tīreyi nehār idemem  
Hevāyı āteş ü āb ābı ḫāksār idemem  
Sipihri sākin ü kūhsārı bī-ḳarār idemem  
Ḫazānı kendü murādumca nev-bahār idemem  
Bu kār-ḫānede bilsem neyem benüm nem var 
 
   XI 
ʿAdemden itdi beni ḳudreti ber-āverde 
Ġıdāmı eyledi āmāde raḥm-ı māderde 
Nevāl-i ẓāhir ü bāṭınla itdi perverde 
Benümle çekdi ẓuhūr-i cemāline perde 
Bu kār-hānede bilsem neyem benüm nem var 
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    XII 
Tecelliyāt-ı Ḫudādur açılsa çeşm-i şuʿūr 
Teṭavvurāt-ı ʿavālim teceddüdāt-ı umūr 
Bürūz-ı genc-i ḫafīdür bu lücce-i pür-şūr 
Bu kār u bār-ı İlâhī bu ṭumṭurāk-ı zuhūr 
Bu kār-hānede bilsem neyem benüm nem var 
 
112a 
   XII 
 Gehī tehī vü gehī pür-ḫazāyin-i imkān 
Ṣuver-nümā-yı nevīn şīşe-ḫāne-i devrān 
Ġarīb mīve-feşānlıḳda Nābiyā her ān 
Bu köhne bāġ-ı perīşān hevā-yı rū-be-ḫazān 
Bu kār-hānede bilsem neyem benüm nem var 
 
550. Ġazel-i Rūḥī Muḫammes-i Nābī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
   I 
Dil māye-i sūdāger-i āb u gilümüzdür 
Kālā-yı sebük-bār-ı nefes ḥāṣılumuzdur 
Ḥayfā vü dirīġā ceres-i maḥmilümüzdür 
Endūh [u] ġamuñ hem-reh-i cān u dilümüzdür 
Ser-ḥaḍd-i beḳā ara yata menzilümüzdür 
 
   II 
Taḳvīm-i ġamuz cedvel-i eşk ile müretteb 
Ser-nāme-i derdüz ruḫ-ı zerd ile müẕehheb 
Maʿcūn-ı dilüz cüzʾ-i ḥaḳīḳatle mürekkeb 
Deryā-yı muḥīṭüz dür-i vaḥdetle leb-ā-leb 
Kevneyn iki cānibde iki sāḥilümüzdür 
 
   III 
Āşüfteleriz perde-ber-endāz-ı merāsim 
Yek-ṭavr-ı cünūnuz ne baḥār u ne mevāsim 
Ḳayd-ı ḫıred olmaz bize yek ẕerre mezāḥim 

                                                   
 550. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, Th. 2. S. 145 
 550. Ib, sebük-bār: sebük-tāz M. 
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Meydān-ı maḥabbetde şu dīvānelerüz kim 
Mecnūn-ı melāmet-zede eñ ʿākilümüzdür 
 
   IV 
Ne şekveger-i dey ve ne heveskār-ı bahāruz 
Ne daġdaġa-engīz-i temīz-i gül ü ḫāruz 
Ne dest-zen-i berg ne ḫˇāhişger-i bāruz 
Biz ṭālib-i esrār-ı nikāt-ı ḫaṭ-ı yāruz 
Ḥall eyleyenüñ bendesiyüz müşkilümüzdür 
 
   V 
İcrā ise Nābī ġarażuñ keştī-i Nūḥı 
Eyle nefes-i ṣubḥdan ümmīd-i fütūḥı 
İtsün seni daʿvāya cerī cām-ı ṣabūḥı 
Aġyār elemin çekme yapış zülfine Rūḥī 
Menʿ eylemege cān mı var ḳātilümüzdür 

 

112b 
551. Ġazel-i Bahāyī Muḫammes-i Nābī   
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
   I 
Fiġān itmek midür āyīn-i mader-zāduñ ey bülbül 
Ki gitmez gülşene varsañ bile feryāduñ ey bülbül 
Müdārādur gibi aġyār ile muʿtāduñ ey bülbül 
Hirāsān olmasa gülden dil-i nā-şāduñ ey bülbül 
Neler eylerdi ḫāra āh-ı āteş-zāduñ ey bülbül 
 
   II 
Nevā perdāzısın faṣl-ı bahār-ı ṣaḥn-ı gülzāruñ 
ʿAceb şūrīdedür inkār olınmaz ḥüsn-i eṭvāruñ 
Degül ḫālī eåerden āh-ı serdüñ çeşm-i bīdāruñ 
Dil-i dil-dārı nerm itmiş işitdüm nāle vü zāruñ 
ʿAceb kim ṭaşa teʾåīr eylemiş feryāduñ ey bülbül 
 
 

                                                   
 551. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, Th. 3. s. 147. 



Gülçiçek AKÇAY 

441 
 

   III 
Fīġān-ı ehl-i ḥālet nerm iderken ḫāṭır-ı yārı 
Niyāz erbābınuñ teʾåīr iderken nāle vü zārı 
ʿAceb bilsem neden sūz-ı derūnuñ eylemez kārı 
Ne tesḫīr itdi gülzārı ne urdı āteşe ḫārı 
Yine ṭurmaz oḳursın rūz u şeb evrāduñ ey bülbül 
 
   IV 
Şirişk-i ḥasretüñle itme ferş-i ʿālemi gül-gūn 
Edā eyler murāduñ çarḫ ider bir gün seni memnūn 
Cefā-yı ḫārdan ṭutma dil-i pür-şevḳüñi maḥzūn 
Güle olur n’olursa yoḫsa āḫir gerdiş-i gerdūn 
Gelür bir dem ki alur ḫār elinden dāduñ ey bülbül 
 
   V 
ʿAceb bir kerre maḫmūr olmaduñ cām-ı nedāmetden  
Güẕer nā-mümkin oldı saña kūy-ı istiḳāmetden 
Alınmaz dāmenüñ Nābī gibi dest-i melāmetden 
Çekil sen daḫı kūy-ı derde gülzār-ı selāmetden 
Bahāyīveş çekildi ʿaşḳ ile çün aduñ ey bülbül 
 
552. Ġazel-i Fużūlī Muḫammes-i Nābī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
   I 
İdüp meyl-i sitem eşk ile āh alma gedālardan 
Ṣaḳın ey nev-nihālüm nā-sezā āb u hevālardan 
Yazuḳdur dūr ṭutma cām-ı luṭfuñ mübtelālardan 
Kerem ḳıl kesme sāḳī iltifātuñ bī-nevālardan 
Elüñden geldügi ḫayrı dirīġ itme gedālardan 
 
113a 
   II 
Hele kām-ı sipihr üzre biz olduḳ ġuṣṣa pā-māli 
Çekildük ġurbete olduḳ viṣāl-i yārdan ḫālī  
ʿAceb ḥāṣıl mıdur hem-ṣoḥbeṭān-ı ʿaşḳuñ āmāli 

                                                   
 552. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, Th. 4. s. 148. 
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Ṣabā kuyında dil-dāruñ nedür üftādeler ḥāli 
Bizüm yirden gelürseñ bir ḫaber ver āşnālardan 
 

   III 
Felek sedd olsa virmez dīde-i ḫūn-pāşa temkīni 
Ne deñlü tūtiyā virseñ ḳurutmaz çeşm-i nemgīni 
Gel aġlatma ʿilāc-ı nā-pesendüñle bu ġamgīni 
Ṭabībā ḫāk-i kūy-i yārdandur eşk teskīni  
Baña arturma zaḥmet göz yaşardur tūtiyālardan 
 
   IV 
Tehī-destān-ı künc-i ġurbetüz berg-i nevāmuz yoḳ 
Nevāl-i vaṣldan ġayri nevāle iştihāmuz yoḳ 
Ḫayāl-i ḫāl-i müşk-āgīnden ġayrı ġıdāmuz yoḳ 
Esīr-i ġurbetüz biz senden özge āşnāmuz yoḳ 
Ayaġuñ kesme başuñçün bizüm miḥnet-serālardan 
 
 
   V 
Derūnuñ Nābiyā āyīne-i ruḫsār-ı rāz eyle 
Dilüñ tenvīr-i āteş-ḫāne-i sūz u güdāz eyle 
Lebüñ tekrār ḥarf-i vaṣlda ḫˇāhiş-ṭırāẓ eyle 
Fużūlī nāzenīnler görseñ iẓhār-ı niyāz eyle  
Teraḥḥum umsa ʿayb olmaz gedālar pādşālardan 
 
553. Gazel-i Ḳadrī Muḫammes-i Żamīrī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
   I 
İdüp īḳāż-ı fitne dīde-i mekkāra yüz virdüñ 
Göñülden ṣabrı alduñ ġamze-i ḫūn-ḫˇāra yüz virdüñ 
Naẓardan düşdi bülbül sen gül-i ter ḫˇāra yüz virdüñ 
Çıḳarduñ başa cānā bāliş-i zer-kāra yüz virdüñ 
Ḳoparduñ fitneler yir yir ḫaṭ-ı jengāra yüz virdüñ 
 
   II 
Leṭāfet var ser-ā-pā ḳāmet-i mevzūn nihālinde 
Görinür ehl-i ʿaşḳa dām u dāne ḫaṭṭ u ḫālinde 

                                                   
 552. Vb, tenvīr: tenevvür M.  
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Yine iḳlīm-i ḥüsn olmaḳ diler ruḫsār-ı ālinde 
Hemān bir dāneyem dir cennet-i bāġ-ı cemālinde 
O hindū-yı siyeh-rū ḫāl-i ʿanber-bāra yüz virdüñ 

 

113b 
   III 
Dirīġā ʿāşıḳ-ı zārı bıraḳduñ bister-i ḫāke  
Nigāh it cism-i ṣad çākümle ḫūn-ı çeşm-i nemnāke 
ʿAceb mi sūz-ı dilden çıḳsa āhum evc-i eflāke 
Gelür būs itmege ṣarḳar o ruḫsār-ı ʿaraḳnāke  
Ḫaṭā itdüñ şehā ol ṭurrā-i ṭarrāra yüz virdüñ 
 
   IV 
Niçe demdür senüñ ḥayrān-ı ser-gerdānunam cānā 
Feżāy[a] çihre ṣalduñ eyledüñ Mecnūn gibi şeydā 
Cihānda ḥüsn ile mümtāz [u] bī-mānend iken ammā 
Çıḳardı naḳşuñı ey pādşāh-ı mülk-i istiġnā 
O ṣūret uġrısı āyīne-i ġaddāra yüz virdüñ 
 
   V 
Żamīrīyem reh-i vuṣlatda oldum zār [u] āvāre 
Teraḥḥum ḳılmaduñ bir kez dil-i mecrūḥ-ı bīmāra  
Fiġān u nāle teʾåīr eylemez mi sen cefākāra 
Elüñ ḳo sīne-i inṣāfa gel kim Ḳadri-i zāra 
Aña bir dest-būsuñ virmedüñ aġyāra yüz virdüñ 
 
554. Ġazel-i Bahāyī Muḫammes-i Nāʾilī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
   I 
Hirās-ı fitne ṣalduñ dehre ey bī-dād n’eylersin 
Ḳoparduñ yir yir āşūb-ı ḳıyāmet-zād n’eylersin 
Perīşānlıḳlar itdüñ nev-be-nev icād n’eylersin 
Daġıtduñ hˇāb-ı nāz-ı yārı ey feryād n’eylersin 
İdüp fitneyle dünyāyı ḫarāb-ābād n’eylersin 
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    II 
Vücūduñ eylemiş ḥikmet-şinās-ı ʿālem-i bālā 
Arisṭālīs-i ʿaṣr u naḳd-i vaḳt-i Bū ʿAlī Sīnā 
Benānuñ ḥall-i rāz-ı müşkilātın nabż idüp ḥaḳḳā 
İdersin gerçi her derde ṭabībüm bir devā ammā 
Cünūn-ı ehl-i ʿaşḳ olınca māder-zād n’eylersin 
 
    III 
Nihāndur būy-ı fitne tār-ı ʿanber-fām-ı zülfüñde 
Niçe ṣubḥ-ı ḳıyāmet muḫtefīdür şām-ı zülfüñde 
114a 
Dimāġ-āşüftedür cān ārzū-yı kām-ı zülfüñde 
Dil-i mecrūḥuma raḥm eyle ḳalsın dām-ı zülfüñde 
Şikeste-bāl olan murġı idüp āzād n’eylersin 
 
    IV 
Bulup pervāza ruḫṣat rūzgāra ʿişveler ṣatduñ 
Perīşān etmege cemʿiyyet-i ʿuşşākı cān atduñ 
Ne āl itdüñse itdüñ murġ-ı cānı dāma uġratduñ 
Varup gīsū-yı zülf-i yārı biri birine ḳatduñ 
Yine bir fitne taḥrīk eyledüñ ey bād n’eylersin 
 
   V 
Ne ṣūret kim çekersin cān baġışlarsın Mesīḥ-āsā 
Olur ḥayrān-ı kāruñ mū-şikāfān-ı yed-i beyżā 
Bu ṣan’atde ne Erjeng ne Mānīdür saña hem-tā 
Güzel taṣvīr edersün ḫāl u ḫaṭṭ-ı dil-beri ammā 
Füsūn [u] fitneye geldükçe ey Bihzād n’eylersin 
 
   VI 
Zemīn naṭʿ-ı siyāsetgāh-ı dil seyf-i każā mübrem 
Zebān dem-beste dil medhūş-ı ḥayret dīdeler pür-nem  
Hevā-yı ʿaşḳ şūr-efken maḥabbet gālibā muḥkem 
Şehīd-i tīġ-ı ʿaşḳ-ı yārdur ser-cümle-i ʿālem 
Urup şemşīre dest ey ġamze-i cellād n’eylersin  
 

                                                   
 554. VIb, dem-beste dil medhūş ḥayret-i: hāmūş-ı hayret sīne sūzān D.   
 554. VIc, ġālibā: ġālib ü D.  
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    VII 
Olursın Nāʾilīveş gördügüñ maḥbūba efkende 
Metāʿ-ı ṣabruñı tārāc ider her ṭıfl-ı nāzende 
Maḥabbet pür-elem esbāb-ı cem’iyyet perākende 
Bahāyīveş degülsin ḳābil-i feyż-i ṣafā sen de 
Tekellüf ber-ṭaraf ey ḫāṭır-ı nā-şād n’eylersin  
 
555. Ġazel-i Necātī Muḫammes-i Bāḳī 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
   I 
Rāʾyet-i fitne çeküp ol ḳad-i dil-cū begler      
Üşdiler yanına her şūḫ-ı cefā-ḫū begler       
Bir yire geldi yine ġamzesi cādū begler 
Bir alāy oldı perī şīvelü āhū begler        
Gözi āhūlaruñ ālāyına yāhū begler 

 

114b 
556. Ġazel-i Murādī  
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Efendim luṭf-ı cevrüñ baḫşını baḫş it fuḳarāya 
Keremler şānına şāyestedür sen gibi reyyāna 
 
Çerāġ-ı ṣad hezāruñdur bu ben bir de gedā olsun 
Efendim ḫāk-i pāyuñ lā-cerem kimyā-yı insāna 
 
 

                                                   
 554. VIIb, tārāc: tālān D. 
 554. VIIc, pür-elem: gam-fezā D. 
 555. Bâkî Dîvânı, Msm. 8. s. 70. 
 555. Ic, yine: nice D. 
 555. I, Bâkî Dîvânı’nda altı bent olarak yer alan tahmisin ilk bentten sonraki kısmı mecmuaya 
alınmamıştır. 
 556. İmlası ve üslubu bakımından diğer şiirlerden zayıf olan bu şiirde anlayamadığımız noktalar 
hakkında herhangi bir tahmin yürütemediğimizden tashih ve tamir yoluna gitmedik. 
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 pertevüñ ancaḳ olur ise Ḥātem-i Ṭayydur 
Bulınmaz miål [ü] mānendüñ emānet ola Sübḥāna  
 
Cihān içre ʿömürler sür efendiñ cāvidān olsun 
ʿAdūlar rūy-māl itsün hemān bu seng-i eyvāna 
 
Murādīnüñ ʿaceb bundan murādı ne ki dirlerse 
Efendim rindān añlar kemāl ile ẓarīfāne 
 
Şükr be-terāzū-yı veẓāret ber-keş 
Şev hem-reh-i bülbül be-leb-i her mehveş 
  
557. Murādī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
ʿAhdinde zemīn mezraʿa-i toḫm-ı ʿadālet 
Rūzında felek dāʾire-i emn ü emāndur 
 
Bir fitne bulınmaz arasan olduġı yiri 
Var ise yine ġamze-i fettān-ı bütāndur 
 
Göstermeye bir ferd-i Ḫuḍā ʿālemi sensiz 
Zīrā ki vücūduñ sebeb-i emn ü emāndur 
 
Hem daḫı emīn-ṣurre olup eyledi iḥcāc 
Kim aña bahā mā-ḥaṣalı kevn [ü] mekāndur 
 
Ne kān ider ol itdügi iḥcāc[ı] ne deryā 
Gerçi ki kef-i dest ne deryā vü ne kāndur 
 
Ol mīr-i mükerrem ki kef-i dest-i keremde 
Ḫurşīd-i zer-efşān gibi meşhūr-ı cihāndur 
 
Çoḳ vālī gelüp itmedi hīç böyle bir iḥcāc 
Her birleri zuʿmınca fülān ibni fülāndır 
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Ṣıdḳ ile duʿā eyle Murādī ola maḳbūl 
Taʿrīfe anı çāre hemān ṭayy-ı liṣāndur 

 

115a 
558. Ġazel-i Nedīm Muḫammes-i Vehbī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
  I 
Bintü’l-ʿineb ki gül gibi rengīn beñizlidür 
Bir ẕevḳ esīri cāriyedür İngilizlidür 
Her meşrebüñ muvāfıḳı yārān aġızlıdur 
Ẓann itme duḫter-i rezi rind ile gizlidür 
Anuñla şeyḫ efendi de babalı ḳızlıdur 
 
  II 
Rez duḫteri olınca pes-i cāmdan ʿayān 
Sāḳiye ḳanı ḳaynaşup oldı bedenle cān 
Olsa ʿaceb mi vāḳıf-ı şen remzi der-miyān 
Duḫt-ı ʿineb ki muġ-beçenün ṭıbḳıdur hemān 
Bir meşrebi güşādece ḳızdur Saḳızlıdur 
 
  III 
Gördükçe cilve-i feres-i bād-pāyuñı 
Seyr eyledükçe cünbiş-i ṭāḳat-rübāyuñı 
Kuḥl eyleyüp ġubār-ı reh-i cilve cāyuñı 
Giçmez yolından öpmeyicek naḳş-ı pāyuñı 
Üftādeñ ey niḥāl-i çemen yollı izlidür 
 
  IV 
Maḫmūrlıḳ ile şeyḫüñ olup desti mürteʿiş 
Taḫṣīṣ-i nuḳlüñ adını perhīz eylemiş 
Ṣūretde bīm-i Ḥaḳḳı idüp māye-i ṭapiş 
Zāhid Saḳız şarābını pinhān çeküp dimiş 
Bīgāne içmesün bu ṣudan kim saḳızlıdur 

                                                   
 558. Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni, Th. 5. s. 486.  
 558. IIc, vāḳıf-ı: vāfiḳ-ı D.  
 558. IId, Duḫt-ı ʿineb: Bintü’l-ʿineb D. / ṭıbḳıdur: ṭabʿıdur D. 
 558. IIIb, ṭāḳat-rübāyuñı: ṭāḳat rebābuñı D. 
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  V 
ʿAşḳ itdi çeşm-i ʿāşıḳı müştāḳ-ı baḥr-i eşk 
Ḳıldı ḥabāb günbed-i nüh ṭāḳı baḥr-i eşk 
Ġark eyledi sefāyin-i āfāḳı baḥr-i eşk 
İtdi sefīd dīde-i ʿuşşāḳı baḥr-i eşk 
Ol ḳıç levendi şūḫ meger Aḳdeñizlidür 
 
  VI 
Meşşāṭa-ı bahār idüp feyż-i ḫurremi 
Dārü’s-sürūr eyledi gülzār-ı ʿālemi 
115b 
Ḳoyup nişān jāleden elmās ḫātemi 
Bülbül aġırlıḳ itse n’ola naḳd-i şeb-nemi 
Ebkār-ı ġonçe ḫayli çemenli çeyizlidür 
 
  VII 
Ḫūn oldı ser-nüvişti dil-i bī-taḥammülüñ 
Çıḳmaz derūnumuzdaki sevdā-yı süñbülüñ 
Āteş-zen olsa ḫāne-i cān-ı teġāfülüñ 
Ḫākister olsa ten yine sevdā-yı kākülüñ 
Mānend-i cevher āyine-i dilde gizlidür 
 
  VIII 
Vehbī sipāhi söyle sözüñ kim dil-i selīm 
Kādir midür ki naẓm ide böyle dür-i naẓīm 
Nāmı ṭokuza çıḳsa da mānende-i Kelīm 
Bu heşt beyt-i [pāk] ile ḥayfā ki Nedīm 
İmżā-yı belāġate kilküñ sekizlidür 

                                                   
558. Va, ʿāşıḳı müştāḳ-ı: ʿāşıḳa müştāḳ D. 
558. V, Bu bentten sonra Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni’nde olup mecmuada 
yer almayan bent şudur: 

Çün oldı ser-nüvişti-i dil-i bī-taḥammülüñ 
Çıḳmaz derunumuzdaki sevda-yı kākülüñ 
Āteş-zen olsa ḫāne-i cāna teġāfülüñ 
Ḫākister olsa en yine esrār-ı kākülüñ 
Mānend-i cevher āyīne-i dilde gizlüdür 
558. VIe, çeyizlidür: çegizlidür M. 
558. VII, Bu bent Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni’nde yoktur.  
558. VIIIa, selīm: şekīm M. 
558. VIIId, ḥayfā: ḥaḳḳā D. 
 558. VIIIe, İmżā-yı: İmżāger-i D. 
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559. [Ġazel-i] Nedīm Muḫammes-i [ʿĀṣım] 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
  I 
Ey ḳaşı yā yüzüñ beri dönmez misin daḫı 
Ḥüsnüñ zevāle irdi düşünmez misin daḫı 
Seng-i teʾessüf ile dögünmez misin daḫı 
Ebr-i siyāh-ı şermi bürünmez misin daḫı 
Ey ġurre-i ümīd görünmez misin daḫı 
 
  II 
Ḳanı o giceler o ṭarablar terāneler 
Yir yir ṣaḍā virür idi çeng ü çeġāneler 
Muṭrib ṣaçardı meclise gūyā zebāneler 
Bilmem nic’oldı āh o ʿayş u şebāneler 
Ey def añup o vaḳti dögünmez misin daḫı 
 
  III 
Kāfir ḳızı tükenmedi mi mātem-i peder 
Tā key geyin ḳuşan niçe bir renciş ü keder 
116a 
Çıḳar siyāh cāmeñi gey cāme-i diger 
Virüp düzen ḳaşuña urun seng-i vesmeler 
Sāġar çeküp ḳızılca sürünmez misin daḫı 
 
  IV 
Dil-berle mā-cerānı yeter ṣaḳladuñ Nedīm 
ʿĀṣım miåāli söyle ṣaḳın çekme ẕerre bīm 
Olsun hezār ġıbṭa ile ḥāsid-i leʾīm 
Gendüm gibi ḳo sīnesini eylesün dü-nīm 
Naḳl eyleyüp biraz da ögünmez misin daḫı 

                                                   
559. Âsım Ârif-zāde Divançesi,  Th. 4. s. 116.  
559. IIIe, Bu bentten sonra Âsım Ârif-zāde Divançesi’nde olup mecmuada yer almayan bent 
şudur: 

Yā sen ne saḫt-āteş imişsiñ göñül meger 
İṭfā vü nerm eylemedi seni eşk-i ter 
Ḫālā ta‘accüb etmedeyim ser-te-ser yer yer 
Gitdikçe sende artmada yer yer şerāreler 
Ġarḳ olduñ eşk-i ḫūna sögünmez misin daḫi  
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560. [Ġazel-i Nedīm] Muḫammes-i [ʿĀṣım] 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
  I 
Bizi āzürde itdüñ ġayrı var hem-bezm-i aġyār ol 
Ṣabāḥ-ı ḥaşr olınca rūy-ı rāḥat görme bīzār ol 
Nedür bu ḫˇāb-ı mestī tā-be-key bir laḥẓa hüşyār ol 
Hücūm-ı nāle-i şeb-gīrden ẓālim ḫaberdār ol 
Beni bīmār-ı hicrān eyledüñ sen daḫı bīmār ol 
 
  II 
ʿAraḳlar cebhesinden tā gelū-yı ṣāfa dek inmiş 
Dökilmiş nāz u şīve dāmen-i zer-bāfa dek inmiş 
Perīşān ṭurralar çaḳ sīne-i şeffāfa dek inmiş 
Açılmış tügmeler çāk-i giribān nāfa dek inmiş 
Buña ṣabr olınur mı zāhidā sen ʿāşıḳ-ı zār ol 
  III 
Bizi leb-rīz-i [ḥasret] eyleme ey çeşm-i ḫışm-ālūd 
Bisāṭ-ı ʿişret āmāde aḥibbā cümleten mevcūd 
Saña teklīf ü ibrām itmezüz ey merḥamet-nā-būd 
Hemān ser-meclis-i rindāna gelmeñdür senüñ maḳṣūd 
Gel ey bīgāne-meşreb bāde içmezseñ ḳadeḥkār ol 
 
   IV 
Helāk itdi bizi elmās-pāre deşneler yir yir 
ʿAceb ʿāşıḳ-küş olduñ bī-emān olduñ yeter āḫir 
116b 
Ne cevr eylerseñ eyle rāżıyam ey dīdesi ṣāḥir 
Varup bir derdmendi aldayup mekr itme ey kāfir 
Dilerseñ ādem öldür yara kes ḳan iç ciger-ḫˇār ol 
 
   V 
Felek iḳbālüñe idbāruña şimdengirü laʿnet 
Baña ḳan yutdurursın çekdürürsin cürʿa-i ḥasret 

                                                   
 560. Âsım Ârif-zāde Divançesi, Th. 2. s. 113.  
 560. Ic, mestī: hestī D. 
 560. IIe, bīmār: bīdār D.  
 560. IVd, ey: tek D. 
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Müzeyyen tāze sāḳīler müheyyā meclis-i ʿişret 
Ola cānāne vü peymāne de el virmeye vuṣlat 
Nedür bu cevrüñ adı ey sipihr-i dūn nigūnsār ol 
 
   VI 
Zamānlardur firāş-ı ġamdadur bu ḫaste-i hicrān 
Dirīġ itme meded bīhūde luṭfuñ ey ṭabīb-i cān 
Olup leb-beste bālīn-i elemde ʿĀṣım-ı giryān 
Nedīmānuñ budur ancaḳ sözi ey āfet-i devrān 
Gözüñ gibi beni bīmār ḳılduñ sen de bīmār ol 
 
561. Nedīm 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
   I 
Kimlerüñ çeşmine ol sīne bugün nūr oldı 
Nereye gitdi o her-cāyi o meh-pāre ʿaceb 
Kimlerüñ yāresine merhem-i kāfūr oldı 
Ḳandedür ḳande o ẓālim o sitemkāre ʿaceb 
   II 
Tār olup māhveşüm çeşmüme sensiz ʿālem 
Gice tā ṣubḥa dek aġlatdı beni derd ü elem 
Fikr ü ġam cānıma kār eyledi bilmem bilmem 
Āh her-cāyi koculduñ mı ki aġyāra ʿaceb 
 
   III 
Naġme-i çenge bedel diñler iken nāle vü āh 
Hecr-i sāḳi yetişürken baña derd-i cāngāh 
Bir ṭarafdan daḫı ey seng-dil ey baḫt-ı siyāh 
Sen mi urduñ bu gice şīşemi dīvāra ʿaceb 
 
   IV 
Meclis-i Cem ḳurılaldan olagelmiş elbet 
Cāmdan ṣoñra birer būse virilmek ʿādet 

                                                   
 561. Nedîm Dîvânı, Ms. 13. s. 226. 
 561. Ia, bugün: bu şeb D. 

 561. IIa, olup māhveşüm: olur görmez isem D.  
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117a 
Bāri sen ey nigeh-i ḥasret idüp bir cürʾet 
Şunı bir söyleseñ olmaz mı ḳadeḥkāra ʿaceb 
 
   V 
Varup ol derd-şinās-ı dil ü cānı görsem 
Ḫāk-i pāyine Nedīmā yine yüzler sürsem 
Gizlice arasam aġzın lebin emsem ṣorsam 
Hīç bir çāre bilür mi dil-i bīmāra ʿaceb 
 
562. ʿĀṣım 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
   I 
Niye küsdi niye incindi dil-i zāra ʿaceb 
Āh bilmem ki ne oldı o sitemkāra ʿaceb 
Niçe aylar niçe yıllar güẕerān itmekde  
Bāri bir gün bize gelmez mi o meh-pāre ʿaceb 
 
   II 
Batdı gün gitdi gelüp ḫaṭṭ-ı siyāhı ḥayfā  
Niçe bir būsesin imsāk eder ol meh āyā  
İreyor neyyir-i ruḫsārı ġurūba zīrā  
Daʿvet itmez mi bizi bir gece ifṭāra ʿaceb 
 
   III 
Aġzımuñ dadını bozdı felek-i kec-ḥaṣlet  
Telḫ-kām itdi beni ḳıldı esīr-i fürḳat  
Cüst ü cū itmedeyim aġlayaraḳ her sāʿat  
Nereye gitti görinmez o şeker-pāre ʿaceb 
 
   IV 
Nereye gitse gerekdür o sebīke-gerden  
Nedür aṣlı vireyor kendüye ġayetde düzen 

                                                   
 562. Âsım Ârif-zāde Divançesi, Msm. 2. s. 106.  
 562. Ic, yıllar: günler D.  
 562. IVa-b, Bu iki dize Âsım Ârif-zāde Divançesi’nde boş bırakılmıştır. Dipnota “Her iki 
nüshada da bu bendin ilk iki mısraı eksiktir.” kaydı düşülmüştür.  
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Ḳanġı ġam-ḫāneyi rūşen idecekdür rūşen  
Yoḳsa daʿvetli midür ḫāne-i aġyāra ʿaceb 
 
   V 
Öldürür ādemi pür-çīn o ġażablarla geçiş  
Ne bu bīgāne edālar nedür ol tünd reviş  
Reh-güẕārında eger görse ider ḫayli çıḳış  
Ne olur virse selām ʿĀṣım-ı nā-çāra ʿaceb 
 
563. Maḫtūmī 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
   I 
Ḥüsn ü bahāya mālik idüm bir zamān ile 
Çoḳ āşnāya mālik idüm bir zamān ile 
Uġrayamazdı Ehremen-i ġuṣṣa yanuma 
Birḳaç duʿāya mālik idüm bir zamān ile 

 

117b 
   II 
Çāk itme kendini ey ṣadef-i muʿteber-güher 
Ḫāk-i der içün aġlayayum ḳoy beni yeter 
Sen bir güherden ayrılup olduñsa der-be-der 
Ben kīmyāya mālik idüm bir zamān ile 
 
   III 
Ben ẕerre-i ḥaḳīr idüm ol āftāb idi 
Her bir suʾāle ġamzesi ḥāżır-cevāb idi 
Ḫūb idi nükte-dān idi ʿālī-cenāb idi 
Bir dil-rübāya mālik idüm bir zamān ile 
 
   IV 
Sehv ile itse yār baña bir nigāh-ı nāz 
Derḥāl olurdı ḫande-künān ʿöẕr-ḫˇāh-ı nāz 
Fermānuma muṭīʿ idi cümle sipāḥ-ı nāz 

                                                   
 562. IVc, rūşen idecekdür: bilmem edecekdir D.  
 563. Vahîd Mahtûmî Hayatı; Eserleri, Edebî Kişiliği ve Eserlerinin Tenkidli Metni, Mr. 83. s. 
535.  
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Mülk-i vefāya mālik idüm bir zamān ile 
 
   V 
Maḫtūmi şimdi fülk-i yem-i ibtilā benem 
Deryā-yı ġamda ġavṭa uran āşnā benem 
Çehre-figār-ı sille-i mevc-i cefā benem 
Baḥr-ı ṣafāya mālik idüm bir zamān ile 
 
564. Vehbī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
   I 
Var mı ḫaberüñ söyle meded ey dil-i şeydā 
Kimdür şu levendāne-reviş tāze kimüñdür 
Ṣaḳlarsıñ anı bāri ne var eyleseñ inhā 
Ardınca giçen duḫter-i ṭannāz kimüñdür 
 
   II 
Bir serv hevāsı ile dün gülşene gitdüm 
Bir gül hevesiyle bugün ʿazm-ı çemen itdüm 
Mest itdi beni bāġda bir naġme işitdüm 
Bülbül mi öter āh şu āvāze kimüñdür 
 
   II 
Cān naḳdi ile olmış iken aña ḫarīdār 
Engel girüp aramıza el virmedi bāzār 
Bir bād-ı hevā görmedüm aṣlā dimiş o yār 
Destindeki āyīneli yelpāze kimüñdür 
 
   III 
Gerdūne-i naḫvetle yine giçdüñ a kāfir 
Ardınca gözüm döndi tekerlek gibi fır fır 
Mecnūna dönüp didi nice ʿaḳl-ı müsāfir  
Leylī mi giçer yoḳsa bu cemmāze kimüñdür 

                                                   
 563, Vc, sille-i: silsile D.  
 564. Bu şarkının ilk ve son beyitleri Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni, s. 684’de 
kıt’a olarak yer almıştır. Diğer beyit/bendler eserde yoktur.  
 564. II2d, āvāze: āġāza M.  
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   IV 
Bu kākül-i būyā ile ol ʿārıż-ı zībā 
Müstaġni-i meşşāṭa imiş añladuñ ammā 
Ḥayretde ḳodı Vehbi-i āşüfteyi ammā 
Bu ġāliyetü’l-misk kimüñ ġāze kimüñdür 

 

118a 
565. ʿĀṣım 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
   I 
Bilmem şu giçen şūh-ı cefākār kimüñdür 
Bilmez misin ey dil o sitemkār kimüñdür 
Teşrīfi ile kimleri şādān idecekdür 
Kimdür ʿacabā ol gözi mekkār kimüñdür 
   II 
Kāfir ḳızı oynāşlaruñ oldı hüveydā 
Yoḳdur diyü dostum ḳasem itdüñ bize cānā 
Süllemdeki bīgāne pabuç söyle nedür yā 
Al nīm-ten ile büzme şu destār kimüñdür 
 
   III 
Gördüm güẕerān eyleyüp üç çifte ḳayıḳla 
Yatmış ḳıça biñ şīve ile giçme çubuḳla 
Deryā-yı kerākeyle levendāne ṣarıḳla 
Aldı beni ġāyetde o dil-dār kimüñdür 
 
   IV 
Baḳ ġāliye vü ġāze ile rūy-ı nigāra 
Geymiş yine bal rengi gümüş tügmeli ḫāre 
Biñ ṭatlu reviş gösteriyor bu dil-i zāra 
ʿĀṣım ʿaceb ol laʿl-i şeker-bār kimüñdür 
 

                                                   
 565. Âsım Ârif-zāde Divançesi. Ms. 4. s. 108. 
 565. Id, ʿacebā ol gözi: ʿaceb ol gözleri D.  
 565. IIc, bīgāne pābūç söyle nedür yā: bī-gāne pā-pūşlar nedir ammā D. 
 565. IId, al: ol D.  
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566. ʿĀṣım 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
   I 
Dil-teşne olan laʿlüñe ḳansun mı efendim 
Ādem saña ṭoysun mı uṣansun mı efendim 
Ḥaḳḳumda ne söylerse inanma ṣaḳın aʿdā 
Düşmen kişiye hīç eyü ṣansun mı efendim 
 
   II 
Gel ʿahdüñe ṭur ol bu gice ḳavlüñe ṣādıḳ 
Kiẕb eylemek ey şūḫ degül şānuña lāyıḳ 
Aldatma tedārükli bulunsun dil-i ʿāşıḳ 
Teşrīfüñe gerçekden inansun mı efendim 
 
   III 
İnṣāf nedür bilmeyici şūḫ-ı cefākār 
Ey raġm idici ʿāşık-ı şeydāsına her bār 
Lāyıḳ mı ṭoyunca ala şeftāluñı aġyār 
ʿĀṣım ḳuluñuñ aġzı ṣulansun mı efendim   

 
118b 
567. Feresiyye-i Ḥāmī  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Dehen-i nāʾire-i ḫāme-i ḫūn-āba niåār    
Bu ṭarīḳ ile olur şekve ṭırāzuñ ile bār  
  
Derdine çāre ümīdiyle bu ʿabd-ı güstāḫ    
ʿArż-ı ḥāl eyledi ey āṣaf-ı ʿālī-miḳdār  
  
Bir atum var ki mecmūʿa-i esḳām u ʿilel 
Mūy-ı endāmı ḳadar ʿayb teninde der-kār  
  
 

                                                   
 566. Âsım Ârif-zāde Divançesi. Ms. 7. s. 111. 
 567. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, K. 4. Bu kaside mecmuada 118b’den itibaren derkenara 
yazılmıştır. 
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Sinn ü sālin dir iseñ tāze cüvāndur ancaḳ    
Ṭay imiş bu daḫı Tīmūr idicek Rūma güẕār  
 
Bir niçe ʿömr-i ṭabīʿīyi tecāvüz itmiş      
Ḥükemā ḳavlini ibṭāle olur ṭurfe medār  
  
Ḳapacaḳ nesne eger bulmasa kendin ıṣırır    
Devletin daḫı deper itse ḳafasında ḳarār    
  
Pīrlikden o ḳadar cismi raḳīḳ olmış kim     
Sāyis itmez üzilür çaldı diyü gice tīmār    
  
Żaʿf-ı pīrī anı bir ḳālıba ifrāġ itmiş  
Ki uçar ḫas gibi ṣaḥrāda doḳınsa iʿṣār  

 
Naḳş-ı sümmünden eåer mi görinür sāye gibi    
Berḳ-ı nūr[ı] yek Hicāz üzre iderse reftār? 
 
Līk dendān mı var aġzında eger dişlese de    
Elüñi ṣıḳdı ẓarāfetle ṣanursın dil-dār  
  
O ḳadar ʿużv-ı ḫabīåinde tenāsüb nā-būd    
Çār ḫas-pāreye giçmiş gibi bir tāze ḫıyār  
  
Egerüñ bār-ı girānına taḥammül mi ider    
Dūşına zengi degül belki olur sāyisi bār  
 
 Çıḳarur ʿaynı ile arpayı yoḳ hāżimesi    

Yudar elbette yine virseñ tekrār  
  
 

                                                   
 567. 5a. itmiş: ḳılmış D.  
 567. 7a,  Pīrlikden: Pirliginden D.  
 567. 7, Bu beyitten sonrası 119a’nın derkenarındadır. 
 567. 8b, uçar ḫas: uçarmış M. 
 567. 12b, sāyisi: sāyesi M. 
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Bu cihetle ḳuluña var hele vāfir nefʿi  
Bir yem arpa irişür aña şühūr-ı bisyār  
  
Pīrlükden ṭutamaz kendüyi bī-çāre faḳīr    
Ṭarafeyninden ider itse teneffüs her bār  
 
Niçe kez cāy-ı nemed-zīnini tebyīż itmiş    
Niçe kez arpalıġın silmiş o köhne murdār  
  
Ṭopuz ursañ bir adım yir ḥareket eyleyemez    
Aña ġaddāre uran ya niçe olmaz ġaddār  
  
Süst-pādur ne ḳadar depmesi teʾåīr idecek    
Depse de bir gül ile urdı ṣanursın seni yār  
  
Ḫiẕmetinde ser-i mū deñlü ḳuṣūr itsem eger    
İnkisārından idüp ḫavf iderüm istiġfār  
 
 Yimez içmez uyumaz ṣūret-i bī-rūḥ gibi    
Şol feres şekline beñzer k’ola naḳş-ı dīvār  
  
Müsteşārumdur o bir müşkil işim düşse eger    
Ġālibā meşveret erbābı olur şeyḫ [ü] kibār  
  
Bu ḳadar ʿayb ile hep atlarımuñ aṣlaḥıdur    
Anlaruñ ḥālini taṣrīḥe ne ḥācet daḫı var  
  
Ḳarlı ṭaġlardan aşırmaz beni bu pīr-i kühen    
Ḳarlı ṭaġlar ḳadar iḥsānuña ümmīdüm var  
 
Ḥāṣılı hem ḳuluñı hem o żaʿīfi ḳurtar    
Ḥaḳ Burāḳ ile mükāfātuñ ide rūz-ı şümār  
 
Ḳuluña bir güzel at eyle kerem sulṭānum    
Devletüñde olam ādem gibi bir esbe süvār  

                                                   
 567. 12, Bu beyitten sonrası 119b’nin derkenarındadır. 
567. 16b, silmiş: ṣalmış D.  
 567. 22, Bu beyitten sonrası 120a’nın derkenarındadır. 
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Ṭabʿ-ı şūḫum gibi maṭbūʿ ola çüst ü çālāk    
Naẓm-ı pāküm gibi mevzūn ola ḫink-i rehvār  
  
Cerr-i nūr itse n’ola ẕerre-i ḫūrşīd-ḳarīn    
Kütüb-i naḥvda ḫod ḳāʿide-i cerr-i civār 
  
Cer dinilmez buña zīrā ki merām-ı dilini   
Bende Mevlāsına ʿarż eylese olmaz cerrār  
  
Şekeristān-ı belāġatde bugün sulṭānum    
Var mıdur ṭūṭi-i ṭabʿum gibi şīrīn-güftār  
  
ʿĀlemi püşt be-dīvār iderüm ḥayret ile   
Olsa ḥüsn-i naẓaruñ ṭabʿuma ger āyine-dār  
  
Geldi hengām-ı duʿā eyleme taṭvīl-i kelām    
Dāʿimā ḫiẕmet-i Mevlāda gerek ḫiẕmetkār  
 
 Zīr-i rānında revān ola semend-i devlet   
Edhem ü eşhebini tā ki süre leyl ü nehār  
 
568. Ḥāmī 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Erḥāma inüp nuṭfeler aṣlāb yolından  
Hep çıḳdı birer ferce bulup āb yolından   
 
Baḳ maṭlaʿ-ı ebrūsına öp sīne-i ṣāfuñ  
İn maʿden-i sīm üstüne miḥrāb yolından  
  
Bārın çekemez zāhid-i ḫar rıṭl-ı girānuñ 
Rez duḫterinüñ çıḳsın o şebbāb yolından  
  
Ey bādiye-peymā-yı heves ġafleti terk it    
Ebnā-yı sebīli çıḳarur ḫˇāb yolından 

                                                   
 567. 28b, olmaz: dinilmez M. 
 567. 30, Bu beyitten sonrası 121b’nin derkenarındadır. 
 567. 32a, rānında: ẕātında D. 
 568. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, K. 7.  
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Ḳo dāʿiye-i ʿiṣmeti bir nīm nigehle    
Çoḳ şeyḫleri azdurur ol şāb yolından  
 
Firdevs-i berīn mīvesidür ġabġabı yārüñ  
Ol sīb-i ẕeḳan giçmedi Sīnāb yolından    
 
Hergiz heves-i ʿaşḳ-ı bütān eylemesünler   
Ben çıḳdum ise çıḳmasun aḥbāb yolından  
      
Erbāb-ı kemāle feleküñ cevrini bilse 
Giçmezdi ṣabīler daḫı küttāb yolından  
 
Bir bāba duḫūl eyledi Ḥāmī ki o bābuñ 
Ḳor mı feleki giçmege ḥaccāb yolından  
 
Pāşā-yı kerem-pīşe semiyy-i Şeh-i kevneyn    
Çıḳmaz ser-i mū Aḥmed ü aṣḥāb yolından  
 
Baḥr-ı keremi ḥavṣala-i cūda ṣıġışmaz    
Mümkin midür icrā yemi mīzāb yolından  
  
Taḫdīş-i ʿadū-ṣavletine sedd-i reh olmaz  
Dönmez ḫas u ḫāşāk ile seyl-āb yolından  
  
Teʿdībine āmāde iken pençe-i ḳahrı    
Ḳādir mi çıḳa bī-edeb ādāb yolından  
 
119a 
Luṭf eylese eżdād ola hem-pister-i ülfet     
Ḳahr itse müsebbib çıḳar esbāb yolından  
  
Her emri olup muntaẓam-ı rişte-i tevfīḳ  
Ayrılmaya yā Rab o dür-i nāb yolından  
  
Ḫıżr rehberidür şaʿşaʿa-i fıṭrat-ı pāki    
Ḳābil mi çıḳa mihr-i cihān-tāb yolından 

                                                   
 568. 7a, Hergiz: Herkes D.  
 568. 8a, bilse: görse D. 
 568. 12a, Taḫdīş-i: Taḫrīş-i D. 
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569. Ḥāmī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Olur dirler işitdük mürdeler iḥyā zamānında 
Ḳalem lāyıḳ mıdur dil-mürde ben ʿĪsā zamānında 
 
Mecāl olsun mı ṣabra himmetüñ yaġmā zamānında 
Olur ġūre egerçi ṣabr ile ḥelvā zamānında 
 
Kerem ʿanḳā-ṣıfat nā-būd u nā-peydā idi çoḳdan 
Biraz buldı nümāyān Muṣṭafā Āġā zamānında 
 
Emānetdür meded ey maḥrem-i bezm-i edeb luṭf it 
O şūḫa ḥālümi ʿarż eyle bir tenhā zamānında 
 
Bizim maʿhūd gelmez Ḥāmiyā ʿĪsā daḫı geldi 
Defāyin gerçi kim dirler çıḳar ʿĪsā zamānında 
 
119b 
570. Ḥāmī Efendi 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
İki meh-pārenüñ bir dilde ʿaşḳı dil-nişīn olmaz   
Müsellemdür ki bir gözde iki merdüm mekīn olmaz  
  
Muḳīm-i ṣavmaʿa Allâh içün ʿuzlet-güzīn olmaz 
Dil-i nā-dānı ṣayda bundan aʿlā bir kemīn olmaz  
  
Baña hīç nefs-i emmārem gibi sūʿ-i ḳarīn olmaz  
Bu düzd-i ḫānegīnüñ kimse mekrinden emīn olmaz   
  
Gelür ḫaṭ rūy-ı yāre dīdesin bī-iʿtibār eyler  
Zamān-ı nekbetinde ẓālime kimse muʿīn olmaz  
  
    

                                                   
 568. Bu şiir Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda yoktur. 
 570. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, K. 21. 
 570. 4a, didesin: ḥüsnini D.  
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Baṣīret-i dūr-bīn olmaḳ gerek fikr-i ʿavāḳıbda   
Baṣar iʿmāl-i ālāt ile yoḳsa dūr-bīn olmaz   
 
Ṣadef-āsā ḳabūl-i feyże istiʿdād lāzımdur  
Ki her mevżiʿde nīsān ḳaṭresi dürr-i åemīn olmaz 
 
 Nişān-ı intiḫāb olmaz ser-ā-pā nüsḫa pāk olsa  
Anuñçün baʿżı gül-ruḫlarda ḫāl-i ʿanberīn olmaz  
 
Ḫırāş-ı sīneden olsa ʿaceb mi bed-güher sālim  
Ki her bir rīze-seng-i nā-tirāşide nīgin olmaz    

 
Zer ü gevher dibinde cemʿ olur dīrīne ʿādetdür 
Ki engüşt-i pesīnüñ ġayrıda engüşterīn olmaz  
 
Görüp ezhār-ı ḥüsnüñ nūş-ı laʿl-i yārdan ṣordum  
Didi ol āfet arı her çiçekde engübīn olmaz     
 
N’ola olsa raḳīb-i kec-nihāduñ bünyesi muḥkem  
Binā-yı ṭāḳ-ı ʿālī kec bulınmazsa metīn olmaz 
 
Nebātatuñ daḫı aʿlāsı miḥnetden degül ḫālī  
Ki pīç ü tābsız bāġ-ı cihānda dār-ı çīn olmaz   
 
Ṭayanmaz miḥnete meʾlūf olanlar leẕẕet-i ʿayşa  
Neyistān-ı cihānda ney-şeker nāy-ı enīn olmaz  
 
Kelām-ı ġayrıdan Ḥāmī süḫanda intiḥāl itmez    
Bu münbit arżda erbāb-ı ḫırmen ḫūşe-çīn olmaz   

                                                   
 570. 6, Bu beyitten sonra Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda olup mecmuada yer almayan 
beyit şudur:  

Teḥāşi itmek ister ḫoş-ḫiṣālüñ inḥirāfından  
Cihānda var mıdur bir nīk-ḫū ḳalbinde kīn olmaz  
 570. 8a, bed-güher: bir güher D. 
 570. 8, Bu beyitten sonra Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda olup mecmuada yer almayan 
beyit şudur:  

Pelīd-i saḫt-rūya kendüden bir saḫt-rū lāzım  
Ki hīç bir seng-i ṣaʿb elmās zaḫmından emīn olmaz  
 570. 10b, çiçekde: çiçekden D.  
 570. 12b, pīç ü tābsız bāġ-ı cihānda: pīç ü tābdan vāreste hergiz D.  
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120a 
571. Ḥāmī Efendi 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
        
Leb-i dil-dāre revnaḳ cūşiş-i teb-ḫāleden gelmiş 
O gül-berg-i tere tāb u ṭarāvet jāleden gelmiş  
   
Gören püskürme beñler rūy-ı ālinde o şūḫuñ dir  
Benekli bir ḳumāş-ı tāzedür Bengāleden gelmiş  
  
İder īrāå-ı şöhret ferʿ-i zībā aṣl-ı nāçīze    
Piyāzuñ irtifāʿ-ı ḳadri ḳat ḳat lāleden gelmiş 
 
Ruḫ-ı sāḳī gül-i şād-āba dönmiş neşʾe-i meyden  
Bu tāze āb u tāb ol āteş-i seyyāleden gelmiş  
 
Ṣaḳın bu kār-ı nā-hemvār ile şöhret-peẕīr olma  
Hemīşe sūʾ-i ẕikr-i Sāmirī gūsāleden gelmiş  
  
Görüp ol gül-ruḫuñ destārın ilde bī-ḳarār oldum  
Dile ser-geştelik ol şuʿle-i cevvāleden gelmiş  
  
ʿAceb kim ḫalḳa-i āġūşdan yār ictināb eyler  
Kemāl-i kevkebe görmez mi māha hāleden gelmiş  
  
İder āh u fiġān erbāb-ı ʿaşḳı muʿteber Ḥāmī  
Hezāra gülşen-i ʿālemde raġbet nāleden gelmiş 

 
120b 
572. Tāriḫ-i Ḫıtān  
 Müfteʿilün mefāʿilün müfteʿilün mefāʿilün 
 
Ḳāḍi-i ʿiffet-āşnā necm-i ṭarīḳ-i ihtidā 
ʿAdlini eylemiş ḳażā zīver-i şerʿ-i Muṣṭafā  

                                                   
 571. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 24.  
 571. 2a, beñler: ḫālin D. 
 572. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, Muk. 9.  
 572. 1a, ihtidā: ahterān D.  
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Fażl ile şöhre-yābdur her sözi bir kitābdur  
Maşrıḳ-ı āftābdur ṣan o żamīr-i rūşenā  
  
Faṣl-ı ḫitābını celī görse Şüreyḥ dir belī  
Nüktesi muḫtaṣar velī sidre-i fikri müntehā  
 
Ḥaḳ aña virdi bir püser kendü ṣadefdür ol güher  
Ṭıfl-ı reşīd-i muʿteber necl-i necīb-i dil-güşā  
  
Āmide ṣaldı çün şeref ṭoldı ṣafā ṭaraf ṭaraf 
İrdi kemāle ol ḫalef itdi ḫitāna iḳtiżā  
  
Vālidi raġbet eyledi şehre żiyāfet eyledi   
Oġlını sünnet eyledi ḥaḳḳını eyleyüp edā  
 
Söyledi ḫāme Ḥāmiyā tāriḫ-i ḫūb u cān-fezā 
Oldı refāh ile edā sünnet-i pāk-i Muṣṭafā (1151) 

 
 
573. [Ḥāmī]      
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
   
Ṣafādayuz ḫum-ı bādeyle hem-civār olalı  
Daḫīl-i meykede pīr-i muġāna cār olalı   
 
Degişdi gülşeni ʿaşḳa görince ruḫsāruñ  
Hezār görmedi bir böyle gül hezār olalı  
 
Nümāyiş-i gül-i rūyuñdan oldı efzūnter 
Ḥarīm-i gülşen-i ḥüsnüñ benefşezār olalı 
 

                                                   
 573. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 59.  
 573. 3a, Nümāyiş-i gül-i rūyuñdan: Nümāyiş-i meh gül-i rūyuñdan D. 
 573. 3b, Ḥarīm-i: Kenār-ı D.  
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Ḳuvāya geldi ḫalel çün göründi mūy-ı sefīd  
Güm oldı rāḥatumuz leylümüz nehār olalı  
 
Kişi ḳarīnini elbette kendü gibi ider   
Felek ḳarārı kime virdi bī-ḳarār olalı  
 
ʿAdem vücūda muḳārin fesād kevne redīf 
Cihān yoḳ olmada mānend-i şemʿ var olalı  
 
Niẓām-ı kişver-i ḥüsni o şāh-ı devrānuñ   
Bozuldı pā-zede-i ceyş-i jeng-bār olalı 
 
Ne gördi şerḥa-i dil dāġ-ı sīneden ġayrı 
Hünerle Ḥāmi nigīn gibi nām-dār olalı 

 

121a 
574. Ḥāmī Efendi Naẓīre-i Nābī 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Niyāz cāmını ṣun yāri ḳandırıncaya dek   
Nişān-ı vuṣlata tīr at doḳandırıncaya dek  
 
İder zamāne murād-engübīnini [şīrīn]  
Gürūh-ı naḫl-ı belāya dadandırıncaya dek  
  
Öpüp ayāġını çoḳ dökdi āb-ı rūy-ı niyāz  
O servi cūy-ı sirişküm uzandırıncaya dek  
  
Bu āsiyāb-ı felek gūne gūne gerdiş ider 
Dürüşt-i dāne-i ʿömri ufandırıncaya dek  
  
 

                                                   
 573. 6a, ʿAdem-i vücūda muḳārin fesād-ı kevne redīf: Fesād-ı kevne redīf ʿadem-i vücūda 
muḳārin D. 
 574. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 33. 
 574. 2, Bu beyitten sonra Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda olup mecmuada yer almayan 
beyit şudur: 

Hezār ḫūn-ı cigerler döker bu gülşende  
Zamāne bir gülü ala boyandırıncaya dek  
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Ṭolandırur bizi eṭrāf-ı ḫˇān-ı vuṣlatda  
O şūḫ kelb-i raḳībe dalandırıncaya dek  
 
Ne āb u tāb döker ḫāke çeşme-i ḫurşīd 
Serāb-ı deşt-i Ḥicāzı ṣuṣandırıncaya dek 
 
Düketdi Nābī sözi Ḥāmī çend mıṣraʿ ile 
Ne çekdi ḳāfiye bābın ḳapandırıncaya dek  
 
575. Ḥāmī Efendi     
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Olma sebeb-i tefriḳa tīġ-i dü-demāsā  
Cemʿiyyet-i aḥbāba ḳıyām it ʿalemāsā   
         
Ḥıfẓ eyle daḫīlüñ ḥarem-i muḥteremāsā  
Olma ṣaḳın aḥbāb ile gürg ü ġanemāsā   
 
 Eyler eåeri ehl-i dili rence giriftār   
Dām olmaya āhūlara naḳş-ı ḳademāsā  
 
Her ḳaṭre-i nāçīzi ider bir dür-i yektā  
Terbiyye gerek ola ekābirde yemāsā  
 
Efsūs ki Ḳāf-ı ʿademe eyledi pervāz  
Anḳāları bu ʿālem-i cūduñ keremāsā  
 
Ḫūn-āb-ı sirişküñ boyaduñ reng-i riyāya   
Zāhid ḳızıluñ çıḳdı senüñ de beḳamāsā  
  
Sildim ḳalemi aġzuma vaṣf-ı dehenüñde  
Ḥāmī dudaġum çatladı şaḳḳ-ı ḳalemāsā 
 

                                                   
 575. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 2.  
 575. 3b, Dām olmaya āhūlara: Āhūlara dām olmaya D.  
 575. 4b, gerek ola ekābirde: ekābirde gerek ola D.  
 575. 7, Bu beyit mahlas beyti olmak itibariyle makta olmaya daha uygundur. Nitekim 
Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda makta beyti budur.  
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Gitmez daḫı yoḳ fāʾidesi çıḳdı beyāża  
Mestūre-i mūy-ı siyehüm ṣubḥ-demāsā 

 

121b 
576. Ḥāmī Efendi  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ṭutardı şemʿ-ṣıfat gülşeni żiyāsı gülüñ  
Olaydı şuʿle-i rūyuñdan iḳtibāsı gülüñ  
  
Üfürmese başına ġonçenüñ nesīm-i seḥer   
Neden ruḫuñla müsāvāt iddiʿāsı gülüñ   
 
Serīr-i gül-büne çıḳmış başında efser-i zer  
Serinde var meger salṭanat hevāsı gülüñ  
  
Meger ki bir ṣanem-i gül-ʿiẕāra urġundur  
Müdām ḫūn ile ālūdedür libāsı gülüñ  
  
Ne deñlü ḥāẕıḳ ise n’eylesün ṭabīb-i bahār  
Hevā ḳapar ṣu alur dem-be-dem yarası gülüñ  
 
Gehī gül-āb gehī gül-be-şekker olmaġ ile  
Bilindi būs-i leb-i yār imiş recāsı gülüñ  
  
O serv-ḳadd u bu gül-ruḫlaruñ idüp tercīḥ  
Çemende cū ile çoḳ geçdi mā-cerāsı gülüñ  
  
Ḳoyup ruḫuñ gidicek seyr-i gülşene Ḥāmī  
Hezāra ġālib olur ḫande-i ṣadāsı gülüñ 
 
 

                                                   
 575. 8a, Gitmez: Gitmek M. 
 576. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 32.  
 576. 3a, gül-bün: gülşen D. 
 576. 5a, bahār: nehār D. 
 576. 8b, ḫande-i: ḳahḳaha D. 
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577. Ḥāmī Efendi 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Zāhidā ben de senüñ gibi reẕālet idemem  
Meyyit ü ḥayye vekāletle veṣāyet idemem  
  
Cānib-i yārdan olsam da eger ruḫṣat-yāb  
Bī-edeb būsesin itlāf u iżāʿat idemem  
 
Būseye vāsıṭadur gūşına esrār ammā   
Bir sözüm var dimeye yāre cesāret idemem   
 
Cilve-i ḥüsn olıcaḳ zelzele-endāz-ı cihān 
Kūh-ı Elbürz olursam da metānet idemem  
 
Himmeti ḥāżır olan pīr ise yoḳ dünyāda 
Ben de bī-himmet olan şeyḫe inābet idemem  
 
Serv-ḳad ḫūblaruñ ʿaşḳı hevādārlıġın 
Ger ḳıyāmet başuma ḳopsa ferāġat idemem 
 
Ḥāmiyā itdi felek bāl ü perüm işkeste  
Hedef-i maṭlaba ben şimdi iṣābet idemem 
 
Ḫār-ı pīrāhen-i dildür baña sensiz nefesüm  
Bir nefes görmesem ey gül seni rāḥat idemem   

 

 

 

                                                   
 577. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 38.  
 577. 1b, vekāletle veṣāyet: veṣāyetle vekālet D.  
  577. 4, Bu beyit yerine Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda şu beyit yer almaktadır:  
Kūh-ı temkīnümi reftāruñ ider zelzele-nāk  
Cilve-i ḳaddüñi gördükde metānet idemem 
 577. 5a, pīr ise yoḳ dünyāda: mürşid-i kāmil nā-yāb D.  
 577. 6, Bu beyit Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda yoktur. 
 577. 7, Bu beyit mahlas beyti olmak itibariyle makta olmaya daha uygundur. Nitekim 
Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda makta beyti budur.  
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122a 
578. Ḥāmī Efendi 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Rūşenā-ṭıynet olan ḫˇāri-i ġurbet çekmez  
Mihr tebdīl-i burūc itmede zaḥmet çekmez  
 
Añlayan ʿālemi taḥṣīline raġbet mi ider 
ʿĀḳil olan kişi āb üstine ṣūret çekmez  
  
Ne ḳadar dāfiʿ-i endūh ise ḫoş-meşreb ise  
Yārsız bāde-i gül-fāmı ṭabīʿat çekmez  
 
Mekteb-i ʿaşḳda dil ṭıflı ḫaṭā itmeyicek 
Bün-i gūşuñ sebaḳ-āmūz-ı hidāyet çekmez  
  
Çāk çāk itmez ise tīşe-i luṭf-ı Bārī 
Günehüm kūhını mīzān-ı ʿadālet çekmez  
 

Kişi ṭavruñ gözedüp olmasa ḥadden ḫāric  
İntifāʿ itmez ise bāri mażarrat çekmez  
 
Ḥāmiyā ḫātem-i bī-faṣ gibidür hāle miåāl 
Kim ki āġūşına bir māh-ḳıyāfet çekmez 
 
579. Ḥāmī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ġamuñla birbirinden nefret itmiş ṣaff-ı müjgānum 
İki āyīne-i dīvārdur ṣan çeşm-i ḥayrānum 
 

                                                   
 578. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 23. 
 578. 2a, raġbet mi ider: zaḥmet çekmez D. 
 578. 5a. luṭf-ı Bāri: ʿafvuñ yā Rāb D.  
 578. 5, Bu beyitten sonra Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda olup mecmuada yer almayan 
beyit şudur: 

Mey-i ʿaşḳuñ ne ḫumārı ne ṣadāsı çekilür  
Böyle bir cāmı çeken ṣoñra nedāmet çekmez  
 579. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 37. 
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O şemʿe olmadı pervāneveş dil yanmadın vāṣıl  
Giçen ümmet gibi sūzişle maḳbūl oldı ḳurbānum  
 
Miåāl-i ṣubḥ teʿsīr-i nefes var ġonçe-i dilde  
Teneffüs eyledükçe çāk olur bend-i girībānum 
 
ʿİlāc ol pençe-i ḫūrşīde bir āyīne ṣunmaḳdur 
Çıḳup meydān-ı ḥüsne var mı gelsün dirse aḳrānum 
 
Raḳīb ilḳā idince ḳatlüm ol şūḫa didi gör kim 
Helāk it ʿāşıḳ-ı āvāreñi dir baña şeyṭānum 
 
Kümeyt-i ḥāme raḳṣ itdükçe zīr-i rān-ı ṭabʿumda  
Yerinde kerr ü ferrüm pākdür ey Ḥāmi meydānum   
 
580. Ḥāmī Efendi 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 
Kim dir saña ḥaḳīḳat-i ḥüsnüñ mecāza çek  
Ne ebruvāna vesme ne ruḫsāra ġāze çek 

 
Baṭḥā-yı vaṣla üştür-i şevḳ irgürür bizi  
Muṭrib ḳaṭār-ı naġmeyi semt-i Ḥicāza çek  

                                                   
 579. 4b, var mı: varsa D. 
 579. 5a, ilḳā: D. 
 579. 5b, āvāreni: bī-çāreyi D. 
 580. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 31. 
 580. 1, Bu beyitten sonra Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda olup mecmuada yer almayan 
beyitler şunlardır: 

Nā-dāna yār-ı beyhūdedür çeşm-i bī-şuʿūr  
 Dünyāya gūyiyā didiler var cenāze çek 
ʿArż-ı niyāz ile o perī belki ṣayd ola      
Çekdikçe nāza sen anı dām-ı niyāza çek  
Ser-keşlik itmesün dir iseñ ḫāmeden çıḳar  
Esb-i Ḥarūn-ı nefsi nişīb ü firāza çek   
Zāhid kibāre ṣūret-i Ḥaḳ’dan ẓuhūr idüp   
Bī-çāre sāde dilleri dāʿim namāza çek 
Kuhsār-ı ittifāḳda olmaz cidāl u ceng 
Kebküñ nuḳūş-ı ṣadrını pehlū-yı bāza çek  
Her bir ḫulūṣ-ı ʿarż idene itme iltifāt  
Ḳadr-i ʿayārını mihek-i imtiyāza çek 
 580. 2, Bu beyitten itibaren gazel 122a’nın derkenarına ters olarak yazılmıştır. 
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Baḳma metāʿ-ı ʿāleme meyl [it] ḳanāʿate   
Germ eyle ʿiffet ile [hemān] çeşm-i āza çek  
 
Sen nev-ʿarūs-ı bāġsañ ey lāle dāġuñı  
Gösterme başı çāder-i berg-i piyāza çek   
 
Ancaḳ şarāb-ı köhne gerek bezm-i ʿişretüñ  
Sāḳī simāṭ-ı nuḳl-ı meyi tāze tāze çek  
 
Erbāb-ı ʿizz ü cāh ile itme muʿāraża  
Fūlādı mūş dirse keser sen cevāza çek    
 
Ḳullanmaz ānı her kişi ey rāyiż-i hüner 
Gül-gūn-ı kilk-i Ḥāmi gibi yekke-tāza çek   

 

122b 
581. Saʿdī 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Olup yaġmāya fermān ḫaṭṭ ile Beñli-girāyından 
Ḳopardum bir gül-i tāze hele Bāġçe-sarāyından 
 
Ḫudā ḥıfẓ eylesün erbāb-ı ṭabʿı yoḳsa müşkildür 
Ġubār-ālūd olur ḫāṭır nedīmüñ jājḫāyından 
 
Miåāl-i mūş-ı mūẕī ḫudʿadan zāhid degül ḫālī 
Ṣaḳın cānā ümīd itme ṣadāḳat düzd ü ḫāyinden 
 
Nedür imsāküñ ey meh bi’ṭ-ṭabiʿ ʿuşşāḳ-ı şeydāya 
İdenler ʿayşa raġbet ẕevḳ alur mı rūze ayından  
 
ʿAceb Saʿdī bu devr içre kimi gördüñ k’ola memnūn 
Murād üzre zamāne ḫalḳınuñ münʿimle bāyından 
 
 
 

                                                   
 580. 7a, Ḳullanamaz anı her kişi ey rāyiż-i hüner: Her nā-şinās fāris-i ḫıyel olmaz gönül D. 
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582. Ve lehû  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Siḥr-i efsūn yaġar vesme-i ebrūsından  
Bulmaz üftāde rehā ṣanʿat-ı cādūsından  
 
Terk-i āyīn-i çemen eyleyemez bülbül-i zār 
Mevlevī erleri fāriġ mi olur hūsından 
 
Görse reftāra mecāli olamaz ʿuşşāḳuñ 
Serv-i nāzuñ revişüñ ḳāmet-i dil-cūsından 
 
Cāme-ḫˇāb içre alup yāri gice āġūşa 
Oldı taʿṭīr-i meşām kākül-i ḫoş-būsından 
 
Saʿdi īrāå-ı kelāl olmaya taṭvīl-i kelām 
Ḥaẓẓ olınmaz şuʿarānuñ ḳatı pür-gūsından 
 
123a 
583. Ḥāmī Efendi  
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Neşʾe-i mey ġāze-i ruḥsār-ı āl olmış saña 
Revġan-ı gül dühn-i ḳandīl-i cemāl olmış saña  
 
Şīr-i meh-tāba çalınmış māye naḫl-i Ṭūrdan  
Gerden-i ṣāf [u] bünāgūş-ı zülāl olmış saña   
 
Dürdi çıḳmış tāb-ı ḫur pervīzen-i mehden giçüp  
Sāʿid-i sīmīn u sāḳ-ı bī-miåāl olmış saña  
 
Oldı zīr-i lebde fikr-i būse ġarḳ-āb-ı dehen 
Leb şeker ġabġab turunc [u] portaḳal olmış saña  
 

                                                   
 583. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G.1. Nedîm’in gazeline nazire olarak yazılmıştır 
 583. 2b, Gerden-i ṣāf [u] bināgūş-ı zülāl: Sāʿid-i sīmīn u sāḳ-ı bī-miåāl D.  
 583. 3a, tāb-ı ḫur pervīzen-i mehden giçüp: süzgi-i mehden elenmiş āftāb D. 
 583. 3b, Sāʿid-i sīmīn u sāḳ-ı bī-miåāl: Gerden-i ṣāf u bināgūş-ı zülāl D. 



Gülçiçek AKÇAY 

473 
 

Ġayra ḥelvā gibi ḥāẓır ṣulḥa mūm ol şehd-i leb  
Yan yaḳıl ey dil ne mūm olmış ne bal olmış saña 
 
Ḥüsnüñi taṣvīr iden ḫāme dest-efşān olup  
Reşḥa-pāş olmış ḳalem püskürme ḫāl olmış saña  
 
Şöyle nevmīdem ki fikr-i būse gelmez yāduma   
Baḫtı gör farż-ı muḥāl-ender-muḥāl olmış saña   
 
Ḥāmiyā aldı beni bu tāze naẓmuñ neşʾesi   
Bu ʿaṣīr-i nev mey-i dīrīne-sāl olmış saña 
 
584. Neylī  
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün  
 
Merdüm-i çeşm-i ġazāl-ı Çīn ḫāl olmış saña 
ʿAks-i gül mirʿāta düşmiş rūy-ı āl olmış saña 
 
Āb u tāb-ı nāz ile taḫmīr olınmış āftāb 
Nāzenīnüm māye-i zīb-i cemāl olmış saña  
 
Vechi var ger rūyuña dirsem sipihr-i ḥüsn ü ān  
Cebhe meh ruḫsār mihr ebrū hilāl olmış saña 
 
Naḳşı çıḳmış ser-nüvişti eylemiş şimdi ẓuhūr 
Ḥüsni Leylānuñ siyeh bir dest-māl olmış saña 
 
Neyliyā çıḳmaz ḫayālüñden miyān-ı dil-rübā 
Maʿni-i nāzük ḫayāl-ender-ḫayāl olmış saña 
 
 
 

                                                   
 583. 6a, ḫāme: naḳḳāş D.  
 583. 7b, muḥāl-ender-muḥāl: muḥāl ey dil muḥāl M. 
 584. Atabey Kılıç (1994), Ahmed Neyli Dîvânı, Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi. G. 1. s. 
288. Nedîm’in gazeline nazire olarak yazılmıştır. 
 584. 2b, Nāzenīnüm māye-i zīb-i : Āb u tāb-ı gevher-i ḥüsn ü D. 
 584. 3a, ger rūyuña dirsem sipihr-i ḥüsn ü ān: cānā sipihr-i ḥüsn dirsem rūyıña D.  
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585. ʿĀṣım  
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Gülden uçmış reng gelmiş rūy-ı āl olmış saña 
Müşk-i āhū nāfeden çıḳmış da ḫāl olmış saña 
 
Māye-i ḥüsn ʿāşıḳ-ı āşüfte-ḥāl olmış saña 
Ḫābı gīsū-yı perīşān dāġı ḫāl olmış saña  
 
Bir yire gelmiş ṣabāḥ-ı ʿıyḍ ile bād-ı bahār 
Biri sīne biri nuṭḳ-ı bī-mecāl olmış saña 

 

123b 
Her gören iʿcāz-ı ḫaṭṭuñ eyledi taḥḳīḳ kim 
Gökden inmiş āyet-i ḥüsn [ü] cemāl olmış saña 
 
Ey ḳalem gūyā yine bir mū-miyān fikrindesin 
Rişte-i endīşe-i bārīk nāl olmış saña 
 
Ḫaste mi ʿāşıḳ mısın bir yirde yoḳ āsāyişüñ 
Ey dil-i şūrīde hīç bilmem ne ḥāl olmış saña 
 
Nev-zemīnde olamaz kimse Nedīmüñ pey-revi 
ʿĀṣımā bilmem neden ḳaṣd-ı muḥāl olmış saña 
 
586. Vālī  
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün   
 
Meh ṣıkılmış nūrı ḥüsn-i bī-misāl olmış saña  
Ābı aḳmış laʿl-i nābuñ reng-i āl olmış saña  
 
ʿĀrıż-ı gül-gūnuña bir başḳa zīnet-baḫş olup  
Ḳaṭre-i nūr-ı siyeh nādīde-ḫāl olmış saña 

                                                   
 585. Nedîm’in bir gazeline nazire olarak yazılan bu gazel Âsım Ârif-zāde Divançesi’nde yoktur.  
 586. Dîvân-ı Vâli-i Amedî, G. 12. s. 53. Nedîm’in gazeline nazire olarak yazılmıştır 
 586. 1a, nūrı rūy-ı: nūr-ı hüsn D. 
 586. 1b,  reng-i: rū-yı D. 
 586. 2a, başḳa: sakka D. 
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Haylice efşürdelenmiş tā ki bulmış ḥaddini 
Dürdi mihrüñ ayrılup ṣāfī cemāl olmış saña 
 
Pertev-i meh işlenüp tār-ı şuʿā-ı mihr ile  
Ṣırmalı bir ḫoş müferriḥ dest-māl olmış saña 
 
Ḥüsn ü behcet ḳaddüñe uyġun biçilmiş cāmedür 
Nāz u şīve leb[?] olınmış yāl u bāl olmış saña 
 
Bir alay maġbūnı taġrīr eyleyip dil almada 
Vaʿde-i merdüm-firībüñ reʾs-i māl olmış saña 
 
Ṣarf-ı ẕihn itmezsin ammā ġayra ey cellād-ı çeşm 
Fenn-i ḫūn-rīzī hemān fikr ü ḫayāl olmış saña 
 
Rāh-yāb olmaz ḥarīm-i vaṣluña her bü’l-heves 
Tünd-ḫūluḳ ḫod-nümālıḳ ḫoş ḫiṣāl olmış saña  
 
Kilk-i āåārı ya kākül yā ḫaṭ-ı müşkīn ya zülf 
Maḥbere Vālī meger nāf-ı ġazāl olmış saña 

 

124a 
587. Ḥāmī  
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
   
Göñül reşk-āver-i firdevs iken ṭūfān-ı ġam baṣdı  
Ḫarāb itdi Ṣabā iḳlīmini seyl-i ʿArem baṣdı  
 
Döküldi dūş-ı yāre kākül-i pür-pīç ü ḫam baṣdı 
Saʿādet burcını ẓıll-ı hümā-yı muḥterem baṣdı  
 
Bu şeb rindāna zindān oldı meclis sāḳiyā sensiz 
Gözi nem bezmi mātem bādeyi sem ḳalbi hem baṣdı 
 

                                                   
 586. 4a, meh: mihr M. 
 586. 5a, Ḥüsn ü behcet: Hüsn-behcet D.  
 586. 8b, ḫulḳ: ḫūlḳ M.  
 587. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 66. 



MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

476 
 

Çıḳup ġūl-i beyābān gibi geldi meclise zāhid 
Bizi hengām-ı bīdārīde kābūs-ı elem baṣdı 
 
Dem-i pīrīde bir nev-res civāna mübtelā olduḳ 
Bizi ġāret-gerān-ı ceyş-i ḥüsni ṣubḥ-dem baṣdı 
 
Meded gel ey Ebābīl-i ṣafā dil Kaʿbesin ḳurtar 
Küdūrāt-ı hevā Aṣḥāb-ı Fīlāsā ḥarem baṣdı 
 
Hilāl-i ḫāne-i zeyni ten-i sīmīni bedr eyler 
Henūz çeşm-i rikāba ol hilāl-ebrū ḳadem baṣdı 
 
Yataḳda avlayup ol gözleri āhūyı mestāne  
Raḳīb-i seg-meniş söyletmedi lā vü neʿam baṣdı 
 
Metāʿı baṣmaduḳça tuz ṣatılmaz rāyegān dirler 
Olur rāyic ḳumāş-ı ḥüsni ḫaṭṭ-ı pür-dijem baṣdı 
 
O ṭıfluñ taḫta-i taʿlīme dönmiş levḥ-i pehlūsı 
Devāt-ı ḥoḳḳa-i sīmīnine herkes ḳalem baṣdı 
 
Meded iskencübīn-i bāde ile sāḳiyā baṣdı 
Ḫumār-ı meyle çeşmüm ḫīredür ṣafrā-yı ġam baṣdı 
 
Döküp eşk-i riyā-ālūdesin bezm eyledi zāhid  
Nüḳūd-ı nāsere ol mehveşe birḳaç direm baṣdı 
 
Kenār ümmīdin itdük ġarḳagāh-ı ġuṣṣadan ammā 
Telāṭum-rīz olup dil zevraḳın emvāc-ı yem baṣdı  

 

 

                                                   
 587. 8a, Yataḳda avlayup ol gözleri āhūyı mestane: Ol āhū beççe-i mesti yataḳda avlayup ġāfil 
D.  
 587. 12a, bezm: nerm D. 
 587. 13b, Bu beyitten sonra Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda olup mecmuada yer almayan 
beyitler şunlardır: 

Cināyetden emīn olmaḳ gerekdür ḫāme-i ʿārif 
Lebībā kilk-i maʿṣūmuñ niçün bilmem ḥarem baṣdı  
Gice teşrīfini bezm-i raḳībe eyleyüp inkār 
Elin ol meh kitāb-ı ḥüsnine itdi ḳasem baṣdı 
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Öperken çeşm-i dil-dārı raḳīb-i kīne-cū geldi 
Bizi dārūġa nūş-ı meyle itdi müttehem baṣdı  
 
Nevā-sencān-ı şehr-i Āmidüñ āvāzesi Ḥāmī  
Ṣarīr-i nāy-ı kilk-i nāfiẕ-i ferḫunde-dem baṣdı 

 

124b 
588. Ḥāmī  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
Pür-gūluġ itme nāle vü zāruñ kes istemez 
Ey ʿandelīb o gül uyumışmış ses istemez  

 
Erbāb-ı cāha cūd gerek nākes istemez 
Cūd eyle cūd nākesi hīçbir kes istemez  
 
Virmez ʿaṣīr-i nev mey-i dīrīne neşvesin 
Maḥbūb daḫı mey gibi pek nev-res istemez 
 
ʿĪsī gibi mücerred olur rifʿat isteyen 
Ġılmān-ı Türk ü cāriye-i Çerkes istemez 
 
Çirk-i derūnı bāde-i ʿirfān ile arıt  
Ġusl-ı cenābet-i dil içün mıġṭas istemez 
 
Jūlīde mūy-ı ser yeter ʿabdāl-ı ʿaşḳa tāc 
Çaḳmaḳlı bend-i ṣarıġı n’eyler fes istemez 
 
Deh rūze bāġ-ı dehrde ʿārif çü müşk-bīd  
Peşmīne ile ḳāniʿ olur aṭlas istemez 

                                                   
 587. 14b, dārūġa nūş-ı meyle itdi: dār-ı veġa itdi nūş-ı meyle D. 
 588. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 22.  
 588. 1, Bu beyitten sonra Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda olup mecmuada yer almayan 
beyit şudur: 

 Güft u şenīdüñ ebkem olur tercemānları  
Aʿmā ile mücāleseti aḫras istemez  
 588. 2b, Cūd eyle cūd: Cevr ile cūd D. 
 588. 5a, ile arıt: naẓīf ider D. 
 588. 7a, Deh: Dü D.  
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Ḳovsañ gider mi rişte-i iḥsāna bend olan 
Murġ-ı dile kerem gibi bir maḥbes istemez 
 
Uġratma bezme zāhid-i ḳuzġun-ṭabīʿatı  
Bu şāh-bāz lānesidür kerkes istemez 
 
Sūhān-ı rūḥdur dile bī-güftügū şenīd 
Bī-nuṭḳ ʿarż olınsa semaʿ aḫres istemez  
 
ʿĀrif-miåāl şekl-i kürī yek-cihet gerek 
Bālā vü zīr pāye-i pīş ü pes istemez  
 
Bir Āmidiyye dil-beri ister mi dil dedim 
Gösterdi lehcesin didi ister bes istemez 
 
İṭfā-yı nār-ı cūʿ ider ey nefs nān-ı ḫuşk  
Tennūr-ı miʿde eṭʿime-i enfes istemez 
 
Ḥāmī bu naẓm-ı tāzenüñ ister naẓīresin 
Yüz kes bahāne eyleseler yüz kes istemez 
 
125a  
589. [Ḥāmī]   
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Dil yine pür-şerḥa-i ālām mānend-i nigīn 
Muttaṣıl ṭutsam elümde cām mānend-i nigīn 
 
Emrüñe ḫalḳ ola dirseñ rām mānend-i nigīn  
Merkezinde göster istiḥkām mānend-i nigīn 
 
Ol büt-i sengīn dili āġūşa çekmek isteyen 
Sīm ü zerden ḳurmak ister dām mānend-i nigīn 

                                                   
 588. 9a, ḳuzġun: süflī D. 
 588. 10, Bu beyit Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda yoktur. 
 588. 11b, pāye-i pīş ü pes: pāye pīş ü dil-pes D. 
 588. 13a, nefs-i: faḳr-ı D. 
 589. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, G. 50.  
 589. 2a, Emrüñe ḫalḳ ola dirseñ rām: Virmek istersen cihānda nām D. 
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Hem çıḳar naḳşuñ beyāża hem olur rūyuñ siyāh 
İtme rāzuñ herkese iʿlām mānend-i nigīn 
 
Ālet-i ẓulm eyleyüp rūyuñ siyāh iden kese  
Altuna batırsa olmaz rām mānend-i nigīn 
 
Kec-nümādur zāhidā ammā çıḳar āåārı rāst 
Levḥ-i dilde naḳş olan erḳām mānend-i nigīn 
 
Mālik-i zer muʿteber ṣāḥib-güher hem nām-ver 
Var mıdur dünyāda almış kām mānend-i nigīn 
 
Ḫātem-i bī-faṣṣa beñzer ol ki çekmez sīneye 
Bir lebi laʿl u gözi bādām mānend-i nigīn 
 
Gevherüñ pāk ise āåāruñ çıḳar nāmuñ yürür 
Sen hemān ḫānende ḳıl ārām mānend-i nigīn 
 
Faṣṣ-ı ḫātem-veş virüp zīnet yaḳışmışdur tamām 
Ḫāne-i zīne o sīm-endām mānend-i nigīn 
 
Maḥzen-i sīmüñ raṣad gibi oturmış üstine 
Baḫl u imsāk ile virme nām mānend-i nigīn 
 
Kāviş-i ḥakkāke ṣabr itmek gerekdür eyleyen 
Sīm ü zer taḥṣīline iḳdām mānend-i nigīn 
 
Tā ezelden ser-nüviştümdür bozulmaz zāhidā 
ʿĀşḳ ile olmaḳ keşīde-nām mānend-i nigīn 
 
Ḫātem-i bī-faṣ faṣ-ı bī-ḫaṭ gibi olma ʿaḳīm  
Ḫalḳa ḳıl āåār-ı luṭfuñ ʿām mānend-i nigīn 
 
Bī-ḫırāş-ı sīne şāh-ı nāmdār itmiş degül 
Taḫt-ı zerrīn üzre vażʿ-ı kām mānend-i nigīn 

                                                   
 589. 5a, iden kese: itmekdedür D. 
 589. 15a, ḫaṭṭ-ı bī-faṣṣ: bī-faṣṣ-ı ḫaṭṭ D.  
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Ber-ḳarār itsün Ḫudā ey merdüm-i dīdem seni 
Ḫātem-i çeşmümde ṣubḥ u şām mānend-i nigīn 
 
El kiri yüz ḳarasıdur Ḥāmiyā taḥṣīlümüz 
Olmışuz farżā ki ṣāḥib-nām mānend-i nigīn 

 

125b 
590. Ḳaṣīde-i Ḥāmī Efendi   
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Lā ḫayle ʿindeke tuhdīha ve lā māl 
Felyusʿidi’l-nuṭḳu in lem tusʿidi’l-ḥāl  

 
Erzenü’r-Rūmdan itdükde giçen sāl-i ḳufūl 
Cebel-i Keşmire geldükde ḳażā itdi nüzūl  
 
Hep inüp atlarımuzdan yoḳuşuñ başında 
Teng ü pür-seng idi zīrā ki o derbend-i mehūl 
 
Bī-muḥābā yüriyüp ġaflet ile bir miḳdār 
Eyledük çün vasaṭ-ı mażīḳ-i derbende duḫūl 
 
Kūhdan ṭutdı tüfenge bizi ḳuṭṭāʿ-ı ṭarīḳ 
İki nev-reste cüvān oldı şehīden maḳtūl 
 
Ben ü etbāʿum olup cümle zaḫm-dār u cerīḥ 
Ḳıldılar seng ü tüfeng ile bizi ḫˇār u ḫaẕūl 
 
İtdiler mā-meleküm tālid ü ṭārif tārāc 
Ḳalmadı dirhem ü dīnār u ʿurūż u menḳūl 
 
 

                                                   
 589. Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı, K. 5 
 590. 1, Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda bulunmayan bu beyit 10. yüzyıl Arap şairi 
Mütenebbi’nin divanından alınmıştır. Hakkında daha fazla bilgi için bk. İsmail Durmuş (2006), 
“Mütenebbî”, İslam Ansiklopedisi, C. 32.  TDV Yay. s.195. 200. ; 
http://www.almotanabbi.com/poemPage.do?pageId=387 Erişim 04. 06. 2019.  
 590. 2b, Keşmire: Kiġıya D.  
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Ālet ü esliḥamuz cümle alup ḳoymadılar 
Bizde ne esb-i müserrec ne sütūr-ı maḥmūl 
 
Ṣoymaduḳ ḳoymadı bizde derimüzden ġayrı 
Böyle tārāc idemez leşker-i Çengīz ü Moġul 
 
Kārbān ile benüm gitmek idi maḳṣūdum 
Yoldan azdırdı beni bir nice nā-dān çun ġūl 
 
Sāḥa-i ḥaşr-ṣıfat rācil ü ʿārī Ḥāmī 
Eyledük Āmide bu ẕüll ü hevān ile duḫūl 
 
Yoḳ bir icrāsın ider kimse ṣıġınduḳ Ḥaḳa 
Āh u ḥasretle olup müʿtekif-i künc-i ḥamūl 
 
Olmadı her ne ḳadar ardına düşdüm aradum 
Minḫal-i reʾy ile bu fikr-i daḳīḳüm menḫūl  
 
Rūz u şeb āh iderek zāviye-i ʿuzletde 
Ġurre-i heft hilāl oldı semīn ü mehzūl 
 
Ġam u hem derd ü elem renc ü sitemle bir gün 
Oturup gūşe-i beytü’l-ḥazen ü ġamda melūl 

 

126a 
Eglenürdüm gehi baḫt-ı bede geh gerdūna 
Eyleyüp ḳāmet-i tīġ-i gile-efşānumı ṭūl 
 
Pīrlikde dir idüm müşkil olur żank-i maʿāş  
Tāzelikde olur ādem sitem ü rence ḥamūl 
 
Niçün ey çarḫ-i siyeh-dil beni pā-māl itdüñ 
Revnaḳ-ı ʿahd-i şebāb āḫir olup geldi kühūl 
 
 

                                                   
 590. 13b, Minḫal-i: Münḥal-i D. 
 590. 17a, żank: ḫunk D. 
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Çarḫ ile biz bu keşākeşde iderdük īrād 
Mevżiʿ-i baḥåde her dem niçe bürhān u cüdūl 
 
Geldi bir müjde-resān hem çü-beşīr-i Yaʿḳūb 
Kebkveş ḫande-zenān eyledi ḳarşumda muåūl 
 
Didi ey sākin-i beytü’l-ḥazen [ü] derd ü miḥen 
Müjde olsun saña Ḥaḳḳ itdi duʿānı maḳbūl 
 
Ṣaf-der-i ṣadr-ı veġā Ḥażret-i Aḥmed Pāşā 
Vāli-i Raḳḳa ki fermānını çarḫ itdi ḳabūl  
 
Cānib-i şarḳa olup mihr-ṣıfat ser-ʿasker 
Ṣavb-ı meʾmūra ḳarīben ider elbette ḳufūl 
 
Āh u feryādı ḳo eyyām-ı feraḥ oldı ḳarīb 
Geldi hengām-ı sürūr olma ḥazīn ü metbūl  
 
ʿÖmrüñ olduḳça bu furṣat daḫı girmez elüñe 
Gör işüñ pāyına rū-māle hemān müntaẓır ol 
 
Bu senüñ yāreñe em zaḫmuña merhem eyler 
Ḳoma elden etegin ḳullıġa eylerse ḳabūl 
 
Gūş idüp müjdesin ol müşfiḳ-i hoş güftāruñ 
Oldum esbāb-ı sefer ḳaydına ol dem meşġūl 
 
İdicek Āmide teşrīf o menīʿü’l-cāruñ 
Ben de itdüm kenef-i meʾmen-i cārına duḫūl 
 
Budur ol dür ki ṣadef nāmını ẕikr itse eger 
Āb-ı gevherle gerek ide dehānın maġsūl 
 
Dür nedür bil ki Sikender-fer ü Dārā-ḥaşmet 
Ser-keşān ṭavḳ-ı ʿubūdiyyetini ḳıldı ḳabūl 
 

                                                   
 590. 22b, fermānını: aḥkāmını D.  
 590. 24b, metbūl: mebtūl D. 
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126b 
Berḳ-i tīġi olalı şaʿşaʿa-pāş-ı āfāḳ 
Dest-i devletde odur şimdi ḥüsām-ı meslūl 
 
Türkemān Kürd ü ʿArab hep Raḳa iskānında 
Baġi ʿiṣyānı ferāmūş idüp oldı aña ḳul  
 
Ḫalʿ u tefrīḳine emr itse bu nüh ābāduñ 
Çār māder ider iʿrāż çü ʿAẕrā-yı Betūl  
 
Ḥācib-i ḳahrı eger menʿ-i duḫūl eyler ise 
İdemez ṣūret-i nevʿiyye heyūlāya ḥulūl 
 
Cevher-i ferde eger tīġini gösterse ider 
Ḳısmet-i nā-mütenāhī ile taḳsīmi ḳabūl 
 
Dergehinden yedine ḫaṭṭ-ı emān almayıcaḳ 
Cānı var mı ide ordusına mirrīḫ duḫūl 
 
Olamaz ceyş-i ʿadū ṣavletine tāb-āver 
Ḫār u ḫas tūdesi mümkin mi ide sedd-i süyūl 
 
Başını kesdi köpekler gibi ġāb-ı dehrüñ  
Gelmemişken Ṣarı Beg-oġlı gibi şīr-i sübūl 
 
Bu ḳadar ser bu ḳadar ḫūd u zırıh çāk itmiş  
Tīġ-i ġarmında daḫı görmedi bir kimse fülūl  
 
Sāḥa-i Erzen-i Rūm üzre idüp ḍarb-ı ḫıyām 
Āyet-i Seyf gibi eyledi çün anda nüzūl 
 
Zorbalar her ne ḳadar ḳaṣd-ı firār eylediler 
Dāmene çün der ü dām oldılar āḫir mecbūl 
 

                                                   
 590. 32b, ʿisyānı: vü ʿisyānı M. 
 590. 33b, ʿAẕrā-yı: ġaddārı D. 
 590. 38a, dehrüñ: dehre M. 
 590. 39a, ḫūd u zırh: ḫūd-ı vüzerā D. 
 590. 39b, ġarmında:ʿarżında D. 
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Jeng-bār olmış idi āyine-i Erzen-i Rūm 
Eyledi mıṣḳal-i rūşenger-i tīġi maṣḳūl 
 
Yutdı eşrārı bütün hem-çü ḥibāl-i seḥere 
Görmedüm efʿi-i tīġi gibi bir mār-ı ekūl 
 
Ḳılıcı ṭayr-ı Ebābīl aña cevher Siccīl 
Zorba çün ṣāḥib-i Fīl oldı keʿaṣfin meʾkūl  
 
Cānları dāne-i üsrüb gibi pek eåḳal imiş 
Ṣadme-i ṭop ile mülk-i ʿademe buldı vüṣūl 
 
ʿĀlemi ṣāʿiḳa-i tīġi idüp zelzelenāk 
Ṭoldı āvāze-i ruʿb ile cibāl ile sühūl 

 

127a 
Bīm-i tīġ-i ġażabı ʿālemi meẕʿūr itmiş  
Feyż-i ebr-i keremi ʿāleme olmış mebẕūl 
 
Cūdına nisbet ile Ḥātem-i Ṭayy Pinti Ḥamīd  
Caʿfer ü Bū Dülef ü Maʿn liʾām u mefsūl 
 
Ḳalbine sīn-i suʾāl olmadan evvel sāniḥ 
Bulunur kīse-i sāʾilde müheyyā mesʾūl 
 
Düşse ger ḳaṭre-i ebr-i keremi deryāya 
Püşt-i māhīde bütün dirhem ü dīnār ola pūl 
 
Bir yire ḫāṣ olur elbette seḥābuñ feyżi 
Feyż ü iḥsānı bunuñ eyledi dünyāyı şümūl 
 
Rezm-i aʿdāda cerī faṣl-ı ḥükūmetde ḥalīm 
Vaʿde-i luṭfa vefī vaḳt-i vaʿīdinde ġufūl 
 

                                                   
 590. 44b,  “Böylece onları yenmiş ekin yaprağı gibi yaptı.” Fil: 105/5. 
 590. 47a, mezʿūr: merʿūb D. 
 590. 48, Bu beyit Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda yoktur. 
 590. 52. vefī: vefā D. 
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Dem-i ʿaṭāda sebük vaḳt-i mekārihde ṣabūr 
Ḳahr u ṣatvetde girān bezl-i mekārimde ʿacūl 
 
Dem-i heycāda ḳavī vaḳt-i ʿuḳūbetde baṭī 
ʿIrż u nāmūsda mümsik zer ü gevherde beẕūl 
 
Hükmi nāfiẕ sözinüñ her biri bir faṣl-ı ḫiṭāb  
Cedel-i ḫaṣmı kesüp atmada mānend-i nüṣūl  
  
Adı var Mīr ʿAlī Şīr ü Nizāmü’l-mülküñ 
Reʾyine nisbet ile bilge Arisṭo bir gūl 
 
Rüşd ü tedbīr ile olmış vüzerādan fāʾiḳ 
Olamaz fāżıla elbette berāber mefżūl 
 
Şimdi maḫdūm-ı veliyyü’n-niʿamından ġayrı 
Var ise buncılayın āṣaf-ı zī-şān baña bul 
 
Āṣafā rezmine ʿazm eyledügüñ şāh-ı cedīd 
Ne ḳadar mekr ü ḥiyel itse olur ḫˇār u ḫazūl 
 
Düşmenüñ nādir-i ʿaṣr ise daḫı sulṭānum 
Gele dergāhuñā ẕilletle muḳayyed maġlūl 
 
Gitdi evvelki ṭarāvet-i çemen baḫtında 
Dem-be-dem şimdi nümāyān oluyor nüks ü ẕübūl 

 
127b 
Cāʾe fī fālihi en-nādiru k’el-maʿdūmi 
İẕ tefe’’elte ʿale’n-nādiri ḳad kāde yezūl10 
 
Şuʿle-i devleti beñzer leheb-i ḫāşāke 
Tīz geçer gerçi olur bir niçe müddet meşġūl 
 
 

                                                   
 590. 55a, faṣl: fażl D. 
 590. 55b, nuṣūl: fużūl D. 
 590. 62, “Onun falında nadir çıktı. ‘Nadir, hemen hemen yok demektir.’ düsturunca nadir 
kavramına fal kitaplarında bakarsak onun karşılığında nadirin yok olacağunu buluruz.” 
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Görinür kevkeb-i baḫtında nuḥūset eåeri 
Mużmaḥill olmaġa az ḳaldı o şāh-ı mecʿūl  
 
Hīç fikr itme ḳarīben olur inşāʾallâh 
Seng-i idbār ile āyīne-i baḫtı maġlūl 
 
Āṣafā ebr-kefā neyyir-i burc-ı şerefā 
Görmeye mihr-i dıraḫşānuñı iḳbālüñ üfūl 
 
Ben senüñ dāmen-i iḥsānuñı ṭutdum geldüm 
Var mı bu ẕeyle muʿādil daḫı ʿālemde ẕüyūl 
 
Şöyle bir ʿurve-i vuåḳāya yapışdum k’olmış 
Ḥalḳa-i mınṭıḳa-i çarḫ-i berīnveş mecdūl 
 
Ḫāncı-oġlıyla Beşīr-oġlı daḫı Aḥmed Beg 
Yazıcı-oġlı Kiġı ḥākimi mīr-i maʿzūl 
 
Cümle meʾvā-yı luṣūṣ idi alup sāriḳden 
İtdiler mālumı ḥelvā gibi bunlar meʾkūl 
 
Disimī[?] ṭaġı degül belki efendim getürür  
Sedd-i Yeʾcūc u verāsındaki düzdi maġlūl 
 
Kārbān-keş dinilen necmi semādan getürür 
İtse iḥżārına fermān-ı muḳayyed mekbūl 
 
Bu numūne irişür geldi Disim[?] ṭaġından 
Ḳamu oġlı gibi bir sāriḳ-i ḳattāl ü ḳatūl 
 
İḳtidār işte bu merkezde nedür bāʿiå-i ʿavḳ 
Diyerek maṭl-ı meṭālib beni eylerdi melūl 
 
 
 

                                                   
 590. 64b, mecʿūl: maḥbūl D.  
 590. 71a, Dīsimī: Ḳiġı D.  
 590. 73a, Disim: Ḳiġı D.  
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İşi bitdi mi ṣanur şuġlı mı māniʿ dir idüm 
Maṭlabum oldı biraz şimdi peẕīrā-yı ḥuṣūl  
 
Ḫāncı-oġlıyla Beşīr-oġlı daḫı bir miḳdār 
Māl-i menhūbemüzi virseler olur maʿḳūl 

 

128a 
Sāriḳ oldur ki yedinde çıḳa māl-i mesrūḳ 
Mest odur kim deheninden alına būy-ı şümūl 
 
Yazıcı-oġlına Gümrikci Aġa semtinden 
Varsalar itmez o da māluñ edāsında nükūl 
 
Ḫāk-i pāye gelen eşyāyı beyān eyleyelüm 
Bu ḳadar māldan ancaḳ bize bu oldı vüṣūl 
 
Peşm idi ṣanki depilmiş nemed olmış gör kim 
Kesme ṣarmayla müfettil iken olmış meftūl 
 
Raḫtımuñ başlıġı geldi sine-bendi nā-būd 
Hele ġaddāre o ġaddārdan oldı mevṣūl 
 
Sāde sīm idi ḳalem-kāri ṭopuz pür-zer idi 
Bir ḳırıḳ köhne baḳır şeş-per olınmış mersūl  
 
Bir odun pāresini ṣap diyü ṭaḳmışlar aña 
İp ṭaḳılsa yed-i bennāda olurdı şāḳūl 
 
Düşmenüñ ḥālini hiç ṣorma ki gelmez ḳāle 
Pūte-i ḫaymede ḳāl eyledi bir ehl-i uṣūl 
 
Āferīn ṣanʿatına ḫiffet-i yed böyle gerek 
Kemterīn muḫlisini sürme-i çeşm-i mekḥūl 

                                                   
 590. 75b, Maṭlabum oldı biraz şimdi pezīrā-yı ḥuṣūl: Ola ḥāşā ki efendüme teġāfül ya ẕühūl D. / 
Bu beyitten sonra Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı’nda olup mecmuada yer almayan beyit 
şudur: 

Ḳamunuñ oġlı kefāletle yapılmış ṭuydum 
Maṭlabum oldı biraz şimdi pezīrā-yı ḥuṣūl  
 590. 82b, mersūl: mevṣūl D. 
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Ey ʿināyetlü mürüvvetlü veliyyü’n-niʿamum 
Sözi kūtāh ideyüm saña ne ḳāl u ne maḳūl 
 
On iki kīselük eşyā vü nuḳūdum gitdi 
Bu ḳadar elbise vü esliḥa ālāt u ḫuyūl 
 
Ḳuluña kendi ḫazīnenden iderseñ iʿṭā 
Keremüñden budur ey āṣaf-ı zī-şān mesʾūl 
 
Ṣulḥa mūmum[?] ḳuluña nıṣfını iḥsān eyle 
Beni ḳurtar varayum ḫāneme lillâh u Resūl  
 
Muttaṣıl aḳmada gözden ḳaṭarāt-ı eşküm 
Ṣıla-i vaṣlıda muḥtāc bu mā’-i mevṣūl  
 
Var derūnumda bir āteş ki degül seyl-i sirişk 
Heft yem gūşe-i dāmānumı itmez meblūl 
 
128b 
Ṭavḳ-ı iḥsānuñı ṭaḳ gerdenüme fāḫteveş 
Serv-i āzād iken inʿāmuñ ile ḳıl beni ḳul 
 
İtme ircāʿ tehī-dest Diyār-ı Bekre 
Zeyd ile ʿAmr arasında beni çün ḫˇār u ḫaẕūl 
 
Līk inʿām-ı ḳaṣīde ʿivaż-ı naẓm-ı medīḥ 
O da bir başḳa ṣadeddür buña olmaz medḫūl 
 
Erżurūma geleli heft ü çihil rūz oldı 
Telḫdür ṣabr idemem geldi ten ü cāna buḫūl 
 
Çadıruñ tozlıġı yoḳ esmede rīḫ-i ṣarṣar 
Ḫāk u ḫāşāk ile külḫan gibi ḫaymem mezbūl 
 
Rūzda bād-ı ʿāvāṣıf gicede sermādan 
Ne gice ḫˇāb girer çeşme ne gündüz ḳaylūl 
 

                                                   
 590. 89a, Ṣıla-i vaṣlıda: Ṣıla vü ʿāide D.  
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Bizdek’āfāt-ı şitādan biri yoḳ sulṭānum 
Erżurūmuñ ḳışı yaḳlaşdı irişdi eylūl? 
 
Bu da bir iş degül ammā ki büyük maḥẕūrum 
Ḳalmadı kīsede ḫarc eyleyecek pāre vü pūl 
 
Ḥāşelillâh ki efendim ḳulın eyler meʾyūs  
Ki cibilliyyeti olmış kerem üzre mecbūl 
 
Bir benüm gibi hüner-perver-i bī-hemtānuñ 
Bāb-ı cūduñda gerekdür bula her kāmı ḥuṣūl 
 
Hep gider niʿmet-i dünyā ḳalur ammā bu medīḥ 
Ḥaşre dek zīver-i mecmūʿa-i erbāb-ı ʿuḳūl 
 
Benem ol fażl-ı yektā ki cihāndan gitsem 
Gedigüm maḥşere dek ḳala muʿaṭṭal maḥlūl 
 
Tek ü tāz eyler isem ṣayd-geh-i maʿnāya  
Bend-i fitrāküm olur ṣayd-ı fürūʿ-ile uṣūl 
 
Hünerüm şiʿr ile inşāya degüldür maḳṣūr 
Saʿd-ı maʿḳūl-ı fünūnem Beġavī-i menḳūl 
 
Ṭabʿumuñ şiʿr benüm bāzi-i ṭıflānesidür 
Ẕū-fünūnem degülem şāʿir-i nā-dān u cehūl 

 

129a 
Cümle tertīb-i umūr ile olur maʿlūmum 
Yoḳ benüm ḫāne-i fikrümde binā-yı mechūl 
 
Ḥamdülillâh hünerüm şöhretüme ġālibdür 
Ṣavt[ı] ʿālī içi ḫālī degülem hem-çü ṭubūl 
 
 

                                                   
 590. 99a, ḳulın: beni D. 
 590. 103a, tek ü tāz: terk-i tāz D.  
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Revnaḳ-ı naḳş olur ehliyyet-i naḳḳāşa delīl 
Eåerüm dāll benüm diḳḳat-i ṭabʿum medlūl 
 
Var ise şübheñ eger ur meḥek-i tecrübeye 
İşte levḥ işte ḳalem işte kütüb işte fuḥūl 
 
Süḫanum beyża-i fūlād u demir leblebidür 
Lillahi’l-ḫamd degül ḫāyide yāḫud medḫūl 
 
Ḥāmiyā lāf u güẕāf itmeyelüm jāj me-ḫāy 
Yeter ey ḫāme-i bī-maġz idelüm terk-i fużūl 
 
Āṣafā böyle mi medḥüñde ḫırām eyler idüm 
Ḳayd-ı ālām ile ger olmasa ṭabʿum mekyūl 
 
Ḫāṭır-ı fātıruma ḫayli zamāndur gelmez 
Ne faʿīl ü feʿilātün ne mefāʿīl ü feʿūl 
 
Ġuṣṣa vü renc ü keder itdi mükedder ṭabʿum 
ʿAfv u ṣafḥ eyle eger var ise naẓmumda melūl  
 
Besdür ey dil ideyüm dirsen eger istiḳṣā 
Medḥin ol āṣaf-ı dehrüñ olur ebvāb u fuṣūl 
 
Geldi hengām-ı duʿā eyleme taṭvīl-i kelām 
Bir duʿā it k’ola mengūş-ı bünāgūş-ı ḳabūl 
 
Ḫayme-i çarḫ ḳurulduḳça basīṭ-i ḫāke 
Dehrde tā ki teʿāḳub ide bu çār fuṣūl 
 
Ḳāʾid-i leşker-i iḳbāl ola yanında ḳamer  
Görmeye dāʾire-i mecdi maḥāḳ ile ẕuyūl 
 
Yedile bir ḳıl ile Baḫti-i[?] baḫt-ı ser-mest  
Zīr-i rānında ola tevsen-i iḳbāl ẕelūl  

                                                   
 590. 114a, melūl: belūl M. 
 590. 118a, leşker-i: leşkeri M. /yanında: mānend-i D. 
 590. 119a, Yedile bir ḳıl ile Baḫti-i: Yediyle bir ḳīl ile baḫtını D.  
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Seyfi çevgān ola düşmen başı dāʾim aña ṭop 
Tīġi ʿāmil ola her dem ser-i aʿdā maʿmūl 
 
Rumḥu ṭāʿin ola yā Rab ten-i düşmen maṭʿūn 
Tīri fāʿil ola naṣb-ı ser-i aʿdā mefʿūl 
 
Ḫāk-i dergāhuña ben ḥālümi iʿlām itdüm 
Luṭf u iḥsānuña vā-beste senüñ redd ü ḳabūl 

 

129b 
591. Tārīḫ-i Çeşme-i İmām Ḥüseyn Der-Baġdād 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Gūyiyā bu çeşme bir saḳḳādurur 
Rāh-ı Ḥaḳda teşne eyler cüstucū 
 
Lūlesi anuñ dehendür ṣu dili 
Dil döker her gördügine rū-be-rū 
 
Ṣu gibi ezberlemiş oḳur revān 
Mā-cerāyı dehre söyler sū-be-sū 
 
Öñüne kim gelse dir tārīḫ içün 
Yā Ḥüseyn ile Ḥasan ʿaşḳına ṣu  
(924)  
 
592. Tārīḫ-i Sulṭān Muṣṭafā  
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Çıḳınca sebʿa-i seyyāreveş tārīḫ-i ġonçe-fem  
Zebān-ı ḫāme şevḳından olupdur bülbül-i şeydā 
 
Gelüp bir mıṣraʿ-ı ġarrā emīn tārīḫ-i şevḳ-āåār 
Oḳundı nām-ı pāk-i Muṣṭafāya ḫuṭbe-i vālā  
 

                                                   
 592. Derkenarda yazılı olan bu tarihin kime ait olduğu hakkında bilgi bulamadık. 
 592. Derkenarda yazılı olan bu tarihin kime ait olduğu hakkında bilgi bulamadık.  
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593. Tārīḫ-i Şeyḫü’l-İslām Muḥammed Ṣāliḥ Efendi  
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Be-cā nev-mıṣraʿ-ı ġarrā emīn tārīḫ-i gül-gūnter 
Muḥammed Ṣāliḥ oldı mecd ile bu ṣadr-ı fetvāya 
(1165) 

 

130a 
594. Ġazel-i Rifʿat 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilātün 11 
 
Ey göñül tīz ṭutagör dāmen-i yār ele girmez 
Ey bülbül-i dil eyle fiġān faṣl-ı baḥār ele girmez 
 
Ḫurde-bīnī naẓarumla bu cihān ḥālini gördüm 
Cümle kes beyʿ [ü] şirāda şöyle bāzār ele girmez 
 
Çeşm-i inṣāf ile görse dūr-bīn-i ḫayāl 
Telḫ olur hüṣn-i liḳā şīve-i reftār ele girmez 
 
Düşme bu zemzeme-i daġdaġa-i iġvāya 
Gördügüñ demdeme-i ḥaşmet ele girmez 
 
Olma ser-mest bu fenā ʿāleminüñ mey-i iḳbāl[i] ile 
Gün olur devlet-i sürūr bisyār ele girmez 
 
Ṭaşra-perver güzelüñ ṭabʿ[ı] nāzük olur ammā 
Bulamaz nükte-şinās naẓm ile güftār ele girmez 
 
Ne bilür ḳadrini ehl-i hünerüñ bende-i dīnār 
Her vaḳit Rifʿat-meşreb miʿyār ele girmez 

 

 

 

                                                   
 593. Derkenarda yazılı olan bu tarihin kime ait olduğu hakkında bilgi bulamadık. 
11 Vezin gazel genelinde bozuktur. 
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130b 
595. Ḫˇāce [Neş’et] Merḥūm Raḥimeh[ullâh] Teʿālā  
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
   I 
Bizim cevr-i felekden şekve vü bī-dādumuz yoḳdur 
ʿAdūdan hīç melāl-i ḫ[ā]ṭır-ı nā-şādumuz yoḳdur 
Şu kāfir baḫt-ı bedden iştikā-muʿtādumuz yoḳdur  
Muḥaṣṣal dost u düşmendür taẓallum yādumuz yoḳdur 
Göñüldendür şikāyet kimseden feryādumuz yoḳdur 
 
   II 
Ṭutar ehl-i meẕāḳ-ı ʿaşḳ olan rüsvālıġum maʿẕūr 
İder mi böyle nā-ber-cā şikāyet olmayan mecbūr 
Ne söylersin gelür mi ḳāle hīç ḥāl-i dil-i rencūr 
Degül şekvem o ẓālimden egerçi olmışam mehcūr 
Göñüldendür şikāyet kimseden feryādumuz yoḳdur 
 
 
 
   III 
Felek kimdür ki ide tā dil-i vīrānemi maḥzūn 
Dimāġ itmem degül ḳaydum ġam u şādī-i çarḫ-ı dūn 
Ṭutalum olmışuz bir āfet-i devrānına meftūn   
Ve lâkin añlarız ḫaṣmı hemān biz olmaduḳ mecnūn 
Göñüldendür şikāyet kimseden feryādumuz yoḳdur 
 
   IV 
Dirīġā yār u yārān-ı zamāne cümlesi ġaddār 
Fiġān kim merḥamet bilmez ne kāfir-kīş imiş dil-dār 
Tesellī-i eḥibbāya taḥammül cümleden düşvār 
Hele cānumdan itdi bu dil-i zārum beni bīzār 
Göñüldendür şikāyet kimseden feryādumuz yoḳdur 

                                                   
 595. Rıza Oğraş (1991), Hoca Neş’et Divânı (İnceleme ve Tenkidli Metin), Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul: İstanbul Üniversitesi. Ms. 9. s. 157. 
 595. IIb, olmayan: olmaġın D.  
 595. IIIc, devrānına: devrāna biz D. 
 595. IVb, Fiġān kim: Fiġānım D.  
 595. IVc, eḥibbāya: muḥibbāne D.  
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   V 
ʿAceb var mı ġam-ı ʿaşḳ ile hīç bir eylemiş ülfet 
Be vallâhi getürmez ne felek bār-ı ġama ṭāḳat 
Taḥammül eyleyüp bār-ı belāyı göñlümüz Neş’et 
Giriftār-ı ġam itmişdür bizi hīç itmeyüp şefḳāt 
Göñüldendür şikāyet kimseden feryādumuz yoḳdur 

 

131a12 
131b 
596. [Ḥanīf] 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
   I 
İşitdüm serv çekmiş bāġda bir ḳāmet-i dil-cū 
ʿIṭır-sāy-ı dimāġ-ı cān imiş hem nükhet-i şeb-bū 
N’olur sen de açılsañ seyre çıḳsañ ey şeh-i gül-rū 
Bahār eyyāmı cünbiş demleri vaḳt-i ṣafādur bu 
 
 
   II 
Berāy-ı terk-i külfet ṣunduġum bu cāmdan soñra 
Gerekmez serd ʿillet? bu ḳadar ibrāmdan soñra  
Çekilmiş bir kenāra sevdigüm aḫşamdan soñra 
Bahār eyyāmı cünbiş demleri vaḳt-i ṣafādur bu 
 
   III 
Bir iki hem-zebān olmışsa da māniʿ degül ammā 
ʿAceb lāzım mıdur bilmem ber-ā-ber muṭrib-i gūyā 
Fedā olmaz bu günler ʿillet itme sevdügüm zīrā 
Bahār eyyāmı cünbiş demleri vaḳt-i ṣafādur bu 
 
   IV 
Yeter bu nāz [u] naḫvet ʿırż [u] ʿiffet ey sitem-perver 
Sen işrāb itmeseñ de meşrebüñ ol ġamzeler söyler 
Ḥanīfāya meded seyr-i ḫırām-ı ʿişveyi göster 
Bahār eyyāmı cünbiş demleri vaḳt-i ṣafādur bu 

                                                   
12Mecmuanın bu sayfası boştur. 
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132a13 
132b-133a   
133b  
134a  

 

MÜFREDĀT 
 
597. [Müfred-i Nābī] 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
O şāh ʿuşşāḳ-ı zārın küşte-i nāz itmek isterken  
Yetişmiş ḫaṭṭ-ı çār-ebrū o sevdādan geçürmişler 
 
598. [Maṭlaʿ-ı Nābī] 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ḫaṭuñ devrinde dest-i ġamdan āzād olmaduḳ gitdük 
Bahār eyyāmı geldi biz daḫı şād olmaduḳ gitdük 
 
599. [Müfred-i Ḫaylī]  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
Ḫaṭ gelmeyince laʿlini emdürmez ol perī 
Şeb olmayınca bāde içilmez ḳıyās ider 
 
600. [Müfred-i Bāḳī] 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Revnaḳ-ı ḥüsne ḫalel virmez o ḫaṭṭ-ı müşkīn 
Arturur belki şeb-i tār şuʿāʿın ḳamerüñ 
 

                                                   
13 Mecmuanın 132a-134a sayfaları boştur. 
 597. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, s. 1249. 
 598. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, Mat. 23. s. 1120. 
 599. Müfredin kime ait olduğu derleyen tarafından belirtilmemekle beraber (Abdülkadiroğlu 
1985: 97)’de “Ḫaylī Beg” bahsinde yer aldığından bu beyitin söz konusu şahsa ait olduğunu 
düşündük. 
 600. Bâkî Dîvânı, G. 277/2. s. 198. 
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601. [Müfred-i Dürrī]  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ḫaṭ-ı şeb-rengi gelince o mehüñ gül ruḫına 
Didi ʿuşşāḳa güzellik giceñüz ḫayr olsun 
 
602. [Maṭlaʿ-ı Fużūlī] 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
Ḫaṭ geldi tārmār ide zülfüñde dilleri 
Ṣındırdı biñ göñüllü ṣafın bir yeñiçeri 
603. [Maṭlaʿ-ı Vālī] 
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ẓuhūr-ı ḫaṭṭ-ı lebüñle görindi encāmuñ 
Senüñ de ḫayr ola ey māh-pāre aḫşamuñ 
 
604. [Müfred-i Bāḳī]  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ḫaṭ degüldür görinen ʿārıż-ı ruḫsārında 
Bī-vefālıḳ o mehüñ kir getürüpdür yüzine 
 
605. [Maṭlaʿ-ı Naḥīfī]  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
Terk eylemem ḫaṭ-āver olursa o māhumı 
Ḫaṭṭ-ı şerīf ile severüm pādşāhumı 
 

                                                   
 601. Müfredin kime ait olduğu derleyen tarafından belirtilmemekle beraber Abdülkadiroğlu 
(1985: 104)’te “Dürrī-i Yek-Çeşm” bahsinde şu şekilde yer aldığından bu beyitin söz konusu 
şahsa ait olduğunu düşündük:  

İrişince ḫat-ı şeb-reng rūḫ-ı cānāne 
Didi ʿuşşāḳa güzellik gicenüz ḫayr olsun 
 602. Kenan Akyüz vd. (2000), Fuzûlî Divanı, Ankara: Akçağ Yay. G. 297/1. 
 603. Dîvân-ı Vâli-i Amedî, Müf. 3. s. 293 
 604. Bâkî Dîvânı, G. 463/2. s. 278’de bu beyit şu şekilde yer almaktadır: 
Hat degüldür görinen âb-ı ‘izârında velî  
Bî-vefâlık o mehüñ kir getürüpdür yüzine 
 605. A. İrfan Aypay (1992) Nahīfī Süleyman Efendi, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve 
Divanının Tenkitli Metni, C. I. Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi. Mat. 271. s. 729.  
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606. [Müfred-i Nedīm]  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
Göstermez oldı laʿlini ol ḫaṭṭ-ı nev ṣaḳın 
Taḥrīm-i ḫamra nāzil olan āyet olmasun 
 
607. [Müfred-i Sāmī] 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ḥüsnüñ evrāḳını eylerdi perīşān āhum 
Rişte-i ḫaṭṭuñ eger baġlamasa şirāze 
 
608. [Maṭlaʿ-ı ʿUlvī]  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
Ḫoş yaraşur cemālüñe bu ḫaṭṭ-ı müşk-bār 
Āmentü bi’lleẕī ḫalaḳa’l-leyle ve’n-nehār 
 
609. [Maṭlaʿ-ı Refʾetī]  
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ḫatuñ ey tāze-rū geldükde bu ḥüsne bahā ḳalmaz 
Yüzüñ ḳalmaz baña cevr itmege dünyā saña ḳalmaz  
 
610. [Maṭlaʿ-ı Kāmī] 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Gelicek ḫaṭṭ-ı siyeh sen de gidersin araya 
Ḫāl-i ʿanber hele balmūmı yapışdur buraya 
 

                                                   
 606. Nedîm Dîvânı, G 100/2. s. 303. 
 607. Arpaemîni-zâde Mustafâ Sâmî Dîvânı, Nz. 9. s. 389. 
 608. İsmail Çetin (1993), Derzi-zâde Ulvî (Hayatı Edebî Şahsiyeti ve Divanının Tenkidli Metni), 
Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi, G. 153/1. s. 281.  
 608b, Āmentü bi’lleẕī ḫalaḳa’l-leyle ve’n-nehār: Geceyi ve gündüzü yaratan (Allah)’a inandım. 
 609.  Maṭla’ın kime ait olduğu derleyen tarafından belirtilmemekle beraber Abdülkadiroğlu 
(1985: 131)’de “Ref’etī-i Diger” bahsinde yer aldığından şairin söz konusu kişi olduğunu 
düşündük. 
 610. Ali Yıldırım (2009), Kâmî Dîvânı (Edirneli Efendi Çelebi) Hayatı, Sanatı, Eserleri ve 
Dîvânının Tenkitli Metni, Ankara: MEB Yay. Müf. 125 s. 299.  
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611. [Müfred-i Vecdī] 
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Ruḫsāruña ḫaṭ geldügine aġlamam ammā 
Baḫt-ı siyeh-i ser-be-kemīnüm yüze çıḳdı 
 
612. [Maṭlaʿ-ı Vehbī]  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
Ḫāṭ geldi rūy-ı dil-bere ben ḳaşdayam daḫı 
Aḫşam irişdi seyr-i kemān-keşdeyem daḫı 
 
613. [Maṭlaʿ] 
Feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Ḫaṭı geldükde bize rām oldı 
Ne yaman yirde gün aḫşam oldı 
 
614. [Müfred] 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Ḫaṭuñ da gelse fikr-i ebruvāndan bir zamān geçmem 
Ben eller geçdügi köpriden ey ḳaşı kemān geçmem 
 
615. [Maṭlaʿ-ı Sāmī]  
Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 
Ṣaḥīfe-i raḳam-ı ḫaṭt-ı nev olınca yüzi 
Ḥisāb-ı nuḳre-i eşküm o demde buldı yüzi 
 
616. [Müfred-i Nābī]  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 

                                                   
 611. Vecdî, (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni),  G. 70/2. s. 130. 
 612. Seyyid Vehbi ve Divanının Karşılaştırmalı Metni, G. 265/1. s. 680. 
 612. 1a, Ḫāṭ geldi rūy-ı dil-bere: Ḫaṭ zāʾil itdi ḥüsnini D. 
 612. 1b, Āḫşām irişdi: Gün batdı gitdi D. 
 615. Arpaemîni-zâde Mustafâ Sâmî Dîvânı, G. 126. s. 370. 
 616. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 211. s. 550. 
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İki per gibi ẓuḥūr eyledi ḫaṭ rūyında 
Murġ-ı ḥüsnüñ ʿacabā niyyeti pervāza mıdur 
 
617. [Müfred-i Nābī]  
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
ʿAnberīn ḫaṭṭuñ ile rūyuñı añduḳça velī 
Bezm-i endīşede bir micmer-i sūzān buluruz 
 
134b 
618. [Müfred-i Lebīb]  
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Māh-rūyum hāleveş ḫaṭ ḳaplamış gördüm Lebīb 
Dūd-ı āhumdan mıdur baḫt-ı siyāhumdan mıdur 
 
619. [Müfred-i Şehrī] 
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
İtdi firār leşker-i nāz u teġāfüli 
Bilmem ne söyledi irişüp ḫaṭ ḳulaġına 
 
620. [Maṭlaʿ] 
Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 
Ḫaṭ görindi dirse iller ʿārıż-ı dil-dārda 
İʿtimād itmem çemen bitmez miyān-ı nārda 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 617. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 323. s. 622. 
 618. Bu müfred Lebîb Dîvânı’nında yoktur. 
 619. Şehrî, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili, G. 110/2. 
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621. [Maṭlaʿ-ı Naḥīfī] 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Tırāş olduḳda ḫaṭṭ-ı yār rūyında ḥayā artar 
Fetīl-i şemʿe beñzer kim kesildükçe żiyā artar 
 
622. [Müfred-i Nābī]  
Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 
 
Az ḳaldı leb ü būse miyānında mesāfe 
Nāgeh çıḳageldi ḫaṭ-ı ḫod-rū o maḥalde 
 
623. [Maṭlaʿ-ı Nābī]  
Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün  
 
Ḫaṭṭ-ı zenaḫ kenāre-i ḫaṭṭ-ı ʿiẕārda 
Gūyā ki bir selām yazılmış kenārda 
 
624. [Müfred-i Nefʿī] 
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 
Degül gird-i lebinde ḫaṭṭ ol ʿĪsī-demüñ gūyā 
Duʿā-[yı] Ḥıżrı bir mercāndan fincāna yazmışlar 

 

135a  
625. Li-rāḳımihî 
Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 
Niçe bir gerdiş-i gerdūn ile ġam-ḫor olalum 
Girelüm meykedeye biz daḫı mey-ḫor olalum 
 

                                                   
 621. Nahīfī Süleyman Efendi, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni’nde 
olmayan bu matla’ (Onay 1993: 299)’da şu şekilde yer aldığından beytin bu şaire ait olduğunu 
düşündük: 

Tırâş oldukça hatt-ı yâr rûyında cilâ artar 
Fitil-i şem’e benzer kim kesdikçe ziyâ artar 
 622. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 699. s. 886.  
 623. Nâbî’nin Türkçe Dîvânı, G. 700. s. 887.  
 624. Metin Akkuş (1991), Nef’î Sanatı ve Türkçe Dîvânı (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin), 
Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, G. 30. s.467. 
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Çalınur sīnede her dem naġamāt-ı ālām 
Ḳabża-i dest-i felekde niçe ṭanbūr olalum 
 
Ten-i āsāyişini görmege şāhid emelüñ 
Niçe germ-ābe-i aḥzānda nāṭūr olalum 
 
Cevriāsā hüneri çarḫ bize taḫṣīṣ itdi  
Şekveden vaz gelelüm biz niçe nān-kūr olalum 
 
 
Düşelüm pāyına bir biz de mürüvvetkāruñ 
Tā-be-key ġam-keş-i üftāde-i deycūr olalum 
 
Kām-yāb [oldı] bütün bendelerüñ luṭfuñdan 
Ne var ey kān-ı kerem biz daḫı mesrūr olalum 
 
Baḥå idüp ehl-i kemāl rūyuña gül mül didiler  
Biz de bu mesʾelede tābiʿ-i cumhūr olalum 
 
Bir vaḳit ʿāşıḳuñı vaṣfuña meʾmūr itdüñ 
Bāri bir de kerem-i vaṣluña meʾmūr olalum 
 
İtdi erbāb-ı kemāl şiʿrüñi taḥsīn Mesʿūd 
Defter-i ehl-i dile biz daḫı mesṭūr olalum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 625. 7a, gül mül: gül ü mül M. 
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2.2. MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR’IN MESTAP’A GÖRE MUHTEVA 
TABLOSU  

TABLO 7: Meşmû’a-i Eş’âr’ın MESTAP’a Göre Muhteva Tablosu 
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