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ÖNSÖZ 

 

 Edebiyat tarihimizde edebî bilgilerimize ışık tutacak ve ona yeni bilgiler 

katacak önemli kaynaklardan birisinin de şiir mecmuaları olduğunu görürüz. Bu 

mecmualar antolojik mahiyette olan eserlerdir. Bu eserler devrinin rağbette olan şiir 

anlayışını, beğenilen şairlerini ve bu şairlerin eserlerini ortaya koyar. Bazı 

kaynaklarda hakkında bilgi sahibi olunmayan şairlere ve bunların şiirlerine bu 

kaynaklardan ulaşabiliriz. 

Bu kapsamda derlenen ve önemli gördüğümüz şiir mecmualardan biri de 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu 161 

numarada kayıtlı bulunan mecmuadır. Tamamı 32 varaktan oluşan bu mecmuada, 

genellikle XVI. ve XVII. asırda yaşamış bazı şairlerin(az da olsa XV, XVIII ve XIX. 

yüzyıl şairlerin gazel örnekleri vardır.) Türkçe şiirlerine yer verilmiştir. Biz, 32 

varaklık bu mecmuadaki şiirlerin çevirisini yaparak, bu şiirler üzerinde bir inceleme 

yaptık. 

Çalışmamız devam ederken, Doç.Dr. Semra TUNÇ tarafından 30.05.2016 

tarihinde, tezmizin konusu olan Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu 161 numarada 

kayıtlı mecmua üzerine bir makale yayımlamış
1
 ve söz konusu mecmua üzerine bazı 

değerlendirmelerde bulunmuştur. Yüksek lisans tez konumun belirlendikten sonra 

yayımlanan bu makale, tarafımca okunmuş ve tez konumun tamamlanmasında 

faydalı olmuştur. 

Çalışmamız genel açıdan klasik Türk edebiyatında mecmuanın tanımı, 

sınıflandırması ve yerine dair kısa bir giriş bölümü ile birlikte inceleme ve metin 

başlıklarını taşıyan üç bölümden oluşmaktadır. 

Çalışmanın birinci bölümünde, Türk edebiyatında mecmua başlığı altında 

kelime ve kavram olarak mecmua, Türk edebiyatında mecmua ve mecmua çeşitleri 

üzerinde durulmuştur.  

                                                                 

1
 Semra Tunç,  “Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Bölümü 161 Numaralı Şiir 

Mecmuası (MESTAP)”, Konya, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), 2016.  
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İkinci bölümde ise tamamı 32 varaktan oluşan mecmuanın incelemesi 

yapılmıştır. Mecmuada yer alan şairler, bu şairlerin şiirlerinin hangi varakta yer 

aldığı ve şiirlerin nazım şekilleri tablo halinde verilmiştir. Daha sonra mecmuada adı 

geçen şairler hakkında kısa bilgi verilmiştir. Ayrıca şairlerin aynı vezin ve redifi 

kullanarak birbirlerine yazmış oldukları nazire şiirler üzerinde durulmuştur. 

Üçüncü ve son bölümde mecmuanın transkripsiyonlu metni verilmiş ve bu 

çalışmada elde edilen bulgular sonuç başlığı altında ele alınmıştır.  

Tez yazım sürecinde içinden çıkması güç pek çok sorunu çözen ve hatalarımı 

düzeltmede yardımcı olan değerli hocam Prof. Dr. Ekrem BEKTAŞ’a teşekkür 

ederim. Ayrıca yardımlarını eksik etmeyen değerli dostlarıma da minnet ve 

şükranlarımı sunarım. 

 

  Halit NASIROĞLU 

                                                                                             Şanlıurfa / 2017 
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ÖZET 

GALATA MEVLEVİHANESİ 161 NUMARALI ŞİİR MECMUASI  

 

Bu çalışma, Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu 

161 numaralı şiir mecmuasının transkripsiyonlu metnini incelemektedir. Mecmuada 

yer alan şiirlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.  

            Araştırma, mecmuanın derleyicisinin belirlediği bir tertip metoduna göre 

düzenlendiğini göstermiştir. Şiirlerde, vezin, nazım, kafiye ve redif önemli bir 

sıralama türü olduğundan, mecmuada yer alan şiirlerin buna göre sıralandığı ve 

mürettip, nazire veya benzer şiirlerin toplandığı tespit edilmiştir. Gazel/kalenderî 

mecmuası olarak adlandırabilecek bu eserin devrin rağbet gören şiir ve şairlerinin 

tespiti için önemli bir kaynak olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mecmua, Klasik Türk Edebiyatı, Çevriyazı, Tıpkıbasım, Dizin, 

İnceleme.  
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ABSTRACT 

THE POEM JOURNAL NUMBERED 161 IN GALATA 

MEVLEVIHANESI  

 

This study examines the transcribed text of the poem journal numbered 161 

in the collection of Galata Mevlevihanesi which is located in the library of 

Suleymaniye. It aims to introduce the poems in the journal.  

The study has shown that the journal was organized according to a method 

determined by its compiler. It has been found out that the poems in the journal were 

sorted out according to meters, verses, rhymes, and repeated voices as these are 

important in the poems and that typesetters (mürettip), parallels (nazire), and similar 

poems were collected. It has been underlined that the work which can also be called 

as ode/kalenderî journal is an important source to identify the desired poems and 

poets of this period. 

Key Words: Journal, Classical Turkish Literature, Transcription, Facsimile, Index, 

Research.  
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GİRİŞ 

1. BÖLÜM TÜRK EDEBİYATINDA MECMUA 

1.1. Kelime ve Kavram Olarak Mecmua 

Arapça “cem”(toplama, bir araya getirme) kökünden gelip mef’ûl bâbında 

müennes(dişil) bir kelime olan mecmua, sözlüklerde “toplanmış, bir araya getirilmiş; 

top, tüm; tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi; seçilmiş yazılardan meydana 

getirilen yazma kitap”, kütüphane literatüründe “derleme”, edebiyat terimi olarak 

“defter; türlü konuların bir araya getirildiği yazıları içine alan kitap; şiir defteri”, 

günümüz Türkçesinde “dergi” ve yakın zamana kadar “günlük olmayan (haftalık, 

aylık, üç/altı aylık, yıllık vb.) periyotlarla yayımlanan süreli yayınlar” manalarında 

kullanılmıştır. Bu tanımlardan hareketle mecmua kelimesini, aynı veya farklı türden 

seçilmiş ve toplanmış edebî mahsüllerin oluşturduğu bir bütün olarak 

tanımlayabiliriz.
2
 

Mecmualar, genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait farklı şekil ve 

hacimlerdeki dinî nesir ya da şiirlerden derlenen kitaplardır: Mecmûatü’l-ehâdîs, 

mecmûa-ifetâvâ, mecmûa-i ed’iye, mecmûatü’r-resâil, mecmûa-i eş‘âr, mecmûa-i 

tevârîh, mecmûa-i fevâid gibi. Mecmua başlangıçta, birçok bakımdan benzediği cönk 

gibi âyetler, hadisler, fetvalar, dualar, hutbeler, şiirler, ilahiler, şarkılar, mektuplar, 

latifeler, lugaz ve muammalarla ilaç tariflerinin ve faydalı bilgilerin(fevâid), notların, 

tarihî belge ve kayıtların (tevarih) derlendiği bir not defteri mahiyetinde iken 

zamanla gelişip düzenli bir hale getirilerek türlerine göre bazı farklılıklar gösteren bir 

kitap çeşidi özelliği kazanmıştır.
3
 

Mecmua geleneği, Osmanlı döneminde XV. asırdan itibaren dikkati çekmiştir. 

Bu yüzyıl gerek Osmanlı tarihi ve gerekse Türk edebiyatı için önemli bir yüzyıldır. 

Bu dönemde Osmanlı devletinin padişahları ve önde gelen devlet adamları, şairleri 

                                                                 

2
 Günay Kut, Mecmua, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Devirler/İsimler/Eserler/Terimler, C. 6, 

İstanbul, Dergâh Yayınları, 1986, s. 170. Fatih Köksal, Şiir Mecmualarının Önemi ve Mecmûaların 

Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP), Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII Mecmûa: İstanbul, 

Turkuaz Yayınları, 2012, s. 411. 
3
 Mustafa Uzun, Mecmua, Ankara, İslam Ansiklopedisi Türkiye Diyanet Vakfı, 2003, C. 28, s. 265.   
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ve ilim adamlarını saray çevresinde toplamış ve himaye etmiştir. Şairler ve yazarlar 

eserlerinin yanında kendi sanatlarını gösteren eserler de telif etmeye başlamışlardır.  

Osmanlı ilim, kültür ve edebiyatında çok önemli bir telif türü haline gelmiş 

olan mecmualar genel özellikleri ve muhtevaları dikkate alınarak “mecmua’tü’l-

eş‘âr, mecmua-i ed’iye, mecmua’tü’l-münşeât” vb. şekillerde adlandırılmıştır. Bazı 

mecmualarda muhtevalarından ziyade hazırlayanların tanınmış kişiler olması 

dolayısıyla onların adlarıyla da anılmıştır.
4
 

Mecmualar ile divanlar arasındaki ilişkiye baktığımızda bazı noktalara dikkat 

çekmek gerekir. Divanlarda yer almayan bazı şiirlerin mecmualarda çıkması olumlu 

bir gelişme olduğu gibi bu durum ilgili divan hakkında olumsuz bir izlenime de 

sebep olabilir. Bundaki en önemli faktör şairlerin daha çok seçkin divanların 

şiirlerini almak istemesidir. Bunun dışında bir şaire ait bir şiirin başka bir şaire 

atfedilmesi gibi bazı sorunlar da çıkmaktadır. Burada da daha çok bir şairin şiirine 

nazire yazma anlayışı önemli bir etken olarak karşımıza çıkar.
5
 

Bu anlamda mecmuaların çeşitlerine baktığımızda nazire mecmualarını da 

görürüz ve bu mecmua çeşidi bizim tez çalışmamızda önemli sayılabilecek bilgiler 

vermektedir. Bu konuyla ilgili bilgiler muhteva kısmında verilmiştir. 

Genel olarak mecmuaların sınıflandırılması şu şekildedir: 

 

1.2. Mecmuaların Sınıflandırılması 

Klasik Türk Edebiyatı’nda mecmua, çeşitli konulardaki yazı, şiir yahut 

eserlerin derleyicisinin tercihiyle bir araya getirildiği bir not defteri olarak 

düşünülmekte ve bu tasarruflar neticesinde şiir, fetva, divan, nazire vb. gibi mecmua 

türleri ortaya çıkmıştır. 

Şu ana kadar yapılan çalışmalardan yola çıkılarak bir takım tasnif çalışmaları 

yapılmış ve mecmualar çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. 

                                                                 

4
 Uzun, s.266. 

5
 Yaşar Aydemir, Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler, Kayseri, ІІ. Kayseri 

ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Bildiriler, 2007, s. 673-706. 
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Bu anlamda araştırmacılardan Agâh Sırrı Levend ile Günay Kut’un tasnifleri 

aşağıda sıralanmıştır: 

Agâh Sırrı Levend’in Tasnifi: 

I. Nazire mecmuaları, 

II. Meraklılarınca toplanmış, birer antoloji niteliğinde seçme şiir mecmuaları, 

III. Türlü konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen 

mecmualar, 

IV. Aynı konudaki eserlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen 

mecmualar, 

V. Tanınmış kişilerce hazırlanmış, birçok yararlı bilgileri, fıkraları ve özel 

mektupları kapsayan mecmualar.
6
 

Günay Kut’un Tasnifi: 

I. Nazire mecmuaları, 

II. Seçme Şiir mecmuaları, (Mecmua-i eş’ar, Mecmua-i devâvîn) 

III. Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya gelmesi ile oluşan mecmualar, 

(Mecmû’a-i edebiye, Mecmû’a-i tevârîh, Mecmû’a-i mu’ammeyât, Mecmû’a-i 

münşe’ât, Mecmû’atü’r-resâ’il) 

IV. Karışık mecmualar, (Bu tür mecmualar nazım, nesir karışık olabileceği gibi 

Arapça, Türkçe ve Farsça gibi değişik dillerde de yazılmış olabilir.) 

V. Tanınmış kişilerce veya derleyeni belli kişilerce hazırlanmış mecmualar.
7
 

1.2.1. Nazire Mecmuaları 

Bir şairin, başka bir şairin bir şiiriyle aynı vezin ve kafiyede olmak üzere başka 

bir şiir yazmasıyla oluşan şiir tarzına nazire denir. Şairlerin birbirlerine nazire olarak 

yazdıkları şiirleri toplayan mecmualara nazire mecmuası adı verilir. Bir şiirin adeta 

şeceresini çıkartmaya imkan tanıması açısından nazire mecmuaları edebiyat tarihi 

                                                                 

6
 Agâh Sırrı Levend,  Türk Edebiyatı Tarihi, C.I, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1988, s.166-

167. 
7
 Kut, s. 170. 
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incelemelerinde çok önemlidir.
8
 Türk edebiyatında elde mevcut olan en önemli 

nazire mecmuaları olarak şunlar sayılabilir: 

1. Mecmû’atü’n-nezâ’ir, 

2. Câmi’u’n-nezâ’ir, 

3. Mecma’u’n-nezâ’ir, 

4. Pervâne Beg Mecmû’ası, 

5. Metâli’ün-nezâ’ir.
9
 

 

1.2.2. Antoloji Niteliğindeki Seçme Şiir Mecmuaları 

Şiir antolojileri mahiyetinde olan bu mecmuaların şairleri genellikle belli 

değildir. Bu mecmualar her kitaplıkta bulunabilmekte ve sayıları oldukça fazladır.
10

 

1.2.3. Çeşitli Konulardaki Risalelerin Bir Araya Getirilmesi İle Oluşan 

Mecmualar 

Farklı konulardaki bilgileri içeren kitapçıkların veya hacimleri küçük farklı 

eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşan mecmua çeşididir. Bu mecmua türüne örnek 

olarak; Kemal-i Ümmî, Nesimî, Halilî, Ca‘ferî, Yunus Emre, Kul Ubeydî gibi 

şairlerin şiirlerini verebiliriz.
11

 

1.2.4. Aynı Konudaki Eserlerden Oluşan Mecmualar 

Çeşitli kitapçıkların tek bir konuda bir araya getirilmesiyle oluşan mecmua 

çeşididir. Bu mecmua çeşidinde bazen aynı konuda yazılmış aynı yazara ait 

kitapçıklar derlenebildiği gibi bazen aynı konuda farklı yazarların da risaleleri bir 

araya getirilebilmektedir. Kemalpaşa-zâde’nin risalelerinin toplandığı mecmualar 

gibi.
12

 

 

 

                                                                 

8
 Levend, s.166-169.   

9
 Levend, s.169.  

10
 Levend, s.169. 

11
 Levend, s.170. 

12
 Levend, s.173. 
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1.2.5. Tanınmış Kişiler Tarafından Hazırlanan Mecmualar 

Tertip edeni belli olan bazı mecmualar, tertip edenin ünlü ve güvenilir kişiler 

olması nedeniyle bu kişilerin adıyla anılmışlardır. Bu mecmualarda seçme şiirler, 

biyografiler, küçük risaleler, önemli eserlerden seçilmiş parçalar bulunmaktadır.
13

 

Mecmualarla ilgili sınıflandırmayı yaptıktan sonra klasik Türk edebiyatında 

mecmuaların yerine ve önemine değinmek gerekir. 

1.3. Klasik Türk Edebiyatında Mecmuaların Yeri ve Önemi 

Mecmua ile ilgili yapılan değerlendirme ve tespitleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Şairlerin kimlerden etkilendiği ya da kimleri etkilediği gibi durumların 

tespiti için nazirelerden faydalanılabilir. Şairin edebi kişiliğini tespit adına nazire 

mecmuaları önemli kaynaklardır. 

2. İsimleri tezkirelerde bulunan ve bulunmayan şairlerle ilgili bilgi bulunabilir.  

3. Mecmualardaki şiirler divan nüshalarıyla karşılaştırılarak tenkitli bir neşir 

yapılabilir. Hatta divandaki bozuk vezinli mısraların kontrolü mecmualardaki şiirler 

sayesinde yapılabilir.
14

 

4. Şairin divanını tertip ettikten sonra yazdığı şiirlere mecmualarda 

rastlanabilir. 

5. Edebiyat tarihine geçmemiş belgeler, türler, şairler, manzumeler tespit 

edilebilir. 

6. Bulundukları dönemin edebî zevkini yansıtmakla birlikte dönemin dil 

hususiyetleri açısından da fikir verebilir.
15

 

 

2. BÖLÜM MECMUANIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi 161 numarada kayıtlı, 32 

varaklık şiir mecmuasının mürettibi ve tertip tarihi ile ilgili bir kayıt yoktur. 

                                                                 

13
 Levend, s.173. 

14
 Ozan Yılmaz, “Metin Tesisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir Örnek: Süleymaniye Kütüphanesi 

Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214 Numaralı Mecmua ve Muhtevası”, İstanbul, Divan Edebiyatı 

Araştırmaları Dergisi, s.1, 2008, s. 255-280. 
15

 Yılmaz, s. 255-280. 
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Yazmada XV-XIX. yüzyıllar arasında yaşamış şairlere ait toplam 174 şiir 

bulunmaktadır. Bir “gazel/kalenderî seçkisi” şeklinde tertip edilen mecmuaya alınan 

şiirlerin biri hariç tamamı Mefû‘lü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün vezniyle yazılmıştır. 

 Şiirler kafiyelerine göre elif-ba sırasıyla kaydedilmiştir. Muhteva tablosunda 

da görüleceği üzere mecmua Cesârî’nin (ö. 1829) “âşık” redifli gazeliyle sona 

ermektedir. Ayrıca yazı karakterine göre derkenarlar da dâhil tek elden çıktığı 

anlaşılan mecmua, tertip metoduna binaen değerlendirildiğinde yarım kalmış, bizce 

meçhul bir sebeple tamamlanamamıştır.
16

 

 

2.1. Mecmuanın Şekil Bakımından İncelenmesi 

XV. ile XIX. yüzyıllar arasında yaşamış şairlerin şiirlerinin bulunduğu bu 

mecmua incelenmiştir. Daha önce de ifade edildiği gibi mecmuanın tamamı 32 

varaktır. 

Kâğıt rengi bazı sayfalarda koyu sarı ve açık kahve tonları arasında 

değişmektedir. Eser talik hat yazıyla yazılmıştır. Varaklardaki beyit sayısı 

değişmektedir. Yazının boyutu 192x150 mm’dir. Bazı yerlerin üzerinde siyah ve 

büyük şekilde rakam ve harfler yazıldığından okunamamıştır. (Okunamayan yerler 

“…” ile belirtilmiştir.) Yazılan şiirler nazire ise belirtilmiştir. Ayrıca yazı alanı 

düzensiz, talik hat ve siyah bez ciltlidir.  

Aynı zamanda mecmuada yer alan gazellerin müretteb bir divan gibi 

sıralandığını görebiliriz. Aşağıdaki tabloda, mecmuadaki manzumelerin “hurûf-ı 

hecâ”ye göre dağılımı, bu dağılıma göre yazan şairler, gazel ve beyit sayıları 

verilmiştir: 

 

 

 

 

 

                                                                 

16
 Tunç, s. 262. 
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Tablo1: Manzumelerin “Hurûf-ı Hecâ”ye Göre Dağılımı 

Harfler  

Şair 

 

Gazel Sayısı 

 

Beyit Sayısı 

Harfü’l-Elif Nûrî, Sezâyî, Bâkî, Cesârî, 

Nev’î 

9 55 

Harfü’l-Bâ Cesârî, Nev’î, Tıybî(Taybî), 

Mezâkî 

8 45 

Harfü’t-Te Hâletî, Cesârî, Nev’î, Nûrî, 

‘Ulvî, Sezâyî, Şeyh 

Muhammed, Va’dî, Cevrî, 

Yahyâ, Nâbî, Rüşdî, Sâbît 

26 137 

Harfü’s-Se Sâbît, Cevrî 2 10 

Harfü’l Cim Cesârî, Va’dî, Fuzûlî 4 20 

Harfü’l-Hâ Cesârî 1 5 

Harfü’l-Hı Cesârî 2 13 

Harfü’d-Dâl Nücûmî, Nazmî, Cesârî, 

Fevrî, Nâbî, Şeyh 

Muhammed 

9 55 

Harfü’r-Râ Cesârî, Rûhî-i Bağdâdî, 

Lezîzî, Ahmed, Nâzım, 

Bâkî, Yahyâ, Âşık Ömer, 

Necâtî, Hâletî, Fuzûlî, 

Nev’î, Azbî, Cevrî, Nâbî, 

‘Cem, Hayâlî, Revânî 

40 235 

Harfü’z-Ze Nizâmî, Ahmed, Nâzım, 

Sâfî, Nef’î, Nev’î, Rûhî-i 

Bağdâdî, Usûlî, Âşık Ömer, 

Ulvî, Mengli Girây, Haşîm, 

Cesârî, Hâletî, Lezîzî, Cevrî,  

45 249 
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Nâbî 

Harfü’s-Se Rûhî-i Bağdâdî, Zarîfî, 

Cesârî 

3 15 

Harfü’ş-Şın Cesârî, Cevrî,  Sâbit, Zârî, 

Zihnî, Yahyâ, Sezâyî 

11 58 

Harfü’s-Sad Sâbit, Zarîfî 3 15 

Harfü’d-Dâd Zâtî 1 5 

Harfü’l-Fâ Hayretî, Cesârî, Nâzım 4 20 

Harfü’l-Kâf Sâmî, Âşık Ömer, Cesârî 5 25 

 

2.2. Mecmuanın Muhteva Bakımından İncelenmesi 

Mecmuada Rûh-î Bağdadî’nin Terkib-Bend’i hariç 43 şairin toplam 174 gazeli 

bulunmaktadır. Mecmuada manzumesi bulunan şairler şunlardır: Nûrî, Sezâyî, Bâkî, 

Cesârî, Tıybî(Taybî), Hâletî, Ulvî, Vâdî, Cevrî, Yahyâ, Nâbî, Rüşdî, Sabît, Tutî, 

Fuzûlî, Nucûmî, Nazmî, Fevrî, Lezizî, Nâzım, Mezâkî, Sâfî, Mengli Girây, Necâtî, 

Âşık Ömer, Azbî, Ahmed, Hâşim, Hayâlî, Revânî, Nizâmî, Nef’î, Nesîmî, Usûlî, 

Nevâyî, Vehbî, Rûhî, Zarîfî, Zârî, Zihnî, Zâtî, Hayretî, Sâmî.  

 Daha önce de ifade edildiği gibi mecmuanın müretteb bir divan gibi 

sıralandığı görülmektedir. Mecmua iki beyitle başlar. Bu iki beyitlik manzume bir 

nazmdır. Bundan sonra gazeller yer alır. Nûrî, Sezâyî ve Bâkî ile devam eden 

mecmuanın Cesârî’nin gazelleriyle ilerlediğini görürüz. Mecmuada Cesârî’ye ait 

gazellerin diğer şairlere göre daha fazla olduğunu görürüz. Mecmuanın başındaki 

nazm ve Rûh-î Bağdâdî’nin Terkib-Bend’i hariç manzumelerin tümü gazel nazım 

şekliyle yazılmıştır. 

İlerleyen bölümlerde de görüleceği gibi mecmuada en çok Cesârî’nin şiirleri ve 

daha sonra sırasıyla Cevrî, Ulvî, Sezâyî, Nâbî, Hayretî, Bâkî, Usûlî ve diğer şairlerle 

beraber toplamda 43 şairin gazeli yer almaktadır. Divanları yayımlanmış şairlere ait 

manzumeler, teker teker divan neşirleriyle karşılaştırılmış ve nüsha farkları dipnotta 

gösterilmiştir.  
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Ayrıca incelediğimiz mecmuada şairi belli olmayan toplam 3 gazel 

bulunmaktadır. Bu gazellerde mahlas olmadığı için gazellerin hangi şaire ait olduğu 

tespit edilememiştir. Söz konusu gazeller 21, 52, 62 numaralı olanlardır.  

Tez konusu olarak incelediğimiz mecmua düzenli bir mecmuadır. Bazı şiirler 

derkenar olarak yazılmıştır.  Mecmuadaki 11 adet manzumenin başında “Kalenderi” 

ifadesi yazılmıştır. Ancak mecmua düzenleyicisinin veya müstensihin manzumelerin 

başında yazdığı bu ibarenin sağlıklı olmadığını görüyoruz. Çünkü manzumelerin 

başındaki “Kalenderi” ifadesi,  halk edebiyatında bir tür adı olarak bilinir ve 

genellikle aruzun “Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün” kalıbıyla yazılan gazel, 

murabba, muhammes, müseddes biçiminde söylenen şiirlere verilen addır. Oysa bu 

manzumelerin gazel nazım şekliyle yazıldığını görüyoruz. Mecmuada yer alan 

manzumelerin konuları ağırlıklı olarak tasavvuftur. Fakat az da olsa methiye/övgü 

konularını işleyen manzumeler de vardır. 

 

2.3. Mecmuada Yer Alan Nazireler 

İncelediğimiz mecmuadaki bazı gazellerde, tanzir edilen gazelin şairinin adı 

anılmış ve nazire gazel olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak bazı gazellerde ise şairin 

ismi zikredilmeden aynı vezin, kafiye ve redifle yazılmış gazeller bulunmaktadır. Bu 

gazeller şunlardır: 

 

 [Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Cesârî) 

Eş‘āruñı ānīde senüñ dilde Cesārī 

Tanẓīr-i maḳāl itmege ‘Āşıḳ ‘Ömer ister 

Yukarıdaki Cesârî’ye ait makta beytine baktığımızda şairin Âşık ‘Ömer adını 

açıkça belirtmesi ona nazire yazdığının göstergesidir. 

Bazı şairler ise isim vermeden başka bir şairin manzumesini tanzir etmiştir. 

Aşağıda yer alan beyitler gazellerin matla beyitleridir. Görüldüğü gibi kafiye ve redif 

olan kelimeler aynıdır. Dolayısıyla bu gazellerin birbirine nazire olabileceğini 

düşünüyoruz. 
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[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Cesârî) 

‘Aşḳuñ beni gör yine şehā eyledi maġlūb 

Dil kendüsine ḳıldı seni ṭālib-i maṭlūb 

 

(Cesârî) 

İtdi beni üftādesi bir dil-ber-i maḥcūb 

Günden güne ḳılmaḳda dilüm ‘aşḳ ile maġlūb 

 

*** 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Taybî) 

Dil ‘aşḳuña ‘aşḳuñ dil-i nālāna münāsib 

Sāġar meye mey sāġar-ı mestāna münāsib 

 

(Mezâkî) 

Dil-ber dile dil dil-ber-i fettāna münāsib 

Gül bülbüle bülbül gül-i ḫandāna münāsib 

 

(Cesârî) 

Şol ḫaṭṭ-ı ruḫuñ merkez-i Tātāra münāsib 

Her şīvelerüñ ṭurre-i ṭarrāra münāsib 

 

Yukarıda Taybî (Tıybî), Mezâkî ve Cesârî’nin gazelleri aynı vezin, kafiye ve 

redifle yazıldıkları için birbirine nazire olababileceğini tahmin ediyoruz. Ancak 

Cevrî’nin diğer iki şairden önce yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla Taybî ve Cesârî’nin 
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gazelleri nazire gazellerdir. Fakat kimim kime nazir yazdığını belirlemek bu 

bilgilerle mümkün görünmemektedir. 

 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 (Cesârî) 

Bu beyt[i] dimişdür ezelī bir suḫan-ārā 

Bir ekmedügüñ yerde biter ehl-i meẕellet 

 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Cesârî) 

Ḳaddüñle çenār eylemesin da‘vī-i himmet 

Bir ekmedügüñ yirde biter ehl-i meẕellet 

 

Cesârî’nin yukarıdaki iki farklı gazelinin ikinci mısraları aynen tekrar 

edilmiştir. Aynı kafiye ve redif şairin hoşuna gitmiş olmalı ki iki ayrı gazel yazmış 

denilebilir. 

*** 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(‘Ulvî) 

Ey dil olalum maḥrem-i meydān-ı maḥabbet 

Cāndan geçelüm budur erkān-ı maḥabbet 

 

(Hâletî)  

Top itdi nice kelleyi çevgān-ı maḥabbet 

Ṭoldı ser-i ‘uşşāḳ ile meydān-ı maḥabbet 
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Yukarıdaki Ulvî ve Hâletî’ye ait gazellerin de nazire gazeller olduğunu 

düşünüyoruz. Azmî-zâde Hâletî Ulvî’den sonra yaşadığına göre zemin gazel ya da en 

azından örnek alınan gazelin Ulvî’nin gazeli olduğu söylenebilir.  

 

*** 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Cevrî) 

Ḫaṭṭuñ ki odur zīver-i menşūr-ı maḥabbet 

Mażmūnı ile tāzelenür şūr-ı maḥabbet 

 

(Nûrî) 

Dil-ḫāneye düşdi şerer-i nūr-ı maḥabbet 

Germ oldı yine ‘aşḳ ile tennūr-ı maḥabbet 

 

(Sezâyî)  

Dünyāyı duta bir gün ola nūr-ı maḥabbet 

Mevṣūl ola bir dem gele mehcūr-ı maḥabbet 

 

Yine Cevrî, Abdulahad Nurî ve Hasan Sezâyî’nin gazelleri de birbirine nazire 

olabilir. Çünkü nazire gazellerdeki dış yapı (vezin, kafiye ve redif) birbirine 

uymaktadır. Mana itibariyle de gazellerin birbirine yakın olduğunu düşünüyoruz.  

 

Yine aşağıda matla beyitlerini yazdığımız Azmî-zâde Haletî, Va’dî, Yahyâ ve 

Cevrî’nin gazelleri vezin ve redifleri aynıdır. Bunların birbirine nazire olup olmadığı 

konusunda kesin bir hüküm vermek yanlış olur. Sadece mürettip manzumeleri 

derlerken bu hususu göz önünde bulundurduğunu tahmin ediyoruz.  

 



13 
 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Hâletî) 

Sīnemde ẓuhūr ideli ās̱ār-ı maḥabbet 

Gülzār-ı cinān oldı baña ḫār-ı maḥabbet 

 

(Va‘dî) 

Ḥācet ne hüveydā iken ās̱ār-ı maḥabbet  

Bir nāle-i dil-sūz ile iẓhār-ı maḥabbet 

 

(Sezâyî)  

Pür-āteş olur ġonca-i gülzār-ı maḥabbet 

Dil ḫānesine tāb virir nār-ı maḥabbet 

 

Bundan sonraki gazellerin ise genellikle redif ve vezinleri ortaktır. 

 

(Yahyâ) 

Bir gün gele ki şād ola maḥzūn-ı maḥabbet 

Çok ‘āḳıl[ı] ilzām ide mecnūn-ı maḥabbet 

 

(Cevrî) 

Bir sīnede mestūr olamaz rāz-ı maḥabbet 

Her perdede biñ naġme ider sāz-ı maḥabbet 

 

(Cevrî) 

Ḥüsn oldı ise bā‘is̱-i īcād-ı maḥabbet 

Dildür sebeb-i şöhret-i üstād-ı maḥabbet 
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*** 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Sezâyî) 

Yaḳ ḳaṣr-ı dili āteş-i ‘aşḳ ile ḫarāb it 

Cān murġunu ol āteşe tek dutma kebāb it 

 

(Nâbî)  

Pīşānī-i şevḳuñ ḳadem-i rāh-ı necāt it 

Müjgānuñı cārūb-ı ġubār-ı ‘Arafāt it 

 

(Rüşdî) 

Güftāra gelüp dilleri pür ḳand [ü] nebāt it 

Ol teşneleri luṭf ile sīr-āb-ı ḥayāt it 

 

Nâbî ve Rüşdî’nin gazellerinin hem kafiye hem redif hem de vezinleri ortaktır. 

Sezâyî’nin ise kafiye hariç diğer öğeleriyle ortaktır.  

Aşağıda yer alan Fevrî ve Nazmî’ye ait iki gazelde de aynı durum vardır. 

Bunların nazire olma ihtimali yüksektir.  

 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Fevrî)  

Ḳaldurdı ḳamu ẓulmet[i] envār-ı Muḥammed 

Bildürdi Ḫudā yolunı aḫbār-ı Muḥammed 

 

(Nazmî) 

Maḥbūb-ı Ḫudā ẕāt-ı şeref yār-ı Muḥammed 
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Maḳbūl-i ilāhīdürür eṭvār-ı Muḥammed 

 

*** 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Bâkî)  

‘Āşıḳlara çün derd [ü] belā zevḳ [u] safādur 

Yā zevḳ u safā derdine düşmek ne belādur 

 

(Nâzım) 

Cevr eyler ise baña o meh-pāre sezādur 

Aġyār elemi ‘āşıḳa ammā ne belādur 

 

Bâkî ve Nâzım’ın yukarıdaki iki gazelinde ise vezin, kafiye ve redif ortaktır. 

Bu iki gazelin birbirine nazir olma ihtimali vardır.  

 

 *** 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Necâtî)  

Ḫaṭṭ-ı ruḫ-ı yār ehl-i maḥabbet ecelīdür 

Ġāfil yürime aç gözüñi gün gicelidür 

 

(Cevrî) 

Ġamzeñ dil-i ‘āşıḳ gibi mest-i ezelīdür 

Bu sırr-ı ḫafī bāde-keş-i ‘aşḳa celīdür 
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(‘Âşık ‘Ömer)  

Sevdüm yine bir ḫūb kim ‘aṣruñ güzelidür 

Gün gibi ‘ayān oldu maḥabbet ezelīdür 

 

Âşık Ömer’in yukarıda matla beyitlerini verdiğimiz Cevrî ve Necatî’ye ait 

gazellerden istifade ettiğini söyleyebiliriz. Cevrî’nin de Necatî’nin gazelini örnek 

aldığını söylemek zor olmasa gerek. 

 

*** 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Hayâlî) 

Āyīne ne yüzden ola cānāna ber-ā-ber 

Olsun göreyüm yüz yüze ol cāna ber-ā-ber 

 

(Revânî) 

Oldı eşigüñ ḳadr ile eflāke ber-ā-ber 

Dutduğı içün kendözüni ḫāke ber-ā-ber 

 

XVII. yy. şairi Revânî’nin XVI. yy. şairi Hayâlî’den etkilenmesi gayet 

normaldir. Dolayısıyla Revânî’nin gazeli Hayâlî’ninkine nazire olma ihtimali vardır. 

 

*** 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Nizâmî) 

Gül ‘ārıżuña olsa muḳābil ‘aceb olmaz 

Kim yüzi açılmışda ḥayā vü edeb olmaz 
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(Ahmed) 

Zülf-i siyeh olmasa yüzüñde ‘aceb olmaz 

Firdevs-i cihāndur yañaġuñ anda şeb olmaz 

 

(Nâzım) 

Bend olsa göñül zülfüñe cānā ‘aceb olmaz 

Mecnūn-ı belā-dīdede zīrā edeb olmaz 

 

(Sâfî)  

Mihr ile meh öykünse yüzüñe ‘aceb olmaz 

Hercâî güzellerde ḥayā vü edeb olmaz 

 

Yukarıda Nizâmî, Ahmed, Nâzım ve Sâfî’ye ait gazellerin vezin, kafiye ve 

redifleri ortaktır.  Bu gazellerin yaşadıkları yüzyıllar dikkate alınarakNizâmî şairinin 

Ahmed şairinden, Nâzım şairinin ise Sâfî şairiden etkilenerek nazirede bulunduğunu 

tahmin ediyoruz. 

 

*** 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Usûlî) 

‘Ālemde mey-i ‘aşḳ ile mestānelerüz biz 

Ṭa‘n eyleme zāhid bize dīvānelerüz biz 

 

(Nev‘î)  

‘İşretgeh-i ‘uşşāḳda ‘ayyāşlaruz biz 

Ayaḳ çeken āzādelere başlaruz biz 
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Yine Usûlî ve Nev‘î şairimize ait iki gazelin vezin, kafiye ve redifleri ortaktır. 

Bu gazellerin nazire olabileceğini düşünüyoruz. 

 

*** 

 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Mengli Girây)  

Üftāde-i dām-ı ġam-ı zencīr-i belāyuz 

Bir zülf-i siyeh-kāra ḳul olmaġa sezāyuz 

 

Eylerse Nevāyī n’ola eş‘āruma taḥsīn 

Biz silsile-i cān-ı Ḳırım Mengli Girâyuz 

 

(Hâşim) 

‘Aşḳuñ ile üftāde-i zincir-i belāyuz 

Derdüñle hemān daġ gezer Ḳays-ı fenāyuz 

 

Eş‘ār-ı celāletlü şeh-i Mengli Girāya 

Ḫāşā ki aña pey-rev olam biz ne gedāyuz 

 

Yukarıdaki gazellerde Mengli Girây, Ali Şir Nevaî’ye nazire yazmış, Hâşim de 

Mengli Girây’a nazire yazmıştır. Çünkü isimleri açıkça zikredilmiş. Dolayısıyla bu 

gazeller birbirine naziredir. 
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*** 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Hâletî)  

Cān virmeyicek derd ile cānān ele girmez 

Müşkil budurur ol daḫı āsān ele girmez 

 

(Cevrî)  

Bir sencileyin fiskeci ḳurnaz ele girmez 

Bir bencileyin masḫara burnaz ele girmez 

 

(‘Ömer)  

Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı üftād ele girmez 

Bir sencileyin şūḥ-ı perī-ẕād ele girmez 

 

Yukarıda Hâletî, Cevrî ve ‘Âşık Ömer şairimize ait üç gazelin vezin, kafiye ve 

redifleri ortaktır. Cevrî ile Hâletî aynı yüzyıl şairi olmaları sebebiyle kimin kime 

nazire yazdığını söylemek zor olsa gerek. Ancak Âşık Ömer’in her iki şairden sonra 

yaşadığı ve onların şiirlerinden etkilendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.  

 

*** 

Cesârî’nin aşağıdaki gazellerinde de kafiye ve redif şairin hoşuna gitmiş olmalı 

ki tekrar edilmiştir. 

 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Cesârî)  

Gülşende fiġān eyleme şeydā sesi sevmez 

Ol ġonca-dehen ẕāt-ı hüveydā sesi sevmez 
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(Cesârî) 

Tiryākilere itme şamatā sesi sevmez 

Keyf ehl[i] olan kimseler aṣlā sesi sevmez 

 

 ***      

 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Lezîzî) 

Evṣāf-ı mey-i la‘l-i lebüñ dillere ṣıġmaz 

Bir bāde bu kim ḳaṭresi biñ sāġare ṣıġmaz 

 

(Cesârî) 

‘Aşḳuñ meyi sāġar-be-kef-i dil-bere ṣıġmaz 

Leẕẕāt meger zemzeme-i kevs̱ere ṣıġmaz 

 

Cesârî yukarıda matla beytini verdiğimiz gazelini, şeyhi Lezîzî’nin aynı vezin, 

kafiye ve redifli gazelini tanzir etmiştir.  

 

   *** 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Rûhî-i Bağdâdî) 

(Terkib-bent)   

Ṣanmañ bizi kim şīre-i engūr ile mestüz 

Biz ehl-i ḫarābātdanuzmest-i elestüz 
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(Cevrî)  

Biz ġamze-i dil-berle ḳadeḥ-nūş-i elestüz 

Bir neşve ile cilveger olmış iki mestüz 

 

(Cevrî) 

Biz ṭurfe-ḥarīfān-ı heves-bāz-ı elestüz 

Huş-yār ile huş-yār oluruz mest ile mestüz 

 

Cevrî muhtemelen yukarıda matla beyitlerini yazdığımız iki gazelini Ruhî-i 

Bağdâdî’nin terkib-bendinin 1. bendinden esinlenerek yazmıştır. Çünkü nazire için 

gerekli tüm unsurlar bu gazellerde vardır. 

 

*** 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Cevrî) 

Ser-mest-i ġam [u] perde-der-i ḥālet-i ‘aşḳuz 

Ġam āfet-i ‘aḳl [u] dil [ü] biz āfet-i ‘aşḳuz 

 

(Cevrî) 

Biz pey-rev-i ‘uşşāḳ-ı belā-perver-i ‘aşḳuz 

Ḳurbān-ı ġam-ı yār [u] fedā-yı ser-i ‘aşḳuz 

 

Cevrî’nin yukarıdaki iki gazelinde redifler ortaktır. Aynı redif şairin hoşuna 

gitmiş olmalı ki tekrar etmiştir.  
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*** 

Cesârî ile Zârî’nin gazellerinde de redifler ortaktır. Dolayısıyla nazire 

olabileceğini değerlendiriyoruz. Matla beyitleri aşağıda sunulmuştur:  

 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Zârî) 

Bilmem niçün ol şīveli dil-ber baña küsmiş 

Baḳmaz yüzime ol perī-peyker baña küsmiş 

 

(Cesârî) 

Pervāzda gezer murġ-ı Hümā lāneyeküsmiş 

Ḫayfā nice ṣayd idem anı dāneye küsmiş 

 

*** 

 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Cevrî) 

Ḥāl-i dil[i] ol ġamze-i fettān ile söyleş 

Esrār sözin nükte-şināsān ile söyleş 

 

(Cesârî) 

Rāz-ı dil[i] var zümre-i ‘irfān ile söyleş 

Kim dir saña kim cāhil [ü] nā-dān ile söyleş 

 

Yukarıda matla beyitlerini verdiğimiz gazellerde de nazire ilişkisi olduğunu 

söyleyebiliriz. Cesârî’nin gazeli Cevrî’nin gazeline nazire olarak yazılmıştır. Gerek 
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şekil gerekse anlam bakımından Cesârî’nin Cevrî’nin gazelini tanzir ettiğini 

anlıyoruz. 

 

2.4. Mecmuada Adı Geçen Şairler ve Nazım Şekilleri 

Mecmuada yer alan şiirler sırasına göre; beyit/bend sayısı, şiir vezni ve nazım 

şekliolarak tasnif edilmiştir. Bu bağlamda bilgilerin verileceği bu bölümde amaç, 

genel bir tablo ile mecmuanın bütününün görülebilmesini sağlamaktır. 

 

Tablo 2: Mecmuadaki Şair Ve Şiirler 

 

Sıra 

 

Şair 

Beyit-

Bent 

Sayısı 

 

Şiirin Vezni 

 

Nazım Şekli 

1  2 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Nazm 

2 Nûrî 9 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

3 Sezâyî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

4 Bâkî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

5 Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

6 Cesârî 6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

7 Cesârî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

8 Nev’î 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 
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9 

 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

10 

Cesârî 9 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

11 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

12 

Nev’î 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

13 

Cesârî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

14 

Cesârî 8 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

15 

Tıybî(Taybî) 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

16 

Mezâkî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

17 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

18 

Cesâri 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

19 

Hâletî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

20 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 Mahlas Yok 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Gazel 
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21 Fe’ûlün 

 

22 

Nev’î 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

23 

Nûrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

24 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

25 

Ulvî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

26 

Hâletî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

27 

Hâletî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

28 

 Hâletî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

29 

Sezâyî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

30 

 Şeyh 

Muhammed 

8 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

31 

 Sezayî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

32 

Va’dî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

33 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 
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34 

Cevrî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

35 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

36 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

37 

Taşlıcalı 

Yahyâ 

5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

38 

Nâbî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

39 

Rüşdî 6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

40 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

41 

Sezâyî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

42 

Sâbit 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

43 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

44 

Cesârî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

45 

Sâbit 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Gazel 
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46 Fe’ûlün 

 

47 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

48 

Va’dî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

49 

Vâ’dî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü 

Mefâ’îlü Fe’ûlün 

Gazel 

 

50 

Fuzûlî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

51 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

52 

Mahlas yok 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

53 

Cesârî  6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

54 

Nücûmî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

55 

Nazmî 6 Mef’ûlü Mefâ’îlü 

Mefâ’îlüFe’ûlün 

Gazel 

 

56 

Cesârî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

57 

Cesârî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

58 

Fevrî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 
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59 

Nâbî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

60 

Nâbî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

61 

Şeyh 

Muhammed 

7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

62 

Mahlas Yok 2 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

63 

Cesârî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Kıt’a 

 

64 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

65 

Cesârî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

66 

Cesârî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

67 

Rûhî-i 

Bağdâdî 

7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Terkib-

Bend’den 

 

68 

Rûhî-i 

Bağdâdî 

5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Terkib-

Bend’den 

 

69 

Rûhî-i 

Bağdâdî 

5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Terkib-

Bend’den 

 

70 

Lezîzî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 Ahmed 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Gazel 
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71 Fe’ûlün 

 

72 

Nâzım 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

73 

Nâzım 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

74 

 Bâkî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

75 

Taşlıcalı 

Yahya 

5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

76 

Nâzım 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

77 

Seyyid 

Nesîmî 

4 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

78 

Âşık Ömer 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

79 

Necâtî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

80 

Hâletî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

81 

Hâletî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

82 

Hâletî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

83 

Fuzûlî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 
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84 

Fuzûlî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

85 

Nev’î 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

86 

Azbî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

87 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

88 

Cevrî 6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

89 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

90 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

91 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

92 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

93 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

94 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

95 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 Nâbî 9 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Gazel 
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96 Fe’ûlün 

 

97 

Nâbî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

98 

Nâbî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

99 

Cem’ 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

100 

Âşık Ömer 6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

101 

Cevrî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

102 

Hayâlî 10 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

103 

Revânî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

104 

Nizâmî 8 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

105 

Ahmed 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

106 

Nâzım 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

107 

Safî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

108 

Nef’î 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 
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109 

Nev’î 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

110 

Nev’î 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

111 

Rûhî-i 

Bağdâdî 

6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Terkib-

Bend’den 

 

112 

Rûhî-i 

Bağdâdî 

7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Terkib-

Bend’den 

 

113 

Usûlî 6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

114 

Âşık Ömer 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

115 

‘Ulvî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

116 

 Mengli 

Girây 

5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

117 

Hâşim 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

118 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

119 

Nâzım 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

120 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 Cesârî 6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Gazel 
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121 Fe’ûlün 

 

122 

Hâletî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

123 

Nev’î 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

124 

Nev’î 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

125 

Nev’î 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

126 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

127 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

128 

Lezîzî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

129 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

130 

Cesârî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

131 

Nef’î 6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

132 

Nef’î 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

133 

Cevrî 8 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 
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134 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

135 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

136 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

137 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

138 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

139 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

140 

Cevrî 7 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

141 

Cevrî 6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

142 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

143 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

144 

Nâbî 6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

145 

Âşık Ömer 6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 Nâbî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Gazel 
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146 Fe’ûlün 

 

147 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

148 

Rûhî-i 

Bağdâdî 

5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Terkib-

Bend’den 

 

149 

Zarîfî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

150 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

151 

Cesârî 6 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

152 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

153 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

154 

Cevrî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

155 

Sâbit 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

156 

Zârî 8 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

157 

Zihnî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

158 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 
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159 

Taşlıcalı 

Yahyâ 

5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

160 

Sezâyî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

161 

Sezâyî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

162 

Sâbit 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

163 

Sâbit 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

164 

Zarîfî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

165 

Zâtî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

166 

Hayretî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

167 

Hayretî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

168 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

169 

Nâzım 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

170 

Sâmî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 Âşık ‘Ömer 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Gazel 
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171 Fe’ûlün 

 

172 

Âşık ‘Ömer 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

173 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

174 

Cesârî 5 Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü 

Fe’ûlün 

Gazel 

 

2.5. Mecmuadaki Şairlerin Dizini 

Aşağıdaki tabloda mecmuada şiirleri bulunan şairler ve yaşadıkları yüzyıllar 

belirtilip mahlasları alfabetik sıraya göre dizilmiştir:   

 

Tablo 3: Şair Ve Şiir Dizini 

 

Şairler 

 

Şairlerin 

Yaşadığı 

Yüzyıllar 

 

 

Toplam Şiir 

Sayısı 

 

Şiir Numaraları 

Ahmed ? 2 71,105 

‘Âşık ‘Ömer XVII 6 78, 100, 114, 145, 171, 172 

Azbî XVII 1 86 

Bâkî XVI 2 4, 74 

‘Cem XV 1 99 

Cesârî XVIII 38 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 

18, 20, 24, 40, 43, 44, 47, 51, 

53, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 118, 

120, 121, 126, 127, 129, 130, 
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150, 151, 152, 158, 168, 173, 

174 

Cevrî XVII 29 33, 34, 35, 36,46, 87, 88, 89, 

90 91, 92, 93, 94, 95, 101, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 147, 153, 

154 

Fevrî XVI 1 58 

Fuzûlî XVI 3 50, 83, 84 

Hâşim ? 1 117 

Hayâlî XVI 1 102 

Hayretî XVI 2 166, 167 

Hâletî XVII 8 19, 26, 27, 28, 80, 81, 82, 122 

Lezîzî XVI (?) 2 70, 128 

 Mahlas Yok ? 3  21, 52, 62 

Mezâkî XVII 1 16 

Mengli Giray XVI 1 116 

Nazmî XVI 1 55 

Nâbî XVII 8 38, 59, 60, 96, 97, 98, 144, 146 

Nâzım XVII 6 72, 73, 76, 106, 119, 169 

Necatî XVI 1 79 

Nef’î XVII 3 108, 131, 132 

Nesîmî XIV 1 77 

Nev’î XVI 9 8, 12, 22, 85, 109, 110, 123, 

124, 125 

Nizâmî XVI (?) 1 104 
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Nücûmî XVI 1 54 

Nûrî XVI 2 2, 23 

Revânî  XVI 1 103 

Rüşdî XVI (?) 1 39 

Rûhî (Bağdâdî) XVI 6 67,68, 69, 111, 112, 148 

Sâbit XVII 5 42, 45, 155, 162, 163 

 Sâfî ? 1 107 

Sâmî XVIII 1 170 

Sezâî XVIII 6 3, 29, 31, 41, 160, 161 

Şeyh Muhammed ? 2 30,61 

Tıybî(Taybî) XVII (?) 1 15 

‘Ulvî XVI 2 25, 115 

Usûlî XVI 1 113 

Va’dî XVII 3 32, 48, 49,  

Yahyâ(Taşlıcalı) XVII 3 37, 75, 159 

Zarîfî XVI 2 149, 164 

Zârî XVII 1 156 

Zâtî XVI 1 165 

Zihnî(?) XVII 1 157 

 

2.6. Mecmuada Bulunan Şairlerin Biyografileri 

Abdülahad Nurî (ö. 1651) 

XVII. yüzyılın sufî şairlerinden Abdülahad Nûrî, birkaç Türkçe ve pek çoğu 

Arapça olmak üzere kaleme aldığı otuzdan fazla eserle Tekke edebiyatı içerisinde 

önemli bir yere sahip şair ve yazarlardan biridir. Şiiriyeti elden bırakmadan vahdet-i 

vücut, hüsn-i mutlak, tecelli vb. tasavvufun en ince meselelerini mısralara 
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yerleştirebilmiş bir sanatkârdır. Manzumelerinde ilahi aşkı, deruni tahassüsleri, 

tasavvufun inceliklerini şiir dili ile anlatmanın yanı sıra, toplum hayatında 

gözlemlediği bozuklukları, katı bir taassupla mutasavvıflara saldıran Kadızâdelileri 

tenkit etmekten de çekinmemiştir. Şairimizin bilinen en önemli eseri Divan’ıdır. 

Mecmuamızda Abdülahad Nurî’ye ait 1 adet gazel vardır. Bu gazel H.Akkaya 

tarafından yayımlanmış Divan’da mevcuttur.
17

 

Ahmed (ö. ?) 

İncelediğimiz mecmuada, Ahmed mahlaslı şairimize ait 2 adet gazel vardır. 

Fakat incelediğimiz biyografik kaynaklarda Ahmed mahlasını kullanan birden fazla 

şair vardır. Mecmuada yer al an bu gazellerin hangi Ahmed’e ait olduğunu tespit 

edemedik. 

Azbî (ö. 1736/1747 ?) 

Asıl adı Mustafa Ahmet Efendi olup Kütahyalıdır. Doğum tarihi ile ilgili hiçbir 

kaynakta bilgi bulunmamaktadır. Kimi kaynaklara göre 1736’da kimilerine göre ise 

1747’de hakka yürümüş ve adı geçen dergâhta sırlanmıştır. Bu iki farklı tarihin 

verilmesinde ve hangisinin kabul edileceği hususunda kesin deliller yoktur.
18

 

Mecmuada Azbî şairimize ait 1 gazel bulunmaktadır. Bu gazel Mehmet Erol 

tarafından yayımlanan Divan’da mevcuttur.
19

 

Âşık Ömer (ö. 1707) 

XVII. yüzyıl halk şairlerindendir. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak 

bilinmemektedir. 1630 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. İstanbul’da 1707 

yılında vefat ettiği ve Yemiş İskelesinde bir türbeye gömüldüğü rivayet edilir. 

 Âşık Ömer, halk şairleri arasında en çok okunan ve kendisinden sonra 

gelenlerin isminden çok bahsettikleri bir şairdir. Geriye bırakmış olduğu 2 binden 

fazla şiirle Türk edebiyatında en çok yazan şairlerden biri olmuştur.
20

 

                                                                 

17
 Hüseyin Akkaya, Abdülahad Nurî ve Divanı, İstanbul, Kitapevi Yayınevi, 2003, s.88-92. 

18
 İsmail Hakkı Altuntaş,  Tahmis-i Derviş Azbî Divan-ı Mısrî, İstanbul,  TDK Yayınları, 2011, s.72-

75. 
19

 Mehmet Erol,  Azbî Baba Divanı(İnceleme-Tenkitli Metin), Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı 2000(Basılmamış), s.98-102. 
20

 Ahmet Atilla Şentürk, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2013, s.407-8. 
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Mecmuada  Âşık Ömer’e ait 6 gazel bulunmaktadır. 

Bâkî (ö. 1600) 

1526-27 yılındaİstanbul’da doğdu. Asıl adı Mahmud Abdülbâki’dir. Bâkî 

gençliğinin ilk yıllarında çırak olarak sarraçlık mesleğine girdi. Devrin tanınmış 

müderrislerinden ders aldı. Genç yaşta şiiryazmaya başladı. Hocası Karamanlı 

Mehmed Efendi adına söylediği “Sünbül Kasidesi” şair olarak ününün artmasına 

vesile oldu. Şeyhülislam Ebussuûd Efendi’den mülazım oldu. Hicri 23 Ramazan 

1008 tarihinde, miladi 1600 yılında vefat etmiştir. Edirnekapı dışında metfundur. 

Şairin Divânı ve Mevâhibü’l-Ledünniye, Fezâ’il-i Cihâd, Fezâ’il-i Mekke, Terceme-i 

Hadîs-i Erbâ’in adlı eserleri vardır.
21

 

İncelediğimiz mecmuada Bâkî’ye ait 2 gazel bulunmaktadır. 

Cem Sultan (ö. 1495) 

Divan şairlerimizden olan şair, Edirne’de doğdu. Fatih Sultan Mehmet’in 

oğludur. Cem hem bir şair hem de sanatkârların koruyucusu idi. “Cem Şairleri” diye 

bilinen bir grup sanatkâr onun himayesinde oldukları için sanatla uğraşacak zaman 

bulmuşlardır. Kendisi de orta dereceli bir şairdir. Şiirlerinde Ahmed Paşa’nın tesiri 

görülür. Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilen Cem, İranlı şair Selmân-ı Sâcevî’nin 

Cemşîd u Hurşîd’ini de tercüme etmiştir. 

Şairin Cemşid u Hurşid, Türkçe Divan ve Farsça Divan gibi eserleri vardır.
22

 

Mecmuada Cem mahlasıyla yazılmış 1 gazel vardır. Bu gazel İ.Halil Ersoylu 

tarafından yayımlanan Divan’da mevcuttur. 

Cevrî (ö. 1654) 

17. yüzyıl şairlerindendir. Hattat olan Cevrî’nin asıl adı İbrâhim’dir. İyi bir 

hattat olan şâir, bir süre Dîvân-ı Hûmâyun kâtipliği görevinde bulunduktan sonra 

istifa ederek istinsah ettiği eserlerin geliriyle geçimine devam etmiştir. 

 

                                                                 

21
 Sabattin Küçük, Bâkî Divanı, İstanbul, TDK Yayınları, 1994; Haluk İpekten, Bâkî Hayatı- Sanatı-

Eserleri,Ankara, Akçağ Yayınları, 2007, s. 11-23. 

22
 İ.Halil Ersoylu, Cem Sultan’nın Türkçe Divanı,İstanbul, TDK yayınları, 2013, s.11-17. 
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Dîvân’ından başka Selim-nâme, Hilye-i Çehar-yâr-ı Güzîn, Hall-i Tahkîkat, 

Aynü’l-füyūz, Melhame, Nazm-ı Niyâzadlı eserleri bulunmaktadır.
23

 

Mecmuada Cevrî şairimize ait 29 gazel bulunmaktadır. Bu gazeller Hüseyin 

Ayan tarafından yayımlanan Divan’da mevcuttur. 

Cesârî (ö. 1829) 

18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında yaşamış olduğu tahmin ediliyor. 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Cesârî, 1829 yılında vefat etmiştir. Asıl ismi 

Hasan olan Cesârî, Benderli olmasından hareketle Benderli Cesârî ismiyle de 

anılmaktadır. Aşk, sevgili, güzellik, tabiat gibi birçok konuda şiirler yazan şair, daha 

çok tasavvufi konuları dile getirmiştir. Hem Mevlevî hem de Bektaşî olarak bilinen 

Cesârî,  aruz ölçüsünü şiirlerinde başarıyla kullanmıştır.
24

 

İncelediğimiz mecmuada en fazla gazeli bulunan şair Cesârî olup toplamı 

38’dır. 

Fevrî (Ahmed) (ö. 1571) 

Fevrî, Arnavutluk’un Adriyatik kıyısında bir liman şehri olan Draç’ta doğdu. 

Hırvat asıllı olup İslam dinine girdikten sonra Ahmed adını aldı. Şair, nasir, âlim 

olarak şöhret bulmuştur. Bunun yanında şair olarak da 16. asrın önde gelen 

kişilerinden sayılmaktadır. Fevrî mahlasına uygun olarak çok kolay ve süratle şiir 

söyleyebilen bir şair olup, kasideleri, atasözü ve deyimlerle yüklü şiirleri, özellikle 

de tahmis ve tesdis yazmadaki başarısıyla dikkati çekti. Farsça şiirler de yazmıştır. 

Dîvân’ı, Kanunî adına yazdığı Ahlâk-ı Süleymânî’si, Sokullu Mehmed Paşa’yla ilgili 

Ahlâk-ı Mehmed Paşa adlı eseri Dürer ü Gurer Hâşiyesi, Miftâhu’l-Meânî isimli 

lügatinden başka dini konularda yazılmış eserleri vardır. 1571 yılında Şam müftüsü 

iken orada öldü ve şair İshak Çelebi’nin kabri yanında medfundur.
25

 

 

                                                                 

23
 Hüseyin Ayan, Cevrî Hayâtı Edebî Kişiliği Eserleri ve Divan’ının Tenkidli Metni, Erzurum, Atatürk 

Üniversitesi Basımevi, 1981. 

24
Yasemin Akkuş, Gurbette Bir Meydan Şairi: Cesari, Türk Dünyasından Halil Açıkgöz’e 

Armağan, İstanbul, Uluslararası Hakemli Kitap, Doğu Kitabevi Yayınları, 2013, s. 115-128. 
25

 Mehmet Kalpaklı, Fevrî, İstanbul, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, 1995, C. 12, s. 505-

506.   
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Mecmuada Fevrî şairimize ait bir adet gazel vardır. Bu gazelin yukarıda 

mahlası geçen şaire ait olduğunu tahmin ediyoruz. 

Fuzûlî (ö. 1556) 

Asıl adının Mehmed, babasının Molla Süleyman, Fuzûlî şairin mahlası olduğu 

biliniyorsa da, nerede ve ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmiyor. Doğum yeri 

hakkında ileri sürülen görüşler, şuara tezkireleri ile şairin kendi eserlerine 

dayanılarak, yapılan tahmin ve yorumlardan ibarettir. Fuzûlî'nin iyi bir tahsil 

gördüğü, yaşadığı dönemin bütün ilimlerini öğrendiği eserlerinden anlaşılmaktadır.  

Türk edebiyatı tarihi içinde müstesna bir yere sahip olan Fuzûlî, divan şiiri 

geleneğinin doruğuna çıkabilmiştir. Türkçe Divan, Farsça Divan,  Leylâ ve Mecnûn, 

Beng ü Bâde, Sâkî-nâme, Hadikatü’s-süedâ, Türkçe Mektuplar, Rind ü Zâhid, 

Risale-i Muamma, Matlau’l-İtikad, Enis’ül-Kalb, Sehhat u Maraz, Şikâyet-nâme gibi 

eserleri önemlidir.
26

 

Mecmuada Fuzûlî’ye ait 3 gazel bulunmaktadır. Bu gazeller A.Nihad Tarlan 

tarafından yayımlanan Divan Şerhi’nde mevcuttur.
27

 

Hâletî (ö. 1631) 

‘Azmî-zâde diye anılan şairin asıl adı Mustafa, mahlası ise Hâletî’dir. Ocak 

1570 tarihinde İstanbul’da doğdu. Genç yaşta eğitime başlayan ve babasının yanı sıra 

devrinin pek çok bilgininden dersler alan Hâletî, medrese eğitimi görüp devrin ünlü 

bilgini Hoca Sâdeddin Efendi (ö. 1599)’den mülâzemet ruûsu alarak 21 yaşında 

müderris olmuştur. Görev hayatı sürekli azillerle geçen Hâletî, 26 Şaban 1040/30 

Mart 1631tarihinde vefat etti. 

615 rubâisi bulunan Azmî-zâde Hâletî’nin rubâileri dışında Sâkî-nâme ve 

Münşeât’ı da bulunmaktadır. Mecmuamızda Hâletî’ye ait 8 gazel bulunmaktadır.
28

 

 

 

                                                                 

26
 Hamit Araslı, Fuzûlî Divanı, İstanbul; Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri, C. 

3, 1986, s.308-377. 
27

 A.Nihat Tarlan,  Fuzûlî Divanı Şerhi, İstanbul, Akçağ Yayınları, 2001. 
28

 Haluk İpekten, Azmîzâde Mustafa Hâletî, DİA, C.4,İstanbul,  Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

1991, s. 348-9. ; Bayram Ali Kaya, The Divân Of ‘Azmi-zâde Haletî, Harvard University, 2003, s. 

142.  
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Hâşim (ö. ?) 

Tezkirelerde yer alan Hâşim mahlaslı şairler incelendiğinde, bu mahlası 

kullanan birden fazla şair vardır. Dolayısıyla mecmuamızda yer alan bir adet gazelin 

hangi Hâşim’e ait olduğunu tespit edemedik. 

Hayâlî Bey (ö. 1556) 

Asıl adı Mehmed olan Hayâlî Bey’in lakabı Bekâr Memi’dir. Pek çok şairin 

yetiştiği Vardar Yenicesi’nde doğmuştur. İyi bir tahsil görmemiş; tahsil yaparken de 

muhtelif memleketleri gezmiştir. İstanbul kadısı Sarı Gürz’ün koruması ile öğrenim 

yapan Hayâlî, bir yandan da şiirleriyle kendini tanıtmaya başlamış, defterdar 

İskender Çelebî, Sadrazam İbrahim Paşa ve sonunda Kanunî Sultan Süleyman’ın 

dikkatini çekmiş ve takdirini kazanmıştır. Ömrünün son 20 yılını saraydan uzakta 

geçirmiş, 964/1556 yılında Edirne’de ölmüştür. Tek eseri Türkçe Divanı’dır.
29

 

Mecmuada Hayâlî’nin sadece 1 gazeli bulunmaktadır.  

Hayretî (ö. 1534) 

 Adı Mehmed’dir. Âşık Çelebi’nin ifadesiyle “şuârâ ve zurefâ menşei” olan 

Vardar Yenicesi’nde doğdu. Hayatı hakkında kaynaklarda verilen bilgiler oldukça 

sınırlıdır. Düzenli bir tahsil görmedi. 1534 yılında Vardar Yenicesi’nde öldü. Kendi 

yaptırdığı zaviye bahçesine vasiyeti üzerine gömülmüştür. Divan sahibi bir şairdir.
30

 

Mecmuada Hayretî şairimize ait 2 gazel bulunmaktadır. 

Lezîzî (ö. ?) 

İncelediğimiz mecmuada, Lezîzî mahlaslı şaire ait 2 adet gazel vardır. 

Biyografik kaynaklarda Lezîzî mahlasını kullanan birden fazla şair vardır. 

Mecmuada yer alan bu gazellerin hangi Lezîzî’ye ait olduğunu tespit edemedik. 

Ancak Vasfi Mahir Kocatürk’ün Saz Şairleri Antolojisinde hayatı hakkında bilgi 

verdiği Lezîzî’
31

ye ait olabileceğini tahmin ediyoruz.
32

 

                                                                 

29
 Tuman, s. C. I, s. 260; Ali Nihad Tarlan, Hayâlî Divanı, Ankara, Akçağ Yayınları, 2001 s.13-16.   

30
 Tuman, s. C. I, s. 234; M. Çavuşoğlu- M. Ali Tanyeri, Hayretî Divanı,İstanbul, İÜEF Yayınları, 

2001 s.10-12.   
31

 Asıl adı bilinmeyen âşık, şiirinde Lezîzî mahlasını kullanmıştır. Âşığın varlığı, Vasfi Mahir 

Kocatürk’ün kendi elinde bulunan bir yazma cönkte 18. yüzyıl eserleri arasında şiirlerinin yer 

almasından bilinmektedir. Kocatürk’e göre Lezîzî, 18. yüzyılda yaşamıştır. Lezîzî’nin ne zaman ve 

nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Şairin hayatı ve edebî kişiliği 
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Mengli Girây (ö. 1514-15) 

Kaynaklara göre ilk Kırımlı hanedan mensubu olan I. Mengli Girây Han, I. 

Hacı Giray’ın altıncı oğludur. Doğum yeri bilinmemektedir. Mengli Giray’ın babası 

vefat ettikten sonra kardeşleriyle taht mücadelesine girişmiştir. Osmanlı döneminde 

de etkin rol oynayan şair, 1541-15 yılında Bahçesaray’da yaptırdığı Zincirli 

Medrese’nin yanındaki türbesine gömüldü. 

İlme ve kültüre büyük saygı gösteren şairin az sayıda şiiri vardır.
33

 Mecmuada 

Mengli Girây mahlasıyla yazılmış 1 gazel vardır. Yukarıda hayatı hakkında kısa bilgi 

verdiğimiz şaire ait olduğunu tahmin ediyoruz. 

Mezâkî (ö. 1676) 

Bosna-Hersek’in Çayniçe kasabasında doğmuştur. Ailesi hakkında Mısır Valisi 

Eyüp Paşa’nın akrabası olduğu dışında bilgi yoktur. Meslek hayatına sipahilikle 

başlayan Mezâkî, Mısır valiliği yapan Hamza ve Eyüp paşaların yanında kâtip olarak 

çalıştı. Daha sonra şiir ve inşâda ustalığı sebebiyle Köprülü Mehmed Paşa’nın 

mahiyetinde tezkirecilik yaptı. Şair bu vesileyle çevresinde itibar görmüş ve rahat bir 

hayat sürmüştür. Siyasetten uzak yetmiş yıl kadar rahat bir yaşam süren şair 1676’da 

İstanbul’da vefat etti ve Galata Mevlevîhânesi haziresine defnedildi. 

Şiirlerinde aşk, tabiat, hasret konularına değinen şairimiz şiirlerinde iç 

âleminden çok dış âlemi dile getirmiştir. Nazım şekli olarak en fazla gazele önem 

veren şairimiz katıldığı meclislere ve kendisi için övgüye dayalı unsurlara yer 

vermiştir. Şairimizin Divan’ı vardır.
34

 Mecmuada Mezâkîmahlasıyla yazılmış 1 gazel 

Ahmet Mermer tarafından hazırlanan Divan’da mevcuttur. 

Nâbî  (ö. 1712)  

 17. yüzyıl şairlerindendir. Urfa’da doğmuştur. Asıl adı Yusuf’tur. Nâbî, şiir ile 

düşünceyi birleştiren şair olarak bilinir. Hikemî şiirin öncüsüdür. Şiirlerde hikmetli 

                                                                                                                                                                                      

hakkında cönk ve mecmuların okunması ile yeni bilgiler gün ışığınaçıkarılabilir. Vasfi Mahir 

Kocatürk, Saz Şiiri Antolojisi,  Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1963, s.112-13.  
32

 Semra Tunç yayımladığı makalesinde Lezizi’nin Cesarinin şeyhi olduğunu belirtmiştir.(Semra 

Tunç, Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Bölümü 161 Numaralı Şiir Mecmuası, 

İstanbul 2016 s.64) 
33

 Cemal Kurnaz, H. Çeltik, Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

2000, s.73-75. 
34

 Ahmet Mermer, Mezâkî Divanı, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991, s.115-123. 
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sözlere, atasözlerine yer vermiştir. Didaktik şiirleriyle ünlüdür. Akıcı ve düzgün bir 

dili vardır. Nâbî’nin Türkçe Divanı’ndan başka Hayriyye, Hayrâbâd adlı iki didaktik 

eseri; gezi notlarını içine alan Tuhfetü’l-Harameyn’i; Münşeat ve Sür-nâme adlı 

eserleri vardır.
35

 Ayrıca şairin Zeyl-i Sîyer-i Veysî,  Fetih-nâme-i Kamaniçe, 

Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn, Farsça Divânçe gibi eserleri de vardır. İncelediğimiz 

mecmuamızda Nâbî’ye ait 9 gazel bulunmaktadır. 

Nâzım (ö. 1704/05 ?) 

 İncelediğimiz mecmuada, Nâzım mahlaslı şaire ait 7 adet gazel vardır. 

Biyografik kaynaklarda Nâzım mahlasını kullanan birden fazla şair vardır. 

Mecmuada yer alan bu gazellerin hangi Nâzım’a ait olduğunu tespit edemedik.  

Nazmî (ö. 1585/86 ?) 

Doğum ve ölüm tarihleri hakkında net bilgi bulunmayan şair Edirneli’dir. 

Dîvân’ında yer alan bilgilerden hareketle Mısır ve İran seferlerine katıldığı için 15. 

yüzyılın sonlarında doğduğu kanaati oluşmuştur. Pend-i Attar Tercümesi ve Tevârih-

i Antakiyye adlı eserlerin şair tarafından yazıldığı düşünüldüğünde ölüm tarihinin 

1585/86 (?) olması ihtimali kuvvetlidir. Edirneli Nazmî’nin Dîvân’ını 1998’de Ziya 

Avşar, 2010’da ise Sibel Üst doktora tezi olarak çalışmıştır.
36

 

Mecmuada Nazmî mahlasıyla yazılmış 1 gazel vardır. Bu gazel M.Fatih Köksal 

tarafından yayımlanan Divan’da mevcuttur.
37

 

Necâtî Bey (ö. 914/1509) 

Asıl adı İsâ olup, Edirnelidir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 

Edirne’de yaşlı bir hanım tarafından evlat edinilmiş ve onun tarafından 

yetiştirilmiştir. 1509’da vefat etmiştir. Gazelleri çok beğenilmiş ve şiirlerinde halk 
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 Ali Fuat Bilkan, Nabi Divanı, İstanbul, Akçağ Yayınları, 2011. ; Ahmet Atilla Şentürk, Eski Türk 

Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2013, s.445-447.  
36

 Ziya Avşar, Edirneli Nazmi: Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri Türki-i Basit ve Gazelleri Dışındaki 

Tanım Şekil ve Türleri, Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 1998.; 

Sibel Üst, Edirneli Nazmî Dîvânı, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora 

Tezi, 2011. 
37

M. Fatih Köksal, Edirne’li Nazmi Mecma’ü’n-Neza’ir: İnceleme-Tenkitli metin, C.6., Ankara 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Doktora Tezi, 2001. 



47 
 

deyimlerine bolca yer vermiştir. Şiirlerinde Türkçeyi büyük bir başarıyla aruza 

uygun bir şekilde kullanmıştır. Bugün elimizde sadece Divan’ı vardır.
38

 

Mecmuamızda Necâtî şairimize ait 1 gazel vardır. Bu gazel Ali Nihat Tarlan’ın 

yayımlanmış olduğu Divan’da mevcuttur.
39

 

Nef’î (ö. 1635) 

17. yüzyıl Divan edebiyatının ünlü şairidir. Erzurum’un Hasankale ilçesinde 

doğmuştur. Asıl adı Ömer’dir. İyi bir medrese eğitimi almıştır. Padişahlara ve ileri 

gelenlere yazdığı kasideleri ve hicivleriyle tanınır. Edebiyatımızdaki en önemli 

kaside şairi olarak bilinir.  Zamanın vezirlerinden Bayram Paşa’yı, hatta IV. Murad’ı 

hicveden şiirleri, hayatına mal olmuştur. Dili oldukça ağırdır. Arapça ve Farsça 

kelime ve tamlamaları fazlaca kullanmıştır. Türkçe ve Farsça Divanı olan Nef’î’nin 

ayrıca hicivlerini topladığı Sihâm-ı Kaza adlı bir eseri de vardır.
40

 

Mecmuada Nef’î’ye ait 3 gazel bulunmaktadır. 

Nesimî (Seyyid) (ö. 1417) 

Seyyid Nesimî (1369-1417) Bağdat’ın Nesim kasabasında yetişmiş, Diyarbakır 

bölgesine yerleşen Türkmenlerdendir. Halep’te Hallac-ı Mansur’un düşüncelerinin iz 

sürücüsü olduğu için kâfir sayılıp derisi yüzülerek öldürülmüştür. Nesimî, Hurufî’dir. 

Fazlullah Hurufî’nin görüşlerini benimsemiştir. Varlık birliği görüşünü savunan, kişi 

ile tanrı arasında bir nitelik yükleyen inanç arasında bağlantı kurar. Tanrının yetkin 

(kâmil) insanda görüldüğü tasavvufî görüşünü benimser.  

Dili çok dikkatli ve yerinde kullanan Nesimî’nin Türkçe ve Farsça olmak üzere 

iki divanı vardır. Ayrıca şairin Mukaddimetü’ül-Hakâyık adlı Türkçe mensur eseri 

devardır.
41

 Mecmuamızda Nesimî şairimize ait 1 adet nâ-tamam gazelvardır. Bu 

gazel H.Ayan tarafından yayımlanmış Divan’da mevcuttur. 
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 Bayram Ali Kaya, Necâtî Bey, DİA, C.32, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006, s.477-

478. 
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 A.Nihat Tarlan,  Necâtî Beg Divanı, İstanbul, Akçağ Yayınları, 1992, s.174-76. 
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 Ahmet Atilla Şentürk,  Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2013 s.428-432. 
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 Hüseyin Ayan,  Nesimî Divânı,İstanbul, Akçağ Yayınları, 1998,s. 123-4.   
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Nev’î (ö. 1599) 

Adı Yahya’dır. Annesi tarafından soyu Muhammediye yazarı Yazıcıoğlu 

Mehmed’e dayanır. Şair medrese eğitimini aldıktan sonra Gelibolu ve İstanbul’da 

müderris olarak uzun süre görev yapmıştır.  III. Murad ve III. Mehmed döneminde 

olağanüstü ilgi gördüğü kaynaklarda anlatılır. İstanbul’da öldüğünde ardında otuzun 

üzerinde eser bırakmıştır. 

Nev’î sadece Bakî ile ilişkisinden ötürü değil, ortaya koyduğu eserlerle de 

adından söz ettiren bir şairdir. Kasideleri ve şehzadelerin ölümü üzerine kaleme 

aldığı mersiyeleriyle ilgiyi üzerine çekmiştir. Bunları kaleme alırken sade, anlaşılır 

bir dil kullanmıştır. Şairimizin Netayicü’l-Fünûn, Divan, Nevâ-yı Uşşâk, Hasb-ı Hâl 

gibi eserleri mevcuttur. Aynı zamanda yukarıda bahsi geçen şairimize ait 

mecmuamızda 9 gazel bulunmaktadır.
42

 

Nizâmî (ö. 1473?) 

Fâtih devrinin kaside ve gazel şairlerinden olan Nizamî Karaman’da 

yetişmiştir. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında net bir bilgi yoktur. Farsçayı iyi bilen 

şairin şiirlerine pek çok nazireler yazılmıştır.
43

 

İncelediğimiz mecmuada şairimize ait 1 gazel vardır. Bu gazel Haluk İpekten 

tarafından yayımlanmış Divan’da mevcuttur.
44

 

Nücûmî (ö. ?) 

İncelediğimiz mecmuada, Nücûmî mahlaslı şaire ait 1 adet gazel vardır. Fakat 

incelediğimiz biyografik kaynaklarda Nücûmî mahlasını kullanan birden fazla şair 

vardır. Mecmuada yer alan bu gazellerin hangi Nücûmî’ye ait olduğunu tespit 

edemedik. 

Revânî (ö. 1523 ?) 

Kesin olmamakla beraber adı İlyas Şücâ olup babasının ismi Abdullah’tır. 

Öğrenimine ve hangi tarihte İstanbul’a geldiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. 
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 Mertol Tulum, M. Ali Tanyeri, Nev’î Divan: Tenkidli Basım,İstanbul , İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1977. 
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miştir (Karamanlı Nizami Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı, Ankara 1974). 
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 Haluk İpekten, Karamanlı Nizâmî: Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı 
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Revânî’nin Divânı ve İşret-nâme adlı mesnevisi vardır.
45

Mecmuamızda Revânî 

şairimize ait 1 gazel bulunmaktadır. Bu gazel Ziya Avşar tarafından yayımlanan 

Divan’da mevcuttur.
46

 

Rüşdî (ö. ?) 

Bu mahlasta birden fazla şair olduğundan mecmuadaki bir adet gazelin hangi 

Rüşdî’ye ait olduğunu tespit edemedik.  

Rûhî-i Bağdâdî  (ö. 1605) 

Bağdat'ta doğduğu biliniyorsa da, doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Rûhî-i 

Bağdâdî diye tanınan şairin asıl adı Osman’dır. Rûhî, ömrünü çeşitli diyarlar gezerek 

geçirmiş ve H. 1014 (M. 1605) yılında Şam’da ölmüştür. Divanı’nda dikkat çeken 17 

bendlik terkib-bendi, kendisine büyük ün kazandırmış ve Türk edebiyatının hiciv 

şaheserleri arasında yer almasına yol açmıştır.
47

Rûhî’nin günümüze ulaşan eseri 

Külliyyât-ı Eş‘âr-ı Rûhî-i Bağdâdî adıyla 1287’de (1870) İstanbul’da basılan 

Divan’ıdır. Ayrıca Coşkun Ak’ın, Bağdatlı Rûhî Divanı(karşılaştırmalı metin) adlı 

eseri de bu alanda yapılmış önemli çalışmalardan biridir.
48

 

Mecmuamızda Rûh-î Bağdâdî şairimizinTerkib-bend’inden1, 4, 11 ve 13 

numaralıbendler yer alır.  

Sâbit(Bosnalı) (ö. 1712) 

Asıl adı Alâeddin Ali olan şair, Bosna vilayetinin Uzica kasabasında 

doğmuştur. Memleketinde başladığı tahsilini ilerletmek için İstanbul’a geldi. İlim 

tahsili yanında şiirle de uğraşmaya başladı. Şiirinde atasözleri, halk tâbirleri, günlük 

konuşma dilinin özellikleri önemli bir üslup özelliği olarak görülür. Kaside, terci-

bend ve mesnevi gibi nazım sahalarında daha başarılıdır. Fakat asıl şöhretini 

mesnevileri ile yaptı.
49

 Yaptığımız incelemelerde Sâbit şairimize ait 5 gazel 
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bulunmaktadır. Bu gazel Turgut Karacan tarafından yayımlanmış Divan’da 

mevcuttur.
50

 

Sâfî (ö. ?) 

Tezkirelerde yer alan Sâfî mahlaslı şairler incelendiğinde, bu mahlası kullanan 

iki şair vardır. Dolayısıyla mecmuamızda yer alan bir adet gazelin hangi Sâfî’ye ait 

olduğunu tespit edemedik. 

Sâmî (Arpaemini-zâde) (ö. 1733) 

Sâmî, 18. asır Osmanlı şair ve hattatıdır. Asıl adı Mustafa’dır. Arpaemini 

(Ticaret Bakanı) Osman Efendi’nin oğlu olduğundan Arpaemini-zâde diye şöhret 

buldu. İstanbul’da doğmuş olup, doğum tarihi belli değildir. Şair, hattatlığından çok 

şairliğiyle tanındı. Duygulu bir şair olan Sâmî’nin dili ağırdır. Anlatımında ilk 

bakışta bir kapalılık görülür. Renkli bir anlatımına sahip olan şiirlerinde söylemek 

isteneni anlamak için biraz düşünmek lazımdır. Şiirlerinde daha çok tasavvufî aşk ve 

hikmet konularını işlemiştir. Mecmuamızda Sâmî şairimize ait 1 gazel 

bulunmaktadır. Bu gazel Fatma Sabiha Kutlar’ın yayımlamış olduğu Divan’da 

mevcuttur.
51

 

Sezayî (ö. 1701)  

Asıl adı Hasan olan şair, 1669 yılında Mora yarımadasında Gördes’te dünyaya 

geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirmiştir. Eserlerinde bu dönemlerde 

iyi bir tahsil gördüğü anlaşılmaktadır. İlerleyen yıllarda tasavvufa yönelmiş ve bu 

alanda eğitim almaya devam etmiştir. Hasan Sezayî, 18. yüzyılın büyük mutasavvıf 

şairlerinden biridir. Aynı zamanda Tekke edebiyatının önde gelen isimlerindendir. 

Şiirleri, üslup ve ifade bakımından, kusursuz denecek derecededir. Hasan Sezayî aynı 

zamanda Gülşeniyye tarikatının Sezaiyye kolunun kurucusudur.
52

 

Mecmuamızda şaire ait 6 adet gazel vardır. Bu gazeller Ali Rıza Özuygun’un 

yayımlamış olduğu Divan’damevcuttur. 
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Şeyh Muhammed (ö. ?) 

Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde Şeyh Muhammed 

mahlaslı bir şaire rastlamadık. Tezkirelere geçmemiş Şeyh Muhammed adlı şaire ait 

iki adet gazel mecmuada bulunmaktadır.  

Tıybî (ö. ?) 

Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde iki Taybî vardır. 

Dolayısıyla mecmuamızda yer alan bir adet gazelin hangi Taybî’yeait olduğunu 

tespit edemedik. 

Ulvî (ö. 1585) 

 II. Selim’in gözde şairlerinden olan Ulvî İstanbulludur. Asıl adı Mehmed olup 

Terzi-zâde lakabıyla tanındı. Hicri 993 miladi 1585 yılında vefat etmiştir. Şiir tarzı, 

sade ve lirik örnekler veren İshak Çelebî’ninkine benzer. Divânı ve Manisa’yla ilgili 

Şehrengîz'i vardır.
53

 Mecmuada Ulvî mahlasıyla yazılmış 2 gazel vardır.  

Usûlî (ö. 1538) 

 Şeyh Usûlî olarak bilinmektedir. Vardar Yenice’de doğmuştur. Usûlî, 

memleketinde tahsilini tamamladıktan sonra tasavvufa yöneldi. Hicri 940, miladi 

1538 yılında vefat etmiştir. Şairimizin Divân’ı vardır. Mecmuamızda Usûlî’ye ait 1 

gazel bulunmaktadır.
54

 

Va’dî (ö. 1649) 

Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde iki Va’dî ismi geçiyor. 

İstanbullu Va’dî (Ahmed) İstanbul’da doğmuştur. Öğrenimini tamamladıktan sonra 

Üsküdar mahkemesinde kâtip, daha sonra da başkâtip oldu. Uzun zaman bu görevde 

bulundu.  Divan sahibi olduğu ancak ele geçmediği ifade edilmektedir. 1683-84’te 

vefat etmiştir.
55

 Bursalı Va’dî’(Mehmed) ise Bursa’da doğmuştur. (ö.1649) Asıl adı 
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Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, V. Sayı, 1989, s. 39-41. 
54

 Mustafa İsen, Usûlî Divanı, Ankara, Akçağ Yayınları, 1990, s. 11-14. 
55

 Haluk İpekten,  M.İsen, R.Toparlı, Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü,  Ankara, 

KTB Yayınları, 1998. 
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Mehmet’tir. Öğrenimini tamamladıktan sonra kâtiplik görevinde bulunmuştur. 

Eserinin olup olmadığı hakkında bilgi yoktur.
56

 

Bu iki şair kıyaslandığında mecmuamızda Va’dî mahlaslı şairimize ait 5 

gazelin hangi Va’dî’ye ait olduğunu tespit edemedik. Ancak bu gazellerin divan 

sahibi olan İstanbullu Ahmed Va’dî’nin olma ihtimali yüksektir. 

Yahyâ Bey (Taşlıcalı) (ö. 1582) 

XVI. asırda yaşamış, dört padişah devrini görmüş, divan ve hamse sahibi bir 

şair olup klâsik şiirimizin önde gelen şairlerindendir. Taşlıca’da doğmuştur. Doğum 

tarihi bilinmemektedir. 1582 yılında burada ölmüştür. Divan’ı, Şâh u Gedâ, Gencine-

i Râz, Yûsuf u Züleyhâ, Kitâb-ı Usûl, Gülşen-i Envâr adlı eserleri 

vardır.
57

Mecmuamızda Yahyâ Beyşairimize ait 3 gazel bulunmaktadır. 

Zârî (ö. ?)  

Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde Zârî mahlasını kullanan 

8 şair bulunmaktadır. Dolayısıyla mecmuamızda Zârî mahlaslı şaire ait 1 gazelin 

kime ait olduğu tespit edilemedi. 

Zarîfî (ö. ?) 

Çorlulu Zarifî, on altıncı yüzyılın ikinci yarısı ile on yedinci yüzyılın ilk 

başlarında yaşamış, bir divan şairidir. Zarifî’nin hayatıyla ilgili bilgilerimiz oldukça 

kısıtlıdır.  Bu yüzden doğumu, ölümü ve hayatıyla ilgili bilgileri yazdığı mersiyeler, 

kasideler, sunduğu kişiler ve şiirlerinde düşürdüğü tarihlerden çıkarılmaktadır.  

Zarîfî şiirlerinde genellikle aşk, şarap, dünyanın geçiciliği gibi  din dışı divan 

şiirinin klasik konularını işlemiştir. Aynı zamanda şiirlerinde  sade bir dil kullanan 

Zarîfî, atasözleri ve deyimlere de sık sık yer vermiştir. Şairin Divân, Mihr ü Mâh 

ve Râhatü’l-ervâh gibi eserleri vardır.
58

 Mecmuamızda Zarîfî mahlaslı şaire ait 2 

gazel vardır. Bu gazeller Gülşah Taşkın’ın yayımlamış olduğu Divan’da mevcuttur. 

 

                                                                 

56
 Kadir Atlansoy, Bursa Şairleri Bursa Vefayatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri, Bursa,  Asa 

Yayınları, 1998. 
57

 Mehmed Çavuşoğlu, Yahya Bey ve Divanından Örnekler, İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları,  1983, s.7-21.   
58

 Gülşah Taşkın, Çorlulu Zarifî Divanı, İstanbul (Marmara Ünv.), İnceleme-Edisyon Kritikli Metin 

(Doktora Tezi) 2009. 
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Zâtî (ö. 1547) 

Balıkesir’de doğdu. Doğuştan duyma noksanlığı vardır. Zâtî, çok yazan, çok 

sayıda eser veren bir sanatçıdır. Üç ayrı divan oluşturabilecek sayıda kaside ve gazel 

yazmıştır. Zâtî'nin üç ciltlik Divan'ı yayımlanmıştır. Ölümüne yakın dönemlerde 

fakir bir hayat yaşamıştır. Yaşlılığında şiir yazmaktansa yeni şairlere yol gösterici 

olmaya çalışır.
59

 

Mecmuada Zâtî şairimize ait 1 gazel bulunmaktadır ve bu gazel Mehmet 

Çavuşoğlu ve A.Nihat Tarlan’nın yayımlamış olduğu Divan’da mevcuttur.
60

 

Zihnî (?) 

Bu mahlasta birden fazla şair olduğundan mecmuadaki 1 gazelin hangi 

Zihnî’ye ait olduğu tespit edilemedi.  

Ayrıca mecmuada mahlas bulunmayan ve gazellerin kime ait olduğu tespit 

edilemeyen toplam 3 gazel bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

59
 Vildan Serdaroğlu, Sosyal Hayat Işığında Zâtî Divanı, Ankara, İsam Yayınları, 2008.  

60
 Çavuşoğlu, Mehmet, Tarlan, A.Nihat, Zâtî Divanı, İstanbul, İstanbul Ünv. Edebiyat Fakültesi, 1987. 
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3. BÖLÜM METİN 

3.1. METİN KURMADA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR 

Tez metninin kurulmasında şu hususlar göz önüne alınmıştır: 

1. Metnin çevriyazıya aktarılması sırasında esâs alınan yöntem, klasik dönem 

Anadolu sahası dil hususiyetleridir. 

2. Gereken yerlerde metin tamiri yapılıp, bu kısımlar ayraç [ ] içinde gösterildi. 

3. Harf-i cerler bir kelimeye harf-i ta’rîf (elif-lâm) vâsıtasıyla bağlanmışsa 

izâfet durumu ve çizgiler korunmuştur. 

4. Şiirlerin üst taraflarına vezinleri yazıldı. 

5. Vezin gereği vokalin vokale vaslı durumlarında ilk kelimedeki vokal 

düşürülerek yerine kesme işareti konulmuştur. 

6. Kelimelerin yazımında dönemin dil özelliklerine dikkat edildi. 

7. Metinde okunamayan ve silik olan yerleri üç nokta (…) ile gösterildi. 

8. Karşılaştırma sonucunda bulunamayan kelime, mısra, beyit veya şiiri 

belirtmek için (-) işareti kullanılmıştır. Beyit içerisindeki eksik kelime köşeli 

parantez içerisinde belirtilmiştir. 

9. Başlıkta yahut makta beytinde mahlası bulunmayan şiirlerin kime ait olduğu 

tespit edilebildiği ölçüde verilmiştir. Tespit edilemeyenler ve emin olunamayanlar ise 

inceleme bölümündeki tabloda parantez içinde soru işareti [?] ile gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Çeviriyazı Alfabesi 

 A, a, E, e, Ā, ā ا

 B, b ب

 P, p پ

 T, t ت

 Ŝ, ŝ ث

 C, c ج

 Ç, ç چ

 Ĥ, ĥ ح

 Ħ, ħ خ

 D, d د

 Ź, ź ذ

 R, r ر

 Z, z ز

 J, j ژ

 S, s س

 Ş, ş ش

 Ś, ś ص

 Ż, ż ض

 Ŧ, ŧ ط
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 Ž, ž ظ

 ‘ ع

 Ġ, ġ غ

 F, f ف

 Ķ, ķ ق

 K, k, G, g, ŋ گ

 L, l ل

 M, m م

 N, n ن

 H, h ه

 ,V, v, U, u, Ü, ü, O, o, Ö, ö و

Ū, ū, Ō, ō 

 Y, y, İ, i, Į , į ى

 ’ ء
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3.2. ÇEVRİYAZI 

 

[1b]  

                           -1- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Esmā vü sıfāt oldu kelāmuñ ezelīden 

Ḥayyen ü ‘alīmen ü semī‘an ü baṣīren 

 

Zülfüñle ḫaṭuñ ‘ārıżuñ üstünde müselsel 

Nūren ü zalāmen ü ‘aṣiyyen ü nehāren 

 

[Harfü’l-Elif] 

                          -2- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Kul hamdüne ḳādir ola mı ey ulu Mevlā 

Ẕātuñdan olur ẕātuña şāyeste teḥāyā 

 

‘Ummân-ı cihān ‘ālem[i] itmişken iḥāṭa 

Bir ḳaṭre degüldür ‘aẓametüñde Ḫudāyâ 

 

Ger itse tecellī [a]ḥadiyyetle celālüñ 

Bir zerre-i cevvāle olur ‘arş-ı mu‘allā 
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Ḳudretde per-i peşşe degül ṣarṣar-ı sā‘at
61

 

Ḥikmetde değül noḳṭası ölmişleri iḥyā 

 

Emṭār-ı kerem bahr-ı ḥikem üstine yaġup 

Bir iki ḥabāb oldı bu nüh ḳubbe-i mīnā 

 

Ẓulmāt-ı ‘ademden getürüp nūr-ı vücūda 

Bir emrüñ ile cümle cihān oldı hüveydā 

 

Envār-ı cemālüñle cihān ḫalḳı bezenmiş
62

 

Dīvāne niçün olmasun ol ‘āşıḳ-ı şeydā
63

 

 

Bir ḥabbe yaratmaḳ gibidür ẕātuña nisbet 

Bir hey’et-i kübrā ile ‘ālemleri peydā
64

 

 

Nūrī ḳuluña ẕerre ḳadar luṭfuñ olursa 

Ol düşmişe bir adım olur tārem-i a‘lā
65

 

 

                          -3- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

Bir dil ki ola cilvegehi Rabbü’l-a‘lā  

Olsun ne ‘aceb şems [ü] ḳamerden yeri a‘lā 

 

                                                                 

61
 4a degül M: degil D.   (Hüseyin Akkaya, Nûrî Divânı, s.226) 

62
 7a envār-ı cemālünle M: envārı cemālünle D. (Akkaya, s.226) 

63
 7b niçün M: niçe D. (Akkaya, s.226).  

64
 8b hey’et-i kübrā M: heybet-i kübrā D. (Akkaya, s.226) 

65
 9b düşmişe M: düşmüşe D. (Akkaya, s.226) 
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Bir dīde ki her şeyde temāşā ide Ḥaḳḳı
66

 

Ġayre nice nāẓır ola ol dīde-i bīnā 

 

Bir kendüñe baḳ aç gözüñü sen seni fehm it 

Kim nice seni itdi Ḫudā maẓhar-ı kübrā 

 

Bir baḥr-ı ḥaḳīḳate ulaş kendüñi maḥv it 

Bir ḳatre iken tā olasın sen daḫı deryā 

[1a] 

Bir ḥabbeye dünyāyı vü ‘uḳbāyı çün almaz 

Anuñla irer çünki Sezā’ī’ye teselli/a 

 

                          -4- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḥüsn ile saña öykünimez çün gül-i ra‘nā 

Ḫüzn ile baña beñzeyemez bülbül-i şeydā 

 

Cān almada nāzüklik ile la‘lüñe söz yoḳ 

Ḫālüñ daḫı bir dānedurur fitnede ammā 

 

Tuġrāsı berātuñ yazılur eks̱eri altun
67

 

Rūyuñda ḳaşuñ zerd olur ise n'ola şāhā 

 

                                                                 

66
 2a dîde M: demde D. (Ali Rıza Özuygun, Sezâyî Divânı ,s.193) 

67
 3a eks̱eri M: eks̱er D. (Sabahattin Küçük, Bâkî Divânı, s.75) 
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Bezm içre ṣürāḫī gibi ḳan aġladuġum bu 

Sāḳī lebüñe ḳan yaġıoldı mey-i ḥamrā 

 

İller yiye şeftālūsını bāġ-ı cemālüñ 

Ey sīb-i ẕeḳan Bāḳī  nice bir diye eyvā 

 

                         -5- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Reftāruñı seyr eyleyen ey ḳadd-i semen-sā 

Yā sidreye beñzetdi anı yā didi ṭūbā 

 

Envār-ı cemālüñ nite ḫūrşīd-i cihān-tāb 

Olmış hele rūyuñ dahı bir māh-ı mużiyyā 

 

Mest itdi beni kākül-i şeb-būy-ı dil-āvīz 

Zülf [ü] ḫaṭuña dense n'ola sünbül-i būyā 

 

Bir nuṭḳ ile biñ mürde-dil iḥyā idersin
68

 

İ‘cāz-ı demüñ nuṭḳ-ı Mesīḥ-i Meryem ‘Īsā 

 

Küttāb-ı cihān bir yire gelse idemezdi
69

 

Vasfuñ nice kılsun bu Cesārī gibi ednā 

 

                                                                 

68
 4a idersin M: İdisersün D. (Yasemin Akkuş, Cesârî Divânı, s.377) 

69
 5a idemezdi M: yazamazdı D. (Akkuş, s.377) 



62 
 

Ḳalenderi 

                          -6- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ef‘ālini taḥvīle delā’il oḳu cānā 

Kim ḥālini tebdīle delā’il oḳu cānā 

 

İks̱ār-ı ṣalāt ile olur ḳurbet-i Ḥaḳ  

Maḳṣūduñı taḥṣīle delā’il oḳu cānā 

 

İm‘ān u inẓārıyla ol ṣafvet-i ḳalbüñ 

Āyīne-i tems̱īle delā’il oḳu cānā 

 

Sa‘y ile vecd ile olur ḳaṭ‘-ı merātib
70

 

Hep menzil-i tekmīle delā’il oḳu cānā 

 

Cehd eyle Cesārī gibi sen olma teġāfül 

Maṭlūbuñı ta‘cīle delā’il oḳu cānā 

 

                          -7- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Eş‘āra meyl virmiş işitdüm şeh-i dārā 

Īcād-ı ġazel itse n’ola şā‘ir-i ġarrā 

                                                                 

70
 4a vecd ile M: Vü cidd ile D. (Akkuş, s.389) 
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Ey nükte-şināsān mā’il-i ehl-i maḥabbet  

Hoş-nazm-ı kemāle ide gör ma`rifet icra 

 

Dīvānçe-i ṭab‘-ı hüner başḳa ṣafādur  

Kim anı bilür ġamdan olur dūr [u] müberrā 

[2a] 

 

‘Aşḳ ile neler çekdün ise basṭ-ı beyān it 

Sevdā-zede ḥāl ehl[i] olan Vāmıḳ [u] ‘Azrā 

 

Olmaḳ dileyen dehride yār vaṣlına nâ’il 

Bir yār içün elbet ider aġyāre müdārā 

 

Meftūn ideli kendüsine bir ṣaçı Leylâ 

Mecnūna bedel itdi beni sākin-i ṣaḥrā
71

 

 

Dervīş-ṭabī‘at benem ‘ālemde Cesārī 

Aġlar gezerüm Ḥaḳ diyü leylen u nehārā 

 

                           -8- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ol ḫāke idüp tīrini bārān o ḳaşı yā 

Sīnem bitürür yaralarumdan gül-i ḥamrā 

                                                                 

71
 6b itdi M: kıldı D. (Akkuş, s.365) 
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Tīġ
72

 o gül-i serv-ḳadüñ āb-ı revāndur 

Ser-geşte ḥabāb anda ser-i ‘āşıḳ-ı şeydā 

 

Ṣan bād-ı ṣabādan egilür şu‘lesi şem‘üñ 

Zerrīn külehi ḳılsa şikest ol gül-i ra‘nā 

 

Beñzetdi seḥābı girih-i sünbül-i yāre 

Ter düşse eger bād-ı ṣabādan n'ola deryā 

 

Bir mertebe vardur bir olur ‘āşıḳ [u] ma‘şūḳ 

Nev‘ī nitekim ‘aşḳ ile Mecnūn idi Leylā 

 

                           -9- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bir dildeki ‘aşḳuñ es̱eri çün ola peydā 

Mümkin mi aña eylememek cānını ihdā 

 

Ta‘līm-i ‘ulūm itmede ġonce dehenüñden 

Āyāt-ı ruhuñ ez-ber ider bülbül-i şeydā  

 

Ey aḥsen-i taḳvīm ṣuver-i zülf-i siyāhun 

Bi'llāh getürür bu serüme bir ḳara sevdā 

 

                                                                 

72
 Tīġ: D (Mecmuada okunamadığı için Divan’dan alınmıştır.) 
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‘Uşşāḳun olup ḫalḳ-ı cihān vaṣfun iderler 

Meddāḥlarun olmakda nümāyān [u] hüveyda 

 

Cān virmeden a‘rāż ider ṣanma Cesārī 

Āyā ne żarar ḫalḳ-ı cihān olsa hep a‘dā 

 

Ḳalenderî 

                           -10- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Kār eyleyicek cān [u] dile ḥasret-i ‘Īsā 

Lā-şübhe irer luṭf [u] ‘aṭā şefḳat-i ‘Īsā
73

 

 

Her bār aña niyāz iden olmaya maḥrūm 

Maḳbūl olısardur heme ol millet-i Īsā 

 

Mevtāları iḥyā ile çoḳ mu‘cizesi var 

Faḫr itse n'ola anuñ ile ümmet-i ‘Īsā 

 

Çün anda ẓuhūr eyledi ās̱ār-ı nübüvvet 

Eflāke ḳadem baṣdı hemān Ḥażret-i ‘Īsā 

 

Vaṣf eylerüz elbetde biz ol ẕāt-ı ‘alāyı 

Şāyāndur ‘ālemde dilā devlet-i ‘Īsā 

                                                                 

73
 1b irer M: ider D. (Akkuş, s.390) 
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İrgürdi Ḫudā bizleri çoḳ sāl-i cedīde
74

 

Tebrīk ola devrān-ı ṣafā ḥürmet-i ‘Īsā 

 

Müştāḳlaruz görmege dīdārunı anuñ 

Billāh virür cāna feraḥ rü’yet-i ‘Īsā 

 

‘İrfān-ı suḫan-dāna ġazel eyledüm inşā 

İtdüm bu maḳālāt ile ben raġbet-i ‘Īsā 

 

Bir şā‘ir-i memdūhdur üftāde Cesārī 

Yā Rabb naṣīb ola aña himmet-i ‘Īsā 

[2b] 

[Harfü’l-Bâ] 

                           -11- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ey pertev-i ‘ālem meded ey şems-i cihān-tāb 

Ẓulmetde ḳoma bizleri aç ḳutluca bir bāb 

 

Bülbüllerüñüz gülşen-i kūyuñda hemīşe 

Raḥm eyle bizüm ḥālümüze ey gül-i sīr-āb 

 

Çün Ḫātem-i ṭayy olduġuñı añladı ‘ālem 

Lāyıḳ mı beni eylememek imdi kerem-yāb 

                                                                 

74
 6a çok M: şol D. (Akkuş, s.390) 
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Bi'llāh senüñ āteş-i ‘aşḳuña düşelden 

Bir ḥayli zamāndur göremez gözlerümüz hâb 

 

Esrāruña maḥrem olımaz oldı Cesārī
75

 

Hem-dem ḳılup a‘dāyı anı itmedüñ aḥbāb 

 

                          -12- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

‘Uşşāḳ miyānuñla ḫaṭuñ bendesidür heb 

Kimisi müdebbir geçinür kimi mükâteb
76

 

 

Hecrüñ gibi ‘aşḳ ehline mühlik maraż olmaz 

Vaṣluñ gibi yoḳ nite ki dārū-yı mücerreb 

 

Bir noḳṭada tekmīl-i ‘ulūm eyledi Mecnūn 

Ḳaldı ‘uḳalā zümresi hep cehl-i mürekkeb 

 

Üftādelerüñden dime kim baña çıḳar yoḳ 

Ey meh giceler ‘arşa çıḳar na‘ra-i yā Rab 

 

Nev‘ī ten-i zerd ile ġam-ı ḫaṭṭ[ı] göñülde 

Bir nüsḫaya döndürdi beni cild[i] müẕehheb 

 

                                                                 

75
 5a oldı M: ġayrı D. (Akkuş, s.413) 

76
 Mükâteb D:  (Mecmuada okunamadığı için Divandan alınmıştır.) 
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Ḳalenderî 

                          -13- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Yaz nüktelerüm yāra benüm remz ile kātib 

Ma‘nā-yı laṭīfinde ṣafā kesb ide ṭālib 

 

Bir dilbere meyl eylemişüm ḥaylī zamāndur 

Olmışum anuñ vuṣlatına cān ile rāġıb 

 

Taḳdīr-i bahā emti‘a-i ḥüsni olunca
77

 

Cān naḳd[i] aña virmege dil gördi münāsib 

 

[N]āẓır olanuñ rūyına yoḳ ḥadd[i]  ḥesābı  

Hep aña nigāh itmededür necm [u] kevākib 

 

Bu dem ‘aceb ‘uşşāḳ-ı cihānuñ arasında 

Yok mı bize bir ehl-i suḫan yār-i muṣāhib 

 

Dervīş-tabī‘at olan ādem ider elbet 

Esmā-i ilāhiyye ile ḳaṭ‘-ı merātib 

 

Sevdā-zededür her biri bir gūne Cesārī 

‘Aşḳ ehline dirlerse n'ola merd-i ‘acā’ib 

                                                                 

77
 3a olunca M: görince D. (Akkuş, s.410) 
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                          -14- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

‘Aşḳuñ beni gör yine şehā eyledi maġlūb 

Dil kendüsine ḳıldı seni ṭālib-i maṭlūb 

 

Evṣāfını şerḥ eyleyeyüm vaḳt-i seḥerde 

Bir bülbül-i nālānde olam ġonce-i merġūb 

 

Ārzū iderem rūyini görmeklige her dem 

Kārum budur ey şāh-ı ḥüsün dil-ber-i maḥbūb 

 

Sensin naẓarum ‘ālem-i dünyāda velîkin 

Vaṣluñ gibi olmaz baña bir devlet-i manṣūb 

 

‘Uşşāḳ-ı cihān dil-ber olanı nice sevmez 

Ḳānūn-ı ezel böylecedür ‘ādet [ü] üslūb 

 

[3a] 

Ferhād [ü] Şīrīn birbirine ‘āşıḳ ise ger  

Leylī seni Mecnūn beni ḫalk eyleye maḥsūb 

 

Nāzuñ beni öldürmege ḳaṣd itdi eyā dost 

Cevrüñ büküyor ḳāmetümi ems̱el-i mektūb 
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Bir rind-i cihāna nükte-şinās oldı Cesārī 

Ẓann itme anı naẓm-ı rumūzāt ile maḥcūb 

 

                          -15- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Dil ‘aşḳuña ‘aşḳuñ dil-i nālānamünāsib 

Sāġar meye mey sāġar-ı mestāna münāsib 

 

Hep ḫūn ile ālūdedürür dāne-i eşküm 

Mercān düre dür sübḥa-i mercāna münāsib 

 

Ḳurbānıyuz ol deşne-zer-i mūy-ı miyānuñ 

Ḫançer bele bel ḫançer-i bürrāne münāsib 

 

Erbāb-ı maḥabbetde bu bir başḳa ṣafādur 

Ġam ‘āşıḳa ‘āşıḳ ġam-ı cānāna münāsib 

 

Ṭaybī gibi peymāne-şiken zühd [ü] ṣalāḥuz 

Peymāneye el hem ele peymāne münāsib 

 

                           -16- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Dil-ber dile dil dil-ber-i fettāna münāsib 

Gül bülbüle bülbül gül-i ḫandāna münāsib 
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La‘l-i leb-i dildārile dürr dişlerini gör 

Ḥoḳḳa düre dürr ḥoḳḳa-i mercāna münāsib 

 

Gülşende ḳad-i yār ile baḳ serv-i bülende 

Serv ḳadde u ḳadd serv-i ḫırāmāna münāsib 

 

Peyġūle-i firḳatde ġam-ı hecr ile şimdi 

Ġam ḫāṭıra ḫāṭır ġam-ı hicrāna münāsib 

 

Çek rişte-i naẓma dür-i güftārı Meẕāḳi 

Dür rişteye rişte dür-i ġalṭāna münāsib 

 

Ḳalenderî 

                           -17- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

İtdi beni üftādesi bir dil-ber-i maḥcūb 

Günden güne ḳılmaḳda dilüm ‘aşḳ ile maġlūb 

 

Bülbül gibi feryād [u] enīn itsem ‘aceb mi 

Ra‘nālıḳ ile açdı fem ol ġonca-i merġūb 

 

Ferhād [ü] Şīrīn ‘aşḳına oldıysa giriftār 

Leylī anı Mecnūn beni ḫalḳ eyleye maḥsūb 
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Tenhāda bulup yāre didüm şūḫ-ı cihānum 

Vaṣluñ gibi olmaz baña bir devlet menṣūb 

 

Maṭlūb olınan ikidür ‘ālemde Cesārī 

Birisi anuñ bāde-i gülgūn biri maḥbūb 

 

                           -18- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Şol ḫaṭṭ-ı ruḫuñ merkez-i Tātāra münāsib 

Her şīvelerüñ ṭurre-i ṭarrāra münāsib 

 

[3b] 

Bu ḥüsn ile sen Yūsuf-ı dehr olsañ ‘aceb mi 

Görmem seni ben sevdigüm aġyāra münāsib 

 

Çāh-ı ẕeḳanuñ āb-ı vefādur senüñ ammā 

Olmışlar iki fitne-i mekkāra münāsib 

 

Ḳatl eyle raḳībi kerem it tīz nigehle 

Şemşīr-i cefādur ser-i küffāra münāsib 

 

Yoluñda n'ola cān [u] dili virse Cesārī 

Bir tuḫfe mi var cān gibi dildāra münāsib 
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[Harfü’t-Te] 

-19- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Kār itmedi illā baña ol ġamzesi āfet 

Te’sīrinden anuñ bulımadım zerre selamet 

 

Ben seyr-i gül-i aḥmer[i] ey dost n'idem kim 

Gülzār-ı cemālüñ gibi yoḳ anda leṭāfet 

 

Esdikçe der-i devlet[i] ol şāh-ı keremüñ 

‘Arż eyle bizi anlara ey bād-ı selāmet 

 

Bu ten ḳafesinden ide cān murġ[ı] çü pervāz 

Vā‘iẓ ḳoyıser başuña ol demde ḳıyāmet 

 

Ey Ḥāletī ol ehl-i fenānuñ yüri ḫāki 

Ḥaḳdan eger oldıysa saña ‘ayn-ı ‘ināyet 

 

Ḳalenderî 

                            -20- 

-[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ey şāh-ı hüsün ‘ālem ider ẕātuña minnet 

Üftādelerüñ ḥāline ḳıl luṭf [u] mürüvvet 
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Dūr oldı ḳapuñdan saña ‘āşıḳ geçinenler 

Eyā ne varur yanuña aġyār-ı maḥabbet 

 

Bu beyt[i] dimişdür ezelī bir suḫan-ārā 

Bir ekmedügüñ yerde biter ehl-i meẕellet 

 

‘Aşḳuñ es̱eri başumuza olalı peydā 

Çekmekdeyüz ‘ālemde hezār dürlü meşaḳḳet 

 

Vaṣluñ ile şād eyle Cesārī ḳulı şāhum 

İcār ola tā ‘ādet [ü] erkān-ı maḥabbet 

 

              -21- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḳaddüñle çenār eylemesin da‘vī-i himmet 

Bir ekmedügüñ yirde biter ehl-i meẕellet 

 

Barmaġını şem‘ eyleyüp ararsa meh-i nev 

Girmez ele bir sencileyin mihr-i leṭāfet 

 

Añlar ten-i āşüfteyi efġān-ı dil-i zār 

Perr-i meges āvāzı virür ‘āşıḳa ḥālet 

 

Maḥmūr-ı meyüñ ‘ādetidür kim eli ditrer 

La‘lüñ mey[i] cān ditredür ey kān-ı melāḥat 
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Bī-sīm [ü] zer irmek ola mı vaṣluña na’il 

Çün yoḳ ṣanemā sende kerem bende velāyet
78

 

[4a] 

              -22- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bu ḳavs-i ḳażāda bizüz ol tīr-i maḥabbet 

Himmet perimüz menzilümüz vādī-i ḥayret 

 

Her lāşe-i murdāra ḳonar zāġ degül ‘aşḳ 

Destār-ı siyeh sûfī ne sevdā ne sefāhet 

 

Āb-ı ruḫını ḫande ile ḳıldı girih-gīr 

Ol ġonce dehen baġladı bir gūne leṭāfet 

 

Ey kātib eger vaṣf-ı ḳad-i yāri yazarsañ 

Nāzik revişin yerleridür eyleme sür‘et 

 

Şām-ı ġam-ı zülfünde ḳoma Nev‘īyi güm-râh 

Ey bedreḳa-i himmet [ü] pīrān-ı ṭarīḳet 

 

 

 

                                                                 

78
 Mahlas beyti bulunmayan bu gazelin hangi şaire ait olduğu tespit edilemedi. 
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    -23- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Dil-ḫāneye düşdi şerer-i nūr-ı maḥabbet 

Germ oldı yine ‘aşḳ ile tennūr-ı maḥabbet 

 

Çün ḳıldı tecellī dile ol ḥażret-i ma‘şūḳ 

Kūhsār-ı beden oldı aña Ṭūr-ı maḥabbet 

 

Her bir ser-i mūdan gelüp āvāz-ı ene’l-Ḥaḳ 

Pür eyledi ‘ālemleri Manṣūr-ı maḥabbet 

 

Āḫir iderin cānı fedā yolına ‘aşḳuñ 

Eñ soñ olurın ben daḫı meşhūr-ı maḥabbet 

 

Fāş itmez idi ẕerre ḳadar sırrını ‘aşḳuñ 

Bu Nūrī eger olmasa mecbūr-ı maḥabbet 

 

   -24- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bir āhla ol ġonce-feme ḥālüñ ‘ayān it 

Bülbül gibi gülşende göñül ‘aşḳ[ı] fiġān it 

 

‘Aşḳuñ ne ḳadar olsa füzūn eyleme ifşā 

Mānend-i ḥicr-i nār-ı ġam[ı] tende nihān it  
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Būs-ı lebüñi itme dirīġ ‘āşıḳa cānā 

Ḫātem gibi la‘lüñi nüsḫa-cūy-ı cihān it 

 

Her seng-i dile eyleme endāz-ı ḫadd-i nikāt
79

 

Tīr-i müjeñe sīne-i sūzān[ı] nişān it 

 

Mir’at-ı ruḫ-ı yāre baḳup ḳalma Cesārī 

Ṭūṭī gibi gel bu ḳafes-i tende mekān it 

 

   -25- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ey dil olalum maḥrem-i meydān-ı maḥabbet 

Cāndan geçelüm budur erkān-ı maḥabbet 

 

Ġarḳ itdi gözüm yaşı yine kevn-i[u] mekānı 

Cūş eyledi deryā-yı firāvān-ı maḥabbet 

 

Ḥaddüñde ḫaṭuñ sebze-i bārān-ı leṭāfet 

Cebheñde (...) ḳaṭre-i nisyān-ı maḥabbet
80

 

 

Ser-nāme-i ḥüsnüñdeki cānā iki ebrū 

Ṭuġrā-yı melāḥat mi ya ‘unvān-ı maḥabbet 

 

                                                                 

79
 Beytin vezni aksaktır. 

80
 Beytin vezni eksiktir. 
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 ‘Ulvī şeh-i iḳlīm-i süḫandur n'ola etse 

 Tertīb-i eş‘ārını dīvān-ı maḥabbet  

 

  [4b] 

                          -26- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Top itdi nice kelleyi çevgān-ı maḥabbet 

Ṭoldı ser-i ‘uşşāḳ ile meydān-ı maḥabbet 

 

Zerd oldı yüzüm ‘aşḳuñ ile aḳdı sirişküm 

Gösterdi yine sīm ü zerin kān-ı maḥabbet 

 

Olduñ yine ey bād ḳılup zülfüñi taḥrīk 

Üftādeler[e] silsile-cünbān-ı maḥabbet 

 

Derd [ü] ġam-ı endūh [u] belā gelse ḳayırma 

Ṣabr eyle hemān çün budur erkān-ı maḥabbet 

 

Dil aḳdı hemān Ḥāletiyā kūy-ı nigāra
81

 

Cūş eyleyicek sīnede ‘ummān-ı maḥabbet 

   

 

                                                                 

81
 Hâleti Divânı’nda 7 beyittir. 5 ve 6. beyitler yok. (Bayram Ali Kaya, The Divân Of ‘Azmi-zâde 

Haletî, Harvard University, 2003, s. 142.) 
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   -27- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Sīnemde ẓuhūr ideli ās̱ār-ı maḥabbet 

Gülzār-ı cinān oldı baña ḫār-ı maḥabbet 

 

Āyīne-i dil ṣāf olalı jeng-i ṣuverden 

Berḳ urdı hemīn lem‘a-i envār-ı maḥabbet 

 

Cārī olalı gözlerümüñ yaşı dem-ā-dem 

Açıldı göñülde yine ezhār-ı maḥabbet 

 

Manṣūr-ı dilüm itdi ‘ayān sırr-ı ene'l-Ḥāḳ 

Zülf-i siyehüñ eyledi ber-dār-ı maḥabbet 

 

Gördükde seni kūşe-i çeşmiyle bilürler 

Ey Ḥāletī lāzım degül iẓhār-ı maḥabbet 

 

   -28- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Yan maḥv-ı vücūd eyle göñül ‘aşḳ ile āh it 

Āh it şeb-i tārīk-veş eflāk[ı] siyāh it 

 

Levḥ-i dil[i] āyīne-ṣıfat eyle mücellā 

Sa‘y eyle özüñ maẓhar-ı elṭāf-ı ilāh it 
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Cismüñde yeter dāġlarun ḫıl‘at-ı şāhî 

Başda ‘alem-i āhuñı zerrīn külāh it 

 

Bī-fā’idedür ber-ṭaraf it ḥubb-ı cihānı 

Gel varlıġuñı āteş-i ‘aşḳ ile tebāh it 

[5a] 

İḳbāli ḳo ey Ḥāletī evreng-i sipihre 

Māżīde geçen ḥāl-i selāṭīne nigāh it 

 

                          -29- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Dünyāyı duta bir gün ola nūr-ı maḥabbet 

Mevṣūl ola bir dem gele mehcūr-ı maḥabbet 

 

Bu vādī-i ‘aşḳ içre gedā şāh ber-â-ber 

Ḥükm itse Süleymāna n'ola nūr-ı maḥabbet 

 

Firḳatde ḳalup bir iki gün eyleme efġān 

Vuṣlat bula āḫir gele hep dūr-ı maḥabbet 

 

‘Uşşāḳ ġam-ı yār ile ser-geştedir ammā 

İḥyā ola hep nefḫ idicek ṣūr-ı maḥabbet 

 

Vir ẕerre-i ‘aşḳuñ dil-i pür-dâġına yā Rab 

Tā kim bu Sezā’ī ola meşhūr-ı maḥabbet 
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   -30- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Mevlāya niyāz ile olur cümle murādāt 

Bildüñ mi beyān eyler anı naṣṣ ile āyāt 

 

Gel ‘āşıḳ iseñ şems-i ḥaḳīḳat nedür añla 

Maḥv eyle vücūdı irāde ḳalmaya ẕerrāt 

 

Ālāt iledür cümle ṣınā‘at naẓar eyle 

Bulmaz o kemālātı olur ise kem ālāt 

 

Dil ḫānesini ‘aşḳile hem eyle mücellā 

Sa‘y it bulasın himmet-i pīr gele mir’āt 

 

Nuṭḳuñı Ḫudā beste ide ḫalḳa-i ẕikre 

‘Uşşāḳ oḳıyup evc-i semāya çıḳa ḥālāt 

 

Esdikçe ṣabā ṣavt ile ẕākir bula şevḳi 

Keşf ola saña ḍarb-ı ḳudūm ile maḳāmāt 

 

Devrān idelüm ehl-i Ḥicāz eyleye taḥsīn 

Tā semt-i ‘Irâḳ [u] ‘Aceme ref‘ ola aṣvāt 

 

Ey Şeyḫ Muḥammed seni ‘āşıḳ bilür iḫvān 

Ṣādıḳlar içün eyleyegör nuṭḳuñı ḫayrāt 
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                         -31- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Pür-āteş olur ġonca-i gülzār-ı maḥabbet 

Dil ḫānesine tāb virir nār-ı maḥabbet 

[5b] 

Ketm eylemesi vācib imiş ḥubb-ı fu’ādı 

Cān terkin urur eyleyen iẓhār-ı maḥabbet 

 

Āb [u] gili pür-ḫūn ile oldı ser-i rişte 

Her haşt[ī] ser-i ‘āşıḳ imiş dār-ı maḥabbet 

 

Hīç ġayrı degül naḳd-ı dil [ü] cān alur ancaḳ 

Cān virmek imiş sevde-i bāzār-ı maḥabbet 

 

Ḫūn-ı dil[i] bāde cigeri nuḳle-i bezmi 

Hep böyle olur meşreb-i mey-h âr-ı maḥabbet 

 

Manṣūr iderüz biz ki nigeh dār-ı a‘lādan 

Bī-pāk Sezā’ī  yine serdār-ı maḥabbet 

 

   -32- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḥācet ne hüveydā iken ās̱ār-ı maḥabbet  

Bir nāle-i dil-sūz ile iẓhār-ı maḥabbet 
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Her daġ ki efrūḫte-i şem‘-i ruḫuñdur 

Olsa n'ola ābisten-i envār-ı maḥabbet 

 

Hep zīr [ü] bem oldı terk-i cānum sitemüñle 

Mıżrāb-ı ġama doymadı evtār-ı maḥabbet 

 

Kim görse ḫarīdāruñ olur Yūsuf-ı ḥüsnüñ 

Ey Yūsuf-ı her-kūçe-yi bāzār-ı maḥabbet 

 

Va‘dī gibi ‘aşḳ ehl[i] baña sāde göründi 

Sīnemde ḳarār eyleyeli nār-ı maḥabbet 

 

[6a]  

    -33- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bir sīnede mestūr olamaz rāz-ı maḥabbet 

Her perdede biñ naġme ider sāz-ı maḥabbet 

 

‘Uşşāḳuñ olur ġamze-i pür-‘işve ġamından 

Her zemzeme-i nālesi şeh-nāz-ı maḥabbet 

 

Berḳ ursa eger şu‘lesi şemşīr-i cefānuñ 

Olmaz yine ‘āşıḳ siper-endāz-ı maḥabbet 
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Cānın ṣaḳınur sīne geren tīr-i belāya 

İtmez sipere raġbeti ser-bāz-ı maḥabbet 

 

Dil cān[ı] degül dilberi de ‘aşḳa degişdi 

Cevrī gibi olsa n'ola mümtāz-ı maḥabbet 

 

   -34- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḥüsn oldı ise bā‘is̱-i īcād-ı maḥabbet 

Dildür sebeb-i şöhret-i üstād-ı maḥabbet 

 

Ṭāḳat getürür miydi göñül ‘işve-i yāra 

Bī-çāreye ger olmasa imdād-ı maḥabbet 

 

‘Uşşāḳ[ı] ider rāz-ı dil-i ġamzeden āgāh 

Kim
82

 neşve-i peymāne-i irşād-ı maḥabbet 

 

Bir cāy-ı ṣafā ḳalmadı ma‘mūre-i dilde 

Gitdükçe ḫarāb oldı ġam-ābād-ı maḥabbet 

 

Sīnemde nihān eyler idüm āteş-i ‘aşḳı
83

 

Çāk eylemese pençe-i bī-dād-ı maḥabbet 

 

                                                                 

82
 3b kim M: kem D. (Hüseyin Ayan, Cevrî Divanı, s. 186) 

83
 Bu kelimenin altına daha küçük harflerle “āhı” yazılmıştır. 
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‘Āşıḳ aña dirler ki bu vādī-i fenāda 

Āh ile ide cismini berbād-ı maḥabbet 

 

Cevrī gibi bī-ḳayd-ı ta‘alluḳ nice rindi 

Ol ġamze-i şūḫ eyledi mu‘tād-ı maḥabbet 

 

    -35- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḫaṭṭuñ ki odur zīver-i menşūr-ı maḥabbet 

Mażmūnı ile tāzelenür şūr-ı maḥabbet 

 

Gördükçe ḫayāl-i ḫaṭ-ı ruḫsāruñı dilde 

Meşhūdum olur fitne-i mestūr-ı maḥabbet 

 

Ḫaṭṭuñ geleli oldı füzūn şöhret-i ‘aşḳum 

Gerçi ki odur āfet-i meşhūr-ı maḥabbet 

 

[6b] 

Zülfüñden alup ḫaṭṭuña çekdi dili āḫır 

Aḥsente zehī pençe-i pür-zūr-ı maḥabbet 

 

Cevrī gibi ḥayrān olan esrār-ı ḫaṭuñla 

Eyler dil-i maḥzūnını mesrūr-ı maḥabbet 
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    -36- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Dünyāyı
84

 helāk eyler ise ol nigeh-i mest 

Ṣaḥrā-yı ḳıyāmet hep olur ḫāb-geh-i mest 

 

Bir dil mi ḳodı yıḳmaya mestāne nigehle 

‘Uşşāḳı ḫarāb itdi o çeşm-i siyeh-i mest 

 

Ser-germ olup alduḳça ele şevḳ ile cāmı
85

 

Ḫurşīde düşer sāye-i perr-i küleh-i mest 

 

Ṣofī göremez ṣūret-i ma‘nā-yı kemā-hī 

Küḥl olmaz ise dīdesine ḫāk-i reh-i
86

 mest 

 

Mestāne gehī subḥa alursañ ele Cevrī 

Ġam çekme ṣayılmaz bu maḳūle güneh-i mest 

 

-37- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bir gün gele ki şād ola maḥzūn-ı maḥabbet 

Çok ‘āḳıl[ı] ilzām ide mecnūn-ı maḥabbet 

                                                                 

84
 1a dünyâyı M: düryây-ı D. (Ayan, s. 187) 

85
 3a şevḳ ile cāmı M: cām-ı safâyı D. (Ayan, s. 177) 

86
 4b reh-i M: siyeh-i D. (Ayan, s. 177) 



87 
 

 

‘Āşıḳ ġam-ı dehr ile kesel-nāk olur mı 

Çalınmadı mı gūşuna ḳānūn-ı maḥabbet 

 

Vā‘iẓ ola mı serd sözüñden müte’es̱s̱ir 

Bir dilde ki sūzān ola kānūn-ı maḥabbet 

 

Ḥayretde olup ‘āşıḳı gülmez dimeñüz kim 

Elbetde virür ḥükmüni ma‘cūn-ı maḥabbet 

 

Baġlandı dilüm ḳalmadı şekvāya mecālüm 

Gör n'eyledi Yaḥyā seni efsūn-ı maḥabbet 

 

   -38- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Pīşānī-i şevḳuñ ḳadem-i rāh-ı necāt it 

Müjgānuñı cārūb-ı ġubār-ı ‘Arafāt it 

 

Ṭayy eyle cebīnüñle reh-i kūy-ı Ḫudāyı 

Ebrūlaruñ āmāde-i feyż-i ḫaṭavāt it 

[7a] 

Dīvān-ı İlāhīde döküp naḳd-i sirişküñ 

Ma‘mūre-i İslāmuña tecdīd-i berāt it 
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Virsün baña ‘ömr-i ebedi girye-i ḥasret
87

 

Ḫūn-ı dili hem-ḫāṣṣiyyet-i āb-ı ḥayāt it 

 

Nābī neye geldüñ ne ṭurursuñ bu maḳāma 

Var bārgeh-i Ḫāliḳa kesb-i derecāt it 

 

   -39- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Güftāra gelüp dilleri pür ḳand [ü] nebāt it 

Ol teşneleri luṭf ile sīr-āb-ı ḥayāt it 

 

Aḥvālüñi ey dil eger ol şūḫa yazarsan 

Müjgān[ı] ḳalem dīde-i pür-ḫūnı devāt it 

 

Biñ tīr-i belā gelse eger ḳavs-i felekten 

Mānend-i hedef merd iseñ iẓhār-ı s̱ebāt it 

 

Görsün ne imiş bāzī-i şaṭranc-ı maḥabbet 

‘Arż-ı ruḫ idüp şāh-ı dil zāhid[i] māt it 

 

Ḳaldum düşürüp kendümi girdāb-ı hevāya 

Yārabbi güzergāhumı sen rāh-ı necāt it 

 

                                                                 

87
 4a baña M:  saña D. (Ali Fuat Bilkan, Nâbî Divânı, C. I, s. 474) 
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Pervāne-ṣıfat sen de ḥamūş olma ki Rüşdī 

Sen bülbül-i gül-zār-ı süḫansın naġamāt it 

 

   -40- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḫoş ṣavt ile oḳınsa eẕān diñlenür elbet 

Ḳur’ān-ı ‘aẓīm vaṣf-ı beyān diñlenür elbet
88

 

 

Gülşān-ı ḥaḳīḳatde seḥer vaḳt-i irince 

Dil bülbül[i] ḳılduḳça fiġān diñlenür elbet 

 

‘Āşıḳlara olursa ‘adālet ḫaṭṭ[ı] ṣādır 

Fermān-ı şehen-şāḫ-ı cihān diñlenür elbet 

 

Mollā-zāde tefsīre baḳup naḳl ider olsa 

Yūsufla Zelīḫası ‘ayān diñlenür elbet 

 

Naẓmuñ ‘Arabī Farsīce dimezse Cesārī 

Bezm içre bu Türkīce lisān diñlenür elbet 

[7b] 

 

 

 

                                                                 

88
 2a aẓīm M: Kerîm D. (Akkuş, s.436) 
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     -41- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Yaḳ ḳaṣr-ı dili āteş-i ‘aşḳ ile ḫarāb it 

Cān murġunu ol āteşe tek dutma kebāb it 

 

Min-ba‘d yaşuñ sel gibi deryāya ulaşsın 

Ġarḳ eyle sirişküñle teni mis̱l-i ḥabāb it 

 

Zinhār ṣaḳın ḫūşa-ṣıfat boynuñ uzatma 

Sür ḫāke yüzüñ ḳadrüñi ḫurşīde cenāb it 

 

Var yüri bıraḳ bār-ı cihānı pīr-i [mu]ġānın 

Sür eşigine yüzüñü ber-dūş-ı turāb it 

 

Bezl eyle Sezā’ī  bu yola naḳd-i sirişküñ 

Makṣūduñ olan cevher [i] almaġa şitāb it 

 

    -42- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Nāy-ı Nefesoġlı ideli pīr-i ḫarābāt 

Muḥriḳ gelür āheng-i mezāmīr-i ḫarābāt 

 

Her muġ-beçe-i mesti birer penbeden arslan 

Rengīn görinür ‘āşıḳa taṣvīr-i ḫarābāt 
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Tūġ u ‘alem-i zülf ü ḳad-i sāḳī-i meyle 

Her rind-i Cem āyīn olur mīr-i ḫarābāt 

 

Günden güne hep dā’ire-i ḥaşmeti artar 

Taḳdīre muvāfıḳ gibi tedbīr-i ḫarābāt 

 

Ol buḳ‘ada feryād idegör ṣıdḳ ile S̱ābit 

Ḥāşā ki döne nāle-i şeb-gīr-i ḫarābāt 

 

   -43- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Peydā olalı sīnede bu nār-ı maḥabbet 

Her yirde ẓuhūr eyledi envār-ı maḥabbet 

 

‘Arż olsa n'ola lāle ṣıfat dāġ-ı derūnum 

Görinse olur ‘āleme ās̱ār-ı maḥabbet 

 

Gülşān-ı haḳīḳatde dil iḫfāda ṭururken 

Mürşīd-i ṣabā ḳıldı bir iẓhār-ı maḥabbet
89

 

 

Ġafletde idüm cān gözini açdum uyandum 

Düş oldı benüm dīdeme tekrār-ı maḥabbet 

 

                                                                 

89
 3b bir M: gör D. (Akkuş, s.430) 
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Bilür ezelī ‘ādet [ü] ḳānūn[ı] Cesārī 

‘Āşıḳda olur ḥāṣıl[ı] her bār maḥabbet 

 

[8a] 

   -44- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Meydān-ı maḥabbetde dilā er gibi yer ṭut 

El ṣunma zen-i dehre ṭutarsañ yüri er ṭut 

 

Geç naẓra ile kimselere itme nigāhı 

Al destüñe her ḫāṭır-ı ednāları ter ṭut 

 

Her bī-keremüñ dāmen [ü] destine yapışma 

Bir nān-ı firāvān[ı] açıḳ ḫalḳa-i der ṭut 

 

Aġyār Yezīd ü Ḫāricī ile ceng idersüñ 

Bū Müslim veş gāh siper gāh teber ṭut 

 

Ey baḥr-i kerem bülbül olup çekme ġam [u] zār 

Bir dişleri dürr ruḫleri gül tāze püser ṭut 

 

Sāġar bekef rind-i ḫarābātī görürsen 

Vir aña meze elde yüri şehe şeker ṭut 
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Ḥürremlik idi maḳṣaduñ ‘ālemde Cesārī 

Kim didi saña var bu ḳadar derd [ü] keder ṭut 

 

[Harfü’s-Se] 

   -45- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Tenhāca gider görmege cānāna müs̱elles̱ 

Sermāye imiş ‘āşıḳ-ı ‘uryāna müs̱elles̱ 

 

İtmiş s̱ülüs̱-i mālını mey-ḫāre vaṣiyyet 

Üç ay yeter meclis-i rindāna müs̱elles̱ 

 

Üç s̱ābit idüp meclis[i] sāḳī bize mey ṣuñ 

Zāhid geçine ḫurde-i yārāna müs̱elles̱ 

 

Gül-geşt yine fānūs ḳadar şevḳ virürdi 

Ḳonsaydı şu zevraḳçe-i filcāna müs̱elles̱ 

 

S̱ābit’le murabba‘ oturup bāġda görseñ 

Aşḳâr gözü bādeyle mülūkāne müs̱elles̱ 

 -46- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Cān virmek ise ġamzeñe ger vuṣlata bā‘is̱ 

Bir tīr-i nigāhuñ ola ol devlete bā‘is̱ 
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Nāz eyler imiş ‘āşıḳı öldürmege çeşmüñ 

Ġamzeñ var iken aña nedür minnete bā‘is̱ 

[8b] 

Efkār-ı lebüñ cāna virüp feyż-i nihānı 

Ervāḥ-ı muḳaddesle olur ṣoḥbete bā‘is̱ 

 

Dil eyler idi naḳş-ı ruḫuñ vaṣfını taḥrīr 

Esrār-ı ḫaṭuñ olmasa ger ḥayrete bā‘is̱ 

 

Te’sīr-i tef itmiş cān-sūz-ı hevādur 

Āh-ı dil-i Cevrī’deki germiyyete bā‘is̱ 

 

[Harfü’l-Cim] 

   -47- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ġamdan bu bizüm göñlümüz ey ‘ālī-cenāb aç
90

 

Ferhād-ı feraḥ-şād ola Şīrīn cevāb aç 

 

Bir sen ile bir ben olalum ḫānede tenhā 

Mey-i nāb çıḳar sāḳī-i gül-çehre dolāb aç 

 

Meh-rūyını seyr itmege müştāḳam ezelden 

Setr itme cemālüñ kerem it yār niḳāb aç 

                                                                 

90
 1a bu bizüm gönlümüz M: bu benüm göñlümi D. (Akkuş, s.453) 
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Dök noḳtalar ey ḫāme benüm şeklüme bir baḳ 

Remmāl gibi ṭāli‘üme ḳutluca bāb aç 

 

Ḳıl niyyet-i iḫlāṣ ile tedbīri Cesārī 

Müşkilleri ḥall itmege bir fāl-ı kitāb aç 

 

   -48- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

İtmez baña bir kūşe-i çeşm ile naẓar hīç 

İtmez gibi nālem o gözi meste es̱er hīç 

 

İtdim nice mir’āta naẓar görmedüm ammā 

Āyīne-i sāġar gibi bī-gerd [ü] keder hīç 

 

Her ṣubḥ ser-i rāhda müştāḳ-peyāmuz 

Ol zülfden ey bād-ı ṣabā yoḳ mı ḫaber hīç 

 

Eyle beni bir būse-i la‘lüñle tesellī 

Bir cur‘a yeter meclis-i ḥüsnüñde diger hīç 

 

Efsūn ile Va‘dī saña rām olmaz ol āfet 

Tīġ-i nigeh-i mestine yā daḫı siper hīç 
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    -49- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Eyler beni luṭf-ı suḫan o leblere muḫtāc 

Ṭūṭīyi ider ḥüsn-i edā sükkere muḫtāc 

 

[9a] 

Ey ġamze-i bī-raḥm nedür yine bu iḳdām 

Bir yer mi ḳoduñ dilde meger ḫançere muḫtāc 

 

Buldı ḫaṭṭ-ı sebzüñle biraz şimdi ruṭūbet 

Dil olmış idi gerçi ki berk/g-i tere muḫtāc 

 

Āġūşa alan hāle gibi bir meh-i nāzı 

Ne yāre-i gerdūna ne ḫod aḫtere muḫtāc 

 

Bu maḥaṭṭ-ı kerem-tābuñı ey sāḳī-i meclis 

İtdüñ Va‘dī gibi bir sāġara muḫtāc 

 

     -50- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Göñlüm açılur zülf-i perīşānuñı görgeç 

Nuṭḳum dutulur ġonce-i ḫandānuñı görgeç 
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Ra‘nālıġıla ḳāmet-i şimşādı ḳılan yād 

Olmaz mı ḥacil serv-i ḫırāmānuñı görgeç 

 

Baḳduḳça saña ḳan dökilürdīdelerümden
91

 

Baġrum delinür nāvek-i müjgānuñı görgeç 

 

Çün aşḳa heves ideni gördüm ki hevāsın 

Terk itdi senüñ ‘āşıḳ-i nālānuñı görgeç
92

 

 

Kāfir mi degül mu‘terif-i nār-ı cehennem 

Īmāna gelür āteş-i hicrānuñı görgeç 

 

Nāzüklük ile ġonce-i ḫandānı iden yād
93

 

İtmez mi ḥacil la‘l-i dürr-efşānuñı görgeç
94

 

 

Sen hāl-i dilüñ söylemese n’ola Fużūlī 

İl fehm ḳılur çāk-i girībānuñı görgeç 

 

[Harfü’l-Hâ] 

   -51- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḳoy pūṭa-i ‘aşḳa idegör ḳālüñi muṣliḥ 

                                                                 

91
 3a dökilür M: saçılur D. (Hamit Araslı, Fuzûlî Divânı, s. 177) 

92
 4a Çün M: Çoh D. (Araslı, s. 177) 

93
 6a yâd M: zikr D. (Araslı, s. 177) 

94
 6b hacil M: hayâ D. (Araslı, s. 177) 
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Tā kim idesin naẓm ile icmālüñi muṣliḥ 

 

Dervīş-dil ol ḫalḳa-i tevḥīde ḳarış gel 

Eẕkār-ı Ḫudā ile olur bāluñi muṣliḥ 

 

Müstaġfir olan seyyi’elerden olur ıṣlāḥ 

Ḥaḳḳ eyler anuñ defter-i a‘mālüñi muṣliḥ 

 

Nūş eyle dilā sāḳī-i gül-çehre elinden 

Pür-cām-ı ṣafā-baḫş-ı ġam işġālüñi muṣliḥ 

 

Bir ḫoş ḫıṣāl var mı ‘aceb sende Cesārī 

Ol rūz-ı cezāda ola aḥvālüñi muṣliḥ 

 

[Harfü’l-Hı] 

[9b] 

   -52- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Çün ‘aşḳ ile diñlenmedi aḫbār-ı meşāyiḫ 

Añlanmadı dünyād[a] nedür kār-ı meşāyiḫ 

 

Gün gibi ṭulū‘ eyler idi nūr-ı tecellī 

Açılsa gerek maḥzen-i esrār-ı meşāyiḫ 
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Deryā-yı ḥaḳīḳatde bulduġun ola ancaḳ 

Her yerde bulınmazdı şehvār-ı meşāyiḫ 

 

Keşf olmaḳ olur sırr-ı ilāhī saña ey dil 

Artursa gözüñ nūrını dīdār-ı meşāyiḫ 

 

Ādemde baṣīret es̱eri olmayıcak ol 

Kendi gibi ola sanur ebrār-ı meşāyiḫ 

 

Bir ẕevḳ-i ilāhī ile mey-i ‘aşḳ-ı Ḫudādan 

Vā‘iẓ eger itmez ise iḳrar-ı meşāyiḫ 

 

Vaḥdet meyini nūş idegör ḳudret elinden 

Gör kim nicedür bāde-i ḫammār-ı meşāyiḫ 

 

     -53- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

(Güfte-i Cesārī) 

Rūyuñda feraḥdan yine yoḳ bir es̱er ey āḫ 

Eşkāl-i kemāndur iki ebrūların ebleḫ
95

 

 

Ġamzeñ cigerüm kūşelerin deldi meded āh 

Müjgānuñ ucından görinür ādeme berzaḫ 
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 1b ebrūların ebleḫ M: ebrū-yı mutarrah D. (Akkuş, s.473) 
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Yandurdı beni n'eyleyeyüm sūz-ı maḥabbet 

Ey şūḫ-ı cihān ‘aşḳuñ imiş āteş-i dūzaḫ 

 

‘Aksine dönüp derd ile cānā beni senden 

Ayırdı bu devrān-ı felek fersaḫ fersaḫ 

 

Şiddetlü şitā ṣaḳalum ag itdi civānum
96

 

Āyīneye tems̱īl olınur baġlayıcaḳ yaḫ 

 

Cānuñ reh-i dil-dārda ḳurbān mı Cesārī 
97

 

Ḳaṣṣāb-ı ecel eyledi bu ‘ālemi meẕbaḫ 

 

[Harfü’d-Dâl] 

     -54- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

 ‘Aḳlum olalı ‘urve-i zülfüñe muḳayyed 

Biñ cān ile kesb eyledi dil ‘ömri mü’eyyed 

 

Sevdālaruñı çek göñül ol zülf ile ḫālüñ 

Tā kim ḳılasın cennet-i ḥüsnüñde muḫalled 

 

Gül gerçi ki nāziklikle tāze vü terdür 

Andan daḫı hūb oldı şehā luṭf ile bu ḥad 

                                                                 

96
 5a civānum M: Cesārī D. (Akkuş, s.473) 

97
 6a mı Cesārī M: ola bir gün D. (Akkuş, s.473) 
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Aç alnuñı envāruñı eline ‘ayān it 

Kim lāyıḳ-ı dīdār ola ol ümmet-i Aḥmed 

 

Sen dilber-i ‘İsī-deme cān vireli göñlüm 

Oldı dü cihāndan ḳamu āzād-ı mücerred 

 

Şāhā ne kerāmātdı sırr-ı kūyuñı mesken 

Egerse ḳuṣūrı var anuñ ḳaṣr-ı müşeyyed 

 

Çün ol meh-i sīmīn-berri medḥ itdi Nücūmī 

Mihr itdi hemān mihrini bu ṭāḳ-ı zīr [ü] ced 

 

Ḳalenderî 

   -55- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Maḥbūb-ı Ḫudā ẕāt-ı şeref yār-ı Muḥammed 

Maḳbūl-i ilāhīdürür eṭvār-ı Muḥammed 

[10a] 

Hem ‘ālem-i ādem çün anuñçün yaradıldı 

Pes ‘illet-i ġā’iyyedür iẓhār-ı Muḥammed 

 

‘Ālemlere raḥmet olıcaḳ ẕāt-ı şerīf 

Bu ümmete ḫod maḥż kerem-kār-ı Muḥammed 
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Ol gün ki o şems-i şerefi görmege meftūn 

Yaratmış iken ‘ālemi envār-ı Muḥammed 

 

Bir bende-i maḳbūl-ı Ḫudāsın saña müjde 

Girdiyse ele ser-rişte-i ās̱ār-ı Muḥammed 

 

A‘mālüñi aḥvālüñi düstūr-ı ‘amel ḳıl 

Tā keşf ola Naẓmī saña esrār-ı Muḥammed 

 

   -56- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Söylet yüri gel şöhret ile şānuñı Aḥmed 

Dilber diyeler vechüñi pīşānuñı Aḥmed 

 

Eller eger eylerse temāşā-yı cemālüñ 

Biz seyr iderüz la‘l-i bedaḫşānuñı Aḥmed 

 

Hicrüñle senüñ ḳalmayalum ẓulmet içinde 

‘Arż it görelüm māh-ı deraḫşānuñı Aḥmed 

 

Uġratma ṣaḳın nāşīleri semtine zinhār 

Al yanuña hep ṣāfca aḳrānuñı Aḥmed 

 

Ṭūṭī gibi güftāra gel ey şīrīn-edā biz 

Gūş eyleyelüm ṣavt-ı ḫoş-elḥānuñı Aḥmed 
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Ümmīd-i viṣālüñ ile bu ‘ālem-i dünya 

Būs itse n'ola kūşe-i dāmānuñı Aḥmed 

 

Evṣāfuñ ider şām [u] seḥer dilde Cesārī 

Göster aña bir mürüvvet
98

 iḥsānuñı Aḥmed 

 

   -57- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Mā’il olalı sen gibi dildāra Muḥammed 

‘Aşḳuñ beni itmekdedür āvāre Muḥammed 

 

Maḥzūn dilüm vaṣluñ ile ḳıl diyü mesrūr 

Öldüm saña ben yalvara yalvara Muḥammed 

 

Bu ḫāneye teşrīf-i ḳadem eyledügüñde 

Ḫayret gelür aḳdem der -i dīvāra Muḥammed 

 

Sen şa‘şa‘a-endāz olan mihr-i cihānsuñ 

Dīde döye mi pertev-i envāre Muḥammed 

 

Şekker lebinüñ leẕẕetine hīç ṭoyulmaz 

Ṭūṭī gibi gelseñ n'ola güftāra Muḥammed 

 

                                                                 

98
 7b mürüvvet M: mürvet D. (Akkuş, s. 215) 
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Cānumdan ‘azīz sevdügümi ḫoş bilür iken 

Ḥācet mi ḳ'odı bu dilüm inkāra Muḥammed 

 

Bir būse temennā vü
99

 niyāz itdi Cesārī 

Luṭf it anı gör müstaḥaḳ āzāra Muḥammed 

 

    -58- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḳaldurdı ḳamu ẓulmet[i] envār-ı Muḥammed
100

 

Bildürdi Ḫudā yolunı aḫbār-ı Muḥammed 

 

Ās̱ār-ı Muḥammed iledür cümle ṭarīḳat 

Ādāb-ı ṭarīḳatdedür eṭvār-ı Muḥammed 

 

Maḥşerde ‘uṣāta yetişüp ide şefā‘at 

Ol baḥr-i kerem raḥmet-i ġaffār Muḥammed 

 

Virmese leb-i ḫūbını Mevlāya ḥabībi 

Żāyi‘ mi olur anda dürer-bār-ı Muḥammed 

 

Ümmetden olan ‘āṣī ve müflislere ġam yoḳ 

Sermāye yeter çün dür-i şehvār-ı Muḥammed 

 

                                                                 

99
 7a temennâ vü M: temennâ-yı D. (Akkuş, s. 215) 

100
 Der-Kenârdır. 
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Me’yūs ola mı mü’min olan raḥmet-i Ḥaḳḳdan 

Ol günde şefā‘at olıcaḳ kār-ı Muḥammed 

 

Elden etegüñ ḳoymasın ey Fevrī-i miskīn 

Elbetde olur ümmete enẓār-ı Muḥammed 

 

 -59- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Olmazdı bu gūne dil ile cān-ı mütereddid 

Vaṣfunda eger olmasa cānān mütereddid 

[10b] 

Leb ẕikrde ammā ki göñül fikr-i cihānda 

Ḳaldı arada subḥa-i mercān mütereddid 

 

Sā‘atdeki raḳḳāṣ gibi dil ṭapış eyler 

Olmaz da n'olur ṭab‘-ı peşīmān mütereddid 

 

Ne lüccede var emn ne sāḥilde ‘aceb mi 

Mānende-i mevc olsa dil [ü] cān mütereddid 

 

Ṣāḥib-güher-i genc yatur düzd-i tehī-dest
101

 

Ġafletde teyaḳḳuẓda nigehbān mütereddid 

 

                                                                 

101
 5a yatur M: yaturur D. (Bilkan, s. 498) 
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‘Afvuñda ‘aẕābuñ daḫı aḥkām[ı] muḥaḳḳaḳ 

İbrīḳ-i vużū kūze-i mestān mütereddid 

 

Fikr eylemede keşme-keş-i redd [ü] ḳabūlı 

Nābī suḫan-ı nādire-sencān mütereddid 

 

   -60- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ma‘mūre-i dilde olamaz cān müte‘addid 

Bir taḫtda mümkin mi ola sulṭān müte‘addid 

 

Ne menzil alur ne olur ās̱ār[ı] be-dīdār 

Olursa ser-i tiredepeykān müte‘addid
102

 

 

Ḫūbānuñ olur merḥamet-i ṭab‘ına şāhid 

Olmazsa eger çāk-ı girībān müte‘addid 

 

Gir gerdişe dūlābveş ey çeşm-i hevesnāk 

Gül-geşte ḫırām eyledi ḫūbān müte‘addid 

 

Ḳalmaz yine düzdīde-nigeh maṣlaḥatından 

Olmış ṭutalum çeşm-i nigehbān müte‘addid 

 

                                                                 

102
 7b tirede M: tîrde D. (Bilkan, s. 498) 
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Āşūbgeh-i miḥnet olur kūçe-i dilber 

Böyle olıcaḳ ‘āşıḳ-ı nālān müte‘addid 

 

Nābīolamaz her güle bir bülbül-i maḥṣūṣ 

Cānān olur ammā olamaz cān müte‘addid  

 

Ġazel-i ḳalenderî 

 

   -61-
103

 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ṣaḥrā-yı ḥaḳīḳatde gezüp olma muḳayyed 

Ḳayd-ı ehl olan eyliyemez sırrı müşeyyed 

 

Yād oluña ṭarīḳ içre seni görmeye her bāb 

Yüklenme ṣaḳın bād-ı ġamı ḳalsa mücerred 

 

(...)saña idersüñ ne iderseñ hele fikr it 

(...) ḥalḳa-i ẕikr içre ki bul ẕevḳ-i mü’eyyed 

 

(...)[e]f‘ālüñi aḥvālüñi ḳıl şer‘e muṭābıḳ 

(...)kim bulasın hem göresin nūr-ı Muḥammed 

 

 

                                                                 

103
 Mecmuada yazının üzerinde numara olduğundan “ …”  ile belirtilen yerler okunamamıştır. 
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Şeb-tāba seḥer yalvarıgör Şeyḫ Muḥammed 

Cürmüñi Ḫudā ‘afv ide bā sırr-ı mü’ekked 

 

  -62-
104

 

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Kesdi bu ḳadar ṭaġ[ı] ṭaşı ‘aşḳ ile Ferhād 

Umardı vefā ḳaṣrını Şīrīn ide bünyād 

 

Sen bār-ı vefā naḫl[ı] ṭururken yine besler 

Şimşād[ı] ġazellerde ‘aceb şā‘ir-i nā-şād
105

 

 

 [Harfü’r-Râ] 

[11a] 

     -63- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Eglenmege dil tāze ṭıfıl bir püser ister 

Üftādeyi gör ḫūb [u] ter [ü] ‘işve-ger ister 

 

Biñ nāz ile söyletmeğe şīrīn-kelāmı 

Ol ṭūṭī-i āġāzeye şehd [ü] şeker ister 

 

                                                                 

104
 Der-kenârdır. 

105
 62 numaralı manzume ya nâ-tamam gazel ya da iki beyitlik kıt’adır. Çünkü kafiye düzeni aa xa 

şeklindedir. 
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Şol bād-ı ṣabānuñ dehen-i tengin arayup 

Vuṣlat deminüñ vaḳtine şāfī ḫaber ister 

 

Ḳahrın çekerüz ḥayl[i] zamāndur biz o şūḫuñ 

Luṭfına velī irmege çoḳ ḳutlu ser ister 

 

Bir meh-veşi hāle-sıfat āġūşa çekince 

Çarḫ eylemege râhına çoḳ sīm [ü] zer ister 

 

Bîhūde kelām dinmeye ‘irfān arasında
106

 

Şā‘ir sözi ġāyet ile pek mu‘teber ister 

 

Eş‘āruñı ānīde senüñ dilde Cesārī 

Tanẓīr-i maḳāl itmege ‘Āşıḳ ‘Ömer ister 

 

  -64- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

  

Bilmem ben o meh-rū güzel āyā ki kimüñdür 

Kākülleri şeb-bū güzel āyā ki kimüñdür 

 

Ḥayretde ḳ’odı bendesin ol fitne nigāhı 

Ol ġamzesi cādū güzel āyā ki kimüñdür 

 

                                                                 

106
 6a ‘irfān M: yārān D. (Akkuş, s. 567) 
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Reftār iderek geçdi bu gün bāġ-ı ṣafādan 

Bu ḳāmet-i dil-cū güzel āyā ki kimüñdür 

 

Görince anuñ rūyını birine didüm ki 

Yāhū deliḳanlu güzel āyā ki kimüñdür 

 

Ṣad-āferin üslūbına ṭavrına Cesārī 

Ādāb[ı] ḫoş uṣlu güzel āyā ki kimüñdür 

 

   -65- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Baḳ şol güzelin ḥoḳḳa fem dürr-i ‘Adeni var 

Elfāẓ-ı ma‘āniyyede ṣarf-ı suḫanı var 

 

Eṭvār-ı müsellem ḳatı nāzik çelebīdür 

Mānendi bulınmaz hele ḫulḳ-ı ḥaseni var 

[11b] 

 

Ṣad ḫurde ḫırām itmededür bāġ-ı ṣafāda 

Bir şīrīn-edā ḳāmet-i serv ü semeni var 

 

Görince didüm ki bu ḳoyundan yeñi çıḳmış 

Bir körpe ḳuzıdur ki aġızda lebeni var 
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Gerçek didiler la‘l-i Bedaḫşānına söz yoḳ 

Aġ incü misāli küre elmās teni var
107

 

 

Murġ-ı dil ḫavfum düşürür tille-i ‘aşḳa 

Bend itmek içün zülf-i kemend-i reseni var 

 

Üftādesidür şimdi Cesārī de o ṭıfluñ 

Faḫr eylesün ol şūḫ ki ‘Āşıḳ Ḥasanı var 

 

-66- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Reftār[ı] güzel ḥüsn-i dil-ārāmı güzeldür 

Her şīvesi ḫoş dīde-i bādāmı güzeldür 

 

Hem kān-ı vefā hem meh-i dil-cū-yı müsellem 

Tārīke-i zülf-i siyehi fāmı güzeldür 

 

Bir ḳulzüm-i sīmīndür ol sīne-i ṣāfı 

Billūr meniş sāḥa-i endāmı güzeldür 

 

Ser-levḥa-i vechinde ‘ayān aḥsen-i taḳvīm 

Evṣāf[ı] güzel ṭavrı güzel nāmı güzeldür 

 

                                                                 

107
 5b küre M: göre D. (Akkuş, s. 587) 
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Bir kār[a] ki düşvār olasın Ḥaḳḳa niyāz it 

Ziştī görinen evvelüñ encāmı güzeldür
108

 

 

Kimler ider ‘ālemde naẓar pīr-i muġāna 

Meh-rūlaruñ ol ḫānede ibrāmı güzeldür 

 

Bir bāde ki der-kār ola ṣubḥ içre ḫumārı 

Elbetde Cesārī anuñ aḫşāmı güzeldür 

 

[TERKÎB-BEND’DEN] 

 

-67-
109

 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Gör zāhidi kim ṣāḥib-i irşād olayım der 

Dün mektebe varmış bu gün üstād olayım der
110

 

 

Mey-ḫānede ister yıḳılup olmaġa vīrān
111

 

Bī-çāre ḫarābātda ābād olayım der 

 

Elden ḳomasın gül gibi cām-ı mey[i] bir dem 

Her kim ki bu ġam-ḫānede dilşād olayım der 

[12a] 

                                                                 

108
 5b evvelüñ M: olayuñ D. (Akkuş, s. 606) 

109
 Rûhî-i Bağdâdî’nin Terkib-Bend’inin 4. bendi olup son beyti eksiktir. 

110
 1b varmış M: vardı D. (Coşkun Ak, Bağdatlı Rûhî - Terkib-Bend, s.121) 

111
 2a olmağa M: olmağı D. (Ak, s.121) 
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Bir serv-ḳaddüñ bende-i efgendesi olsun 

‘Ālemde o kim ġuṣṣadan āzād olayım der 

 

‘Ömrin geçirüp kūh-i belāda dil-i şeydā
112

 

Berhem-zen-i hengāme-i Ferhād olayım der 

 

Vaṣl istemeyüp hecr ile ḫoş geçdügi bu kim 

Miskīn ġam-ı cānāneye mu‘tād olayım der 

 

Gezdi yürüdi bulmadı bir eglenecek yer 

Min-bā‘d yine ‘āzim-i Baġdād olayım der 

 

-68-
113

 

Ebnā-yı zamān ṭālib-i ber-nām [u] nişāndur 

Her biri taṣavvurda filān ibni filāndur 

 

Güftāra gelüp söylese ger cehl-i mürekkeb 

Zu‘munca velī her biri bir ḳutb-ı zamāndur 

 

Taklīd ile seccāde-nişīn olup oturmış
114

 

Taḥḳīḳde ammā ḫar-ı be-güsiste-‘ināndur 

 

Dermiş baña keşf oldı hep esrār-ı maḥabbet 

                                                                 

112
 5a: kâh-i M: kûh-i D. (Ak, s.121) 

113
 Rûhî Bağdâdî’nin Terkib-Bend’inin 11. bendi olup 6. ve 8. beyitler eksiktir. 

114
 3a olup M: olmuş D. (Ak, s.128) 
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Vallāhi yalandur sözi billāhi yalandur 

 

Ey ṭālib-i taḥḳīḳ eger var ise derdüñ 

Gūş [it] bu sözi kim ḫaber-i bā-ḫaberāndur 

 

-69-
115

 

Āyā nice bir devr ide bu çār ‘anāṣır 

Kim aña ne evvel ola ma‘lūm ne āḫir 

 

Gāh eyleyeler ‘ālem-i tefsīrde seyrān 

Gāhī olalar ‘ālem-i terkībde sā’ir 

 

Bu cümle meẓāhirden ola mu‘teber insān
116

 

İnsānuñ ola cümle ṭufeylī bu meẓāhir 

 

Nefsini bilenler getüre Ḫāliḳa īmān 

Bilmezlere īmān getürenler diye kāfir
117

 

 

Dünyā vire cāhillere el kāmil olanlar 

Ayaḳda ḳalup olmayalar ḥabbeye ḳādir 

[12b] 

 

 

                                                                 

115
 Rûhî-i Bağdâdî’nin Terkib-Bend’inin 13. bendi olup 3, 6 ve 8. beyitler eksiktir. 

116
 3a olan M: ola D. (Ak, s.131) 

117
 3b ola M: diye D: (Ak, s.131) 
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-70- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ey ṣāfe-i dil ṭoldu ḳaçan meclise keşler 

Gūyā ki eşin buldı ḳamu arayan eşler 

 

Burnı ile bir künde ḳılup ḫūn-veş ‘arż 

Aġız açdı ‘adū ġārleyin ṣaçdı āteşler 

 

Şaṭranc oyunun yāre ṣaḳın kīş getürme 

Māt olsa ṣoñunda saña şāyed çaṭa ḳaşlar 

 

Pullarını diz ḫoşca gözet ṭavla-i naẓmuñ 

At zârunı ṣıdḳ ile ki gelsin şeş [ü] beşler 

 

Beş ile ṣaḳın altıdan ayrılma Leẕīẕī 

Anlarla olur tā ki murādınca dü-şeşler 

 

   -71- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Cān murġına bu cism ḥaḳīḳatde ḳafesdür 

Ḳurtarmaġa sa‘y eylemek anı ‘abesdür 

 

Ger kevkebe-i şāh[ı] ḥaḳīḳatde görirseñ 

Bu kūs-ı selāṭīne degerüñ ki ceresdür 
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Şol kimse kim ol ‘ilm-i ḫarābāta irüşdi 

Bu ‘ilm [ü] hüner cümle aña bād-ı hevesdür 

 

Ger ṭā’ir-i ġaybî saña bir sāye ṣalaydı 

Sīmurġ ile ‘anḳāya degerüñki megesdür 

 

Aldanma ṣaḳın bāġ-ı cihānda gel serve 

Bostan-ı ḥaḳīḳatde bular ḫarla ḫasdur 

 

Ten cübbesi çün ‘ādīdürür bāḳī degüldür 

Terk eylemeyen anı meger özge nefesdür 

 

Ṭa‘n idene incinme ṣaḳın olma dilā zār 

Gūş eyle bu sözi ki ey Aḥmed saña pesdür 

 

                          -72- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Vīrāne-i ṭab‘um benüm ābād ṣanurlar 

Āşüfte dil-i ġam-zedemi şād ṣanurlar 

 

Naḳş itse n'ola ṣūret-i naẓm-ı ser-i ḫāmum 

Kim nā’il-i gencīne-i Bihzād ṣanurlar 

[13a] 

Biz tīşe-i dille iderüz kūh-ı ġam[ı] ḥak 

Ammā bizi perverde-i Ferhād ṣanurlar 
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Gülşende nedem nāz ile reftār ide ol şūḫ  

‘Āşıḳlar anı cünbüş-i şimşād ṣanurlar 

 

Ṭūṭī gibi tā mu‘cize-gū olsa da Nāẓım 

Daḫı olımaz ḳābil-i irşād ṣanurlar 

 

    -73- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Cevr eyler ise baña o meh-pāre sezādur 

Aġyār elemi ‘āşıḳa ammā ne belādur 

 

‘Arż eyleyen ey şāh-ı cihān ḥüsnüñe ḳarşu 

Āyīne-i mażmūn bir üftāde gedādur 

 

Giryān mı degül hicr-i lebüñle senüñ enhār 

Ser-çeşme-i ḥayvān ise de kār[ı] bañadur 

 

Ẓāhir olalı aḥsen-i taḳvīm-i beşerde 

Ḫurşīd dimek gün yüzine ‘ayn-ı ḫaṭādur 

 

Nāẓım gibi bu gülşen-i ‘ālemde ezelden 

Pür-gū iden ey ġonce beni Bārī Ḫudādur 
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   -74- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

‘Āşıḳlara çün derd [ü] belā zevḳ [u] safādur 

Yā zevḳ u safā derdine düşmek ne belādur 

 

‘Abdāllaruz n'eyleyelüm tāc [u] ḳabāyı 

Dervīşlerüñ tācı fenā başı ḳabādur 

 

Dünyāda çeker mihnet[i] erbāb-ı maḥabbet 

Ey sūfī bu gün baña ise irte sañadur 

 

Geh ḳulḳul-i mey göñlüm açar gāh dem-i ney 

Maḳṣūd benüm pādişehüm ḥüsn-i edādur 

 

Bāḳī  n'ola pervāz-ı bülend itse ġazelde 

Bāl ü per aña himmet-i yārān-ı ṣafādur 

 

   -75- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ṣun sāġar[ı] sāḳī baña mestāne disünler 

Uṣlanmadı gitdi ḳo şu dīvāne disünler 

[13b] 

Peymānesini her kişi ṭoldurmada bunda 

Şimdengirü bu meclise mey-ḫāne disünler 
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Dil ḫānesini yıḳ ḳoma ṭaş üstüne bir ṭaş 

Sen yap anı iller aña vīrāne disünler 

 

Gönlüñde senüñ ġayr [u] sivā ṣūreti n’eyler 

Lāyıḳ mı bu kim Ka‘beye büt-ḫāne disünler 

 

Yaḥyā’nuñ olup sözleri esrār-ı maḥabbet 

Yārān işidüp söyleme yābāne disünler 

 

   -76- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Çeşm-i siyehüñ mest-i mey-i nāz olacaḳdur 

Bildüm anı ki ḥüsn ile mümtāz olacaḳdur 

 

İrmez elimüz ḳadd-i nihāline ki zīrā 

Günden güne ol servi ser-efrāz olacaḳdur 

 

Feryādunı şiddetle ḥüseynīye çıḳarma 

Şedd it nefesüñ nefḫa-i şeh-nāz olacaḳdur 

 

Yād-ı leb-i la‘lüñle senüñ ey gül-i ra‘nā 

Ẓannum bu ki nūş-ı mey āġāz olacaḳdur 

 

Cehd eyle zamān ile fiġān ile ki Nāẓım 

Nāhīd saña ney gibi dem-sāz olacaḳdur 
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    -77-
118

 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

‘Ummāna giren ‘aşḳ ile dürdāneye uġrar 

Şükrāne viren cānını cānāneye uġrar 

 

Yanmaḳdan eger ḳorḳar iseñ şem‘e ulaşma 

Gör āteşi kim nicesi pervāneye uġrar
119

 

 

Tesbīḥ ile seccādeyi bir cur‘aya ṣatmış 

Ol sālik-i ‘ābid ki şu mey-ḫāneye uġrar
120

 

 

Efsāne ṣatar ‘āşıḳa efsūn ile vā‘iẓ 

‘Āşıḳ ḳaçan ol ġuṣṣa vü vīrāneye uğrar
121

 

 

Ġazel 

    -78- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Sevdüm yine bir ḫūb kim ‘aṣruñ güzelidür 

Gün gibi ‘ayān oldu maḥabbet ezelīdür 

 

Ol ḥüsn gibi ḫulḳ-i kemālāt ile meşhūr 

                                                                 

118
 Mahlas beyti olmayan bu gazel Seyyid Nesimî’ye aittir. Gazelin tamamı 8 beyittir. (Hüseyin Ayan, 

Nesimî Divânı, s. 123-4) 
119

 2a ulaşma M: yapışma D; 2b Gör āteşi kim nicesi M: Şol âteşi gör kim neçe D. (Ayan, 124.) 
120

 3a satmış M: satar D; 3b Ol M: Şol D. (Ayan, s.124) 
121

 4b vīrāneye M: efsâneye D. (Ayan, s.124) 
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Erbāb-ı ma‘ārifde bu da bir bedelidür 

 

Zāhid ne cefā eyler ise ḳā’ilüz ey dil 

Ḳānūn-ı vefānuñ o da bir bām telidür 

 

Ḫāl var yüze çıḳmaḳda ḫaṭ-ı būse-i luṭfuñ 

‘Uşşāḳa dirīġ eylemesüñ gün gecelidür 

 

Gördüm yüzüni bir bilene semtüñi ṣordum 

Didi o su’āl eyledügin İskelelidür 

 

‘Āşıḳları men‘ eyler imiş luṭfunı aġyār 

Gelmez yanuma hep o belānuñ keselidür 

 

Cān gözüñi açar seyr ider ‘Āşıḳ ‘Ömer anı 

Yoḫsa görimez kimse yüzüñi gözlevelidür 

 

 -79- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḫaṭṭ-ı ruḫ-ı yār ehl-i maḥabbet ecelīdür 

Ġāfil yürime aç gözüñi gün gicelidür 

[14a] 

Nergis gözine öyküneli ḳaddine şimşād 

Bāġuñ bu görür gözi ve ol ṭutar elidür 
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Yazıldı ḫaṭuñ üzre iki ṭurra-i maẓmūn 

Gūyā ki ġubār üstine reyḥān-ı celīdür 

 

Ey dost bu günlük [ya] yarınlıḳ degülüz biz 

Şol ‘aşḳa fidā cān [ü] cihān kim ezelidür 

 

Maḥbūb-ı meye tevbelüyem dirse Necātī 

İnanmayasuz sözine zīrā ki delidür 

 

     -80- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Çeşm-i siyehüñ cān [u] dile ġamzeler eyler 

Her ġamzesi dil mülkini zîr [ü] zeber eyler 

 

Bir kūşeyi derdüñle göñül mesken idinmez 

‘Aşḳuñ dil-i dīvāneye gör kim neler eyler 

 

Ḳıl ḳaṭ‘-ı ta‘alluḳ bu güẕer-gāh-ı fenāda 

Bu ḫānda ḳonan āḫiri bil kim güẕer eyler 

 

Gird-āb-ı belāda ḳoma gel zevraḳ-ı cismi 

Ḳurtarmaġa cehd eyle ki lābüd ẓarar eyler 

 

Şām [u] seḥer elden ḳoma ey Ḥāletī āhı 

Ol kāfire kim bile ki bir gün es̱er eyler 
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   -81- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bülbül gibi feryād [u] fiġānum seḥerīdür 

Āh eyledügüm derd [ü] ġam-ı ‘aşḳ es̱eridür 

 

Yanup tutuşur nār-ı maḥabbetle vücūdum 

Encüm degül eflākde āhum şereridür 

 

Bir şey’ ile ‘ārif odur olmaya muḳayyed 

Terk eyleye ‘aşḳ ile eger cān [u] seridür 

 

Bil ṣaff-ı ni‘āli özüñe mesned-i ‘izzet 

Ol ‘ārif-i billâh olan ‘abdāl biridür 

 

Ey Ḥāletī ṭāliblere iksīr-i sa‘ādet 

Bir himmet ile mürşid-i kāmil naẓarıdur 

[14b] 

   -82- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

‘Aşḳ ile bu gün şūrīş-i dīvāneligüm var 

Yād-ı leb-i cānān ile mestāneligüm var 

 

Ṣūretde velī keyf-i mey-i ‘aşḳla ser-ḫoş 

Ma‘nīde bu gün ‘āḳıl-ı ferzāneligüm var 
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Bāṭında benüm genc-i ṭılısmāt-ı ḥaḳāyıḳ 

Ẓāhirde bu göñlüm gibi vīrāneligüm var 

 

Her şeb ṭolanur ḥālī degül kūyuñu göñlüm 

Şem‘-i ruḫuñuñ şavḳına pervāneligüm var 

 

Ḳurbiyyete maẓhar olalı ehl-i yaḳīnem 

Ey Ḥāletī ṣanma beni bīgāneligüm var 

   -83- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Āh eyledügüm serv-i ḫırāmānuñ içündür 

Ḳan aġladıġum ġonce-i ḫandānuñ içündür 

 

Ser-geşteligüm kākül-i müşkīnüñ ucından 

Āşüfteligüm zülf-i perīşānuñ içündür 

 

Bīmār tenüm nergis-i mestüñ eleminden 

Ḫūnīn cigerüm la‘l-i dür-efşānuñ içündür 

 

Yakdum tenümi vaṣl güni şem‘-veş ammā
122

 

Bil kim bu tedārük şeb-i hicrānuñ içündür
123

 

 

Ḳurtarmaġa yağma-yı ġamuñdan dil [ü] cānı 

                                                                 

122
 4a veş M: tek D. (Araslı, s. 177) 

123
 4b tedarik M: tedarük D. (Araslı, s. 177) 
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Sa‘yüm naẓar-ı nergis-i mestānuñ içündür
124

 

 

Cān vir göñül ol ġamzeye kim bunca zamandur
125

 

Cān içre seni besledügüm anuñ içündür
126

 

 

Vā‘iẓ bize dün dūzaḫı vaṣf itdi Fużūlī 

Ol vaṣf senüñ külbe-i aḥzānuñ içündür 

 

   -84- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ey gül ne ‘aceb silsile-i müşk-i terüñ var 

V'ey serv ne ḫoş cān alıcı ‘işvelerüñ var 

 

İncitdi beni acı sözüñ tünd nigāhuñ 

Ey naḫl-ı melāḥat ne belā
127

 telḫ berüñ var 

 

‘Aşḳ içre göñül dime ki ḫayretdeyüm ancaḳ 

Ey ġāfil özüñden senüñ ancaḳ haberüñ var 

 

[15a] 

Çoḳ baḳdıġuña ġamze ile baġrın üzersin 

Her kime ki baḳmazsın anuñla naẓaruñ var 

                                                                 

124
 5b mestānuñ M: festtānuñ D.(Araslı, s. 177) 

125
 6a bunca zamandur M: munca zamanlar D. (Araslı, s. 177) 

126
 6b besledüğüm M: sakladığum D. (Araslı, s. 177) 

127
 2b belâ M: aceb D. (Araslı, s. 178) 
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‘Aşḳ ehline ol māh Fużūlī naẓar itmiş 

Sen hem özüñi göster eger bir hünerüñ var 

 

   -85- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Geldümse n'ola ben şu‘arā devrine āḫır 

‘Ādet budurur ṣoñra gelür bezme ekābir 

 

Ṣofī żarar itmez saña eṭfāl ile ṣoḥbet 

Ġam çekme girür cennete erbāb-ı ṣaġā’ir 

 

Ey meh n'ola şeh-bāz-ṣıfat ṭutsañ el üzre 

Şehrüñde bizüz şimdi gözi baġlu müsāfir 

 

Hīç n'eyleyelüm bu dil-i āvāreyi bilmem 

Ne vuṣlata ḳādir saña ne firḳate ṣābir 

 

N'itsin ya güzel sevmesin Allāhı severseñ 

Nev‘ī gibi bir rind ḫuṣūṣā ola şā‘ir 

 

   -86- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Erbāb-ı süḫan defter-i dīvān ile oynar 

Baḳ zāhide kim subḫa-i mercān ile oynar 
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Ādem nice ḳābil-i ṭūlā ne cennet kūyuñ 

Gördüm o mülk-i ṭal‘at şeyṭān ile oynar 

 

‘Ahd eylemiş āh eyleyen ‘āşıḳlar ḳatlini 

Āh şimdi o şer ḫançer-i bürrān ile oynar 

 

Öldürdüñüz ḳailüm illā bu ki ḫavfum 

Ol dil-ber-i fettān nice biñ cān ile oynar 

 

Gel gel görelüm āfet-i devrānı çün ‘Aẕbī 

Biñ cān ile mercān ile fincān ile oynar 

 

    -87- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ālüftelerüz ṣoḥbetümüz rūḥ-fezādur 

‘Aşḳ [u] dil [ü] dil-ber bize yārān-ı ṣafādur 

 

Peymānemüzüñ bādesi esrār-ı maḥabbet 

Esrārumuzuñ neşvesi ṣahbā-yı vefādur
128

 

[15b] 

Pākīze-revīş ‘ārif [ü] ālūde-i ‘aşḳuz 

Bu ṭavr-ı pesendīde bize dād-ı Ḫudādur 

 

                                                                 

128
 2b vefâdur M: safâdur D. (Ayan, s.205) 
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Hem ṣoḥbet-i yār
129

 eylemezüz aḳl-ı vuṣūlī
130

 

Erbāb-ı dile s̱ıḳlet-i nā-dān ne belādur 

 

Cevrī ki ider nüh feleküñ luṭfına şīve 

Yārān-ı sitem-pīşeye nāz itse revādur 

 

-88- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Geh cāy-ı ḳarārum dil-i tārīk-i elemdür 

Geh cilvegehüm sīne-i pür-kīne-i ġamdur 

 

Çāk-ı dile ol ġamzeler olsun mı rufu-ger 

Kim her biri süzen-ger-i bāzār-ı sitemdür 

 

Sāḳī-i felek meşeb-i ehl-i dili bildi 

Hep anuñ içün ṣunduġı peymāne-i semdür 

 

Tek bilmeyeyin çāşnī-i zehrini dehrüñ 

Minnet-keş-i ḫūn-ı ciger oldum nice demdür 

 

Carḫun keremüñ görmedi mi Cevrī-i nā-kām 

Müstaġnī-i dehr eyledügi özge keremdür 

 

                                                                 

129
 4ayâr M: râz D. (Ayan, s. 205) 

130
 4avusûli M: fuzûli D. (Ayan, s.205) 
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Eyyām-ı bahār irdi hele vaḳt-i çemendür 

Kim serv-i çemān sāḳī gibi cām ile Cemdür 

 

   -89- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Sırr-ı dehenin fehm idemez rāz-küşālar 

Vaṣf eyleyemez leblerini nükte-serālar 

 

Olmış o ḳadar nāzda üstād nigāhı 

Yanında hüner gösteremez ‘işve-nümālar 

 

Ḥayret-zede-i çeşmidür ol āfet-i mestüñ 

Nāz [ü] nigeh [ü] ġamze gibi ḫoş-rubālar 

 

Zülfi ki olur ḳāmet-i bālāsına hem-pā 

Çoḳ fitne ṣalar ‘āleme ol şūr-fezālar 

 

Cevrī ki ola nādire-pervāz-ı ma‘ānī 

Taḳlīd idemez nuṭḳına pākīze-edālar 

[16a]   

-90- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Her ġam ki beni mużṭarib [ü] münfa‘il eyler 

Çarḫ ol ġam[ı] ġayra sebeb-i ẕevḳ-i dil eyler 
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Ġam-ḫāne-i ‘ālemde var ol deñlü neşāṭum 

Kim ḫacle-nişīnān-ı ṣafāyı ḥacil eyler 

 

Levḥ-ı dile resm eyledügi
131

 naḳş-ı ferāġı 

Te’s̱īr-i nem-i eşk-i hevesmużmaḥil eyler 

 

İtdükçe şikāyet sitem-i baḫt-ı siyehden 

Dil şu‘le-i āhın felege muttaṣıl eyler 

 

Cevrī gibi rūşen-dil olur ol ki hevāsın 

Āteş-zen-i ẓulmet-gede-i āb [u] gil eyler 

 

   -91- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Āzāde dile
132

 ḳayd-ı tecemmül ne belādur 

Bār-ı ġam-ı sāmāna taḥammül ne belādur 

 

Çün muntaẓır-ı devlet-i dünyā degülüz biz 

Zād-ı ġam ile genc-i tevekkül ne belādur 

 

Ey sāḳī-i çarḫ ehl-i dilüñ nevbeti geçdi 

Bezmüñde olan devr-i teselsül ne belādur 

 

                                                                 

131
 3a eyledügi M: eyledügüm D. (Ayan, s.194) 

132
 1a dile M: sere D. (Ayan, s.196) 
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Bir cām-ı fenā
133

 luṭf ideceksin bize āḫır 

Biz teşneyüz ol cāma ta‘allül ne belādur 

 

Ẓāhir mi degül ma‘nī-i mażmūnı cihānuñ 

Cevrī anı bilmekde te’emmül ne belādur 

 

   -92- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Zülfüñ ki benüm sünbül-i bāġ-ı hevesümdür 

Pür-tāb iden anı dil-i āteş-nefesümdür 

 

Ol bülbül-i āteş-dem-i ‘aşḳam ki semender 

Pür-sūḫte pervāne-i gerd-i ḳafesümdür 

 

Ol ḳulzum-ı ‘aşḳam ki hezārān ser-i Mecnūn 

Fersūde-i mevc-i heves-i ḫār [ü] ḥasümdür 

 

Ol deyr-i ma‘ānī-ṣuver-i ‘ālem-i ḳudsem 

Kim naġme-i taḥḳīḳ ṣadā-yı ceresümdür 

 

Cevrī idemez ġam beni dem-beste ki her dem 

Āh-ı dil-i miḥnet-zede feryād-resümdür 

 

                                                                 

133
 4a fenâ M: belâ D. (Ayan, s.196 ) 
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[16b] 

-93- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Tā dil reh-i āmed-şud-ı cāsūs-ı nigehdür 

Ṣad ḳāfile rāzuñ ser ü sāmānı tebehdür 

 

Çeşmüñ n'ola her laḥẓada biñ fitne ḳoparsa 

Her ġamzesi bir Rüstem-i āşūb [u] sipehdür 

 

Her mū ki düşer şāne ile ṭurrelerüñden 

Ser-leşker-i Çīn [ü] Ḫotene perr-i külehdür 

 

Ḫaṭṭuñ ki sevād-ı ḳalem-i ḥükm-i ḳażādur 

‘Uşşāḳa nişān-ı es̱er-i baḫt-ı siyehdür 

 

Ol meygede ṣadrinde maḳām eyledi Cevrī 

Kim anda bütün
134

 Ḫusrev [ü] Cem sayil-i rehdür 

 

    -94- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Āşüfte-dil[üz] dām-ı hevā meskenümüzdür 

Āzāde-serüz bend-i belā me’menümüzdür 

                                                                 

134
 5b bütün M: nice D. (Ayan, s.199 ) 
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Āġuşte-i dürd-i ḥum-ı mey-ḫane-i ‘aşḳuz 

Kim secdegeh-i zühd ser-i dāmenümüzdür 

 

Ol Yūsuf güm-geşte-i vādī-i fenāyuz 

Kim māye-i cān nükhet-i pīrāhenümüzdür 

 

Ḫurşīd bizüm gördügümüz ‘ālemi görmez 

Zīrā dil-i ṣāf āyīne-i rūşenümüzdür 

 

Cevrī bizüz ol gevher-i yektā-yı maḥabbet 

Kim sīne-i erbāb-ı ṣafā maḥzenümüzdür 

 

    -95- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ġamzeñ dil-i ‘āşıḳ gibi mest-i ezelīdür 

Bu sırr-ı ḫafī bāde-keş-i ‘aşḳa celīdür 

 

Mest olsa yıḳar zāhid[i] huşyār-ı nigāhı 

Çeşmüñ bu kerāmetle ne pür-zūr velīdür 

 

Söyler nigehüñ cān [u] dile rāz-ı Ḫudāyı 

Gūyā suḫanı terceme-i sırr-ı ‘alīdür 

 

Keyfiyyet-i cām-ı lebüñi bilmezin ammā 

Esrār-ı ḫaṭuñ cāna o keyfüñ bedelidür 
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[17a] 

Bī-pāk ise endīşe-i ġamdan n'ola Cevrī 

Hem-ṣoḥbet-i pür-şevḳı dil-i bī-keselīdür 

 

    -96- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḥammām ki bir āyīne-i sīmīn-bedenāndur 

‘Uşşāk-ṣıfat āteşi ḳalbinde nihāndur 

 

Germiyyet[i] erbāb-ı tecerrüdledür ancaḳ 

Cāmeyle duḫūl eyleyene düşmen-i cāndur 

 

‘Uryānī Dede tekyesidür feyż-i müselsel 

Aġzı köpürür ṭaslarınuñ vecdi ‘ıyāndur 

 

Hep anda olur nā’il-i vaṣl ehl-i tecerrüd 

Ḫalvetleri nefs öldürecek ṭurfe mekāndur 

 

Meh-rūylara līf sürer rīş-i sepīdi 

Ṣābūnculuḳ itmekde ‘aceb rind-i cihāndur 

 

Taṭhīrine nā-pāklaruñ dīde-i terle 

Mānende-i pīrān-ı ṭarīḳat nigerāndur 
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Yek-ẕerre ḳomaz kīsesine çirk-i fenāyı 

Girdükçe ele ḫāke döker cūd-feşāndur 

 

Bāḥūr gibi rūz[ı] şebinden olur efzūn 

Fevṭ ile beden ma‘nī-i ma‘hūde nişāndur 

 

Her lūlesi Nābī ḳalem-i feyż mis̱āli 

İcrā-yı zülāl itmede pākīze-zebāndur  

 

   -97- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Yoḳ şem‘-i nümāyānı bu pervāne kimüñdür 

Gencīnesi nā-būd bu vīrāne kimüñdür 

 

Gör zülf-i raḳamda görinen noḳṭa-i ḫālin 

‘İrfān ile baḳ dām kimüñ dāne kimüñdür 

 

Bu emr-i müvellāyı ḫıred faṣla ne ḳādir 

Yoḳ ‘āşıḳınuñ ġayeti cānāne kimüñdür 

 

Ṭurmaz yine tek-hefte ṭarar ṭurra-i şāmı 

Meşşāṭası kimdür ‘acabā şāne kimüñdür 

 

Zencīr-i ḫayālāt ile ārām ider ancaḳ 

Dil nāmına nā-dīde bu dīvāne kimüñdür 
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[17b] 

Peymāneye ta‘ẓīmde terk-i edeb itme 

Bildüñse ḥaḳīḳātde bu mey-ḫāne kimüñdür 

 

Çoḳ kimseyi gördüm bu çerāgāhda Nābī 

Bilmez ki kimüñ nānını yer ḫāne kimüñdür 

 

   -98- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Giryān iseñ ey dil n'ola cānāne bizümdür 

Baḥr-ı ġamuz ol gevher-i yek-dāne bizümdür 

 

Ṣûfī senüñ olsuñ yüri var gerdiş-i tesbīḥ 

Biz rindlerüz gerdiş-i peymāne bizümdür 

 

Ḥüccetle senüñdür bilürüz ṣavma‘a zāhid 

Fermān-ı şeh-i ‘aşḳ ile mey-ḫāne bizümdür 

 

Peymāne-şümār olmaġ içün lāzım olursa 

Senden çekerüz subḥa-i ṣad-dāne bizümdür 

 

Kimdür bizi men‘ eyleyecek bāġ-ı cināndan 

Mīrās̱-ı pederdür girerüz ḫāne bizümdür 
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Ḥarbā ḳo ṭolaşsuñ serine mihr-i münīrüñ 

Biz şem‘a-i şevḳuz per-i pervāne bizümdür 

 

‘Aḳl olsa ṣaf-ārā-yı ḫuṣūmet yine Nābī 

Ġam çekmezüz andan dil-i dīvāne bizümdür 

 

    -99- 

 [Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

Gülzār-ı cemālüñ görinürse baña pesdür 

Çün bülbül-i cān aña giriftār-ı ḳafesdür 

 

Dil uyḫuya varmaz gelicek ḫāl[i] ḫayāli 

Rāḥatlıḳ ile ḫ āb ola mı cāy-ı megesdür 

 

Ger añlar isem derd [ü] belā reh-güẕerinde 

Bu ḳāfile-i ‘aşḳa fiġānum çü ceresdür 

 

Cān aldı gözüñ būse virem didi lebüñden 

Cānum yirine cān olan āḫır o nefesdür 

 

Āh eylemegi ‘aşḳ ile ey Cem heves eyle 

Dā’im çü cihān işi hevā ile hevesdür 

[18a] 
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    -100- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Eglenmek içün bu dil-i maḥzūn püser ister 

Ġavġāsuz iken başına şimdi keder ister 

 

Güzel seveyim dirseñ eger zaḥmete ḳatlañ 

Ṣayd itmek içün semtine her gün sefer ister 

 

Farżā güzeli fend ile sen ele getürdüñ 

Pāyına yüzüñ sürmege mahfīce yer ister 

 

Ben de sever idim güzel ammā ġazel alsa 

Ḳarınları ṭoḳdur ġazele sīm [ü] zer ister 

 

Gösterseñ aña sīm [ü] zeri sen kesesiyle 

Ol n'olsa gerekdür saña belde kemer ister 

 

Dünyā ṭolusı varlıġuñ olsa dükedirler 

‘Ömer didi ki elde ḳatı çoḳ hüner ister
135

 

 

 

 

 

                                                                 

135
 Yukarıda ‘Ömer mahlaslı şairimiz Âşık Ömer’dir. 
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    -101- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ol ‘aşḳ-ı ezelī māye-i āb gülümüzdür
136

 

Ol şevḳ-i ebedī cevher-i cān dilümüzdür 

 

Ol rāh-rev-i Ka‘be-i ṣıdḳuz ki hidāyet 

D[ā]men be-kef-i nāḳa-keş-i maḥmilümüzdür 

 

Ol bādiye-peymā-yı fenāyuz ki ḥaḳīḳat 

Ārāmgeh-i bedreḳa-i menzilümüzdür 

 

Ol nüsḫa-i ‘aşḳuz ki dil-i Hermis-i dānā 

Ḥayret-zede-i mes’ele-i müşkilümüzdür 

 

Ol ṭurfe keşāverz-i dihistān-ı vücūduz 

Kim deşt-i emel mezra‘-ı bī-ḥāṣilumuzdur 

 

Ol ṣāḥib-i ser-māye-i sevdā-yı cünūnuz 

Kim mālik-i sāmān-ı ḫıred sā’ilümüzdür 

 

Cevrī bizüz ol bī-ḫaber-i sırr-ı dü ‘ālem 

Āgāh-ı ḥaḳīḳat bizüm eñ ġāfilümüzdür 

 

                                                                 

136
 Mecmuanın ilk beytinde “Ol” kelimesi yer alırken Divanda (Ayan, s.198) böyle bir kelime yoktur. 
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   -102- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Āyīne ne yüzden ola cānāna ber-ā-ber 

Olsun göreyüm yüz yüze ol cāna ber-ā-ber 

 

Gül-gūn-ı sirişküm ḫaṭ-ı Şebdīz ile ḳavuşdum 

Geldi ṭutuşup ikisi meydāna ber-ā-ber 

[18b] 

Gūyā ki olur gündüz ile gice müsāvī 

Zülf-i siyeh olsa ruḫ-ı cānāna ber-ā-ber 

 

Çekdüm ayaġı tozı ile cevher-i eşki 

Geldi ikisi dīde-i mīzāna ber-ā-ber 

 

Āsān idi artuḳ ḳomaḳ eş‘ār-ı selefden 

Var ise Cefā’ī şeh-i devrāna ber-ā-ber 

 

Cevrüñle yaşım olsa n'ola ḫāke ber-ā-ber 

Mihri görmekle çıḳar eflāke ber-ā-ber 

 

Bir ḫastaya lāyıḳ mı ola şerbet-i luṭfuñ 

Zehr itmemege görmese tiryāke ber-ā-ber 

 

Ey cevr [ü] cefālar ḳılıcı tīri ḳażādur 

Ger var ise ol ġamze-i bī-pāke ber-ā-ber 
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Ṣubḥuñ yaḳası tā dem-i ḥaşr olmaya ey māh 

Mihrüñde tenüm üzre olan ḫāke ber-ā-ber 

 

Kūyuñ hevesin ḳıldı hevāñ ile Ḫayālī 

Ey serv olalı ol ḫas [u] ḫāşāke ber-ā-ber 

 

    -103- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Oldı eşigüñ ḳadr ile eflāke ber-ā-ber 

Dutduğı içün kendözüni ḫāke ber-ā-ber 

 

Şol ḥoḳḳa-i la‘lüñde ‘aceb n'eyler ola zülf 

Kim gördi ki mārı ola tiryāke ber-ā-ber 

 

Zülfüñ gibi bir zülf güzellerde olur mı 

Ḫāşā ki benefşe ola ḫāşāke ber-ā-ber 

 

Bir māh-liḳānuñ yine ser-geştesi olmış 

Gördüm felegi bu dil-i ġamnâke ber-ā-ber 

 

Aḥsent güzel bilmede tab‘uña Revānī 

Bir nesne olur mı ‘aceb idrāke ber-ā-ber 
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[Harfü’z-Ze] 

   -104- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Gül ‘ārıżuña olsamuḳābil ‘aceb olmaz 

Kim yüzi açılmışda ḥayā vü edeb olmaz 

[19a] 

Ṭūbā iremez luṭf ile ol serv-i bülende 

Bī-aṣl olanuñ hem-seri ‘ālī-neseb olmaz 

 

Göñlümde gözüñ ẕikri ile ẕevḳ [u] ṣafā yoḳ 

Bir evde ki bīmār ola ‘ayş [u] ṭarab olmaz 

 

Añılsa lebüñ cān [u] göñül cenge düşerler 

Mey meclis[i] bī-fitne vü şūr [u] şeġab olmaz 

 

Ol ḳadd [u] zenaḫdān [u] leb eyler beni ḥayrān 

Kim serv-i sehī meyvesi sīb [ü] ruṭab olmaz 

 

Yüz sürmege irmez eli sen serv ayaġına 

Her kim ṣu gibi dīde-ter ü teşne-leb olmaz 

 

‘Āşıḳlaruña ḫışm ile ḫançer ne çekersin 

Ceng itmege çün mihr ü maḥabbet sebeb olmaz 
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Gelmez yüzi şevḳiyle Niẓāmī göze zülfi 

Her gūşede bir pertev-i şems olsa şeb olmaz 

 

    -105- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Zülf-i siyeh olmasa yüzüñde ‘aceb olmaz 

Firdevs-i cihāndur yañaġuñ anda şeb olmaz 

 

Ditrerse n'ola ḳarşuña ḫurşīd-i cihān-tāb 

Dem var mı ki mihrüñden aña tāb-ı teb olmaz 

 

Ne vech ile beñzer yüzüñe ay ü güneş kim 

Ḫurşīd [ü] ḳamer lāle-ruḫ u ġonca-leb olmaz 

 

Bostān-ı cemālüñde dudaġuñ gibi rengīn 

‘Unnāb-ı ter irişmez ü şīrīn ‘ineb olmaz 

 

Yiridir eger nār-ı caḥīme gire zāhid 

Kim yanmaġa anda ḥacer olur ḥaṭab olmaz 

 

Ġamzeñ naẓarı müdde‘īye düşse ne ṭañ kim 

Ser-mest-i ḫarāb olana düşmek ‘aceb olmaz 

 

Aġyar ḳapuñ Kā‘besini beklemesün kim 

Aḥmed var iken ḥāfız aña Bū Leheb olmaz 



144 
 

   -106- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bend olsa göñül zülfüñe cānā ‘aceb olmaz 

Mecnūn-ı belā-dīdede zīrā edeb olmaz 

[19b] 

Ḫaṭṭuñ gelicek dilde ḥayālüñ nice ḳalsın 

Bilmez misin ey şūḫ ki cennetde şeb olmaz 

 

Gördüm ruḥuñ ‘aksini sāġarda gözümle 

Kim dirdi ki mihr ile mehi leb-be-leb olmaz 

 

Bir dānesin ey mihr-i cihān-sūz felekde 

Ādem saña dünyāda ne dirse ‘aceb olmaz 

 

Ne kāse-i mīnā ile içse mey Nāẓım 

Sensiz aña keyfiyyet-i ẕevḳi ṭarab olmaz 

 

                           -107- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Mihr ile meh öykünse yüzüñe ‘aceb olmaz 

Hercâî güzellerde ḥayā vü edeb olmaz 

 

Luṭf it ḥurrem-i vaṣla ḳarīb itme raḳībi 

Anda ki Muḥammed ola ḫod Bū Leheb olmaz 
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Nev-rūz-ı cemālüñde ṣaçuñ gice degül mi 

Kim dir ‘acabā ḫuld bir yer içre şeb olmaz 

 

Ḳaşuñla gözüñ tīr-i kemān añdurur ey dost 

Cān virmek olur dil-bere sāz selebolmaz 

 

Şol cān ki lebüñ gibi dutar la‘lüñ aġızda 

Ḥāṣiyyet-i cān-baḫşı bu kim teşne-leb olmaz 

 

‘Ayb eyleme dil cān çekişirse lebüñ üzre 

Ki âşûb u fiten meyüñde de bī-sebeb olmaz   

 

Ṣāfī leb-i mey-gūnuñı yād etdügi bu kim 

Meclisde ki cām olmaya ‘ıyş [u] ṭarab olmaz 

 

Ḳalenderî 

    -108- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Esrār-ı lebüñ söylemezüz gerçi ḫamūşuz 

Ammā ki ḫum-ı mey gibi pür-cūş [u] ḫurūşuz 

 

Cevrüñ çekerek ẕevḳ-i ġam idrāk olunurdı 

Müşkil bu ki biz ‘aşḳ ile bī-ṭāḳat [u] hûşuz 
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Nā-gāh getürür diyü ṣabā müjde-i vaṣluñ 

Başdan ayaġa şāḫ-ı gül-i ter gibi gûşuz 

 

Zāhid bizi ḳor ġayra ṣatar şimdi riyāyı 

Ṭuymış bizi kim mu‘teḳid-i bāde-fürūşuz 

 

Nef‘ī gibi tā’ib degülüz dil-ber ü meyden 

Biz anlar ile leb-be-leb dūş-be-dūşuz 

 

      -109- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Āvāre göñül mihr [ü] maḥabbetden uṣanmaz 

Bī-çāre daḫı derd ile miḥnetden uṣanmaz 

 

‘Aşḳum yaşaduḳça ne ‘aceb olsa ziyāde 

Pīr olmaġ ile bir kişi devletden uṣanmaz 

 

Ben derd [ü] ġam-ı dehr ile cānumdan uṣandum 

Dil la‘l-i leb-i yār ile ṣoḥbetden uṣanmaz 

 

Bir kerre içen şerbetini bezm-i firāḳuñ 

Yıllarca yise ni‘met-i vuṣlatdan uṣanmaz 

[20a] 

Vaṣf-ı ḫaṭuñ eyler bu ṣaḳalından uṭanmaz 

Nev‘ī daḫı şi‘r ile ẓarāfetden uṣanmaz 
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   -110- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

‘İşretgeh-i ‘uşşāḳda ‘ayyāşlaruz biz 

Ayaḳ çeken āzādelere başlaruz biz 

 

Biribirümüz rāh-ı maḥabbetde güm itdük 

Mecnūn ile Ferhād ile yoldaşlaruz biz 

 

Ta‘līm [ü] ta‘allüm yoġ iken mekteb-i ġamda 

Bir noḳṭada Ḳays ile sebaḳdaşlaruz biz 

 

Ḫam eylemeyüp naḫl-i ḳadüñ ser-keş olanuñ 

Beẕl itmek içün mīvelerin ṭaşlaruz biz 

 

Nev‘ī gibi bir rind-i cihān ṣāḥib-i ‘irfān 

Evbāşlaruz nām ile ḳallāşlaruz biz 

 

[TERKÎB-BEND’DEN] 

 [Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

   

-111-
137

 

Ṣanmañ bizi kim şīre-i engūr ile mestüz 

Biz ehl-i ḫarābātdanuz mest-i elestüz
138

 

                                                                 

137
 Rûhî Bağdâdî’nin Terkib-Bendi’nin 1. bendi olup 5. ve 8. beyitler eksiktir. 



148 
 

Ter-dāmen olanlar bizi ālūde ṣanur līk
139

 

Biz māil-i būs-ı leb-i cām ü kef-i destüz 

 

Ṣadrın gözedüp n’eyleyelüm bezm-i cihānuñ 

Pāy-ı ḫum-ı meydür yirimüz bāde-perestüz 

 

Mā’il degülüz kimsenüñ āzārına ammā 

Ḫātır-şiken-i zāhid-i peymāne-şikestüz 

 

Bu ‘ālem-i fānīde ne mīr [ü] ne gedāyuz 

A‘lālara a‘lālanıruz pest ile pestüz 

 

Hem-kāse-i erbāb-ı dilüz ‘arbedemüz yoḳ 

Mey-ḫānedeyüz meyhanedeyiz gerçi velī ‘aşḳ ile mestüz 

 

-112-
140

 

Ṣuretde n'ola ẕerre isek ma‘nīde yoḫuz 

Rūḫu’l-Ḳudusuñ Meryeme nefḫ etdügi rūḫuz 

 

Peymāne-i Ḫurşīd ile [her] ṣubḥ iderüz ‘ıyş 

‘Īsā ile peymāne-keş lāy-i ṣabuḥuz 

[20b] 

 

                                                                                                                                                                                      

138
 1b elestüz M: elest’iz D. (Ak, Rûhî s.118) 

139
 2a sanurM: sanır D. (Ak, s.118) 

140
 Rûhî Bağdâdî’nin Terkib-Bendi’nin 1. bendi olup 8. beyit eksiktir. 
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Etdükse şarāb içmemege tevbe güzelsüz 

S̱ābit-ḳademüz tevbemüz üstünde naṣūḥuz 

 

Mār ise ‘adū biz yed-i beyżā-yı kelīmüz 

Ṭūfān ise dünyā ġamı biz keştī-yi Nuḥuz 

 

Monla oḳusuñ medresede Şerḥ-i Meṭāli‘ 

Metnüñ ḳadeḥüñ ṣun bize biz ehl-i şürūḥuz 

 

Ṣûfī bizi sen cism göziyle göremezsin 

Aç cān gözini eyle naẓar gör ki ne rūḥuz 

 

Pür-gūlara leb-beste görünmekdeyüz ammā 

Rindān-ı Mesīḥā deme miftāḥ-ı fütūḥuz 

 

   -113- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

‘Ālemde mey-i ‘aşḳ ile mestānelerüz biz 

Ṭa‘n eyleme zāhid bize dīvānelerüz biz 

 

Dünyā evini günc-i ḫarābāta degişmiş 

Bir genc-i fenā ṭālibi vīrānelerüz biz 

 

Aldanmamışuz manṣıb [u] cāhına cihānu 

Dervīşlerüz sākin-i mey-ḫānelerüz biz 
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Yer yoġ ise mescidde bize ġam degül ey dil 

Çün mu‘tekif-i kūşe-i kāşānelerüz biz 

 

Biñ zīnet olursa bize ol pīrezen-i dehr 

Baş egmezüz ol ḳahbeye merdānelerüz biz 

 

‘Aşḳ āteşine yanıcı pervāne degülsek 

Billāhī Uṣūlī baña de yā nelerüz biz 

 

    -114- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı üftād ele girmez 

Bir sencileyin şūḥ-ı perī-ẕād ele girmez 

 

Bir sencileyin lebleri Şīrīne münāsib 

Bir bencileyin ḳābil-i Ferhād ele girmez 

 

Bir bencileyin mürde-dil-i rāġ-ı raḳībi 

Bir sencileyin ġamzesi cellād ele girmez 

 

Bir sencileyin ‘āşıḳuña cevr idici yār 

Bir bencileyin hicr ile nā-şād ele girmez 

[21a] 

‘Aşḳuñla sülūk eyleyeli şi‘re ḫabībüm 

Bu fende ‘Ömer gibi bir üstād ele girmez 
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   -115- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bitmez yüregüm yāreleri işler oñulmaz 

Ṣabr eyleyelüm çāre nedür bitmez iş olmaz 

 

Peymāne-ṣıfat ḥasret-i la‘lüñle dem-ā-dem 

Bir dem olur dīdelerüm ḳan ile dolmaz 

 

Günden güne artarsa n'ola ḥüsn-i dil-ārā  

Gülzār-ı cinānuñ gül-i ranāları ṣolmaz 

 

Bir ġamzesi ḳattāl bulup sevmiş o ḫūnī 

Ṣanma ki kişi kişiye etdügini bulmaz 

 

‘Ulvī ḳuluñı ḫışm ile redd itdi dimiş yār 

Ol şāh görmeden bu aṣl işler olmaz 

 

   -116- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

  

Üftāde-i dām-ı ġam-ı zencīr-i belāyuz 

Bir zülf-i siyeh-kāra ḳul olmaġa sezāyuz 

 

İḳlīm-i melāḥatde şeh olsa n'ola cānān 

Biz şükr iderüz devlet-i ḥüsnüñde gedāyuz 
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Ḥāk-i rehini itmek içün dīdeye serme 

Her şām [u] seḥer ṭālib-i teşrīf-i ṣabāyuz 

 

Bir pula ṣatarsa bizi aġyāre ‘aceb mi 

Ol āfet-i gül-çehreye çün bād-ı hevāyuz 

 

Eylerse Nevāyī n’ola eş‘āruma taḥsīn 

Biz silsile-i cān-ı Ḳırım Mengli Girâyuz 

 

   -117- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

‘Aşḳuñ ile üftāde-i zincir-i belāyuz 

Derdüñle hemān daġ gezer Ḳays-ı fenāyuz 

 

Her demde ġubār-ı dīde-i cānān gözümüzde 

Anuñ içün ey dil hem o maṭlūb-ı ṣabāyuz 

 

Ṣatma bizi aġyāra kerem eyle çıraġ it 

Bī-māye saña ey leb-i mül bād-ı hevāyuz 

[21b] 

 Eş‘ār-ı celāletlü şeh-i Mengli Girāya 

Ḫāşā ki aña pey-rev olam biz ne gedāyuz 

 

Ḫāk-i derīne yüzüñi yüz yerde ḳoyup da 

Ey Hāşim-i kemter ḳuluñ olmaġa sezāyuz 
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-118- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bu ḳıṣṣa-i
141

 ‘aşḳuñ mey[i] her cāna virilmez 

Esrār-ı ḥayāl
142

 meclis-i mestāna görilmez 

 

Bu ‘ilm-i kemāl taḥṣīli Ḥaḳ dādına muḫtāc 

Cehd itmek ile menzil-i dīvāna irilmez 

 

‘Aşḳ ile yüri ḳalbüñi ṣāf [u] mücellā 

Şem‘inde żiyā olmasa pervāne derilmez 

 

Gel ‘ārif-i erkān ile her naẓma ḳarışma 

Ol rind-i cihāndār ile ḫaṣmāne durulmaz 

 

Ḥaddüñ mi senüñ nuṭḳ-ı kemāl eyle ferāġat 

Üstād Cesārī ile meydāna girilmez
143

 

   

-119- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Her ‘āşıḳa ol serv-i ser-āzād görinmez 

Bir āhū-yı vaḥşīdür o ṣaḥrāda görinmez 

                                                                 

141
 Bu kelimelerin üst tarafına daha küçük harflerle “Bu bezmde” yazılmıştır.  

142
 Bu kelimenin üst tarafına daha küçük harflerle “me’āl” yazılmıştır. 

143
 5b üstād M: Lāf itme D. (Akkuş, s.700) 
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Āyīnede ‘aks-i ruḥını seyr idemez yād 

Bir rūḥ-ı muṣavverdür o bīnāda görinmez 

 

Sāyem gibi üftāde düşer pāyine ey dil 

Ol māh-ı şeb-ārā saña tenhāda görinmez 

 

Ḫāl-i ruḫ taḥrīr ile tefhīm olunur dise 

Bir noḳṭadur ol ṣūret ma‘nāda görinmez 

 

La‘l-i elem-i ḥasretle Nāẓım-ı bī-kes 

Dīvāne gibi şimdi bu dünyāda görinmez 

 

   -120- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

‘İrfān-ı cihān rāzını nā-dāna duyurmaz
144

 

Gencīne-i esrārını bir cāna duyurmaz 

 

‘Āşıḳ diye mi sevdicegüm ibn-i filāndur 

Yār ismini fāş‘ eyleyü her yana duyurmaz 

[22a] 

Dirlerse niçün ḥālini vaṣf eyledi yāra 

Olmaya bu kim derdini Loḳmāna duyurmaz 

 

                                                                 

144
 1a nā-dāna duyurmaz M: cānāna tuyurmaz D. (Akkuş, s.697) 
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Pervāne yaḳar bāl [ü] perin şem‘e velīkin 

Feryādını ol şem‘-i şeb-istāna duyurmaz 

 

‘Aşḳ ile bu dil ḳaṣr[ı] eger yansa Cesārī 

Āh eyledügin dost u düşmāna duyurmaz 

 

                          -121- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

‘Arż-ı hüner itsek n'ola erbāb-ı kemālüz 

Bu ma‘reke-i ‘aşḳda biz Rüstem-i Zālüz 

 

Āsūde-i ḥāl görinürüz ‘aşḳ ile gāhī 

Pejmürde-ḳıyāfet oluruz başḳa ḳıbālüz 

 

Eş‘ārumuzuñ remzini nā-dān idemez farḳ 

Biz rind-i cihān nükte-şināsāna me‘ālüz 

 

Ḳand-i leb-i dil-dāra naẓar itdügümüzçün 

Bir şīrīn-edā ṭūṭī-i gūyā-yı maḳālüz 

 

Bi'llāh bize hem-dem olımaz zāġ ile kerkes 

Şol Ḳāfda iskān iden ‘anḳāya mis̱ālüz
145

 

 

                                                                 

145
 5b kâfda M: kāf-ı D. (Akkuş, s.706) 
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Biz bir bölük üftādeyüz ‘ālemde Cesārī 

‘Uşşāḳlaruz mā’il-i maḥbūb-ı cemālüz 

 

   -122- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Cān virmeyicek derd ile cānān ele girmez 

Müşkil budurur ol daḫı āsān ele girmez 

 

Gülden ne biter gülşen-i ‘ālemde ḥabībüm 

‘Āşıḳlara hüsnüñ gibi seyrān ele girmez 

 

Münkirlerüñ inkārına ġam çekme ki zīrā 

Küfr olmayıcaḳ arada īmān ele girmez 

 

Sür devrüñi iḫvān-ı ṣafā ile cihānda 

Kim buncaleyin bir daḫı devrān ele girmez 

 

Ey Ḥāletī sür yüzüñi dergāhına anuñ 

‘Ālemde Ḫayālī gibi sulṭān ele girmez 

[22b] 

     -123- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Erbāb-ı ġama rāh-ı belādan ḥaẕer olmaz 

‘Aşḳdan ḳadem uran kişide bīm-i ser olmaz 
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Ey māh-ı Zuḥal-pāye ṣaḳın āhum oḳından 

Kim ḍarbına bu günbed-i mīnā siper olmaz 

 

Reftār ile bālālıġ ile bāġ-ı cihānda 

Ṭoġrusı bu kim ḳāmet-i yāre irer olmaz 

 

Her şeb ser-i kūyine yaḳar meş‘alem[i] māh 

Kimdür diyen üstine ġarībüñ döner olmaz 

 

Sırr-ı ġam-ı ‘aşḳı degürür gūşına yārüñ 

Nev‘ī dür-i eşküm gibi bir bed güher olmaz 

 

     -124- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Dil yāresi tīmārına merhem mi bulunmaz 

Erbāb-ı ġama mūnis [ü] maḥrem mi bulunmaz 

 

Añlar dil-i maḥzūnı perī-rūları şehrüñ 

Ādem olana miḥnet ile ġam mı bulunmaz 

 

Cānā hele sen sür ḳapudan dīv-i raḳībüñ 

Firdevs-i ser-i kūyuña ādem mi bulunmaz 

 

Her laḥẓa gözüm cām[ı] ṭolar ḫūn-ı ġamuñdan 

Elbetde cihān bezmine bir Cem mi bulunmaz 
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Ol zülf-i bünāgūşa göñül baġladı Nev‘ī 

‘Iyş ehline bir kūşe-i mülzem mi bulunmaz 

 

   -125- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bī-çāre göñül bir dem olup ḫurrem açılmaz 

‘Ālem açılup güldi dil-i pür-ġam açılmaz 

 

‘Ālem gülüp açılduġını n'eyleyeyim ben 

Sevdā-zede dilden bu ġam-ı müdġam açılmaz 

 

Gitdükçe hevālanmada bu dāġ-ı derūnum 

Hep yāreler açıldı benüm sīnem açılmaz 

 

Ḫākister-i ebr açdı güneş āyinesin āh 

Rūyuñdaki ol zülf-i ḫam-ender-ḫam açılmaz 

 

Çāk eylese Nev‘ī’nüñ eger yaḳa seni ġam 

Esrār-ı dili bulmayıcaḳ merhem açılmaz 

[23a] 

   -126- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

  

Gülşende fiġān eyleme şeydā sesi sevmez 

Ol ġonca-dehen ẕāt-ı hüveydā sesi sevmez 
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‘Ālem senüñ esrārına hep vāḳıf olurlar 

Zinhār ṣaḳın ‘aşḳ ile sevdā sesi sevmez 

 

Mā-beynümüze girmesün aġyār [u] münāfıḳ 

Şāyed ki ider fitneyi peydā sesi sevmez 

 

Tenhāda buluş yār ile cān ṣoḥbetin eyle 

Ey bād-ı ṣabā ṭuymasun a‘dā sesi sevmez 

 

Sevdüm yine bir dilber[i] ‘ālemde Cesārī 

Cānum yoluna eyledüm ihdā sesi sevmez 

 

    -127- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Tiryākilere itme şamata sesi sevmez 

Keyf ehl[i] olan kimseler aṣlā sesi sevmez 

 

Perr-i meges āvāz[ı] ḳomaz dīdemi h ‘āba 

Ey nūr-ı baṣar ḥālet-i rü’yā sesi sevmez 

 

Ṣayyād olan ādem ide mi ṣīt [u] ṣadālar 

Pervāz ider murġ-ı dil ‘anḳā sesi sevmez 

 

Olduñsa eger ‘ilm-i ledün sırrına vāḳıf 

Keşf itme rumūzāt[ı] o ma‘nā sesi sevmez 
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Üç ḳaṭre düşürdüm yine ‘ummāna Cesārī 

Bir kimsenüñ ism[i] bu mu‘ammā sesi sevmez 

 

      -128- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Evṣāf-ı mey-i la‘l-i lebüñ dillere ṣıġmaz 

Bir bāde bu kim ḳaṭresi biñ sāġare ṣıġmaz 

 

Ṣūfi dün içüp mey-gedede mest yaturken 

Mescidde riyā ile bu gün minbere ṣıġmaz 

 

Dil çok kütüb-i medreseyi ez-bere aldı 

Lākin ḫaṭṭ-ı āyāt-ı ruḫuñ ez-bere ṣıġmaz 

 

Eşcār ḳalem olsa mürekkeb yed-iderya 

Ben derdümi yazsam nice biñ deftere ṣıġmaz 

 

La‘lüñden iki būse kerem görse Leẕīẕī 

Ol şād ile bu şehre degül bir yere ṣıġmaz 

[23b] 

    -129- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

‘Aşḳuñ meyi sāġar-be-kef-i dil-bere ṣıġmaz 

Leẕẕāt meger zemzeme-i kevs̱ere ṣıġmaz 
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Naḳş-āveri ḫāme-i Behzād olur ise
146

 

Taṣvīr idemez çeşm-i nigeh deftere ṣıġmaz 

 

Eyler ise küttāb-ı cihān naẓmumı taḥrīr 

Dīvānçe-i ṭab‘-ı hüner dillere ṣıġmaz 

 

Ḥıfẓ itmesi āsān mı degül muṣḥaf-ı ‘aşḳı 

Bir vech ile itmām [ı] anuñ ez-bere ṣıġmaz 

 

Cānā bu Cesārī lebinüñ būsesin alsa 

Şevḳuñ ile dünyāya degül maḥşere ṣıġmaz 

 

    -130- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bu semtimüze kān-ı vefā yâ niye gelmez
147

 

Māni‘ mi olur var aña āyā niye gelmez 

 

Tā bezm-i elest dostluġumuz beyne'l-humā var
148

 

İḫvān-ı ṣafā maḳṣad-ı a‘lā niye gelmez 

 

Olsaḳ n'ola gün gibi cemāliyle müşerref 

Teşrīf ḳılup mihr-i mücellā niye gelmez 

                                                                 

146
 Beytin vezni eksiktir. 

147
 1a Bu semtimüze M: Bu cānibe ol D. (Akkuş, s.700) 

148
 2a beyne'l-humā var M: var idi a"dem D. (Akkuş, s.700) 
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ال قلب من القلب الي قلب سبيلا 
149

 

Bu nuṭḳ-ı ḫoş a‘lā bilür ammā niye gelmez 

 

Cān u dil anuñ maḳdemine muntaẓır oldı 

Bir kere bizüm ḫāneye tenhā niye gelmez 

 

Ol ḳaşları miḥrābına yüzler sürülürdi 

Āyā n'idelüm mescid mey-ḫāneye gelmez
150

 

 

Bend olur idüñ zülf duzaġında Cesārī 

Zencīr-i cünūn her dil 
151

dīvāneye gelmez 

   

-131- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Erbāb-ı ġamuz ‘āşıḳ-ı dil-dāde-i ‘aşḳuz 

Öldürse bizi ġam yine āmāde-i ‘aşḳuz 

 

Nāz itseñ olur ġamze-i ḫūbānede gāhī 

Yārān-ı tenüñ meşreb-i şeh-zāde-i ‘aşḳuz 

[24a] 

Ne ṭurra es̱īr itmege ḳādir ne kirişme 

Kimse bizi bend idemez āzāde-i ‘aşḳuz 

                                                                 

149
 “El-ḳalbü mine´l-ḳalbi ile´l-ḳalbi sebílen /Kalpten kalbe yol vardır.” 

150
 6a mescid M: meclis D. (Akkuş, s.700) 

151
 7b her dil M: sen gibi D. (Akkuş, s.700) 
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Cem gibi n'ola çekmez iseñ renc-i ḫumārı 

Rindān-ı ṣabūḥī-zāde-i bāde-i ‘aşḳuz 

 

Yoḳ ṭāḳatumuz kūyına yüz sürmege yārüñ 

Meskān-ı ḫarābāt u üftāde-i ‘aşḳuz
152

 

 

Nef‘ī gibi mā’il degülüz şīve-i naẓma 

Meftūn-ı edā-yı ġazel-i sāde-i ‘aşḳuz 

 

   -132- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Āşüfte esīrān-ı ḫam-ı zülf-i dü-tāyuz 

Dīvāne degül silsile-i cünbān-ı belāyuz 

 

Bilmem ne füsūn eyledi ol ṭurra-i cādū 

Kim böyle serāsīme vü āşüfte-nümāyuz 

 

Ṭob eylemişüz kelleyi çevgān-ı belāya 

Meydān-ı maḥabbetde bilir bī-ser ü pāyuz 

 

Āh ile perākende ġubār-ı dil-i ‘aşḳuz 

Ne teşne-i şebnem ne ṭaleb-kār-ı (sabâyüz)
153

 

                                                                 

152
 Bu kelimenin üst tarafına daha küçük harflerle “mestān” yazılmıştır. 

153
 Parantez içindeki “sabâyüz” kelimesi metinde silik çıktığından Nef’î Divânı’ndan alınmışır. (Nef’î 

Divânı, s. 308.) 
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Bir dāma ṭutulmaz dilümüz ṭurradan özge 

Zīrā ḳafes-i ‘aşḳdan āzāde hümāyuz 

 

Pīşāne-i ḫurşīde düşer sāyemüz ancaḳ 

İs̱bāt-ı vücūd eylemiş erbāb-ı fenāyuz 

 

Sāḥir degülüz şa‘irüz ammā söze gelsek 

Nef‘ī gibi mu‘ciz-dem-i pākīze-edāyuz 

 

   -133- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bir sencileyin fiskeci ḳurnaz ele girmez
154

 

Bir bencileyin masḫara burnaz ele girmez 

  

Bir sencileyin nev-res-i murġān ile avlar 

Bir bencileyin muġlim-i ḳuş-bāz ele girmez 

 

Bir sencileyin ṣaçı birīşim teli olmaz 

Bir bencileyin ṭafracı ġazzāz ele girmez 

 

Bir sencileyin mest-i mey-i nāz ele girmez 

Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı ser-bāz ele girmez 

 

                                                                 

154
 Der-Kenardır. 
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Bir sencileyin fitne-i mestūr bulunmaz 

Bir bencileyin āyīne-i rāz ele girmez 

 

Bir sencileyin ḥüsn ile yek-tā güzel olmaz 

Bir bencileyin ‘aşḳ ile mümtāz ele girmez
155

 

 

Bir sencileyin ġonce-lebüñ vaṣfına ḳādir 

Bir bencileyin nādire-perdāz ele girmez 

[24b] 

Bir sencileyin yoḳ dil-i Cevrī ile hem-dem 

Bir bencileyin maḥrem [ü] dem-sāz ele girmez 

 

   -134- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Zülfüñ hevesinden bu dil-i zār çekilmez 

Zencīr-i belādan o giriftār çekilmez 

 

Virmez o ḳadar zaḥm-ı ḥadengüñ dile zaḥmet 

Aġyārı nişān itdügi āzār çekilmez 

 

Rüsvā-yı ḫarābāt-ı melāmetden utanmaz 

Bir yerde ki sāġar çekilür ‘ār çekilmez 

 

                                                                 

155
 6b girmez M: girez D. (Ayan,  s.218) 
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Tek rıṭl-ı girān-ı ġam[ı] çeksün dil-i bī-tāb 

Añma elem-i dehri ki ol bār çekilmez 

 

Cevrī gül-i ümmīde elüñ ṣunma ṣaḳın kim 

Zaḥm-ı elem-i nīş-ter-i ḫār çekilmez 

 

       -135- 

[Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün] 

 

Yalıñız cān u dil[i] çeşm[i] giriftār idemez 

Ġamze yār olmasa ol fitneyi der-kār idemez 

 

Ṭurfe ‘ayyār-ı tenüñ ḫavṣaladur ġamze-i yār 

Fāş ider naḳd-i dil[i] çalduġın inkār idemez 

 

Mest iken çeşm[i] yine eyleyüp imsāk-ı vefā 

Va‘de-i nīm-nigāh itdügin iḳrār idemez 

 

Bu teġafül ki var ol ġamze-i bī-pervāda 

Rāz-ı dilden anı Cibrīl ḫaberdār idemez 

 

Ma‘nīye rūḥ virür feyż-i kelāmum
156

 Cevrī 

Degme mu‘ciz-nefes ol ḳuvveti iẓhār idemez 

 

                                                                 

156
 5a kelâmum M: kelâm-ı D. (Ayan, s. 216) 
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   -136-   

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Biz ġamze-i dil-berle ḳadeḥ-nūş-i elestüz 

Bir neşve ile cilveger olmış iki mestüz 

 

Hem-meşreb olup zülfine bir āfet-i mestüñ 

Perhīz-i dil-i zühde mühim-sāz-ı şikestüz 

 

Ser-dāde-i ḥükm-i nigeh-i çeşm-i bütānuz 

Ne secde-ber-i ‘aḳl u ne endīşe-perestüz 

[25a] 

Olsa dü cihān ṣarṣar-ı fitneyle perīşān 

Biz zülfi hevāsiyle yine dest-be-destüz 

 

Cevrī gibi virdük suḫana ḳadr-i bülendi 

Ṣanmañ bizi kim nāẓım-ı her gevher-i pestüz 

 

                          -137- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Biz ṭurfe-ḥarīfān-ı heves-bāz-ı elestüz 

Huş-yār ile huş-yār oluruz mest ile mestüz 

 

Himmet gibi ṣāfī-dil [ü] pākīze-cebīnüz 

Ne secde-ber-i kām [ü] ne ümmīd-perestüz 
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Yā subḥa veyā cām-ı Cem olmuş kefümüzde 

Bu vādī-i sevdāda yine bāde-be-destüz 

 

Āh ile ṣabā dāġ-ı maḥabbetle bahāruz 

Reng-i çemen-i tevbeye esbāb-ı şikestüz 

 

Cevrī gibi üftāde-i ḫāk-i reh-i ‘aşḳuz 

Ṣanmañ bizi kim pāye-i ikbālde pestüz 

 

    -138- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ṣūfī degülüz mest-i mey-i ‘aşḳ-ı Ḫudāyuz 

Zāhid degülüz ḫāne ber-endāz-ı riyāyuz 

 

Dīvāne degül silsile-bend-i dil-i ‘aḳluz 

Mestāne degül şaḫne-keş-i kūy-ı hevāyuz 

 

‘Ālim degülüz ‘ārif-i rāz-ı dil ü cānuz 

Monlā degülüz mes’ele-perdāz-ı ḳażāyuz 

 

Geh fikr-i ḥaḳīḳatda Felāṭūn gibi ḫāmūş 

Geh sözde Aristo ḳadar efsāne-serāyuz 

 

Geçdük heves-i ẕevḳ-ı beḳā-yı dü-cihāndan 

Cevrī gibi biz mest-i mey-i cām-ı fenāyuz 
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    -139- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ser-mest-i ġamuz gerçi ne rind [ü] ne levendüz 

Nūş eylemede ḫūn-ı dili ġamze-pesendüz 

 

Bir ‘işveyi biñ cāna alursaḳ nigehinden 

Bāzār-ı maḥabbetde yine fāyide-mendüz 

[25b] 

Pest eylemezüz ḫāk-i reh-i ḳaddini ammā 

Biz mertebede zülfi hevāsıyla bülendüz 

 

Hem zülf-i girih-gīr-i maḥabbetle esīrüz 

Hem ‘aḳl-ı hevāyī-revişe silsile-bendüz 

 

Cevrī ki ola nükte-serā Rūm-ı suḫanda 

Müstaġni [vü] ṣad bülbül-i Şīrāz u Ḫucendüz 

  

      -140- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ser-mest-i ġam [u] perde-der-i ḥālet-i ‘aşḳuz 

Ġam āfet-i ‘aḳl [u] dil [ü] biz āfet-i ‘aşḳuz 

 

Yoḳ bir bilür esrārumuzı ġamzeden özge 

Pür-ḫūn-ı dil ü dem-beste-leb ḥayret-i ‘aşḳuz 
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Ḥayret bizi bir şekl-i ġarībe ḳodı ammā 

Baḳsañ yine biz āyīne-i ṣūret-i ‘aşḳuz 

 

Leb-teşnesidür nuṭḳumuzuñ rūḫ-ı Mesīḥā 

Ser-çeşme-i feyż-i suḫan-ı ḥikmet-i ‘aşḳuz 

 

Nāz itmedeyüz pertev-i ḫurşīd-i ümīde 

Biz sāye-nişīn-i ‘alem-i himmet-i ‘aşḳuz 

 

Hem mādde-i tāb-ı dil-i derd-keşānuz 

Hem āb-ı ruḫ-ı cevher-i māhiyyet-i ‘aşḳuz 

 

Ṭoymaz dilümüz neşve-i cām-ı ġam-ı dehri 

Cevrī gibi üftāde-i
157

 keyfiyet-i ‘aşḳuz 

 

                          -141- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Biz pey-rev-i ‘uşşāḳ-ı belā-perver-i ‘aşḳuz 

Ḳurbān-ı ġam-ı yār [u] fedā-yı ser-i ‘aşḳuz 

 

Bī-ḳayd-ı ġam-āzāde-i ümmīd [ü] recāyuz 

Bī-ḫāhiş-i dil-bende-i fermān-ber-i ‘aşḳuz 

 

                                                                 

157
 7b üftâde-i M: âlûde-i D. (Ayan, s. 216) 
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Keyfiyyetümüz derk idemez fehm-i ḥikem-senc 

Māhiyyeti ma‘lūm degül cevher-i ‘aşḳuz 

 

Eşkāl-i heves cilve-ger olmaz dilümüzde 

Pāk olsa n'ola āyīnemüz maẓhar-ı ‘aşḳuz 

 

Leb-teşne geçer cur‘amuza ġamze-i dilber 

Ḫūn-ābe-i dildür meyümüz sāġar-ı ‘aşḳuz 

[26a] 

Cevrī gibi ser-māye-dih bir ḫāce-i ‘aḳluz 

Biz naḳd-ı cünūn ile ki sevdā-ger-i ‘aşḳuz 

 

   -142- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Biz nükte-şinās-ı nigeh-i fitne-firībüz 

Hem-rāz-ı dil-i ‘āşıḳ [u] hem-ḥal-i raḳībüz 

 

Cibrīle nihān ġamze-i cānāne ‘ayānuz 

Endīşeyi ḥayretde ḳoyan sırr-ı ‘acībüz 

 

Olsaḳ n'ola ol çeşm-i suḫan-gūya muḫāṭab 

Ḫāmūş-zebān nāṭıḳa-pīrā-yı ġarībüz 

 

İtdük şiken-i ṭurra-i āha dil[i] beste 

Āzāde-ser-i dam-geh-i ṣabr [u] şekībüz 
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Cevrī gibi şākird olalı mekteb-i ‘aşḳa 

Mecnūna sebaḳdaş u Felāṭūna edībüz 

 

   -143- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Gülzār-ı maḥabbetde ki ḫār-ı heves olmaz 

Enfās-ı nesīm ile hevā hem-nefes olmaz 

 

Bir rāh-rev-i Ka‘be-i rāz-ı dil ü cānuz 

Cemmāze-i maḥmil-keşümüzde ceres olmaz 

 

Murġān-ı felek-seyr [ü] ḥarem-perver-i ‘aşḳuz 

Bizde ġam [u] endīşe-i dām u ḳafes olmaz 

 

Āzāde-ser-i sāye-i iḳbāl-i cihānuz 

Kim evc-i hevāmuzda humālar meges olmaz 

 

Cevrī gibi yoḳdur dilümüzde ġam-ı dünyā 

Deryā-yı fenāda elem-i
158

 ḫār [u] ḫas olmaz 

 

     -144- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

Kālā-yı cihān germ-nigāh itmege degmez 

                                                                 

158
 5b elem-i M: keder-i D. (Ayan,  s.221) 
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El virmedi ḥayfā diyü āh itmege degmez 

 

Yā bāde-i gül-fām yā şūḫ-ı gül-endām 

Ādem daḫı bir ġayrı günāh itmege degmez 

 

Ma‘lūm iken encām-ı cihān ‘ömr-i ‘azīzi 

Tażyi‘-i heves-kārī-i cāh itmege degmez 

 

[26b] 

Erbāb-ı fenānuñ naẓarında gül-i ḫurşīd 

Ārāyiş-i eṭrāf-ı külāh itmege degmez 

 

Mıṣr[a] meh-i Ken‘ān[ı] ‘azīz eylemek āḫır 

Evvel anı üftāde-i çāh itmege degmez 

 

Nābī o perī itmeyicek nāmeñe raġbet 

Ruḫsāre-i evrāḳ[ı] siyāh itmege degmez 

 

    -145- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḳılduḳca naẓar ḫaṭṭ güzel ara oḳuruz biz 

Nā-dān anı fehm idemez ‘ayān oḳuruz biz 

 

Bir nükte yazılmış velī dört bāb ile tefsīr 

Her ḳanda açarsak anı āsān oḳuruz biz 



174 
 

Ma‘nāda ‘ayān fehm iderüz ilm-i ledünni 

Ṣanmañ bizi evrāḳ-ı perīşān oḳuruz biz 

 

Keşf oldı bize Fürs ile hem şāhid-i ma‘nā 

Bu mekteb-i ‘irfānda Gülistān oḳuruz biz 

 

Alduḳ ezelī destimüze ḫaṭṭ-ı hümāyūn 

Hem yol ile serkeşlere meydān oḳuruz biz 

 

‘Āşıḳ ‘Ömer’üz maḫlaṣumuz Vehbī dimişler 

Her şām [u] seḥer āyet-i Ḳur’ān oḳuruz biz 

 

   -146- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Her tīre-meniş ḳadr-şinās-ı suḫan olmaz 

Her sifle ḫarīdār-ı le’āl-i ‘Aden olmaz 

 

Her ṭab‘dan itmez leme‘ān cevher-i ma‘nī 

Her şūre-zemīn çehre-fürūz-ı çemen olmaz 

 

Her çeşm olamaz lāyıḳ-ı ruḫsāre-i Yūsuf 

Her ḳāfile leb-teşne-i çāh-ı zeḳḳan olmaz 

 

Her fikr olamaz ma‘nī-i der-besteye reh-yāb 

Her bī-meze reh-bürde-i genc-i dehen olmaz 
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Nābī varaḳ-ı şi‘rüñe maḫṣūṣdur ancaḳ 

Her pāre varaḳ çeşm-güşā pīrehen olmaz 

[27a] 

     -147- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ṣanmañ bizi kim ẕerre-i nā-çīz [ü] ḥaḳīrüz 

Biz gevher-i ḫurşīd ile hem-māye ḫamīrüz 

 

Müstaġnī-i ‘ālem geçinürsek n'ola dā’im
159

 

Biz rü’yet-i
160

 tecrīd ile meşhūr faḳīrüz 

 

Olsaḳ yaraşur gevher-i gūş-ı dil-i ma‘nī 

Perverde-i feyż-ı naẓar-ı çeşm-i basīrüz 

 

İtdükçe ḫıred ṣūret-i ma‘nāyı tefekkür 

Biz aña dil-i ṣāf ile mir’āt-ı żamīrüz 

 

Cevrī gibi āzāde-i ḳayd-ı dil [ü] cānuz 

Zīrā ki dil [ü] cān ile biz ‘aşḳa esīrüz 

 

 

 

 

                                                                 

159
 2a dâ’im M: her dem D. (Ayan, s.221) 

160
 2b rü’yet-i M: servet-i D. (Ayan, s.221) 
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[Harfü’s-Se] 

     -148- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

Ḥall eyleyemez mes’ele-i ‘aşḳı müderris 

‘Āşḳ olmaḳ ne revā daḫil-i meclis
161

 

 

Çeşmüñ gibi olsaydı eger ġamzeye mālik 

Fettān-ı zamān olur idi dīde-i nergis 

 

Girseydi eger serv-i sehī ḫil‘at-ı nāza 

Bālā ḳadine eylemek olurdı melābis 

 

Tenhā degülüz künc-i belāda yanumuzda 

Ey ġonca-dehen var ḥayālüñ gibi mūnis 

 

Reyḫān-ı ḫaṭuñ vaṣfuñ ider dillere dā’im 

Dirsem n’ola Rūḥī-i suḫan-sāza mühendis 

 

           -149- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

 ‘Āşıḳ geçinürse n'ola ol yārime herkes 

Hīç murġ-ı hümāya ire mi zāġla kerkes 

 

                                                                 

161
 Beytin vezni eksiktir. 
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Gülşende uyur yār ḳıyamam sen uyar anı 

Ey bād-ı ṣabā zülf [ü] teline seḥerī es 

 

Sükker mi ezer naġmede ol ruḫları mir’āt 

Ṭūṭīde daḫı olmaya elḥān ile bu ses 

 

Pend itme naṣīḥat baña kār itmez efendi 

Deryā aḳıcaḳ ṭutabilür mi anı ḫār ḫas 

 

Virmez felege yārini merdāne Ẓarīfī 

Ey ḳahbe raḳīb var yüri andan ümīdüñ kes 

[27b] 

                        -150- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Meyl eyledi göñlüm saña ey dilber-i nev-res 

‘Aşḳuñla enīsüm degülem dehrde bī-kes 

 

‘Anḳā-yı ṭabī‘at olanuñ hem-demiyem ben 

Maḥrem olımaz sırrumuza ol zāġ ile kerkes 

 

Sevdā-zededür didiler el-ḥaḳ bu kelāmı 

Gūş eylemişüm degdi ḳulaġuma ne ḫoş ses
162

 

 

                                                                 

162
 3b Ne M: bu D. (Akkuş, s. 727) 
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Meydān-ı maḥabbetde çekem çille-i cevri 

Ben Rüstem-i ‘aşḳam bu gün ey ḳaşı muḳavves 

 

Bu ḳāfiye-i sīnde olan naẓm-ı Cesārī 

Tanẓīr-i maḳāl eylemeyen elbet ider pes 

 

[Harfü’ş-Şın] 

    -151- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Pervāzda gezer murġ-ı Hümā lāneye küsmiş 

Ḫayfā nice ṣayd idem anı dāneye küsmiş 

 

Cānum gibi sevmişdüm anı rūz-ı ezelden 

Şimdi aña ne oldı baña yā neye küsmiş 

 

Şekker ile beslenmiş iken söylemez oldı 

Maḳṣūdı nedür ṭūṭī-i gūyā neye küsmiş 

 

Müjgān-ı cefā deldi sīnem ḳaşı kemānum 

Olmadı ḫaṭā arada ammā neye küsmiş 

 

Rūḥum gibi uçdı güzelüm ten ḳafesinden 

Gelmez nice gündür ne sebeb ḫāneye
163

 küsmiş 

                                                                 

163
 5b ḫāneye M: ya neye D. (Akkuş, s. 742) 
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Bī-hūde yire şūḫ-ı cihān āfet-i devrān 

Üftāde Cesārī gibi dīvāneye küsmiş
164

   

   -152- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Rāz-ı dil[i] var zümre-i ‘irfān ile söyleş 

Kim dir saña var cāhil [ü] nā-dān ile söyleş 

 

Vāḳıf olayım dirseñ eger sırr-ı kemāle 

Var rind-i cihān nükte-şināsān ile söyleş 

 

Derd [ü] elem-i dehr[i] ferāmūş ise sūduñ 

Nūş it bir iki cām leb-i cānān ile söyleş 

 

[28a] 

Faṣl itmek ise maḳṣaduñ ol da‘vā-yı naẓmı 

Ey dil yüri şol ṣāḥib-i dīvān ile söyleş 

 

Eṭfāl-i cihān ḥall idemez remz[i] Cesārī 

Bu mes’ele-yi müşkil[i] pīrān ile söyleş 

 

 

 

                                                                 

164
 6b Cesārī gibi M: gedā `āşı"-ı D. (Akkuş, s. 742) 
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    -153- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḥāl-i dil[i] ol ġamze-i fettān ile söyleş 

Esrār sözin nükte-şināsān ile söyleş 

 

Olduñsa rumūzı nigehi sırrına vāḳıf 

Ma‘nāsını tenhāda dil [ü] cān ile söyleş 

 

Keşf eyleme nā-dāna ṣaḳın nükte-i çeşmin 

Mestāne-i ney zümre-i rindān ile söyleş 

 

Ādāb gözet dil-beri gördükde ḫamūş ol 

Ne āh ile ne çāk-i girībān ile söyleş 

 

Kem-māyelere baḥs̱-i ma‘ānīde söz açma 

Cevrī gibi üstād-ı suḫan-dān ile söyleş 

 

   -154- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ey la‘l-i şeker-ḫandı nemek-pāş-ı dil-i rīş 

Hem nūş ṣunar cāna nigāhuñ hem urur nīş 

 

İtdi ruḫuñ āteş-gede-i ḥüsni fürūzān 

Ḫālüñ aña ṭapmazsa olur kāfir-i bed-kīş 
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Sevdā-yı ḫaṭuñ meyl-i hevā-yı ser-i zülfüñ 

Ṣaldı dil-i āvāre vü ser-geşteye teşvīş 

 

Vaṣluñ hevesin itmez idi hicrüñi añsa 

Çekmezdi belā olsa göñül ‘āḳıbet-endīş 

 

Her laḥẓada biñ yāre urur ḫançer-i ġamzeñ 

Olsa n'ola ṣad-pāre ciger Cevrī-i dil-rīş 

 

   -155- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Şebnem ṭolı mānendi bu gün güllere düşmiş 

Ol tāze vü ter ġoncaları hep sere düşmiş 

 

Gül ocaġı pür-sūz ile āteşlere yanmış 

Gül öksüzi bülbülleri ḫākistere düşmiş 

[28b] 

Gül damlası bir duḫter-i rez gibi ṭolaşup 

Bir pīr-i ḫarābāt gibi kāfire düşmiş 

 

Vā‘iẓ vera‘-ı bārid ile buzda giderken 

Ferrāce vü destār ile bir masḫara düşmiş 

 

S̱ābit de ne mażmūn düşürürdi daḫı ammā 

Bir ma‘rifetüñ ḳadri bilinmez yire düşmiş 
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      -156- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bilmem niçün ol şīveli dil-ber baña küsmiş 

Baḳmaz yüzime ol perī-peyker baña küsmiş 

 

Peymāne gibi hīç yüze gülmez ele girmez 

Āyā ne sebeb mühcir-i enver baña küsmiş 

 

Bir vechle yaḳlaşmaz o gül dāmeni deste 

Ol āfet-i devrān ruḫ-ı aḥmer baña küsmiş 

 

Cānum gibi sevmişken ‘ayān tāze civānı 

A‘dā sözine uymış o server baña küsmiş 

 

Bülbül gibi feryāde düşürdi kereminden 

Raḥm eylemeyüp gül yüzi ṣad-ber[g] baña küsmiş 

 

Yād itdi beni sīne-i bāġ-ı İreminden 

Ol ḥūr-i cinān lebleri kevs̱er baña küsmiş 

 

Ḫışm ile naẓar ḳıldı bu dil oldı perīşān 

Bīhūde yire kākül-i ‘anber baña küsmiş 

 

Göz vaz geç anuñ baġrı demürden ḳatı Zārī 

Söz mi kār ider sīnesi mermer baña küsmiş 
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                          -157- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḥayfā beni ol rūy-i gülistānum unutmış 

Gūş eyledigüm āh ile efġānum unutmış 

 

Gözden kişi dūr olsa gönülden[de] olurmış 

Derdüme devā ḳılmaġa Loḳmānum unutmış 

 

Ḳaldum şeb-i ẓulmetde görinmez baña dünyā 

Ẓāhirde bu veche meh-i tābānum unutmış 

 

Ya‘ḳūb gibi ḳan aġlar isem şām [u] seḥerde 

Ġamum beni ol Yūsuf-ı Ken‘ānum unutmış 

[29a] 

Ẕihnī ṣaḳınup olmasın ol ġayriye bende 

Me‘mūl idemem ki beni sulṭānum unutmış  

 

   -158- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Her dil-ber olan ‘āleme seyrān olagelmiş 

‘Āşıḳlar aña vālih u ḥayrān olagelmiş 

 

Luṭf ile ‘aṭā kāh eyice bir nāz edālar 

Vādī-yi maḥabbetde hünerdān olagelmiş 
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Ḫoş zevḳ [u] ṣafādur güzeli sevmesi ammā 

Āh n'eyleyelüm āḫiri hicrān olagelmiş 

 

Kim itmez ise şāhına ṣıdḳ ile ṣadāḳat 

Ḳatline anuñ mūcib-i fermān olagelmiş 

 

Vallāhi Cesārī güzeli sevmemek olmaz 

Ḳānūn-ı ezel ‘ādet [ü] erkān olagelmiş 

 

    -159- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Mādām ola ol zülf-i siyeh-kār müşevveş 

Eksik mi olur şāne ile dilde keş-ā-keş 

 

Düşer mi idi sūz-ı derūnum nefesinden 

Nāyuñ da derūnında eger olmasa āteş 

 

Eydür bu ḳadar ḳalmış anuñ naḳş [u] nigārı 

Çok seng-i melāmet yidi bu deyr-i münaḳḳaş 

 

Yoḳ yā ḳaşı cevrüñ çekenüñ ḥadd [ü] ḥisābı 

Gūyā ki açıldı yeñi dükkān-ı kemān-keş 

 

Yaḥyā ḫaberüñ mey-gede-i ‘aşḳda aldum 

Her yirde bulunmaz didiler bāde-i bī-ġış 
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    -160- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Gerdende çün ol zülf-i siyeh-kār dolanmış 

Billāhi gören gence ṣanur mār dolanmış 

 

Ben ister idüm yāre kemer-veş ṣarılaydum 

Bel beklemege ḫançer-i zer-kār dolanmış 

 

Çün ḳurtulayın istedüm ol dām-ı belādan 

Ḳayd-ı dile zülf[i] ḳatı pek dar dolanmış 

[29b] 

‘Ayb eylemeñüz nālesine bülbül-i zāruñ 

Gülşende gül eṭrāfını hep ḫār dolanmış 

 

Göz ḫīrelenir yüzüne baḳdıḳça Sezā’ī 

Ser-tā-be-ḳadem ol meh-i envār dolanmış 

 

     -161- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Dil-beste-i zülf oldı yüzi aġa dolaşmış 

Bī-ḳayd idi dīvāne göñül baġa dolaşmış 

 

Nev-ḫaṭṭ yine bir dil-bere meyl eyledi ancaḳ 

Cān ḳuzusıdur gör anı otlaġa dolaşmış 
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Dām itdi sırr-ı zülfünü ol dāne-i ḫāle 

Dil murġ[ı] görüp dāne varup aġa dolaşmış 

 

Sīnemde olan dāġ[ı] temāşāya gelüp yār 

Gör āfet[i] güneşcesine daġa dolaşmış 

 

Meyl itmeye mi ḫasta dile yār Sezā’ī 

Gördüñ mü cihān içre ṭabīb ṣaġa dolaşmış 

 

[Harfü’s-Ṣad] 

    -162- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Āvīze ḳılup burḳa‘uñ ey reşk-i melek aṣ 

Dūr çenber idüp hālesini māha elek aṣ 

 

Dīdār[ı] yeter ‘āşıḳa sen perde-i ebrī 

Ḫūrşīde ḳaraltı idüp ey çarḫ-ı felek aṣ 

 

Ey şaḥne senüñdür götürü ṣalb-i siyāset 

Aġyāra āmān virme götür bir yere çek aṣ 

 

Ol şūḫuñ o da‘vāmuzı ey ḳāżī-i dānā 

Tedrīc ile bir semt-i ṣalāḥa çekerek aṣ 
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Bu şi‘ri zer-efşān idüp ehl-i dile S̱ābit 

Bir öñdül diyü ḫil‘at-ı zerrīne benek aṣ 

 

   -163- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

Geh bāde içür zāhide sāḳī ki ‘araḳ baş 

Mestem duramam dirse ‘aṣāsıyla dayaḳ baş 

 

Baṣmaḳ ṣadedinde bu gice muḥtesib ammā 

Ey duḫter-i rez meclise baṣdırma ayaḳ baṣ 

[30a] 

Bir tāze ḳabaḳ baṣdı ile meclis-i meyde 

Ey muġ-beçe-i mest ḥarīfāne ḳabaḳ baṣ 

 

Mey-ḫānede bir başına sulṭāndı abdāl 

Ey pīr-i muġān bir iki şāhāne çanaḳ baṣ 

 

S̱ābit gibi pīrāna düşüp vādī-i naẓma 

Pāy-ı ṭaleb-i ḫāme ‘aṣāsın ḳaḳaraḳ baṣ 

 

   -164- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

‘Uşşāḳa vefā eylemek ol yârüme maḫṣūṣ 

Ḳullara ‘aṭālar daḫı ḥünkāruma maḫṣūṣ 
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Kim ḳādir olur böyle şīrīn sükker edāya 

Ṭūṭī gibi elḥān yine güftāruma maḫṣūṣ 

 

Ẓulmetde ḳalan cān [u] dilüñ rūşen-i tābı 

Ol beñleri ülker meh-i ruḫsārıma maḫṣūṣ 

 

Ey ġonce senüñ çün giceler ṣubḥa dek el’ān 

Bülbül gibi feryād [u] fiġān zāruma maḫṣūṣ 

 

Deryā-yı muḥīṭ olmasa bu naẓm-ı Ẓarīfī 

Dünyāyı ṭutan ṭab‘-ı güher-bāruma maḫṣūṣ 

[30b] 

 

[Harfü’d-Dâd] 

   -165- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Bir naẓm didüm dişlerüñe ey güher-elfāẓ 

Nes̱r eyledi ma‘nīleri üzre dürer-elfāẓ 

 

Sükker ola mecmū‘ nebātı ṣuyı şerbet 

Her ḳande ki oḳunsa bu şi‘r-i şekker-elfāẓ 

 

Aġzı ṣuyı aḳardı eger Ḫusrev işitse 

Didüm leb-i Şīrīnüñe bir şi‘r-i ter-elfāẓ 
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Sırrı bu benümle kelimāt itmedüginüñ 

Esrār-ı lebin keşf ide dir ol püser elfāẓ 

 

Cānlar virür elfāẓuñı işitmege Ẕātī 

Şā‘irler arasında olur mu‘teber elfāẓ 

[31a] 

 

[Harfü’l-Fâ] 

                        -166- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Keşşāfa baḳup oḳusa yıllarla Mevāḳıf 

Olmaz kişi esrār-ı kitāb-ı ġama vāḳıf 

 

Fenn-i ġam[ı] terk eyleye mi ‘ārif-i bī-kār 

Budur ezelī pīşe-i erbāb-ı ma‘ārif 

 

‘Uşşāḳa bir ay oldı ki görinmedi ol şāh 

Ḳullar ne ṣuç itdi ki virilmedi veẓā’if 

 

Güller gülüp açıldı idüp ġonca tebessüm 

Bülbül öteden söyledi gülşende leṭā’if 

 

Ḳorḳar lebin öpmege uyurken anuñ aġyār 

Ey Ḥayretī ġam yime ki el-ḫā’inu ḫā’if 
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   -167- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ḳıldum saña bu cān[ı] faḳīrāne tekellüf 

‘Ālemde gedādan n'ola sulṭāna tekellüf 

 

Hay iki gözüm tuḫfe-i cāndan daḫı nem var 

Bir kerre ḳılam saña ḥaḳīrāne tekellüf 

 

La‘l eyleyeli mihr-i ruḫuñ ḳanlu yaşımdan 

Her dem ḳıluram ben leb-i cānāna tekellüf 

 

Dil şem‘-i ruḫuñ şavḳına pervāne olalı 

Düşmişdür oda yanmaḳ içün yā ne tekellüf 

 

Bu Ḥayretī nüñ göñlüni almaġa sebeb ne 

Makṣūduñ eger cān ise cānāna tekellüf 

 

[31b] 

      -168- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ey bād idicek sevgili cānānuma teşrīf 

Bir kez dimedüñ eylesün ol cānuma teşrif 

 

Mey nūş iderüm ‘aşḳ ile bir ḥayli zamāndur 
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İtmez mi ‘aceb meclis-i devrānuma teşrīf 

 

Maḥzūn dilem maḳdem-i pāk ile olur şād 

Nāgāh eger ḳılsa benüm yanuma teşrif 

 

Gülzār-ı cemāline olam bülbül-i gūyā
165

 

İ‘zāz ile itsüñ dil-i nālānuma teşrīf 

 

Üftāde gedādur hele ‘ālemde Cesārī 

Lāzımdur ide cümlesi yārānuma teşrif 

 

   -169- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Virse n'ola hicrānla bī-ṣabr [u] tevaḳḳuf 

Her mūy-i tenüm derd ile dir Yūsuf Yūsuf 

 

Meh gibi gül-‘iẕārelik ey mihr-i cihān-sūz 

Yetmez mi daḫı itmemesin ṭarḥ-ı tekellüf 

 

Ḫātem gibi cāy itmiş iken sīnede kendüñ 

Kimdür ki bu kez itmeye ḥasretle te’essüf 

 

 

                                                                 

165
 4a güya M: şeydā  D. (Akkuş, s. 790) 
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Bilmezlikle baḥr-i ġam-ı firḳata düşdüm 

Dil eylemesün mi daḫı ṣad ḥayf [u] telehhüf 

 

Va‘d itmiş iken luṭfını bu Nāẓım-ı zāra 

İtdüñ yine ey şūḫ-ı cihān va‘de taḫallüf 

 

[Harfü’l-Kâf] 

      -170- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Ol bülbül-i ‘aşḳam ki gül [ü] yāsemenüm yoḳ 

Ol ṭūṭī-yi gūyā-yi firāḳam çemenüm yoḳ 

 

Ben tekye-i ‘aşḳuñda ol ‘uryān-ı ġamam kim 

Pinhān-ı beden itmege bir pīrehenüm yoḳ 

 

Ol ḫāne-ḫarābam ġam-ı hicrānuñ ile āh 

Feryād [u] fiġān itmege beytü'l-ḥazenüm yoḳ 

 

Bīhūde hemān micmere-i dil olur āteş 

Āh itmege bir turre-i ‘anber-şikenüm yoḳ 

 

Pervāne-ṭabī‘at göñül ey Sāmī-i şeydā 

Sūzān olacaḳ meş‘ale-i encümenüm yoḳ 

[32a] 
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   -171- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

Üftāde olan miḥnet-i hicrānına lāyıḳ 

Bīgāne ‘adū vuṣlat-ı iḥsānına lāyıḳ 

 

İnṣāfa gel Allāh[ı] severseñ hele fikr it 

Ne ‘ırżuña düşer bu senüñ şānına lāyıḳ 

 

Bir yire gelürse şeb-i yeldā ile nev-rūz 

Olmaz ḳara zülfüñ gibi gerdānına lāyıḳ 

 

Āhum alup aḳıtma yaşım yirlere cānā 

Güldür yeter itdüñ ġam-ı giryānına lāyıḳ 

 

Gördün kerem-i yār ‘Ömer yoḳ saña sen de 

Bir dil-ber[i] sev tā ki ola cānına lāyıḳ 

 

-172- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

İsterse n'ola hasta göñül yāre ṣarılmaḳ 

Mecrūḥ olıcaḳ lāzım olur yāre ṣarılmaḳ 

 

Olmadı müyesser baña ol serv-i revānuñ 

Leblerin öpüp ḳaddine bir pāre ṣarılmaḳ 
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Żāyi‘ ola mı bunca emek dünyede yoḫsa 

Yā Rabb naṣīb ola mı dildāre ṣarılmaḳ 

 

Öpdüm lebini ḳoçmaġa ammā edeb itdüm 

Güldi didi bilmez daḫı bī-çāre ṣarılmaḳ 

 

Bir vaṣlına bu ‘Āşıḳ ‘Ömer degmedi bir gün 

Lāyıḳ mı saña her gice aġyāre ṣarılmaḳ 

 

                          -173- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Çeşm-i dil-i inẓāra ṣafā geldüñ ey ‘āşıḳ 

Şol meclis-i ihẓāra ṣafā geldüñ ey ‘āşıḳ 

 

Oldı saña erbāb-ı ma‘ārif müteraḳḳıb 

Ḳāmetüñi iẓhāra ṣafā geldüñ ey ‘āşıḳ 

 

Fehm itmededür dilde rumūzāt-ı kelāmuñ 

Bir vāḳıf-ı esrāra ṣafā geldüñ ey ‘āşıḳ 

 

Çalındı bu dem gūşuma ḫoş sāz[u] maḥabbet 

Şā‘irligi iḳrāra ṣafā geldüñ ey ‘āşıḳ 

[32b] 

Olsa n'ola dā’im saña hem-dem bu Cesārī 

‘Aşḳ-ı kerem-ās̱āra ṣafā geldüñ ey ‘āşıḳ 
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   -174- 

[Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün] 

 

Dirlerse n'ola dehrde bülbüllere ‘āşıḳ 

Olmışdur o bī-çāreler ol gül-tere ‘āşıḳ 

 

Her şaḫṣ[ı] birer ḥāl ile Ḥaḳḳ ḳıldı tesellī 

Tüccār kimi olmada sīm ü zere ‘āşıḳ 

 

Dendānuña dürr la‘lüñe yāḳūt dimiş var 

Ṣarrāf-ı cihān olmaya mı gevhere ‘āşıḳ 

 

Pervāne-ṣıfat ṭolanurum şem‘-i cemāle 

Oldum yine bir māh-liḳā peykere ‘āşıḳ 

 

Gel ism-i ṣabūrı yüri vird eyle Cesārī 

Çok eyledi Mevlā seni bir dilbere ‘āşıḳ 
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SONUÇ 

 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi 161 numarada 

kayıtlı bulunan şiir mecmuası tezimizin asıl konusunu oluşturur. Tertip tarihi ve 

mürettip kaydı bulunmayan ve 1 nazm, 174 gazel ile Ruhî’nin terkib-bendinden 

bendler barındıran bu mecmua, genel itibarıyla türünün özelliklerinin birçoğunu 

taşımaktadır. İncelediğimiz şiir mecmuası, alandaki çalışmalara katkı sağlayabilecek 

nitelikte bir mecmuadır. Dolayısıyla bu çalışma, edebiyat tarihini mecmualar gibi 

yazma eserler penceresinden aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Mecmua, derleyicinin başlangıçta belirlediği bir tertip metoduna göre 

düzenlenmiştir. Buna göre şiirlerin seçiminde öncelikli kıstas vezindir; ikincisi ise 

nazım şeklidir. Bir diğer ölçüt ise bu şiirlerin mecmuada yer alış sırasını belirleyen 

kafiye ve rediftir. Bu sıranın belirli ölçütlere göre sıralandığını görüyoruz. Tertipteki 

bu ölçütlere bakılarak mürettip, nazire veya benzer şiirleri toplayan bir mecmua 

hazırlama gayesindedir denilebilir. 

Özellikle aynı vezinle yazılmış manzumelerin mecmuaya alınması, seçilen 

şiirlerin mürettep bir divan gibi düzenlenmesi ve kafiye-redif benzerliğinden dolayı 

birbirine nazire sayılabilecek gazellerinin yer alması bu mecmuanın dikkat çekici en 

önemli özelliğidir.  

Mecmuada mahlası olmayan ve bu yüzden kime ait olduğu belirlenemeyen 3 

gazel bulunmaktadır. Bunun dışında mecmuada mahlası olan 43 şair bulunmaktadır. 

Bu 43 şaire ait toplam 1 nazm, 174 gazel ve Rûhî-i Bağdadî’nin terkib-bendinden 

alınmış bazı bendler günümüz alfabesine çevrilmiştir.  

Yaptığımız inceleme neticesinde, bu mecmuanın özellikle XVI. ve XVII. asrın 

şiir anlayışını, zevkini, rağbet gören şairleri ve şiirleri ihtiva eden önemli bir eser 

olduğu anlaşılmıştır. Mecmuada Cesârî, Cevrî, Hayretî, Bâkî, Nev’î, Nâbî, Âşık 

Ömer, Hayâlî, Fuzûlî gibi divan sahibi şairlerin şiirleri hayli fazladır. Özellikle 

Cesârî’ye ait gazellerin diğer şairlere göre gazellerinin fazla olması ilgi çekicidir. Bu 

husus, mecmuanın mürettibinin saz şairi Cesârî veya onun etrafında bir saz şairi ya 
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da musiki-şinas bir şahsiyet olabileceği fikrini desteklemektedir. Fakat bu husus ile 

alakalı kaynaklarda somut bir bilgi yer almamaktadır. 

Sonuç olarak Galata Mevlevihanesi bölümü 161 numaralı şiir mecmuası,  aynı 

vezinde söylenmiş nazire/gazeller mecmuasıdır ve farklı aynı zamanda kişisel 

formda üretilmiş bir mecmuadır denilebilir. Şekil ve muhteva açısından bugüne 

kadar yapılan tasnifler içinde gazel/kalenderî mecmuası olarak adlandırabileceğimiz 

bu mecmua devrin rağbet gören şiir ve şairlerinin tespiti için önemli bir kaynaktır. 
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