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ÖZET 

           BARAN GÜNDOĞDU, Zehra Mine. Şarkı Mecmuası (Çorum Hasanpaşa Ktp. 

19 Hk 2253) Adlı Eserin  Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), 

Çorum, 2019. 

 

           “Mecmua” kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup “toplanmış, biriktirilmiş, 

tanzîm edilmiş şeylerin hepsi” anlamına gelmektedir. Mecmualar edebiyat tarihimize 

kaynaklık etmesi bakımından son derece önemlidir. Nazire mecmuaları, antoloji 

niteliğinde mecmualar, çeşitli risalelerin bir araya getirilmesiyle oluşan mecmualar gibi  

çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Şekil ve içerik özelliklerini incelediğimiz Şarkı 

Mecmuası’nın yer aldığı Mecmuatü’r-resâil, farklı konulardaki risalelerin bir araya 

getirilmesiyle oluşturulmuş bir mecmuadır.                 

           Mecmuatü’r-resâil’de 4 farklı risale yer almıştır ve bu çalışmada 19 Hk 2253 

numarada kayıtlı (Çorum Hasanpaşa Ktp.) bu eserin 33a-75b arasındaki Şarkı 

Mecmuası’nın transkripsiyonu ve incelemesi yapılmıştır. Şarkı Mecmuası’nda 80  şaire 

ait 160 adet  şiir tespit edilmiştir. Ağırlıklı olarak 16. yüzyıl şairlerinden şiirlerin yer 

aldığı bu Mecmua’da, 109 gazel, 17 ilâhi, 14 kıt’a, 12 matla, 4 rubâi, 2 müfret, 1 terkib-i 

bent ve 1 kıt’a-ı kebîre yer almaktadır. Ayrıca bu gazel ve ilâhilerden  25 tanesi Uşşâk, 

Nevâ, Nevrûz-ı Acem, Acem, Rast, Hüseynî, Hisâr, Sünbüle, Sabâ, Gülizâr, Muhalif 

Irâk, Muhayyer, Bayâtî ve Rehâvî makâmlarında bestelenmiştir. 

           İstinsah tarihi ve müstensih hakkında bilgi sahibi olamadığımız Şarkı 

Mecmuası’nda, öncelikle Mecmua’nın şekil ve içerik özellikleri hakkında incelemeler 

yapıldı. Mecmua’da yer alan şairler ve makâmlarla ilgili yapılan çalışmalar tablo 

şeklinde ortaya konuldu. Sonrasında ise metnin transkripsiyonuna yer verildi. Bu 

çalışmalar neticesinde, gün yüzüne çıkarılan bu Mecmua’nın dönemin şiir zevki, 

şairlerin eğilimleri ve birbirlerine olan bakış açıları hakkında fikir vereceği 

düşünülmektedir. Ayrıca bestelenen şiirlerde kullanılan makâmlar, devrin müzik 

anlayışına ışık tutacaktır. 

 

Anahtar Kavramlar: Şarkı Mecmuası, makâm, mecmua, Klasik Türk şiiri.  
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ABSTRACT 

            BARAN GÜNDOĞDU, Zehra Mine. Transcription and examination of the work 

called Şarkı Mecmuası (Çorum Hasanpaşa Library 19 Hk 2253). (Master Thesis), 

Çorum, 2019. 

               

           The word “Mecmua”(journal) is a word which is of Arabic origin, and it means 

“all the things collected, saved, organized”. Mecmuas are extremely important since 

they are resources of our history of literature, and can be classified diversely such as 

parallel mecmuas, mecmuas which have the characteristics of antology and mecmuas 

which have been created by gathering different booklets. Mecmatü’r-Resâil, which 

includes Şarkı Mecmuası, the form and content characteristics of which we have 

studied, is a mecmua which has been constituted by gathering booklets on different 

subjects. 

            Four different booklets are included in Mecmatü’r-Resâil, and in this study, 

transcription and examination of Şarkı Mecmuası that is between 33a-75b of this work 

which is registered with the number 19 Hk 2253 (Çorum Hasanpaşa Library) has been 

done. 160 poems that belong to 80 poets have been determined in Şarkı Mecmuası. In 

this Mecmua, which predominatly includes the sixteenth century poets, 109 gazels,17 

ilâhis, 14 kıt’as, 12 matlas, 4 rubâis, 2 müfrets, 1 terkib-i bent ve 1 kıt’a-ı kebîre are 

involved. Besides; 25 of these odes and chants are composed in the modes Uşşak, Nevâ, 

Nevrûz-ı, Acem, Rast, Hüseynî, Hisar, Sünbüle, Sabâ, Gülizâr, Muhalif Irak, Muhayyer, 

Bayâtî and Rehâvî. 

            First of all, reviews about the form and content characteristics of Şarkı 

Mecmuası, about whose date of copying and copyist we have no information, have been 

done. The studies done related to modes and poets which are in the mecmua have been 

presented in the form of table. Thereafter the transcription of the text has been 

presented. As a result of these studies, it is thought that this mecmua, which has been 

brougt to light, will give an idea about the taste in poem, sense of the poets and their 

attitudes to each other in that period. Moreover, the modes used in the composed poems 

will enlighten the music appreciation of the term. 

          

            Key words : Şarkı Mecmuası, mode, mecmua (journal), Classical Turkish poem. 
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 ÖN SÖZ 

  İslam medeniyeti etkisi altında ortaya çıkan,  asırlar boyu Türk toplumunun 

duygularına, yönelimlerine tercüman olan ve yerini Batı’dan esen rüzgârlar neticesinde 

Yeni edebiyata bırakan -buna rağmen onu besleyen-  Klasik Türk edebiyatı, kendine 

özgüdür ve belli kuralları vardır. Her edebî dönem gibi de icra edildiği dönemin 

zihniyetini yansıtır. 

Zaman olarak uzak fakat duygu ve düşünce dünyasıyla hâlâ içerisinde 

yaşayabileceğimiz Klasik Türk edebiyatına ışık tutabilecek her türlü kaynak, 

günümüzde büyük bir önem arz etmektedir. Dîvânlar, tezkireler gibi kıymetli 

kaynaklardan biri de mecmualardır. Bazen şairlerin birbirlerine yazdıkları nâzireleri 

bazen de meraklılarınca bir araya getirilmiş şiirleri içeren mecmualar, dönemin zevkini, 

şairlerin yönelimlerini ve birbirlerine bakış açılarını göstermesi bakımından çok 

önemlidir. Özellikle dîvânlarına ulaşamadığımız ya da dîvân tertip etmemiş şairlerin 

şiirlerini görebilmek adına kıymetli kaynaklardır. 

Bu düşüncelerle tez çalışmamda Çorum ilinde bulunan Hasanpaşa Yazma 

Eserler Kütüphanesinde 2253 numarasında kayıtlı Mecmuatü’r-Resâil adlı el yazması 

eserin, 33a-75b arasında yer alan Şarkı Mecmuası’nın transkripsiyonunu ve 

incelemesini yaparak bu eseri tanıtmaya çalıştım. İlk olarak giriş bölümünde Klasik 

Türk şiirinde önemli bir yer tutan mecmualar hakkında genel bilgilere ve bu bilgiler 

ışığında eserin değerlendirmesine yer verdim. 1. Bölümde eserde yer alan şairler, nazım 

şekilleri ve makâmların tasnifini yaptım. 2. Bölümde şiirlerin içeriği hakkında genel bir 

değerlendirme yapamaya çalıştım. 3. Bölümde ise transkipsiyonlu metne yer verdim. 

Çalışmam esnasında her ne kadar hassasiyet göstersem de elbette ki birtakım eksiklerim 

olmuştur. Temennim hazırladığım bu tezin bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı 

sağlamasıdır. 

Çalışmam esnasında karşılaştığım her türlü güçlükte süreç boyunca yardımını, 

ilgisini, en önemlisi çok değerli birikimini ve vaktini benden esirgemeyen kıymetli 

hocam Dr. Öğr. Üyesi Hiclâl DEMİR’e teşekkürü borç bilirim. Ayrıca çok değerli 

hocam Dr. Öğr. Üyesi Elif AYAN NİZAM’a, kıymetli arkadaşım Hitit Üniversitesi 

Öğr.Gör. Sema DİNÇ’e ve Okul Müdürüm Sayın Mustafa HEKİM’e çalışmama olan 

katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ve ben tüm bunlarla uğraşırken evimizi ayakta 

tutan, desteğini her daim hissettiğim sevgili eşim Arif Ahmet GÜNDOĞDU’ya ve 
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zamanlarından çalarak vicdan azabı çektiğim çocuklarım Tuna, Arda ve Meriç’e sonsuz 

teşekkürler. 

 

                                                                                    20 Mart 2019 

                                                                              Zehra Mine BARAN GÜNDOĞDU 
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                                                GİRİŞ 

Eski Türk edebiyatı için; Dîvân edebiyatı, Klasik Türk edebiyatı, İslâmî Türk 

edebiyatı, Ümmet Çağı Türk edebiyatı, Saray edebiyatı ve Yüksek zümre edebiyatı gibi 

pek çok adlandırma yapılmıştır. Bu edebiyatın kaynakları arasında da Kur’an-ı Kerîm, 

Hadisler, İslam tarihi, İran mitolojisi ve Türk kültür tarihi gösterilebilir.  Bu dönemin 

edebî ve kültürel zevki, sosyal anlayışı gibi pek çok hususun belirlenmesinde ise 

divânlar ve tezkirelerin yanı sıra mecmualar önemli birer kaynaktır.  

  “Mecmua” kelimesi, Arapça “cem’ ” (toplama, bir araya getirme) kökünden 

mef’ûl bâbında müennes (dişil) bir kelime olup “toplanmış, biriktirilmiş, tanzîm edilmiş 

şeylerin hepsi” anlamına gelmektedir (Devellioğlu, 2000, s. 596). Kütüphanecilik 

literatüründe mecmuanın karşılığı “derleme”dir. Günümüz Türkçesinde ise “dergi” 

olarak karşılığını bulan mecmualar, mürettibin beğenisi doğrultusunda oluşturulmuş 

dönemin zevkini yansıtan kaynaklardır. Ayrıca şiirlerin farklı versiyonlarını görmeye de 

olanak sağlamaktadır. 

A. Sırrı Levend’e göre mecmualar edebiyat tarihimiz için son derece önemlidir 

ve şu şekilde sınıflandırılabilir: a. Nazîre mecmuaları, b. Antoloji niteliğinde 

mecmualar, c. Çeşitli konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan 

mecmualar, d. Aynı konuda yazılmış eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş 

mecmualar, e. Bilinen bir kişi tarafından hazırlanmış, farklı pek çok bilgiyi bir araya 

getiren mecmualar (Levent, 2015, s.166). Şekil ve içerik özelliklerini  incelediğimiz 

Şarkı Mecmuası’nın yer aldığı Mecmuatü’r-resâil farklı konulardaki risalelerin bir araya 

getirilmesiyle oluşturulmuş bir mecmuadır.  

Şairlerin birbirlerine yazdıkları nâzireleri ve meraklılarınca bir araya getirilmiş 

şiirleri ihtiva eden mecmualar, dönemin zevkini, şairlerin eğilimlerini ve birbirlerine 

bakış açılarını göstermesi bakımından önemlidir. Özellikle dîvânlarına ulaşamadığımız 

ya da dîvân tertip etmemiş şairlerin şiirlerini görebilmek adına oldukça önemli 

kaynaklardır (İsen, 2015, s. 29). 

Günümüzde Dîvân edebiyatına kaynaklık eden önemli mecmulardan bazıları 

şöyledir: Ömer b. Mezid’in hazırlamış olduğu Mecmuatü’n-nazâir, Eğirdirli Hacı 

Kemal’e ait Câmiu’n-nazâir, İbrahim Bey Külliyatı, Câmu’l-Maânî, Süleyman Faik 
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Efendi Mecmuası, Fasih Ahmet Dede Mecmuası.     

           

 Mecmualar, “farklı kişilere ait metinlerin ya da metin parçalarının bir araya 

getirildiği eserler bütünü” olarak da ifade edilebilir. Mecmualarda bir araya getirilen 

metinler arasında genellikle benzer yanlar vardır. “Mecmuatü’r-resâil”leri (risaleler 

mecmuası), bir araya getirilmiş hacimce küçük eserler oluşturur. Bu eserler arasında 

çoğunlukla konu birliği de bulunmakla birlikte esas ortak nokta hacimsiz eserlerin 

derlemesi olmasıdır. Ancak hacimli eserlerin toplanmasından oluşan mecmualar da 

vardır. Aynı konudaki metinlerin toplandığı mecmualar, içerikleriyle 

adlandırılmaktadır. İçindeki bütün manzumelerin “ilâhî”lerden oluştuğu mecmualara 

“mecmû’a-i ilâhiyât”, fetvaların toplanmasıyla meydana gelmiş mecmualara “mecmû’a-

i fetâvâ” denilmesi gibi. 

 Mecmuatü’r-resâil’de 4 farklı risale yer almıştır. Risâlede sırasıyla; Menakıb-ı 

Hâfız-ı Şirâzî, Nûred-dîn ‘Abder- Rahmân b. Ahmed el-Câmî’ye ait  ‘Aruz-ı Câmî, 

Şarkı Mecmuası ve Derviş Ahmed el-Garabî’ye ait bir Münacât yer almıştır. Bizim 

çalıştığımız mecmua, kayıtlara her ne kadar Şarkı Mecmuası olarak geçse de yaptığımız 

çalışmalar sonucunda belirlenen 160 şiirden sadece 25 tanesinin makâmı belirtilmiştir.  

Bu çalışmada 19 Hk 2253 numarada kayıtlı (Çorum Hasanpaşa Ktp.) 

Mecmuatü’r-resâil adlı eserin 33a-75b arasındaki Şarkı Mecmuası’nın transkripsiyonu 

ve incelemesi yapılmıştır. Toplam 160 adet şiirin yer aldığı mecmuada 80 farklı şairin 

şiiri yer almaktadır. 

Yapılan çalışma sonucunda Mecmua’da yer alan şairlerin çoğunluğunun 16. 

yüzyılda, bir kısmının da 17. yüzyılda yaşadığı tespit edilmiştir. Bunların dışında 13. 

yüzyıl şairi Yunus Emre’ye ve 15. yüzyıl şairi Necâtî’ye ait şiirlere de yer verilmiştir.  

Şarkı Mecmuası, 110 gazel, 16 ilâhi, 14 kıt’a, 12 matla, 4 rubâi, 2 müfret, 1 

terkib-i bent ve 1 kıt’a-ı kebîreden oluşmaktadır. Ayrıca bu şiirlerden 25 tanesi Uşşak, 

Nevâ, Nevruz-ı ꜤAcem, ꜤAcem, Rast, Hüseynî, Hisâr, Sünbüle, Sabâ, Gülizâr, Muhalif 

Irâk, Muhayyer, Bayâtî ve Rehâvî makâmlarında bestelenmiştir. 

 Şiir mecmualarında genellikle ketebe ya da istinsah kaydı bulunmaz. Çünkü 

mecmualar derleyen kişilerin bir nevi “zevklerine göre” tuttuğu defterlerdir. Bu  

nedenle mecmuaların derlendiği tarihin tespiti  kolay değildir. Ancak tarihin tespitinde 

mecmuada şiiri bulunan şairlerin yaşadıkları dönemden, mecmuanın fizikî durumundan 
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(kâğıt, cilt vs.) hareketle en azından tahminde bulunmak mümkündür. Şayet mecmua 

derleyicisinin düştüğü kimi tarih notları varsa bu hususta işimizi kolaylaştırabilir. 

 İstinsah tarihi hakkında hiçbir bilginin bulunmadığı Şarkı Mecmuası’nda ise 

ağırlıklı olarak 16.yy.’da yaşamış şairlerin şiirlerine yer verilmiştir. Ayrıca; Fuzûlî, 

Bâkî, Zâtî, Niyâzî Mısrî gibi tanınmış şairlerinin yanı sıra daha az bilinen şairleri de yer 

almıştır. Bu bağlamda müstensihin devrinin şairlerini tanıtma kaygısı taşımış 

olabileceği düşünülebilir. Ayrıca yine bahsi geçen tarihlerde yaşamış Farsça şiir yazan 

şairlerin şiirlerine ve II. Murat, Fatih, Yavuz ve Kanûnî gibi padişahlarla Şehzade 

Korkut’un şiirlerinden örneklere de yer verilmiştir. 

Şarkı Mecmuası’nın müstensihi hakkında herhangi bir bilgi bulunamamıştır. 

Sadece eserde yer verdiği şairlerin yaşadığı yüzyıllar dikkate alındığında müstensihin 

17. yy.’dan sonra yaşamış olabileceği tahmini yapılabilir. Bazı mecmualar farklı 

dönemlerde birbirine eklenmek suretiyle oluşturulduğundan değişik renkte mürekkep ve 

yazı türleri de bulunabilir. Kâğıt ve mürekkep farklılığının sebebi mecmuanın farklı 

zamanlarda yazılması olabileceği gibi uzun bir süreçte farklı kimselerin elinden 

geçmesi, yani eserin aslında birden çok derleyicisinin bulunması da söz konusu olabilir. 

Şarkı Mecmuası’nda ise yazı karakterlerinde küçük değişiklikler gözlenmiştir. Kâğıt 

yapısında büyük bir farklılık olmayıp sayfanın kullanımında farklı tarzlar saptanmıştır. 

Bu doğrultuda bu Mecmua’yı birden fazla kişinin tertip etmiş olabileceği düşünülebilir. 

Şarkı Mecmuası’nda ağırlıklı olarak tâlik yazı tipi kullanılmıştır. Bunun dışında 

nesih hattına da rastlanmaktadır. Eserde Farsça şiirlerde yer almış ve bu kısımlarda tâlik 

hat tercih edilmiştir.                              
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BİRİNCİ BÖLÜM 

  ŞARKI MECMUASI’NDA YER ALAN ŞAİRLER VE ŞİİRLER  

1.1. ŞAİRLER   

Mecmua’ da 80 şair yer almıştır. Şairlerin önemli bir kısmı 16. yy.’da yaşamış 

şairlerdir. Bu şairler; sultan şairler, Farsça şiir yazanlar ve diğer şairler olarak 

sınıflandırılmıştır. 

 

1.1.1. Sultan Şairler 

Mecmua’da dört  Osmanlı sultanının ve bir şehzadenin şiirleri yer almaktadır: 

Ebu’l-feth Sultan Muhammed Han-ı Gazi (Fatih Sultan Mehmet), Padişah Gazi Sultan 

Murat Han (II. Murat), Sultan Selim Bahâdır Hân (Yavuz Sultan Selim), Gazi Sultan 

Süleyman (Kanûnî Sultan Süleyman) ve Merhum Sultan Korkut (Şehzade Korkut). 

1.1.1.1. II. Murat 

 Osmanlı padişahlarından günümüze şiiri ulaşmış ilk şairlerden biri II. Murat’tır. 

II. Murat, hassas, ince ve romantik özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Bu özelliklerinin 

sebebi olarak Sırp prensesi ve aynı zamanda eşi olan Mara gösterilmektedir. Onun için 

oldukça duygulu şiirler yazmıştır (Kut, 2014, s.161 ). 

           Mecmua’da II. Murat’a ait bir kıt’a yer almıştır: 

 

                            Sāķį getür götür yine dünk[i] şarābumı 

                            Söylet getür dile yine çeng ü rebābumı 

 

                            Ben var iken gerek baña bu źevķ bu sürūr 

                            Bir gün ola ki görmeye kimse ŧürābumı 
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1.1.1.2. Fatih Sultan Mehmet 

           Güzel sanatların pek çok dalıyla ilgilenen Fatih; resim, şiir ve müzik gibi sanat 

dallarına önem vermiştir. Döneminde Şeyhî, Ahmed Paşa, Necâtî gibi büyük şairler 

yaşamıştır. Himaye ettiği Ahmet Paşa ve Şeyhî’nin etkisinde kalmış olan Fatih, 

şiirlerinde “Avnî” mahlasını kullanmıştır (İsen vd., 2012, s.27). 

           Mecmua’da Fatih’in Karamânî için yazdığı cinaslı bir  matla yer almaktadır:  

                             Benümle salŧanat baḥŝin idermiş ol Ķaramanį 

                             Ḫudā furśat virürse ger ķara yire ķaram anı 

1.1.1.3. Yavuz Sultan Selim 

          Arapça şiirler de yazan Yavuz Sultan Selim, dîvân tertîp edecek kadar da 

Farsçaya hakimdir. Edebiyat dışında felsefe, matematik ve dinî ilimler konusunda da 

kendini yetiştirmiştir. Yavuz’un Farsça Dîvân’ı Alman imparatoru II. Wilhelm’in 

talimatıyla 1904 yılında Prof. Paul Horn tarafından yayımlanmıştır. 1946’da ise Prof. 

Dr. Ali Nihat Tarlan tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir (İsen vd., 2012, s.87). 

           Mecmua’da Yavuz Sultan Selim’e ait Farsça bir gazele yer verilmiştir. 

1.1.1.4. Kanûnî Sultan Süleyman 

            Şair ve âlim bir kişi olarak bilinen Kanûnî, sanatçılara ve ilim adamlarına kıymet 

vermiştir. Devrinde Bâkî, Zâtî, Hayâlî, Fuzûlî gibi Divan şiirinin büyük şairleri 

yaşamıştır. Farsça ve Türkçe divânı olan Kanûnî; “Muhibbî”, “Meftûnî” ve “Âcizî” 

mahlaslarını kullanmıştır. Osmanlı padişahları arasında en çok şiir yazan padişah 

unvanına sahiptir (İsen vd., 2012, s.109). 

            Mecmua’da bir Farsça gazeli bulunan Kanûnî’yi, mürettip “Pâdişâh-ı ꜤÂlî-penāh 

Kahramân-ı Rûzgâr” olarak anmıştır. 

 

1.1.1.5. Şehzade  Korkut 

Yavuz Sultan Selim’in en sevdiği kardeşi olan Şehzade Korkut, pek çok ilim ve 

sanat dalında kendini çok iyi yetiştirmiştir. İyi bir besteci ve şairdir. Dinî konularda 
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çeşitli eserler vermiştir. Eserleri ulemâ kesim arasında beğeni topladığı gibi halk 

tarafından da bilinmekteydi. En büyük başarısını mûsikî ve hat sanatında göstermiştir. 

“Gıda-yı ruh” ismini verdiği bir saz icat ettiği bilinmektedir. “Harîmî” mahlasıyla şiirler 

yazan Şehzade Korkut’un kullandığı nazım şekilleri ve şiirlerin muhtevâsı bakımından 

Dîvân şiirine hakim olduğu görülmektedir (İsen vd., 2012, s.67). 

           Mecmua’da Şehzade Korkut’a ait bir müfret yer almıştır: 

                        Bir göñül śāf ķılur śūfi śafā isterseñ 

                        Yüri mey-ḫāneye rehn itmege seccāde getür 

 

1.1.2. Farsça Şiir Yazan Şairler 

          Şarkı Mecmuası’na Farsça şiiri alınan şairler şunlardır: ‘Abdü’l-kerîm, 

Muhammed-i Meşhedî, Emînî, Mîr Husrev, Rûḥî, Monla Kâsım, Kemal Paşa-zâde, 

Hâkânî, Kirmânî, Bâyezid-i Bistâmî, Mevlânâ Behâ, Hazret-i Şeyh ‘Attâr, Mîr Şeyh 

‘Abdullâh, Hâmûşî, Merhûm Muhammed Çelebi ibni Müftî Hâce Çelebi, Müftî-zâde, 

Saçlu Emîr Efendi-i Kâdî-i İstanbul, Hazret-i Monla, Hazret-i Şeyh Kutbeddînü’l-

Hicâzî, Hazret-i Şeyh Sultân Veled, مير          سهيلي  

 

1.1.3. Diğer Şairler 

 

           Aşağıdaki tabloda Şarkı Mecmuası’nda şiirleri yer alan şairlerin, doğum ölüm 

tarihleri ile kullandıkları nazım şekilleri ve şiir sayıları belirtilmiştir. Bazı şairler 

hakkında ise kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.  
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Tablo 1.1.Şairler 

ŞAİRİN 

ADI 

DOĞUM/ÖLÜM TARİHİ KULLANDIĞI NAZIM ŞEKLİ VE 

SAYISI 

Adlî Âdil/Adlî, Şeyh Hasan Âdil Efendi 

veya Hasan Adlî Efendi (d.?/?-

ö.26 Şevval 1026/27 Ekim 1617) 

(Gönel, 2014). 

1 ilâhi 

Ahî ? 1 gazel 

 ‘Âlî 

Çelebi 

Kınalızade-d.916/1510-ö.6 

Ramazan 979/22 Ocak 1572) 

2 gazel 

 Aşkî ? 2 gazel 

Azizî ? 1 ilâhi 

 Bâkî (d. 933/1526-ö. 1008/1600) 9 gazel 

2 kıt‘a 

1 kıt‘a-ı kebîre 

1 terkib-i bent 

Bedî‘î (d.?/?-ö.995/1586-87) 1 gazel 

Belîğî (d.?/?-ö.970?/1562?) 1 gazel 

Celal Bey ? 1 gazel 

Delü 

Birâder 

 

 

Delü Birâder /Gazâlî (d./-

ö.940/42/1534/36) 

1 gazel 

Derviş (d. /?-ö. /?) 1gazel (mülemmâ) 

Emîr Saçlı Emirzâde Abdurrahman 

Alemşah Efendi (d./-ö.987/1579) 

1 gazel 

 Emrî (d.?/?-ö. 983/1575) 3 gazel 

Eşrefoğlu 

Rûmî 

Eşrefoğlu Abdullah 

(d.754/1353-ö.874/1469) 

 

1 gazel 

1 ilâhi 

Fedâyî (d.?/?-ö.?/?) 2 gazel 

Fuzûlî (d.888/1483-ö.963/1556) 2 gazel 

   

Gafûrî Bahşı-zâde Gafûrî Çelebi (d.?/?-

ö.?/?) (Aksoyak, 2015). 

 

1 gazel 
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Garîbî ? 1 gazel 

Hâce 

Çelebi 

 (d. 896/1490 -ö. 982/1574 ) 2 matla 

Hâdî ? 1 gazel 

Hayretî  (d. ?/?-ö. 941/1534/35) 1 gazel 

Himmet 

Efendi 

Abdî, Şeyh Himmet Efendi (d.?/?-

ö.1095/1683-84) (Aksoyak, 2014). 

 

1 ilâhi 

Hüdâyî Hüdâyî, Azîz Mahmûd 

(d.948/1541-ö.1038/1628) (Eren, 

2015). 

3 gazel 

1 ilâhi 

Hüsâmî (d. /-ö.1016/1607 ) 1 gazel 

Izârî (d./-ö.929/1522) 1 gazel 

   

İshak 

Çelebi 

(d.-/-ö.944/1538) 1 gazel 

Latîfî ? 1 gazel 

Lutfî 

 

Lutfî (d.?/?-ö.?/?) ( Köksal, 2013). 1 gazel 

Mahvî Şeyh İsa Mahvî Efendi 

(d.1047/1637/38 -ö.22 Ramazan 

1127 /21 Eylül 1715) (Birgören, 

2014). 

 1 gazel 

Mesîhî (d. ?/?-ö. 918/1512) 1 kıt‘a 

Meylî (d. ?/?-ö. 957/1550) 1 gazel 

Muhîtî ? 1 gazel 

Muhyî ? 1 gazel 

Nahîfî Nahîfî, Mehmed Nahîfî Efendi 

(d.?/?-ö.1018/1609-10) (Kesik, 

2014). 

2 gazel 

Nakşî Nakşî Ahmed Efendi (d.?/?-ö.?/?) 

(Selçuk, 2014).  

 

1 gazel 

1 ilâhi 

Nazmî Nazmî,Edirneli (d.?/-

ö.993/1585/86?) (Üst, 2013). 

1 gazel 

   

Necâtî (d.847-850?/1443-1446?-

ö.914/1509) 

13 gazel 

Nev‘î (d.940/1533-34-ö.1007/1599 16 gazel 

Nişancı-

zâde Câfer 

Çelebi 

(d.Şa’bân 856/Ağustos 1452-ö.8 

Receb 921/18 Ağustos 1515) 

1 gazel 

Niyâzî (d.1027/1618-ö.1105/1694) 3 gazel 
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Mısrî 3 ilâhi 

Nizâmî  

Nizâmî-i Karamanî (d.839-844 

?/1435-1440?-ö.874-878 ?/1469-

1473?) (Savran, 2013). 

 

1 gazel (mülemmâ) 

Sâbîrî ? 1 gazel 

Sa’dî 

Çelebi 

 (d.?/?ö.951/1544) 1 gazel 

Sezâyî Sezâyî (d.?/?-ö.?/?) (Köksal, 

2013). 

2 ilâhi 

Sipâhî   (d.?/?-ö.1014/1605) 1 gazel 

Sübûtî (d.?/?-ö.950/1543-44) 1 gazel 

Sünnî Sünnî, Sünnî Çelebi(d.?/?-

ö.940/1533) (Kaplan, 2013). 

3 rubâi 

Şeyh Nûrî ? 1 ilâhi 

Şeyh 

Yakup 

? 1 gazel 

Rahmî (d./-ö.975/1567/68) 2 gazel 

‘Ulvî (d.?/?-ö.986/1578-79) 1 gazel 

Vâlihî ? 1 gazel 

Yahyâ Taşlıcalı Yahyâ (d.?/?-ö.990/1582) 2 gazel 

1 matla 

Yunus 

Emre  

(d.638/1240-1241-ö.720/1320-

1321) 

1 ilâhi 

Zâtî (d.876/1471-ö.954/1547) 13 gazel 
 

 

 Mecmua’da Mahvî’ye ait bir gazel yer almıştır. Klasik şiirde “Mahvî” mahlasını 

kullanan pek çok şair tespit edilmiştir. Mecmua’da şiirin başlığında “Şeyh İsa Efendi” 

yazılması, mahlas beytinde de “Mahvî” şeklinde geçmesi bize 18.yy. şairleri arasında 

yer alan Mahvî’yi işaret etmektedir. Ancak Mecmua’da genel olarak 16.yy.’da yaşamış 

şairlerin yer almış olması nedeniyle kesin bir kanıya varılamamıştır. 

 16.yy.’da “Muhyî” mahlasıyla şiir yazmış birden fazla şair tespit edilmiştir. 

Ancak elimizdeki sınırlı veriler nedeniyle hangi şair olduğu belirlenememiştir. 

Mecmua’da Muhyî’ye ait bir gazel yer almıştır. 

 “Azizî” mahlasını taşıyan  16.yy.’da yaşamış iki şair tespit edilmiştir. Bunlar; 

Azizî, Şeyh Abdülaziz Azizî Dede (d.?/?-ö.1140/1728) (Kesik, 2014) ve Azizî, 
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Mustafa’dır (d.?/?-ö.993/1585). (Tuğluk, 2014) Mecmua’da Azizî’ye ait bir ilâhi yer 

almıştır. 

Hakkında kesin bilgi bulamadığımız Şeyh Yakup, Ahî, Şeyh Nûrî isimli şairler 

de Mecmua’da yer almıştır. Ayrıca Yunus Emre’ye ait bir ilahi mürettip tarafından 

“Yunus Emrem” başlığı ile Mecmua’ya kaydedilmiştir.      

Fedâyî mahlasını alan şairlerden 16.yy.’da yaşamış bir şair tespit edilmiştir. 

Hakkında çok fazla bilgi sahibi olamadığımız şairin günümüze sadece Farsça birkaç  

şiiri ulaşmıştır. Mecmua’da Fedâyî’ye ait iki Türkçe gazel yer almıştır. Bu şairlerin aynı 

kişi olma ihtimali sözkonusu olduğunda günümüze Türkçe şiirlerinin de ulaştığı 

varsayılabilir.           

             Şarkı Mecmuası’nda şiirlerine en çok yer verilen şair,  Nev’î’dir. 16 gazeli  

bulunmaktadır. Hatta mürettip Mecmua’ya Nev’î’ye ait bir gazelle başlamış ve ilerleyen 

bölümlerde aynı gazele tekrar yer vermiştir. 

           Mecmua’da Nev’î’den sonra en çok yer verilen şair 13 gazelle Zâtî’dir. Bu 

gazellerden 9 tanesi gazel-i tecnistir. Bu tecnislerden biri de bestelenmiştir. Makâm yine 

şiirin başında gösterilmiştir. Mürettip, Zâtî’den 53. gazelin başında “Zâtî-i Pîr Üstâdu’ş-

şuꜤarâ-yı Rûm” şeklinde bahsetmiştir. 

           Mecmua’da Çok Sayıda Şiiri Yer Alan Bir Diğer Şair Bâkî’dir. Bâkî’ye Ait 9 

Gazel, 2 Kıt’a Ve Bir De Kıt’a-I Kebîre Tespit Edilmiştir. Mecmua’da Son Şiir Olarak 

Bâkî’ye Ait “Kanûnî Mersiyesi”  Bilinen Terkib-İ Bent De Yer Almıştır. 

           Necâtî’nin İse 13 Gazeline Yer Verilmiştir. Böylece Mecmua’da Çokça Yer Alan 

Şairlerden Biri Olmuştur. 

           Mecmua’da “Emîr” mahlasıyla yer alan rast makamında yazılan gazelin ise Saçlı 

Emirzâde Abdurrahman Alemşah Efendi’ye ait olabileceği düşünülmektedir. 

Mecmua’da aynı isme ait bir de Farsça şiir yer almaktadır. 

            Hâdî, Garîbî ve Celal Bey’e ait bir,  Aşkî’ye ait iki gazel tespit edilmiştir. Ancak 

bu şairlerin bu yüzyılda bahsi geçen şairlerden hangisi olduğu belirlenememiştir. 

           16. yy.’da yaşayan “Sâbîrî” mahlaslı üç şair tespit edilmiştir. Mürettibin, şairden 

“Sabirî Çelebi-i Kâdî” şeklinde bahsetmesi onun “d.?/?-ö.1591-92” tarihleri arasında 

yaşayan Sabîrî olduğunu düşündürmektedir. 

           16. yy.’da “Vâlihî” mahlasını kullanan pek çok şair yaşamıştır. Her ne kadar 

mürettibin, “Vâlihî el-kâdî” ifadesinden Vâlihî’nin kadı olduğu bilgisini edinsek de yine 

de bu şairlerden hangisi olduğu tespit edilememiştir.  
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           16. yy.’da yaşamış “Muhîtî” mahlaslı iki şair tespit edilmiştir. Mecmua’da bir 

gazeli yer alan şairin bunlardan hangisi olduğu belirlenememiştir. 

           Mürettip, ‘Ulvî için bir gazelin başında “‘Ulvî Çelebi Efendi Za‘îm-i ‘Âlîm-

‘izâr” ifadesini kullanmıştır. Başka bir gazelde ise “‘Ulvî-i ibni Hayyât” diye 

bahsetmiştir. Bu şairleririn aynı kişi olup olmadığı  tespit edilememiştir. 

1.2. NAZIM ŞEKİLLERİ NAZIM TÜRLERİ 

           Şarkı Mecmuası’nda çok sayıda nazım şeklinin yer aldığı görülmektedir. 

Bunlardan bir kısmı bestelenmiş gazel ve ilâhilerdir. Mecmua’daki şiirlerin önemli bir 

kısmını, gazel nazım şekli teşkil etmektedir. Gazelden sonra en çok kullanılan nazım 

şekli ise “ilâhi”dir. Mecmua’da  110 gazel, 16 ilâhi, 14 kıt’a, 12 matla, 4 rubâi, 2 müfret, 

1 terkib-i bent,1 kıta-ı kebîre tespit edilmiştir. Ayrıca 2  şuğul ve 2 de esma zikri 

formunda şiir yer almaktadır. 

1.2.1.Gazel  

Eserde en çok kullanılan nazım şekli gazeldir. Mecmua’da 110 gazel 

belirlenmiştir. Gazellerin bir kısmı dinî içerikli olmakla beraber din dışı konularda 

yazılmış gazel sayısının daha çok olduğu görülmektedir. Gazellerin 15 tanesi çeşitli 

makamlarda bestelenmiş olup bu şiirlerin makamı mürettip tarafından gazelin baş 

kısmında “Der-makâm-ı Sünbüle”, “Makâm-ı Rehâvî”, “Makâm-ı Nevâ” şeklinde 

belirtilmiştir.  

          Şiirlerin nazım şekilleri  mürettip tarafından zaman zaman belirtilse de bazı nazım 

şekilleri  inceleme esnasında tarafımızca tespit edilmiş ve numaralandırılmak suretiyle 

şiirin baş kısmında köşeli parantez içinde gösterilmiştir.  

Bazı gazellerin şairleri, mürettip tarafından şiirin başında belirtilmiştir. Onun 

dışında makta beytinde yer alan mahlaslara bakılarak şiirlerin kim tarafından yazılmış 

olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kim tarafından yazıldığı belli olmayan gazeller de 

vardır. “Dirler” redifli 92. gazelin  ve “gör” redifli 12. gazelin mahlası yoktur. 

Mecmua’da bir gazelin de iki defa yazıldığı (1. gazel ve 74 .gazel) görülmektedir. 

Mürettip tarafından  Şeyh İsa’ya ait olduğu belirtilen şiirin (5. gazel), makta beytinde 

“Mahvî” mahlası geçmektedir. 
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 Gazellerden 9 tanesi gazel-i tecnis
1
 olup bunların tamamı Zâtî tarafından 

yazılmıştır. Tekrar tekniklerinden biri olan cinaslar, şiirlere hem ritmik bir akıcılık 

kazandırır hem de anlamla bütünleşerek etkili bir anlatım sağlar. Cinaslar şiirdeki 

monotonluğu kırmak amacıyla yapılıp birkaç beyitle sınırlı kaldığında makul 

karşılanabilir ancak gazel-i tecnisler şairler için bir zaaf olarak görülmektedir (Horata, 

2018, s.149). 

 Mecmua’daki bazı gazellerin ise nazîre olduğu düşünülmektedir. Bu gazeller 

mecmuada peş peşe yer almıştır. İlk yazılan gazelin zemin/model gazel olduğu, 

sonrakilerin ise ilk gazele nazîre olarak yazıldığı düşünülmektedir. Örneğin Meylî’nin 

yazdığı “dirler” redifli gazelin (Gazel 47) hemen ardından BedîꜤî’nin aynı redif ve 

vezinle yazdığı gazel (Gazel 48) gelmektedir. Meylî’ye ait gazel ve BedîꜤî’nin 

naziresinin matla beyitleri şöyledir: 

 

                         Meylî:  Bulunmaz vaśl-ı cānān itmeyince terk-i cān dirler 

                                     Virülmez şimdi manśıb rāyegānı imtiḥān dirler 

                                                                 

                      BedîǾî’: Görenler ḫāl-i Ǿanber-bāruñ āşūb-ı cihān dirler 

                                       Ḫaŧuñ seyr eyleyenler fitne-i āḫir zamān dirler 

 

 Benzer şekilde Bâkî’nin yazmış olduğu gazele (Gazel 49),  Sâbirî’nin yazmış 

olduğu gazelin de (Gazel 50) nazîre olduğu tahmin edilmektedir. Muhyî’nin gazeline ise 

(Gazel 90), Husâmî’ye ait gazelin (Gazel 91), kim tarafından yazıldığı belli olmayan 

gazelin (Gazel 92) ve Nev’î’nin gazelinin (Gazel 93) nazîre olarak yazıldığı 

düşünülmektedir. 

 Mecmua’da Farsça şiirlere de yer verilmiştir. Sultan Selim ve Sultan Süleyman’a 

ait Farsça birer gazel yer almıştır. Ayrıca Hazret-i Monla,  Hazret-i Şeyh Kutbeddinü’l-

Hicâzî ve Sultan Veled’e ait gazel şeklinde yazılmış Farsça birer şiir mevcuttur. 

                                                 

 
1
 Cinas, bir uyak çeşididir ve anlamları farklı ama yazılışları aynı olan sözcükler kullanılarak oluşturulan 

kafiyedir. Eğer gazelin tüm uyakları  cinaslı ise bu gazele tecnis denir.   
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Şarkı Mecmuası’nda 2 adet “mülemmâ”
2
 gazel yer almaktadır. Nizâmî’ye (Gazel 

106) ve Dervîş’e ait (Gazel 108) gazeller; Türkçe, Arapça ve Farsça karışık yazılmıştır. 

Bu gazeller aşağıda verilmiştir: 

                                         Fermāyed Nižāmį 

                             İtmeden seyl-i fenā Ǿömr diyārın[ı] ḫarāb 

                             Ḫuz mine’l-Ǿįyşi naśįben ve mine’l-Ǿömri niśāb 

 

                             Fetḥ-i bāb-ı ḥaram Ǿayş-ı zi-meyḫāne ŧaleb (?) 

                             Raḥim-Allāhu limen Ǿallemeni fetḥa’l-bāb 

 

                            ǾAyş it ey Ǿāşıķ-ı şeydā ki bahārıyla yine 

                             Zeynu’r-ravżati ke’l-cenneti bi’l-verdi ve ŧāb 

 

                             Göñlüñi bencileyin bir büte vir kim diyeler 

                             Yesserallāhu limen aǾşaķahu ḥusne meǾāb 

 

                              شوسرو نازى كه زرخساره تو روز 

                             Lev tecellā leke fi’ž-žulmeti min-ġayri ḥicāb 

 

                              ته نيستازغمش انجا بجان من دل خس

                             Lev veďaǾnā eŝaran minhu Ǿale’ś-śaḫri leźāb 

 

                             Baña senden ġam u endūh [u] ġınā oldı naśįb 

                             Kısmetį minke belāun ve Ǿanāun ve Ǿaźāb 

                                                 

 
2
 Sözlükte “renk renk, alacalı olan” anlamındaki mülemmâ kelimesi, terim olarak özelikle Fars ve Türk 

edebiyatlarında Türkçe, Arapça ve Farsça söylenmiş beyit ve mısraların oluşturduğu şiirler için kullanılır. 
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                              ج سوداى تو در كنج دلم معتكفستكن

                             Meskenü’l-kenzi ve meǿvāhu ḫarābun ve yebāb 

 

                             Miḥnet ü derde Nižāmį nice bir eyleye śabr 

                             Sādetį iḫtaraķa’l-ķalbu bişevķi’l-aśḥāb 

 

                                   Ġazel-i Dervįş 

                             ǾAşķuñ ile oldı bize ey nigār 

                               ر افتخاافتخر يفتخر 

 

                             Gün yüzüñ[üñ] maŧlaǾına olmuşuz  

                             انتظر ينتظر انتظار

 

                             Göñlümüz alaldan olmaya 

                            انكسر ينكسر انكسار

 

                             Ol gözüm yaşı firāķuñ ile  

                             اقتطار يفتطر افتطر

 

                             Dervişi gördükde raķįbüñ ider 

                              ز احترز يحترز احترا
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 Mecmua’da musammat
3
 gazeller de tespit edilmiştir. Bu gazellerin ortasında da 

kafiyeler bulunur. Son derece âhenkli olan bu gazeller, şairler için ustalık göstergesidir.  

Aşağıda Şeyh Yakup’a ait musammat gazelden beyitlere yer verilmiştir: 

 

                             Dil-i cān hįç ķarār itmez/ tecellì eyle yā Allāh 

                             Eşiginden[?] firār itmez/ tecellì eyle yā Allāh 

 

                             Cemālüñ fikrine düşdüm/ İlāhį ġayrıdan geçdüm 

                             Ķanad açup saña uçdum/ tecellį eyle yā Allāh 

   

                             İder Ǿāşıķ ḫayālātı/ n’ider maǾşūķ maķālātı 

                             Cenābuñdan münācātı/ tecellį eyle yā Allāh 

 

            Ayrıca Mecmua’da iki tane “dedim-dedi” (mûrâcaa) tarzında gazel yer almıştır. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda Divân şiiriyle halk şiirinin ortak yanları tespit 

edilmiştir. Tabii ki ortak kaynaklardan beslenen bu iki dönemde benzerliklerin olması 

kaçınılmazdır. “Dedim-dedi” kalıbıyla yazılan şiirler de hem divan hem halk 

edebiyatında yazılmıştır. İlk örneklerine Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't- Türk adlı 

eserinde rastlanır ve "aydum" ve "aydı" kelimeleriyle başlayan iki dörtlük hâlinde 

karşımıza çıkar. “Divan şiirinde ise özellikle gazel ve rübâîlerde örneğini gördüğümüz 

bu tür şiirler mürâca'a ya da muhavereli şiir olarak adlandırılmaktadır (Batislam, 2000, 

s. 201-211).  Aşağıda Mecmua’daki “dedim-dedi” şeklinde yazılmış gazeller yer 

almıştır: 

                             

                             Öldürürseñ beni ķudret ḫaķķuñ 

                             Dirgürürseñ yine ḥikmet ḫaķķuñ 

 

 

                                                 

 
3 Musammat gazel, ortadan ikiye ayrılabilen eş bölümlü vezinlerle yazılan gazeldir. 
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                            [Di]lesem cānuñ alurdum didi yār 

                            Didüm ey dost irādet ḫaķķuñ 

 

                            NiǾam-ı būsuñı menǾ itme didüm 

                            Lebleri didi ki niǾmet ḫaķķuñ 

 

                            Didüm ey dost Ǿināyet eyle 

                            Didi bį-çāre Ǿināyet ḫaķķuñ 

 

                            Şeb-i miḥnetde dirüm hādį ol 

                            Didi ey Emrį hidāyet ḫaķķuñ 

 

                                                 *** 

                            Didüm benüm ol dil-ber yā Rab neme kįn eyler 

                            Göñlüm didi Ǿaynuñda olan neme kįn eyler 

 

                            Didüm ki zebānuñdan düşürme benüm şiǾrüm 

                            Didi o lebi sükker ḥalvā nemeki n’eyler 

 

                           Didüm ki gözüm yaşı çevrem çemen itmişdür 

                           Ol dil-ber-i gendüm-gūn didi nem ekin n’eyler 

 

                           Tennūr-ı belā içre büryān ideyin sįnem 

                           Dil-ber didi kim yaşuñ anı nemekįn eyler 

 

                           Yārān didi ey Źātį yoķ bezm-i maḥabbetde  

                           Feryād u fiġānuñdan özge nemeki n’eyler 

1.2.2. Kıt’a- Kıt’a-ı Kebîre 

Mecmua’da 14 kıt’a yer almaktadır. Kıt’a 1, kıt’a 3, kıt’a 4, kıta 5, kıt’a  9 ve 

kıt’a 12’de mahlas belirtilmemiştir. Dolayısıyla bu kıt’aların kime ait oldukları 

bilinmemektedir. Kıt’a 13 ise Arapça ve Türkçe olarak yazılmıştır. 

         Mecmua’da Bâkî’ye ait  üç beyitten oluşan bir kıt’a-ı kebîreye yer verilmiştir. 
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1.2.3. Matla 

         Mecmua’da 12 matla tespit edilmiştir. Bunlardan ilk üçünün kim tarafından 

yazıldığı belirtilmemiştir. Farsça yazılan beyitlerden birçoğunun da matla olduğu 

düşünülmektedir. 

1.2.4. Rubâî 

Şarkı Mecmuası’nda 4 rubâiye yer verilmiştir. Rubâilerden üç tanesi Mevlânâ 

Sünnî’ye aittir. Bu rubâilerin vezinlerinde birtakım kusurlar saptanmış ve bu kusurlar 

transkripsiyonlu metinde dipnot olarak gösterilmiştir. 4. Rubâinin ise mahlası yoktur. 

1.2.5. Müfret 

 Mecmua’da 2 müfret tespit edilmiştir. Yer alan müfretlerden birinin kime ait 

olduğu belli değildir, diğeri ise Şehzade Korkut’a aittir. 

1.2.6. Terkib-i Bent 

          Şarkı Mecmuası’nda yer alan tek terkib-i bent, Bâkî’nin Kanunî Sultan 

Süleyman’ın ölümünün ardından yazdığı meşhur Kanunî Mersiyesidir. Mecmua, bu 

şiirle sona ermiştir. 

1.2.7. İlâhî 

Şarkı Mecmuası’nda 17 ilâhî tespit edilmiştir. İlâhîlerin 11 tanesi aruz ölçüsüyle, 

6 tanesi hece ölçüsüyle yazılmıştır. Heceyle yazılan ilahilerde  7, 8, 10, 11 ve 13’lü 

ölçüler kullanılmıştır. İlâhîlerden 9 tanesi bestelenmiş ve makamı yine mürettip 

tarafından şiirin baş kısmında belirtilmiştir. Ayrıca eserde bazı ilâhîlerin nazım şekli 

yine şiirin başında “ilâhî” şeklinde belirtilmiş olup onun dışındakiler çalışmamız 

esnasında tespit edilmiş ve  köşeli parantez içerisinde gösterilmiştir. 

 1.2.8. Şuğul 

 İlâhilere göre sanat bakımından daha basit, hafif ve hareketli olan şuğuller, 

Arapça nazım parçalarının bestelenmiş örneklerine denir ve tekkelerde zikir esnasında 

okunurlar (Karadeniz, 2013, s.167).         
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Mecmua’da yer alan ‘Acem ve Nevrûz-ı Acem makâmında bestelenmiş iki 

Arapça şiirin şuğul olduğu düşünülmektedir. 

1.2.9. Esma Zikri 

 Mecmua’da Gülizâr ve Muhâlif Irâk makâmlarında bestelenmiş 2 esma zikri yer 

almıştır. 

 1.3. MAKÂMLAR 

 Ekrem Karadeniz, Türk Musikîsinin Nazariye ve Esasları adlı eserinde makâmı 

şöyle tanımlamıştır: “Türk musikîsinde belirli aralıklarla birbirine uygun seslerden 

kurulu bir gam içerisinde özel bir seyir kuralı olan musikî cümlelerinin meydana 

getirdiği çeşniye makâm denir” (Karadeniz, 2013, s.64 ).     

Şarkı Mecmuası’nda 14 tane makâm adı geçmiş ve bu makâmlar mürettip 

tarafından şiirlerin baş kısmında belirtilmiştir. Aşağıda bu makâmlar ve bu makâmlarla 

bestelenen şiirlere dair bilgi verilmiştir. 

1.3.1. Acem Makâmı  

Türk mûsikisinde  birleşik bir makâmdır. Terkip edeni bilinmemekle birlikte 

dört asırdan beri kullanıldığı tahmin edilmektedir. Acem, kelime olarak “Arap olmayan, 

İranlı, yabancı” gibi mânalara gelmekte ise de bu makâmın adını, esas perdesi olan 

acem perdesinden almış olması muhtemeldir (Tanrıkorur, 1988, s. 321). 

 Mecmua’da Acem makâmında bestelenmiş üç şiire yer verilmiştir. Bunlardan biri 

Hüdâyî Efendi’ye ait bir gazeldir. Yine Mısrî Efendi’ye ait hece ölçüsü ile yazılmış 

gazel formunda bir de şiir yer almıştır. Kim tarafından söylendiği belli olmayan esma 

zikri formunda bir şiirin Acem makâmında bestelendiği belirtilmiştir. 

1.3.2. Nevrûz-ı Acem Makâmı 

Acem ve Hüseynî makâmlarının birleşmesinden oluşmuş bir makâmdır. Bazı 

bestekârlar  bu makâmı Hüseynî perdesinden başlatmışlar ve Acem makâmında devam 

etmişlerdir. Bazı bestekârlar ise Acem perdesinden başlayıp Hüseynî makâmına 

geçmişlerdir. M. Ekrem Karadeniz, bu makâma  “Nevruz yerine ‘Acem-Renk Hüseynî’ 

adının verilmesi”nin  daha uygun olduğunu düşünmektedir (Karadeniz, 2013, s.136 ). 
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Mecmua’da geçen “Nev-rûz-ı Acem” ifadesinin de bu görüşe göre kullanıldığı 

düşünülmektedir. Metinde bu makâmda esma zikri formunda bir şiir yer almıştır. 

1.3.3. Bayâtî Makâmı 

  Kim tarafından oluşturulduğu  bilinmese de beş asırdan beri kullanıldığı tahmin 

edilmektedir. Adının, Oğuzlar’ın bir kolu olan Bayat Türklerinden alındığı 

düşünülmektedir. “Beyatî makâmı” olarak da bilinir. Uşşak makâmı ile yakınlık 

gösterse de bazı özellikleri ile ayrılarak özgünlük kazanır (Özkan, 2013, s.149). 

Mecmua’da bu makâmda bir  ilâhîye yer verilmiştir. 

1.3.4. Gülizâr Makamı 

          Hüseynî makâmı ile yakınlığı sebebiyle “hüseynî gülizâr” adıyla da anılan bu 

makâm basit ve bileşik (mürekkep) olmak üzere iki çeşittir. Makâmın pastoral yapısı 

halk mûsikisinde de çokça kullanılmasına sebep olmuştur (Özkan, 2013, s.189 ). 

           Metinde bu makâmda bestelenmiş kime ait olduğu belli olmayan esma zikri 

formunda bir şiir yer almaktadır. 

1.3.5. Muhalif Irak Makâmı 

           Türk mûsikisinin eski makâmlarındandır. Dizisi, ırak perdesindeki segâh 

dörtlüsüne yerindeki uşşak dörtlüsünün katılmasından meydana gelmiştir. Bu yapıya 

uşşak dörtlüsü, bazen nevâdaki bûselik beşlisini de alarak uşşak dizisi hâlinde katılır. 

Ancak ırak makamı ağır başlı bir karaktere sahip olduğundan fazla tizlerde dolaşmadığı 

için çoğunlukla bu dizinin bir kısmının kullanıldığı görülmektedir. Ağır başlı bir makâm 

olduğu için dinî  bir karakter taşıdığı düşünülebilir. 

           Metinde bu makâmda kim tarafından söylendiği belli olmayan esma zikri 

formunda bir  şiir yer almıştır. 

1.3.6. Hisar Makâmı 

          Dizisi, hüseynî perdesi üzerindeki inici zirgüleli hicaz dizisinin bir kısmı ile 

yerinde hüseynî veya acemli hüseynî dizilerinin birbirine eklenmesinden meydana gelen 

bir makâmdır. Ancak acemli hüseynî dizisi daha çok kullanılmıştır (Özkan, 2013, s. 

349). 
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           Mecmua’da bu makamda bestelenmiş, Şeyh Lutfî Efendi’ye ait bir gazele yer 

verilmiştir. 

1.3.7. Hüseynî Makâmı 

           Dizisi, yerinde hüseynî beşlisine hüseynî perdesinde uşşak dörtlüsünün 

eklenmesinden meydana gelmiş bir makâmdır. Hüseynî makâmının en önemli ve 

karakteristik asma karar perdesi çârgâhtır. Acemli hüseynî dizisi kullanılarak yukarıdan 

inildiğinde bu perdede yapılan asma karar çârgâh çeşnili olup hüseynî makâmı için çok 

önemlidir (Özkan, 2013, s.179). 

           Mecmua’da  bu makâmda bestelenmiş, Şeyh Nazmî Efendi’ye ait bir gazele yer 

verilmiştir. 

1.3.8. Muhayyer Makâmı 

         Türk mûsikisinin çok eski makâmlarından biri olup hüseynî makâmının inici 

şeklinden ibarettir. Muhayyer makâmı Türk mûsikisinin dinî ve din dışı sözlü 

eserleriyle saz eserlerinde, klasik sanat ve halk mûsikisinin hemen her formunda çok 

beğenilerek kullanılmıştır (Özkan, 2013, s. 185). 

            Mecmua’da bu makâmda bestelenmiş, Niyazî Mısri Efendi’ye ait bir gazele yer 

verilmiştir. 

1.3.9. Nevâ Makâmı 

          Türk mûsikisinin kimin tarafından oluşturulduğu bilinmeyen en eski 

makâmlarındandır. Dügâh perdesinde karar veren bir makâm olduğu için bu perde 

üzerinde kurulu olan dizisi, yerinde bir uşşak dörtlüsüne nevâ perdesinde bir rast 

beşlisinin eklenilmesiyle oluşmuştur. Çoğunlukla lirik, dinî-tasavvufî  özellik taşıyan bir 

makâmdır (Özkan, 2013, s. 191). 

         Metinde bu makâmda bestelenmiş, Gafûrî Efendi’ye ait bir gazel, Şeyh Yakup 

Efendi’ye ait bir gazel ve Azîzî Efendi’ye ait 7’li hece ölçüsü ile yazılmış bir ilâhi yer 

almaktadır. 
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1.3.10. Rast Makâmı 

         Türk mûsikisinin eski ve çok kullanılan makâmları arasında yer alır. Klasik 

dönemde rast ana makâm ve dizisi de ana dizi olarak kabul edilmiştir. XV. yüzyıldan 

itibaren nazariyat kitaplarında makâm anlatımına rast makâmı ile başlandığı, ayrıca 

birçok güfte mecmuasının ilk faslının rast makâmına ayrıldığı görülmektedir. Eski 

dönemlerde birbirine yakın makâmların uşşak kolu, hicaz kolu gibi gruplandırılmasında 

rast da bir grup makâmın “rast kolu” şeklinde adlandırılır  olmuştur. Gerek sanat 

mûsikisi gerekse halk mûsikisinin büyük küçük her çeşit formunda yaygın biçimde 

kullanılmıştır (Özkan, 2013, s. 137). 

           Metinde bu makâmda bestelenmiş Şeyh Nakşî Efendi’ye ait 10’lu hece 

ölçüsünde bir  ilâhî, Emîr’e ait bir gazel, Zâtî’ye ait bir tecnis, Sipâhî Bey’e ait bir gazel 

ve Adlî’ye ait bir gazel olmak üzere beş adet şiir yer almış ve Şarkı Mecmuası’nda en 

çok kullanılan makâm olmuştur. 

 

1.3.11. Rehâvî Makâmı 

 

          Rast perdesinde karar eden makâmlar grubuna dahil olan rehâvî makâmını 

Kantemiroğlu rast makâmına tâbi olan, ancak “ismi olup cismi olmayan” bir makâm 

diye ifade eder (Kantemiroğlu’ndan aktaran Özkan 2013, s. 466). Sadece bir nağme 

hareketi olan bu durumu ayrı bir makâm olarak değerlendirmenin ilmî ve sanatsal bir 

tarafının bulunmadığını belirtmek gerekir. Çünkü aynı nağme hareketi rastın pest 

taraftan genişlemesinin bir neticesi olup sayısız rast eserde de kullanılmıştır. Buna göre 

rehâvî makâmının söz konusu olduğu yerde asıl birleşik rehâvî makamı anlaşılmalıdır 

(Özkan, 2013, s. 466). 

           Mecmua’da bu makâmda bestelenmiş Nahîfî Efendi’ye ait bir gazel yer 

almaktadır. 

1.3.12. Sabâ Makâmı 

           Sabâ makâmının dizisi, çârgâh perdesindeki zirgüleli hicaz dizisine 

eklenmesinden meydana gelmiştir (Özkan, 2013, s. 369). 
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           Metinde bu makâmda bestelenmiş, Himmet Efendi’ye ait 11’li hece ölçüsü ile 

yazılmış bir ilahî, Hüdâyî Efendi’ye ait bir gazel ve Nakşî Efendi’ye ait bir ilahîye yer 

verilmiştir. 

1.3.13. Sünbüle Makâmı 

         Türk mûsikisinin eski makâmlarındandır. Eski adı sünbüle olup içerisinde 

nihâvend bir geçki bulunmaktaydı. Sultan III. Selim devrinden itibaren yapısının 

değişikliğe uğradığı ve adının muhayyer-sünbüle olduğu anlaşılmaktadır. Bu değişiklik 

bizzat padişahın bu makamda bestelediği eserlerde gözlenmektedir. III. Selim’in, “Dem 

o demlerdir ki edip hemdem-i ülfet beni” mısraıyla başlayan ağır semâisi bu makamın 

örnekleri arasındadır (Özkan, 2013, s. 145). 

           Metinde bu makâmda bestelenmiş, Şeyh Nakşî Efendi’ye ait bir gazel 

bulunmaktadır. 

1.3.14. Uşşâk Makâmı 

         Dügâh perdesinde karar eden, çıkıcı seyir özelliğine sahip basit makâmlardan 

biridir. Tarih boyunca çok kullanılmış, sevilmiştir. Uşşak makâmının dizisi, dügâh 

perdesindeki bir uşşak dörtlüsüne nevâ perdesinde bir bûselik beşlisinin eklenmesiyle 

oluşmuştur (Özkan, 2013, s. 143). 

          Metinde bu makâmda bestelenmiş, Şeyh İsâ Efendi’ye ait bir gazel ve Muhyî 

Efendi’ye ait bir ilahî yer almıştır. 

           Aşağıdaki tabloda makâmlar, bestelendiği şiirler ve bu şiirlerin şairleri 

gösterilmiştir: 
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Tablo1.2.  Makâmlar 

 

MAKAMLAR BESTELENEN NAZIM 

ŞEKİLLERİ 

ŞAİRİ 

ACEM MAKÂMI Gazel Hüdâyî Efendi 

ACEM MAKÂMI Gazel Niyazî Mısrî Efendi 

ACEM MAKÂMI Şuğul  ? 

BAYÂTÎ MAKÂMI İlâhi  Eşrefoğlu 

GÜLİZÂR MAKÂMI Esma zikri ? 

HİSAR MAKÂMI Gazel  Lutfî Efendi 

HÜSEYNÎ MAKÂMI Gazel  Şeyh Nazmî Efendi 

MUHALİF IRAK MAKÂMI Esma zikri ? 

MUHAYYER MAKÂMI Gazel Niyazî Mısrî Efendi 

NEVÂ MAKÂMI Gazel Gafûrî Efendi 

NEVÂ MAKÂMI Gazel Şeyh Yakup Efendi 

NEVÂ MAKÂMI İlâhi Azîzî Efendi 

NEVRÛZ-I 

ACEM MAKÂMI 

Şuğul  ? 

RAST MAKÂMI İlâhi Şeyh Nakşî Efendi 

RAST MAKÂMI Gazel Emîr 

RAST MAKÂMI Gazel Zâtî 

RAST MAKÂMI Gazel Sipâhî Bey 

RAST MAKÂMI Gazel Adlî 

REHÂVÎ MAKÂMI Gazel Nahîfî Efendi 

SABÂ MAKÂMI İlâhi Himmet Efendi 

SABÂ MAKÂMI İlâhi Nakşî Efendi 

SABÂ MAKÂMI Gazel Hüdâyî Efendi 

SÜNBÜLE MAKÂMI Gazel Şeyh Nakşî Efendi 

UŞŞÂK MAKÂMI Gazel  Şeyh İsâ Efendi 

UŞŞÂK MAKÂMI İlâhi Muhyî Efendi 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 ŞARKI MECMUASI’NDA YER ALAN ŞİİRLERİN İÇERİK 

ÖZELLİKLERİ 

2.1. DİNÎ-TASAVVUFÎ UNSURLAR 

2.1.1. Allah 

          Mecmua’da Allah konulu şiirler daha çok tevhid ve münacat olarak 

nitelendirebileceğimiz tarzda şiirlerdir. Metinde Allah’ın birliği, azâmet ve kudreti, 

esması, sıfatı, kesret-vahdet ilişkisi gibi konuların telkin edildiği şiirler karşımıza 

çıkmaktadır. Kelime anlamı itibariyle “fısıldama, dua etme, yalvarma, Allah’a dua 

etme” gibi anlamlara gelen “münacaât”lar da Şarkı Mecmuası’nda yer almıştır. 

            Gafûrî Efendi’ye ait gazelde insanoğlunun günahkârlığına değinilip yaratıcıdan 

af dilenmiştir. Aynı konuyu Himmet Efendi’nin ilâhisinde de görmekteyiz: 

 

                            Keder gitsün olalum śāfį-meşreb 

                            Günehkārız bizi Ǿafv eyle yā Rab 

                                                                                  (Gafûrî Efendi , G.5) 

                            İlāhį žulmet cürmüyle ŧoldum 

                            Nedāmet eyledim estaġfiru’llāh 

 

                            Uyup nefs ile şeyŧāna ķul oldum  

                            Nedāmet eyledim estaġfiru’llāh 

                                                                        (Himmet Efendi, İ.7) 

Şeyh Yakup Efendi ise Allah’ın güzelliğini yüceltmiş ve O’na olan özlemini dile 

getirmiştir: 

                            Cemālüñ fikrine düşdüm İlāhį ġayrıdan geçdüm 

                            Kanad açup saña uçdum tecellį eyle yā Allāh 
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                                                                                         (Şeyh Yakup Efendi, G.6) 

           Mecmua’da ayrıca “Allah’ın en güzel ve en şerefli isimleri” manasına gelen 

“Esmâ-i hüsnâ” zikirlerine de yer verilmiştir. Allah’ın kudretinin ve yüceliğinin 

övüldüğü bu şiirlere Hüdâyî’nin şiirinden örnek verebiliriz: 

 

                            [Ey bu] göñlüm şehrini biñ luŧf ile ābād iden 

                            On sekiz biñ Ǿālemi bir emr ile icād iden 

 

                            Sen Ǿināyet sen hidāyet ķıl Hüdāyį bendeñe 

                            Çünki sensüñ her [murāda] irgürüp irşād iden 

                                                                                        (Hüdâyî, G.16) 

2.1.2. Peygamberler  

2.1.2.1. Hz. Muhammed 

           Na’t, bir şeyi methederek anlatan, özellikle edebiyatımızda  Hz. Muhammed’i 

övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Na’tlar, insanın kendini peygamberde araması ve ona 

olan derin sevgi ve saygısının doruk noktasıdır.  Aşağıdaki  Şeyh Nazmî, Şeyh Lutfî ve 

Şeyh Nakşî’ye ait beyitler na’t örneği olarak gösterilebilir: 

 

                            Ey ḥabįb-i ḥażret-i ḥallāķ-ı Ǿālem Muśŧafā 

                            Eşref-i peyġamberān-ı faḫr-i ādem Muśŧafā  

 

                            ǾĀlem ü ādem senüñle buldılar cümle vücūd 

                           Ǿİllet-i ġāǿiyye sensin ey mükerrem Muśŧafā 

                                                                                      (Şeyh Nazmî Efendi, G.8) 

                                                            

                            Dilüñ gencįne-i rāz-ı İlāhį yā Resūlu’llāh 

                            Cebįniñ maŧlaǾ-ı nūr-ı ke-māhį yā Resūlu’llāh 
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                            Vücūduñ reh-nümā-yı ümmet oldı şerǾ-i tevḥįde 

                            Sen açduñ  ḥażret-i Ḥaķķa bu rāhı yā Resūlu’llāh 

                                                                                        (Şeyh Lutfî Efendi, G.5)  

                                   

                            Nūr-ı źātuñdan žuhūra geldi cümle kāǿināt 

                            Māh-ı enverden münevverdür o rūy-ı gül-Ǿizār 

                                                                                              (Nakşî Efendi, G.10) 

        

            Yukarıdaki beyitlerde Hz.Muhammed’in vasıfları övülmüştür. Aşağıdaki 

dörtlüklerde ise ona karşı duyulan özlem dile getirilmiştir: 

                            ǾAşķuñ derdi göñlümde  

                            Hįç gülmedüm Ǿömrümde 

                            Muḥammed’i seyrümde  

                            Ġāyet göresim geldi 

 

                            Dostum göster yüregi 

                            İşideyüm sözüñi 

                            Ḫāk-i pāye yüzümi 

                            Ġāyet süresim geldi 

                                                            (Azîzî Efendi, İ.6) 

        

 

    Nakşî’ye ait ilahide ise Hz. Muhammed’den “sırr-ı Hudâ” diye bahsedilmiş ve ondan 

şefaat istenmiştir. Aşağıda bu ilahiden bir dörtlük örnek olarak verilmiştir: 
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                              Naķşi-i bį-çāreye ķıl iltifāt 

                             Cānibüñden irüşe feyż-i ḥayāt 

                             Bula taḫt-ı Ǿizzet-i Ǿaşķda ŝebāt 

                            Ķıl şefāǾat bize ey sırr-ı ḫudā 

                                                                       (Nakşî, İ.10 )  

 

2.1.2.2. Hz. İsâ 

 

            Hz. İsâ, elini sürerek hastaları iyileştirmesinden dolayı “Mesih” lakâbını 

almıştır. Edebiyatımızda Hz. İsâ pek çok yönüyle karşımıza çıkar. Nefesiyle körlerin 

gözünü açması, hastaları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, ölmeden göğe yükselmesi, hiç 

evlenmemiş olması gibi pek çok özelliğiyle divân şiirine konu olmuştur. İsâ peygamber 

daha çok “dem (nefes)” kelimesiyle birlikte anılır. Sevgilinin dudağı, can bağışlayıcı 

olması bakımından Hz. İsâ’ya benzetilir. Aşağıdaki beyitte sevgilinin dudağının 

özelliklerinin anılmadıği bir şiirin, sözünde ruh olmayan Mesih gibi olduğu 

söylenmiştir: 

 

                             ŞiǾrinde her kimüñ ki lebüñ vaśfı olmaya 

                             Cānā Mesįḥ-i vaķt ise olmaz sözinde rūḥ 

                                                                                    (Vâlihî, G.51) 

 2.1.2.3. Hz.Yûsuf 

 

           Divân şiirinde adı en çok geçen peygamberlerden biri, Yûsuf peygamberdir.  

Olağanüstü güzelliği ile bilinen Hz. Yûsuf’un adına sevgilinin güzelliğinden 

bahsedilirken değinilir. Hatta sevgili için “Yûsuf-ı sânî” yani “ikinci Yûsuf” denir. 

Edebiyatımızda daha çok terazi ile tartılarak ağırlığınca altın karşısında satılması, rüyâ 

tabirinde bulunması, ay ile güneşin ona secde etmesi, köle iken sultan olması gibi 

özellikleriyle anılır. Bunların yanısıra Yûsuf ile Züleyhâ mesnevîsi Dîvân şairleri için 
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kuşkusuz en önemli kaynaklardan biridir. Hz. Yûsuf şiirlerde “Mâh-ı Kenân” olarak 

nitelendirilir. Aşağıdaki beyitlerde bu ifadenin örneklerini görmekteyiz. Ayrıca 

sevgilinin güzelliğini överken “Yûsuf-ı Sânî” ifadesi de kullanılmıştır. Yine oğluna 

düşkünlüğüyle bilinen Hz. Yakup da anılmıştır: 

                      

                          Muḥįŧį ger ḥayātında olaydı Yūsuf-ı KenǾān 

                            Olurdı ḥüsnine nisbet bunuñ ol Yūsuf-ı ŝānį 

                                                                                              (Muhîtî, G.58) 

 

                            Bugün Yūsuf gibi Mıśr-ı melāḥat içre ey ḫˇāce 

                            Ķul oldum bir cevāna nāmına şįrįn-zebān dirler 

                                                                                        (Husâmî, G.90) 

                             

                             Fürķatde ķoduñ bendeñi sulŧānum unutma 

                            YaǾķūbuñı ey Yūsuf-ı KenǾānum unutma 

                                                                                              (‘Ulvî, G.103) 

              

                            Görse bu ḥüsn ile seni ey Yūsuf-ı bahā 

                            Zühd ü śalāḥa śūfi ide tevbe-i naśūḥ 

                                                                                      (Vâlihî, G.51) 

 

                             Pįr-i Ǿazįz-i Mıśr-ı vücūd itdi intiķāl 

                            Mįr-i cevān-ı çāpük-i Yūsuf-nažįri gör 

                                                                                         (?, G.11) 
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2.1.2.4. Hz. Mûsâ 

 

         Pek çok mucizesiyle bilinen Hz. Mûsâ, Dîvân şiirinde, Allah ile konuşması, 

asasının ejderha olabilmesi ve Yed-i Beyzâsı ile yer almıştır. Mûsâ peygamber elini 

koynuna sokup çıkardığında bembeyaz olurdu. Bu mucizesine Yed-i Beyzâ (beyaz el) 

denirdi. Ayrıca Tûr dağında Allah ile buluşması da şiirlere konu olmuştur: 

                            Ene’llāh didi Mūsāya şecerden 

                            Ene’l-Ḥaķ dise tıñmayuz beşerden 

                                                                             (Hazreti Şeyh, İ.17) 

         Mûsâ peygamber kendisine inananlarla birlikte Allah’ın davetiyle Tûr Dağı’na 

çıkmıştır. Hz. Mûsâ bu dağda Allah’ı görmek istemiş ancak Allah’ın dağa tecelli ettiği 

anda dağ paramparça olmuştur. Edebiyatımızda Tûr Dağı insanın maddi yapısı 

anlamında kullanılır ve Allah’ın varlığı ile bu yapı yok olur (Pala, 2000. s. 401). 

Nitekim aşağıdaki dörtlükte de şairin, Allah’ın nuruyla bedenini Tûr Dağı gibi 

paramparça  etmesi, böylelikle  bu aşkla aklını kaybetmek istemesi dile getirilmiştir: 

                            Maḥż-ı luŧfuñla cān[ı] nūr eyle 

                            Ķalb-i vįrānum pür-sürūr eyle 

 

                            Nūr-ı Ǿaşķuñla cismi Ŧūr eyle 

                            Olalum dāǿim Ǿāşıķ-ı şeydā 

                                                                         (Nakşî, İ.8) 

2.1.2.5. Hz. Nûh 

 

          Edebiyatımızda tûfan ve gemi sözcükleriyle yer bulan Nûh peygamber,  İkinci 

Âdem olarak anılır. Çünkü tufandan sonra insanlık, Hz. Nûh’un üç oğlundan 

çoğalmıştır. Dîvân şiirinde âşığın gözyaşları için tûfan benzetmesi yapılmaktadır. Âşık 

ise bu tûfanda hayatta kalmaya çalışan Nûh peygamberdir. Ayrıca Hz. Nûh’un bin yıl 

yaşadığı düşünülmektedir. Aşağıdaki beyitte şair, sevgilinin dudağını ruhun gıdası, ona 
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kavuşmayı hayat olarak betimlerken ondan ayrı geçirdiği zamanı Nûh’un ömrüne 

benzeterek bu duruma işaret etmiştir: 

 

 

                          Vaśluñ ḥayāt u būse-i laǾlüñ ġıdā-yı rūḥ 

                          Ammā zamān-ı fürķatüñ eyyām-ı Ǿömr-i Nūḥ 

                                                                                              (Vâlihî, G.51) 

2.1.2.6. Hz. Uzeyir  

 

           Hz. Uzeyir’in peygamber olup olmadığı konusunda Kur’an-ı Kerîm’de kesin bir 

bilgi yoktur. Ancak  yüz senelik bir ölümden sonra tekrar diriltildiğinden bahsedilmiştir. 

Uyandığında kemikleri kalmış olan eşeğinin Allah tarafından tekrar diriltildiğine şahit 

olur. Edebiyatımızda diğer peygamberler kadar yer bulmayan Hz. Uzeyir ve eşeği 

aşağıdaki beyitte anılmıştır. Şair, sevgilinin dudağının diriltici özelliğini inkâr eden 

rakibe, Uzeyir’in eşeğinin çürümüş kemikten tekrar diriltilmesini şahit göstermiştir: 

                         İnkār iderse laǾlüñüñ iḥyāsına raķįb 

                         Yiter güvāh Ǿažįm-i remįm-i ḫar-ı ǾUzeyr 

                                                                                    (Celâl Bey, G.41) 

2.1.2.7. Hz. İbrâhîm 

 

                       Edebiyatmızda onunla ilgili pek çok efsane söz konusudur. Göklerin ona 

açılması, arzın tabakalarını seyretmesi, günah işleyenlere beddua etmesi vs. bu 

özellikleri arasında sayılabilir. Dîvân şiirinde sevgilinin yanağı ateş olduğunda âşık 

İbrâhîm olmak ister. Bazen de sevgilide İbrahîm’in özellikleri var gibi gösterilir. 

Samimi dost anlamındaki  “halîl” kelimesi İbrâhîm peygamberin lakabıdır. Âzer ise Hz. 

İbrâhim’in babasıdır. 
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N’eylesün olmayıcaķ sįne-i śūfįde śafā 

Secde-i ḫāne-i bünyād-ı Ḫalįl[i] Âzer 

      

                                                                                (Fedâyî, G.66) 

2.1.3. Dört Halife 

        Türk edebiyatında Hz. Peygamber’in vasıflarının anlatıldığı manzumelerin 

ardından dört halife için de yazılan övgü manzumelerinin bulunması, çehâr-yârı güzîne 

verilen değeri göstermektedir. Hilafet yolunu devam ettiren ve bu yolu güzel 

ahlâklarıyla süsleyen bu dört dost, Türk edebiyatının da önemli temalarından birini 

oluşturmaktadır (Kurt, 2015, s.107-126). Aşağıdaki dörtlükte şefaat dilenirken dört 

halife de zikredilmiştir: 

   

Çār-yārüñ āl ü aśḥābuñ içün 

Cümle etbāǾ ile ensābuñ içün 

Ümmet [ü] Ǿuşşāķ [u] aḥbābuñ içün 

Ķıl şefāǾat bize ey sırr-ı Ḫudā 

                                                                    (Nakşî, İ.9) 

 2.1.4. Dinî ve Tasavvufî Şahsiyetler                                   

2.1.4. 1. Hz. Zubeyir b. Avvam 

 

         Hz. Zubeyir, Hz. Muhammed’in halasının oğlu olup ilk Müslümanlardandır. 

Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Cesareti ve kahramanlığı ile tanınmıştır: 

                         Rūz-ı veġāda rāhber-i ḫānedān iken 

                         Meǿyūs-ı raḥmet olsa n’ola ķātil-i Zubeyr 

                                                                                 (Celâl Bey, G.41) 
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2.1.4.2. Hallâc-ı Mansûr 

 

            Hallâc-ı Mansûr, tasavvuf yolunda ilerleyip “Fenâfillah”a ulaşınca “Ene’l-Hak” 

diyen bir sûfîdir. Kimilerince bu durum yanlış anlaşılarak Allah’a şirk koşmak sayılmış 

kimilerince de bu sırrı açıkladığı için tepki görmüştür. Tüm bunlar neticesinde feci bir 

şekilde öldürülen Mansûr, edebiyatımızda inandıkları uğrunda ölmenin ve her zorluğa 

göğüs germenin sembolü olarak yer alır. Şiirlerde sevgilinin saçı dar ağacına 

benzetildiğinde âşık da Mansûr’a benzetilerek bu dar ağacına asılır. Aşağıdaki beyitte 

de “bir gün Mansûr’a benzeyen korkusuz gönlümüz vahdet âleminde dur diyerek Ene’l-

Hak sırrını açıklar” ifadesiyle Mansûr’un cesaretine gönderme yapılmıştır: 

                             

                              Dostlar bir gün Ene’l-Ḥaķ sırrını ižhār ider 

                            ǾĀlem-i vaḥdetde Manśūr-ı dil-i bį-bākimüz 

                                                                                              (Zâtî, G.82) 

2.1.4. 3. Hızır ve Âb-ı Hayât 

             Hızır’ın âb-ı hayât yani ölümsüzlük suyunu içtiği İskender’e de bu suyu bulmak 

için rehberlik ettiğine inanılır. Peygamber ya da velî olduğu konusunda görüşler vardır. 

Halk inanışında büyük bir yer edinen Hızır, edebiyatımızda da doğruyu ve hayrı 

gösteren bir yol gösterici olarak karşımıza çıkar. Darda kalanların yardımına koşacağı 

inanışı halk tarafından da benimsenmiştir. Aşağıdaki beyitte Hızır’ın hoş kokulu 

kahveyi içemediği için bu hasretle gidip ölümsüzlük suyunu içtiği anlatılmıştır: 

 

                         MuǾanber ķahvesin içmek müyesser olmadı Ḥıżra 

                         Teḥassürden varup içdi anuñçün āb-ı ḥayvānı 

                                                                                                  (Muhîtî, G.58) 

2.1.5. Âyet ve Hadisler 

           Aşağıdaki beyitlerde dipnotta belirtilen âyet ve hadislerden alıntı yapılmıştır: 
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                             Aç idüp nā-merde muḥtāc eyleme 

                            Rabbenā enzil Ǿaleynā māǿide4 

                                                                   (?, K.5) 

 

                            Yā Ǿibāda’llāhi ķūmū vāǾbudū 

                            Ve’źkuruhū fi’l-ġuduvvi ve’r-revāḥ
5 

                                                                      (Hüdâyî,G.17) 

 

                          “Enbata’llāhu nebāten ḥasenen”6 yazdı ḫaŧuñ 

                            Ḫaŧ-ı yāķūt ile ser-çeşme-i ḥayvān üzre 

                                                                         (Rahmî, G.26) 

 

                           Āfitāb-ı śubḥ-ı mā evḥā
7
 ḥabįb-i kibriyā 

                           Māh-ı tāb-ı şāh-ı ev ednā resūl-i kibriyā 

                                                                                (Nahîfî, İ.13) 

 

                          Muśḥaf-ı ḥüsnüñde yazmış ķul hüva’llāh
8
 āyetin 

                          Gel inanmazsañ gir oķu mekteb-i Ǿirfāna baķ 

                                                                                (? , G.17) 

 

                            Ķaśd ile NevǾiyā seg-i dildār eylemiş 

                            İşitmedüñ mi “men Ǿarefe’n-nefse ķad Ǿaref”
9
 

                                                                                  (Nev‘î, G.65) 

                                                 

 
4
 Māide, 5/114, “Rabbimiz bize gökten yemek indir.” 

5
 “Ey Allah’ın kulları kalkın ve ibadet edin, sabah akşam Allah’ı zikr edin.” (Araf Suresi, 7/205. ayete 

gönderme yapıldığı düşünülmektedir.) 
6
 Âl-i İmran, 3/37,  “Onu en güzel şekilde yetiştirdi.” 

7 Necm, 53/10 
8
 İhlas, 112/1 

9
 “Nefsini bilen Rabbini de bilir.” (Hadis-i Şerif) 
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    Ḫalķa ḫalķa śalınan kākül mi yā ḥablü’l-metįn
10

 

    Sūre sūre yazılanlar ḫaŧ mıdur Ķurǿān mıdur 

                                                                                (Niyâzî, G.9) 

2.1.6. Ramazan  

Edebiyatımızda ramazan çokça işlenen konuladardan biridir. Aşağıdaki beyitte 

ramazan ayı selamlanmıştır: 

 

Yā Ḥannān  yā Mennān  yā Sulŧān  yā Subḥān  

Merḥaben merḥaben yā şehra’ś-śıyām 

                                                                                (?, Ş.1) 

 

2.1.7. Kadir  Gecesi  

  Aşağıdaki beyitte Necâtî sevgilinin saçından yola çıkarak gecesini Kadir 

gecesine benzetmiştir. 

Zülf ü ruḫı Ǿuşşāķına kim diye Necātį 

Kim düni Ķadir gicesi bayrām degüldür 

                                                                                  (Necâtî, G.28) 

                                                                              

 2.1.8. Kâbe 

            Tasavvufta Kâbe, gönül anlamında kullanılır. İlahî aşk gönülde ortaya çıktığı 

için ve gönül Allah’ın evi olduğu için bir benzerlik kurulur. Edebiyatımızda sevgi, 

güzellik ve özellikle kavuşmayı anlatmak için kullanılır. Ayrıca sevgilinin yüzü de 

Kâbe’ye benzetilir. Çünkü âşık orada dolaşırsa Kâbe’yi tavaf etmiş  gibi olmaktadır. 

Aşağıdaki beyitte sevgilinin köyü varken Kâbe’ye de Medîne’ye de ihtiyaç olmadığı 

ifade edilmiştir: 

                            Rūyuñ var iken cāna ne mescid nice ķıble 

                                                 

 
10 “Zira o Allah’ın en sağlam ipidir.” Hadis-i Şerif (Tirmizi, Fezailü’l-Kur’an, 14) 
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                            Kūyuñ var iken baña ne KaǾbe ne Medįne 

                                                                                (Zâtî, G.86) 

          

    Aşağıdaki beyitte ise sevgiliye kavuşmak Kâbe ile anlatılmıştır. Bu ümitle aşk ihrama 

benzetilmiş ve âşık bu ihramı giymiştir: 

                

                            KaǾbe-i vuślatda Ǿuryān olmayan sürmez śafā 

                            Ol ümįde Ǿaşķ iḥrāmın ŧutunduķ yaluñuz  

                                                                                  (Zâtî, G.83) 

            Aşağıdaki beyitte ise susamışların ancak zemzem ve Kâbe’nin hoş suyuyla suya 

kandıkları ifade edilerek yine özlem duygusu ifade edilmiştir: 

 

                         Teşne-i yādına sįmāları ķıldı sįr-āb 

                         Çeşme-i zemzem ile āb-ı zülāl-i KaǾbe 

                                                                                (Fidâyî, G.68) 

          Kâbe özleminin dile getirildiği aşağıdaki beyitte ise Kâbe’ye gitmeyi arzulayan 

kişilerin ömrün son bulup ölümün yetişmesiyle yollarda kaldıkları anlatılmıştır: 

                          Yollarda ķalur rāh-rev-i KaǾbe-i maķśūd 

                         ǾÖmr  āḫir olur mevt irişür zād yetişmez 

                                                                                    (Bâkî, G.69) 

 2.1.9. Cennet-Cehennem 

           Cennet dîvân edebiyatında genellikle sevgilinin sarayı, bahçesi, mahallesi kısaca 

yaşadığı yerdir. Güzel yerler anlatılırken de cennet ifadesi kullanılır.  Edebiyatımızda 

tamu, cahîm ve dûzah ifadeleriyle de anılan cehennem ise daha çok âşığın çektiği 

ayrılık acısını ifade etmek için kullanılmıştır. Aşağıdaki ilk beyitte de sevgiliyle 

kavuşmak cennete, ayrılık ateşi ise cehenneme benzetilmiştir. Bâkî’ye ait beyitte ise 

âşıkların, sevgilinin köyü varken, cenneti istemedikleri ifade edilmiştir: 
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                         Cennet degül mi yār ile vuślat didükleri 

                         Dūzaḫ degül mi āteş-i ḥasret didükleri 

                                                                                      (Nev‘î, G.71) 

                         Ķāmet-i yār dururken n’idelüm ŧūtįyi 

                         Kūy-ı dilber var iken cennete māyil degülüz 

                                                                                      (Bâkî, G.71) 

 2.1.10. Kevser ve Tûbâ  

        Kevser; cennet suyu, şarabı olarak bilinir. Baldan tatlı olarak bilinen kevser, 

edebiyatımızda sevgilinin dudağını anlatmak için kullanılır. Aşağıdaki Latîfî’ye ait 

beyitte  sevgilinin tatlı dudağı kevser kadehine benzetilmiştir. Muhyî’ye ait beyitte ise 

“sevgilinin güzelliğini görüp saf kevserinden içenler taze bir can bulmuş gibi olur.” 

denmiştir: 

                             Ey ḥūr meclisüñ ile firdevs-i enver it 

                             Şįrįn lebüñle sāġarımuz cām-ı Kevŝer it 

                                                                                     (Latîfî, G.79) 

                            Görenler ḥüsnüñi cānā budur ḥūr-ı cinān dirler 

                            İçenler Kevŝer-i nābuñ bulurmış tāze cān dirler 

                                                                                                   (Muhyî,G.89) 

         Cennette olduğu kabul edilen Tûbâ ağacı, efsanevî bir ağaçtır ve edebiyatımızda 

gölgesi ve boyu ile anılır. Sevgilinin boyu Tûbâ’ya benzetilir. Aşağıdaki beyitte, 

sevgilinin dudağı Kevser’e benzetilirken boyu da Tûbâ’ya benzetilmiştir: 

 

                            Kāfirem cennet-i aǾlāya virürsem işigin 

                           Yine bir ķāmeti Ŧūbā lebi Kevŝer sevdüm 

                                                                                              (Hayretî, G.102) 
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2.1.11. Rind ve Zâhid 

           Dîvân şiirinde rind, şairin; zâhid, ham sofunun kimliğidir. Dîvân şairleri, nasıl bir 

hayat yaşarsa yaşasınlar dünya işlerine kıymet vermez görünmek isterler ve zâhidden 

hiç hoşlanmazlar. Çünkü zâhid her durumu haram sayar ve ona göre her şey günahtır.  

 Zâhid, kendisini dünyadan çeken ve dinî hayata veren ahirete yönelen kişiler için 

kullanılan bir tâbirdir. Kur’an-ı Kerîm’de ise tek bir yerde,Hz. Yusuf’un satılması 

konusunda geçen bu kelime onun satılması konusunda insanların rağbetsiz olduğunu 

gösteren bir manaya sahiptir. Ethem Cebecioğlu Zâhid’i şu şekilde sınıflandırmıştır: 

1.Dünyadan yüz çevirmek. 2. Halktan yüz çevirmek. 3. Haram ve şüphelilerden üz 

çevirmek. 4. Helâllerden yüz çevirmek.( helâl konusunda bile perhizkâr olmak) 

(Cebecioğlu, 2014, s.539) 

 Rind, dîvân şiirinde mazmûn olarak ele alınır onun katında üzüntü neşe aynıdır. 

Rindlik kalenderilikten ziyade bohemlik olarak düşünülebilir. Dîvân şairi kendini rind 

olarak değerlendirir. Ona göre dünyanın pul kadar değeri yoktur. Hayatında hiç içki 

içmeyen şairler dahi genellikle meyhâneden, içki ve sâkîden bahsederler. Okuyucuda 

rindâne bir yaşam sürüyor izlenimi vermek isterler (Pala,2000, s. 330). 

           Rind, şekil kaygılarından uzaktır ve hoşgörü sahibidir. Dünyaya sırt çevirmediği 

gibi dinine de bağlıdır. “Allah affedicidir ve beni bağışlayacaktır.” düşüncesiyle dış 

görünüşte aldırmaz görünse de iç dünyasında dinin gereklerine uymaktadır. Zâhid ise 

işlerini akıl ve hesapla yapan, nefsini her daim ön planda tutan ve dünyadaki amelleri 

karşılığında ahirette cennet uman, dindar geçinen fakat fırsat bulduğunda günah 

işlemekten çekinmeyen bir anlayıştadır. 

           Aşağıdaki beyitlerde gönül Kabe’sini temiz tutmanın Kabe’yi tavaf etmekten 

daha efdal olduğu vurgulanmış, kuru ibadettense gönül ehli olmanın önemi zâhide 

telkin edilmiş ve zâhidin ne kadar çalışırsa çalışsın umduğu mertebelere gelemeyeceği 

hatırlatılmıştır: 

                          

                          SaǾy idüp eyle ŧavāf ḥarem-i KaǾbe-i dil 

                         Zāhidā isterseñ ķılmaġa ḥayyü’l-ekber 

                                                                                              (Fidâyî, G.67) 
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                         Ser-menzil-i maķśūda irer cümleden evvel 

                         Ol mertebeye saǾy ile zühhād yetişmez 

                 

                                                                                   (Bâkî, G.69) 

2.1.12. İrem 

         Şeddâd’ın cennete nazîre olarak yaptırdığı oldukça güzel olan bu bahçe 

edebiyatımızda “yalancı cennet” anlamına gelir. Ayrıca cennete benzetilmek istenen 

bağları, rengarek çiçekleri, sevgilinin olduğu yeri, gezindiği bahçeyi anlatmak için 

kullanılır. Aşağıdaki beyitte sevgilinin yanağı sonbaharın uğramadığı bir İrem 

bahçesine benzetilmiştir: 

 

                         Ya İrem gülzārıdur ḫaddüñ ḥazān olmaz müdām 

                         Ya leŧāfet cūy-bārıdur ḫas ü ḫāşāki yoķ 

                                                                                            (‘Alî Çelebi, G.61) 

 2.2. DİN DIŞI UNSURLAR 

 2.2.1. Mitolojik Unsurlar 

 2.2.1.1. Behrâm ve Erdeşir 

 

           Sâsâniyân sülalesinden İran padişahlarından olan Behrâm, insanların ve devlerin 

zararlarını ortadan kaldırmak için mücadele eden, kötülerin ve hata yapanların 

cezalandırılmasını sağlayan bir güç olarak algılanır (Yıldırım, 2008, s.146). 

          Erdeşir ise egemen olduğu dönemde Sasani hanedanını kurup siyasal hayatı 

güçlendirmiş, dinî değerlerin yanı sıra bilimsel gelişmeleri de desteklemiştir. Ayrıca 

Zerdüşt dininin yayılmasını sağlamıştır. Bu nedenlerle yaşadığı dönem İran’ın en parlak 

çağlarından biri olarak kabul edilir (Yıldırım, 2008, s, 290). 
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           Aşağıdaki beyitte Behram’ın gûr yani yaban eşeği avına merakından dolayı 

“Behrâm-ı Gûr” olarak anılmasına gönderme yapılmıştır. Behram yine bir av esnasında 

yaban eşeğini kovalarken çukura düşüp ölmüştür. Zaten gûr kelimesi mezar, çukur 

anlamına da gelmektedir: 

 

                               Behrām-ı vaķti gūra yitürdi bu teşnegāh 

                               Var işigine ḫidmet-i Şāh Erdeşįri gör 

                                                                                          (?, G.11) 

2.2.1.2. Rüstem 

         Şehnâme’de adı geçen ünlü İran kahramanıdır. Akıl ile cesaretini birleştirerek 

İran’ın en ünlü milli kahramanı olmuştur. Kelime anlamı da “uzun boylu, iri yapılı ve 

güçlü”dür. Rüstem yaptığı büyük kahramanlıklar sayesinde zamanla mitolojik bir 

kahramana dönüşmüştür. Yedi yüz batman ağırlığındaki gürzü, güçlü kemendi, yıldırım 

gibi hızlı atı ve eşsiz zırhı ile meşhurdur (Yıldırım, 2008, s. 593). Edebiyatımızda 

gücüyle sık sık yer bulmuştur. Aşağıdaki beyitte ise sevgilinin gamzesiyle âşığı 

katletmesi, Rüstem’in okuyla güçsüz birini öldürmesine benzetilmiştir: 

 

                         Çeşmüñ şu resme Ǿāşıķı ġamzeñle ķatl ider 

                         Bir nā-tüvānı tįġ ile śan Rüstem öldürür 

                                                                                       (Bâkî, G.48) 

2.2.1.3. Simurg ve Kaf  Dağı  

 

          Simurg diğer adıyla Anka, İran mitolojisinden edebiyatımıza girmiş, divân 

şiirinin başlıca mitolojik kuşlarından biri olan efsanevi bir kuştur.  Simurg ulaşılmaz 

oluşu ile sevgiliye benzetilir. Avlanması mümkün değildir ve yaşadığı yer de Kaf  

Dağı’dır. Aşağıdaki beyitte “eğer bedenini fakirlik ve yokluk telef ederse sen Kaf 

Dağı’ndaki Simurg’tan  başkasına avuç açma” denilerek Simurg kuşunun 

edebiyatımızda gönül tokluğuyla anılmasına dikkat çekilmiştir: 
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                                  Naķd-i vücūduñ eylese faķr u fenā telef 

   Sįmurġ-ı Ķāf-ı himmet olup açma ġayre kef 

                                                                                        (Nev ‘î,G. 63) 

 2.2.1.4. İskender 

 

         Kültürümüzde iki tane İskender’den bahsedilir. Önceleri genellikle hayatları, 

yaşadıkları çevreler ve başarıları itibariyle bu kişiler aynı kişi sanılmıştır. Oysaki 

İskender-i Zülkarneyn hakkında Kur’an-ı Kerîm’de bilgi verilmiştir.  Diğeri ise Yunan 

kaynaklarından öğrendiğimiz Büyük İskender olarak da bilinen İskender-i Yunanî’dir 

(Pala, 2000, s. 212). 

           Divân şiirinde İskender fetihleriyle anılmıştır ve pek çok konuda ondan 

bahsedilmiştir. Aşağıdaki beyitte ise İskender gibi bir er kişi yokken pek çok gencin 

yaşlı bir kadına benzetilen dünya tarafından suya götürülüp susuz getirildiği 

anlatılmıştır: 

                          Sikender deñlü bir er yoġ iken nev-cevānānı 

                          Śuya iltüp bu dehr-i pįre-zen śuśuz getürmişdür 

                                                                                                (Zâtî, G.54) 

2.2.1.5. Dârâ 

 

          İrân hükümdarlarındandır ve bu kelimenin sözlükteki karşılığı hükümdar 

anlamına gelmektedir. Dârâ, Büyük İskender ile savaşmış ve bu savaşta ölmüştür. 

Şehnâme’nin başlıca kahramanlarından biri olan Dârâ, İskender’in hilesi sonucunda 

zehirlenerek öldürülmüştür. Edebiyatımızda ihtişam ve ululuk sembolü olarak anılır. 

Aşağıda, “Kânûnî Mersiyesi”nden alınan beyitte Bâkî, Kânûnî için “Doğrusu şu ki; O, 

kutlu emellerin ve yüce makamların süsü ve bezeği idi; başında İskender’in tâcını 

taşıyan ve her bir askeri Dârâ (gibi güçlü) olan bir pâdişahtı.” demiştir: 
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                              Ḥaķķā ki zįb ü zįnet-i iķbāl ü cāh idi 

                            Şāh-ı Sikender-efser ü Dārā-sipāh idi 

                                                                                       (Bâkî, T.1) 

 2.2.1.6. Cem 

 

            İran’da hüküm süren Pişdâdî sülalesinin  dördüncü ve en büyük hükümdarı olan 

Cem, Cemşâsp, Cemşîd ve Cemşîdûn adlarıyla bilinen Cem, Persler tarafından adil, tek 

tanrı inancına sahip, olgun ve ahlâklı insanları seven bir hükümdar olarak kabul edilir 

(Yıldırım, 2008, s.204).İran mitolojisine göre bin yıl yaşadığı düşünülen Cem, İran 

hükümdarlarındandır. Yakışıklı ve şanı yüce padişahlar anlatılırken Cem, sıfat olarak 

kullanılır. Bizim edebiyatımızda zevk ve eğlence sembolü olarak adı ve “câm”ı sıkça 

kullanılmıştır. Şiirlerde karşımıza iktidar ve ululuk sembolü olarak çıkar. Aşağıdaki 

beyitte de “Aşk şarabının kadehiyle Cem değil miyiz?” denilerek Cem’e gönderme 

yapılmıştır: 

                         Cām-ı şarāb-ı Ǿaşķuñ ile Cem degül miyüz 

                         Bezm-i ġamuñ śafāsına ḫurrem degül miyüz 

                                                                                                      (Necâti, G.72) 

2.2.2. Aşk Kahramanları 

2.2.2.1. Leylâ ve Mecnûn  

 

         İslâm edebiyatlarında mesnevi konusu olmuş bir aşk hikâyesidir. Hikâyedeki 

kahramanların gerçekte yaşamış kişiler olduğu sanılmaktadır. Türk edebiyatında da çok 

sayıda şair bu hikâyeyi işlemiştir. Bunun dışında şiirlerde Leylî (karanlık, gece) ve 

Mecnûn (deli, aşk çılgını)  kelimeleri üzerine birtakım sanatlar yapılmıştır. Leylâ 

sevgilinin saçını, Mecnûn ise âşıklığı ifade etmek için kullanılmıştır. Aşağıda  yer alan 

beyitlerde de sevgiliden söz ederken Leylâ’ya, âşığın aşkının büyüklüğünden 

bahsederken de Mecnûn’a gönderme yapılmıştır: 
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                            Öyle Mecnūnam ki Leylā bend-i zencįrümdedür 

                            Eylerüm Ǿaşķuñda ammā cān fedā bilmem nedür 

                                                                                                     (Sezâyî, İ. 10) 

     

                            ǾAşķuñ ile çıķmadılar başa ey Leylį-ḫırām 

                            Niçe Mecnūn-veş ol daǾvāda çoķ lāf itdiler 

                                                                                              (Âşkî, G. 39) 

 

                           Nesįm-i kūy-ı Leylādan ḥayāt-ı cāvidān bulmuş 

                          Görüñ şol derd esįri Ķays-ı nā-şād olmasun göñlüm 

                                                                                                         (Nev‘î, G. 73)       

 

                        

                             Ḫāl-i Mecnūnı añup aġladıġum 

                            Derd-i dilden şikāyet olmaz mı 

                                                                                                  (Emrî, G. 80) 

2.2.2.2. Hüsrev / Ferhâd / Şîrîn  

         İran edebiyatı mesnevî konuları arasında önemli bir yer tutan bu hikâye, Dîvân 

edebiyatında da işlenmiştir. “Hüsrev ü Şîrîn” olarak da bilinir. Edebiyatımızda Hüsrev 

kelimesi, padişah, hükümdar anlamlarıyla sevgiliyi ve kudreti; Şîrîn ise tatlı anlamıyla 

sevgilinin dudağını anlatırken kullanılmıştır. Aşağıdaki beyitlerde şîrîn kelimesi dil 

anlamındaki zebân kelimesiyle birlikte zikredilmiştir: 

 

                               Ķul etmiş şāh u dervįşin bugün bir nev-cevān sevdüm 

                              Niçe ḫusrevleri Ferhād ider Şįrįn-zebān dirler 

                                                                                               (Meylî, G.46) 
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                                İderken būsesine naķd-i cān olmaķda ġarrālıķ 

                                Lebini luŧf idüp Ferhāda Şįrįn virdi ḥelvālıķ 

                                                                               (‘Izârî Çelebi, G.40) 

 

                              Uġurlar ŧaŧlu diller Ǿaķlını erbāb-ı Ǿirfānuñ 

                              Senüñçün bir şeker-leb Ḫusrev u Şįrįn-zebān [dirler] 

                                                                                                (Bedî‘î, G.47) 

 

                             Seni cānā melāḥat mülkinüñ şāh-ı suḫandānı 

                             Ķul itmiş Ǿālemi bir Ḫüsrev-i şįrįn-zebān dirler 

                                                                                           (Nev‘î, G.92) 

 

2.2.2.3. Vâmık u Azrâ 

            İrân ve Türk edebiyatlarındaki klasik mesnevî konularından biridir. Bu hikâyeyi 

farklı kılansa ilk defa bir aşk mesnevîsinin kahramanlarının birbirine kavuşmasıdır. 

Romantik ve epik özellikler gösteren bu mesnevîde yer alan cinli perili ögeler Binbir 

Gece Masalları’nı anımsatmaktadır (Pala, 2000. s. 407).  

 

                         Minnet Ḫudāya geldi yitişdi bu ŧıfl-ı dil 

                         Mecnūn u Vāmıķ olmadılar pįr-i nā-ḫalef 

                                                                                     (Nev‘î, G.63) 

2.2.2.4. Cemşîd ü Hurşîd 

 Doğu edebiyatlarında mesnevî konusu olan klasik aşk hikâyelerinden biridir. 

Hamse ve mesnevî geleneklerinin etkisiyle bizim edebiyatımızda da sevilen ve işlenen 
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bir konu olmuştur. Aşağıdaki beyitte Hurşid kelimesi güneş anlamıyla kullanılmış; aynı 

zamanda hikâyeye gönderme yapılmıştır: 

 

                            Ḥüsnüñe kim dirse ey māh āyine 

                           Varmasun Ḫ ˇurşįd olursa ayına 

                                                                                                  (Zâtî, G. 88) 

2.3. TARİHÎ ŞAHSİYETLER 

2.3.1. Mahmûd ve Ayâs  

             Gazneli Mahmud ve kölesi Ayâs’tır. Bir rivayete göre bir gece Sultan Mahmud 

neşe ile eğlenmiş ve kendinden geçecek raddeye gelmiştir. Bu hâl ile adamlarına 

Ayâs’ın saçlarını kesmelerini emreder. Ayâs itiraz etmez ve saçları kökünden kesilir. 

Ertesi gün durumu gören sultan şaşırır ve büyük pişmanlık duyar. Bir daha da içki 

içmemeye yemin ve tövbe eder. Bu hikâyeden dolayı Ayâs edebiyatımızda “zülüf” 

kelimesi ile birlikte anılır. Şairler, aşağıdaki örnekte olduğu gibi kendilerini Ayâs’a, 

sevgililerini de Mahmut’a benzetirler. Böylece ihâm-ı tenasüp sanatı yapmış olurlar 

(Pala, 2000, s. 47). 

 

                         Mülk-i cihān içinde ben de Ayās gibi 

                         Ġāyet de ḫāś olurdum olsam ġulām-ı Maḥmūd 

                                                                                              (Zâtî, G.53) 

2.4. DİĞER UNSURLAR 

2.4.1. Kahve 

           Bizim kültürümüze 1517 yılında giren kahve, halk arasında pek çok faydasıyla 

ünlenmiştir. Sultan IV. Murat’ın yasakladığı kahve, az da olsa dîvân şiirinde kendine 

yer bulmuştur. Mecmua’da yer alan Beliğî Çelebi’ye ait kahve üzerine övgülerin yer 

aldığı şiir, konu olarak Mecmua’daki en farklı şiir olarak gösterilebilir.  Gazelde kahve 

çoğu kez şarapla karşılaştırılmış; şarap kadar alımlı olmasa da, sıcak ve pişmiş olması 

gibi özellikleriyle şaraptan üstün tutulmuştur: 
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                            Ķahvenüñ bāde-i gülgūn gibi yoķdur ānı 

                            Isıcaķdur o ķara yüzlünüñ ammā ķanı 

 

                            Puḫtedür gördi iken bāde gibi ḫām degül 

                            Şeyḫ-i şehrüñ bu ki bir pāre ıśındı cānı 

 

                            Mıśr u Şām u Ḥalebi gezdi gelicek Rūma 

                            Ayaġın aldı şarābuñ o cihān fettānı 

 

                            ĶāŧıǾ demdür anuñla dimeñüz dem olmaz 

                            Kāse kāse içelüm n’olsa gerekdür ķanı 

 

                            Naķda māǿil olup ortada gezer aķçeleşür 

                            Bilmezem ķahbe midür ķahvecinüñ oġlanı 

 

                            Miśli mânendi mi var müşteri ķızdurmaķda 

                            Isıcak yüz göricek her kişi ister anı 

 

                            Söyle ol rū-siyehüñ baña ne keyfiyyeti var 

                            Ey Belįġį aķıdur ayaġına yār anı 

                                                                               (Beliği Çelebi, G.93) 

2.4. ATASÖZLERİ VE DEYİMLER 

             Aşağıdaki beyitlerde “Herkes çektiğini bilir.” atasözüne ve “Suya götürüp susuz 

getirmek” ,“defterini dürmek” ve “yüz vermek” deyimlerine rastlanmıştır: 

 

                             Sen benüm çekdügüm ne bilürsin 

                            Her kişi çekdügin bilür şāhum 

                                                           (?, K.9 ) 

               

                            Sikender deñlü bir er yoġ iken nev-cevānânı 

                            Śuya iltüp bu dehr-i pįre-zen śuśuz getürmişdür 
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                                                                                           (Zâtî, G.54) 

 

                            Gel ey Laŧįfi defterüñi dürmeden felek 

                            Dįvāne olma şiǾrüñi dįvān [ü] defter it 

                                                                                    (Latîfî, G.79) 

 

    Kimseye yüz virmez oldı gibi mirǿāt-ı murād 

    Ķanda baķsam baña beñzer niçe yüz biñ nā-ümįd 

                                                                                (‘Alî, G.57) 

              Kızıl elma, Osmanlı Türkleri tarafından Roma’ya verilen addır. Roma 

Hristiyanlık âleminin merkeziydi ve buradaki St. Pierre kilisesinin kubbesi ise kızıl 

renkli bakırdan bir malzeme ile kaplıydı. Buradan hareketle kızıl elma ifadesi 

fethedilebilecek en zor nokta anlamında kullanılır olmuştur (Pala, 2000, s. 245). 

Firengistan ise Müslüman olmayan ülkeler için kullanılan bir kelimedir.  Aşağıdaki 

beyitte sevgilinin yanağı, rengi ve ulaşılmasının zorluğu nedeniyle kızıl elmaya 

benzetilmiştir. Her ne kadar deyim ya da atasözü diyemesek de şairin üslûbundan “kızıl 

elma Firengistandadır” ifadesinin sıkça kullanılabilen bir söz kalıbı olduğunu tahmin 

etmekteyiz: 

                         Ḫadd-i rengįn zįr-i zülf ü ḫaŧŧ-ı müşk-efşāndadur 

                         Nitekim dirler ķızıl elma Firengistāndadur 

                                                                                  (‘Alî Çelebi, M.4) 

2.5. EDEBÎ SANATLAR 

 Şarkı Mecmua’sındaki şiirlerde kullanılan edebî sanatlardan bazı örnekler 

aşağıya alınmıştır: 

Ḫalķa ḫalķa śalınan kākül mi yā ḥablü’l-metįn11 

                                                 

 
11

 “Zira o Allah’ın en sağlam ipidir.” Hadis-i Şerif (Tirmizî, Fezailü’l-Kur’an, 14) 
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Sūre sūre yazılanlar ḫaŧ mıdur Ķurǿān mıdur 

                                                                     (Niyâzî, G.6) 

Olmışuz ehl-i fenā Ǿizzete māyil degülüz 

Faķrla faḫr iderüz12 niǾmete māyil degülüz 

                                                                          (Bâkî, G.69) 

 

                  Yukarıdaki ilk beyitte “hablü’l-metin”  ifadesiyle dipnotta belirtilen hadisten 

alıntı yapılarak iktibas sanatı yapılmıştır. İkinci beyitte ise “fakr ile fahr ideriz” 

denilerek dipnotta belirtilen hadis hatırlatılmıştır. 

                     

                        Ķulıyuz dünyede bir sįm-tenüñ ey ḫˇāce 

Māle meyl eylemezüz rifǾata māyil degülüz 

                                                   (Bâkî, G.69) 

  Yukarıdaki beyitte aynı kökten gelen “meyl” ve “mâyil” sözcükleri kullanılarak 

iştikak sanatı yapılmıştır. 

  

Miyānuñ rişte-i cān mı gümiş āyįne mi sįneñ 

Bināgūşuñla mengūşuñ gül ile jāledür gūyā 

                                                                    (Bâkî, G.14) 

Yukarıdaki beyitte ise teşbih sanatının güzel bir örneğini görmekteyiz. Beyit 

benzetmeler üzerine kurulmuştur: Sevgilinin beli can ipliğine, göğsü gümüş aynaya, 

kulak memesi güle ve kulağındaki küpesi de çiğ tanesine benzetilmiştir. 

  

Şu deñlü bį-kes olmışdur ki Źātį ölicek anı 

Bulutlar śu ķoyup bārān yuyup yiller götürmişdür 

                                                 

 
12

  “Fakirlik benim iftihar vesilemdir.” Hadis-i Şerîf (Aclûnî, 2/87) 
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                                                                          (Zâtî, G.54) 

 

Yukarıdaki beyitte bulut, yağmur ve yel gibi birbiriyle ilişkili sözcükler 

kullanılarak tenasüp sanatı yapılmıştır. 

 

Gice ḫālüñle zülfüñ fitneden baḥŝ itdiler ḫayli 

O fenni bilmede ammā ki çıķdı kākülüñ fāǿiķ 

                                                                            (Nev’î, G.64) 

Yukarıdaki beyitte sevgilinin saçı ve benleri konuşturulmuş ve kişileştirilmiştir. 

Bu beyitte teşhis ve intak sanatlarını görmekteyiz. 

 

Cennet degül mi yār ile vuślat didükleri 

Dūzaḫ degül mi āteş-i ḥasret didükleri 

                                                           (Nev ‘î, G.71) 

 Nev‘î’ye ait bu beyitte cennet ve cehennem kavramları arasında tezat sanatı 

yapılmıştır. 

   Ḥüsnüñüñ meşşāŧasına ey melek 

Āyine olmaġa gökden ay ine 

                                               (Zâtî, G.88) 

Zâtî, bu beyitte sevgiliyi meleğe benzetmiş ve o gelin gibi süslenirken ona ayna 

olmak için gökyüzündan ayın indiğini anlatmıştır. Ayın doğuşuna güzel bir sebep 

gösterilmiş ve hüsn-i tâlil sanatı yapılmıştır. Ayrıca ey melek ifadesinde de nidâ sanatı 

yapılmıştır. Aşağıdaki beyitte de yine hüsn-i talil sanatını görmekteyiz: 

N’içün ol ḫˇūrşįd-i Ǿālem-tāba öykündüñ diyü 
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Māh-ı nev ḫançer çeker mihr-i dıraḫşān
13

 üstine 

                                                                     (Bâkî, G.13) 

Aşağıdaki beyitlerde de nedür ifadesiyle istifham sanatı yapılmıştır: 

Nedür bu ḫandeler bu şįveler bu nāz u istiġnā 

Nedür bu cilveler bu Ǿişveler bu ķāmet-i bālā 

 

Nedür bu Ǿārıż u ḫadd ü nedür bu çeşm ü ebrūlar 

Nedür bu ḫāl-i Hindūlar nedür bu ḥabbetü’s-sevdā 

 

Nedür bu pįç pįç ü çįn çįn ü ḫam-be-ḫam kākül 

Nedür bu ŧurralar bu ḥalķa ḥalķa zülf-i misk-āsā 

                                                                      (Bâkî, G.14) 

  

                                                 

 
13

 mihr-i dıraĥşān: mihr ü dıraĥşān 



 

50 
 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 ÇEVİRİ YAZILI METİN 

3.1. ÇEVİRİ YAZILI METİN OLUŞTURULURKEN DİKKAT EDİLEN   

HUSUSLAR        

1. Metinde okunamayan kısımlar eski yazıyla  yazılmıştır.  

2. Beyitin anlamının çıkartılamadığı durumlarda beyitin sonuna soru işareti (?) 

konmuştur. 

3. Orijinal metindeki yıpranmalar nedeniyle okunamayan bölümlerin orijinal 

metindeki görüntüsü ilgili kısma eklenmiştir.  

4. Unutulduğunu düşündüğümüz ekler ya da sözcükler, anlamı tamamlamak 

amacıyla köşeli parantez “[ ]” içerisinde ilgili yerlere yazılmıştır. 

5. Veznin tutmadığı kısımlar dipnotta belirtilmiştir. 

6. Mecmua’da çok sayıda Farsça şiir yer almaktadır. Bu şiirle, orijinal şekliyle 

yazılmıştır. 

     7. Arapça, Farsça kelimelerin başına gelen edat ve ön eklerin ayrıca kelime sonlarına 

gelen edat ve eklerin yazımında büyük oranda İsmail ÜNVER’in “Çeviri yazıda Yazım 

Birliği Üzerine Öneriler” adlı makalesi esas alınmıştır.  

     8. Kelimelere gelen ön ekler, ekler ve edatlar “-“  işareti ile ayrılmış; dilimizde artık 

kalıplaşmış ifadeler bu kuralın dışında tutulmuştur. 

     9. Nazım şekilleri belirlenmiş, numaralandırılmış ve köşeli parantez içerisinde şiirin 

baş kısmına eklenmiştir.  

     10. Aruz vezni ile yazılan şiirlerin kalıpları, şiirin baş kısmına italik olarak 

yazılmıştır.  

    11. Şairlerin mahlasları koyu  yazılmıştır. 

    12. Mecmua’nın orijinalinde sayfa numaraları belirtilmemiştir. Metin transkribe 

edilirken numaralandırılmış ve  bu numaralar köşeli parantez “[ ]” içinde gösterilmiştir. 
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3.2. ÇEVİRİ YAZILI METİN 

[34a] 

                      [Gazel 1] 

     mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

İdüp ķaŧǾ-ı taǾalluķ tįġ-i hecr ile gedālardan 

Neden düşdi[?]  kesildüñ pādişāhum āşinālardan 

 

Beni terk eyleyüp bezm-i belālarda didüñ yā hū 

Ferāmūş itme bārį göz ucıyla merḥabālardan 

 

Vefā vü luŧfuña lāyıķ degülsek bārį cevr eyle 

Bizi cānā niçün Ǿadd eylemezsin mübtelālardan 

 

Raķįb-i bed-liķālarla işitdüm śohbet itmişsin 

Vücūduñ śaķlasın Bārį belālardan ķażālardan 

 

Göñül hercāyi dilber bį-ḥaķįķat n’eylesün NevǾį 

Şikāyet bį-vefālardan şikā[yet] bį-vefālardan 

                    

                   [Gazel 2] 

      fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Şöyle ser-mestüm ki idrāk itmezem dünyā nedür 

Men kimem sāķį olan kimdür mey ü śaḥbā nedür 
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Gerçi cānāndan dil-i şeydā içün kām isterem 

Śorsa cānān bilmezem kām-ı dil-i şeydā nedür 

 

Vuślatuñ ger Ǿāşıķı müstaġnį eyler bir ḫayāl  

ǾĀşıķa maǾşūķdan her dem bu istiġnā nedür 

 

Ḥikmet-i dünyā vü māfįhā bilen Ǿāşıķ degül 

ǾĀşıķ oldur bilmeye dünyā vü māfįhā nedür 

 

Āh u feryāduñ Fużūlį incidüpdür Ǿālemi 

Ger belā-yı Ǿaşķ ile ḫoşnūd iseñ ġavgā nedür 

 

[34b] 

                      [Gazel 3] 

      feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Lebüñi āl ile öpmiş ola mı peymāne 

İçeyin ölmez isem ķanını ķana ķana 

 

Bezm-i meydür güzelüm ķan ola şāyed arada 

Çekmesün ġamzelerüñ ḫançerini mestāne 

 

Nūş-ı cān eyler iken meclis-i Ǿāşıķ içre 

Lebüñ ol ḥālet ile girmemek olmaz ķana 
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Rāzını nāle ile Ǿāleme fāş eyledi dil 

Bizi rüsvā-yı cihān eyledi bir dįvāne 

 

ǾAyş [ü] işret demidür çekme ġam-ı ferdāyı 

Bāķiyā gel berü sāġar çekelüm rindāne 

 

                      [Gazel  4] 

     mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Fermān-ı Ǿaşķa cān ile var inķıyādımuz 

Ḥükm-i ķażāya źerre ķadar yoķ Ǿinādımuz 

 

Baş egmezüz edāniye dünyā-yı dūn içün   

Allāhadur  tevekkülümüz  iǾtimādımuz 

 

Biz müttekā-yı zer-keş-i cāha ŧayanmazuz 

Ḥaķķuñ kemāl-i luŧfınadur istinādımuz 

 

Zühd ü śalāḥa eylemezüz ilticā hele 

Ŧutdı egerçi Ǿālem[i] kevn-i fesādımuz 

 

Minnet Ḫudāya devlet-i dünyā fenā bulur 

Bāķį ķalur śaḥįfe-i Ǿālemde adımuz 
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[35a]                           

                                          [Gazel 5] 

                                  Maķām-ı ǾUşşāķ 

                                   Şeyḫ ǾĮsā Efendi 

   mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Bıraķdum Ǿaşķuñ ile nām [u] Ǿārum yā Resūlu’llāh 

Unutdum şevķuñ ile cümle kārum yā Resūlu’llāh 

 

Bu göñlüm bülbüli aślā cihānuñ bāġına baķmaz 

Yüzüñ görmek gülistānın ararum yā Resūlu’llāh 

 

Göñül pervāne-veş döner viśālüñ şemǾine dāǿim 

Dükendi ķalmadı śabr u ķarārum yā Resūlu’llāh 

 

Derūnum ḫānesi yandı duḫānum çıķar eflāke 

Dem-ā-dem ḥadden aşdı āh u zārum yā Resūlu’llāh 

 

Bu Maḥvį bendeñe raḥm it firāķuñ nārına yaķma 

Ķanı ḫaylį zamān oldı niyāzum yā Resūlu’llāh 

                    

                               [İlāhį 1] 

                       Maķām-ı ǾUşşāķ 

                    İlāhį-i Muḥyį Efendi 

      fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 
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Cümlenüñ maḥbūb[ı] sensin ey ḥabįb-i ezelį 

Cümle Yūsuflar içinde ey güzeller güzeli 

 

Cümle ümmet saña Ǿāşıķ oldı ey seyyid-i ḫalķ  

Himmetiyle gitdi ġayri bāġ-ı vaḥdet gezeli 

 

Cümle Ǿālem ķapuña yalvarugeldi ey ŞefįǾ 

Hep ķabūl oldı dilekler “min aḥad lem yezelį”
14

 

 

Oldı Ǿuşşāķ gözi giryān dili büryān ey Ḥabįb 

Oldı mecnūn u dįvāne Muḥyį ḥüsni sezeli 

 

[35b] 

                     [İlāhį 2] 

               Maķām-ı Nevā 

        Ġafūrį Efendi Raďiyallāh 

    mefāǾįlün mefāǾįlün faǾūlün 

İdelüm cān ile Mevlāyı maŧlab 

O yolda varımuz olsun fedā hep 

Keder gitsün olalum śāfį-meşreb 

Günehkārız bizi Ǿafv eyle yā Rab 

 

 

 

                                                 

 
14

 “Bâkî olan Bir’den” 
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Reh-i
15

 Ǿaşķuñla her kim oldı çālāk 

Viśālüñle olur bir gün feraḥ-nāk 

Göñüller ķalmasun hecrüñle ġamnāk 

Günehkārız bizi Ǿafv eyle yā Rab 

 

Delįl olup bize nūr-ı hidāyet 

İdelüm KaǾbe-i vaśluñ ziyāret 

Cenābuñdan olur ancaķ Ǿināyet 

[Günehkārız bizi Ǿafv eyle yā Rab] 

 

    Eyżen 

Ġafūrį bendeñi irgür şühūda 

Giriftār eyleme źenb-i vücūda 

 Kerem ķıl lāyıķ eyle fażl [u] cūda 

[Günehkārız bizi Ǿafv eyle yā Rab] 

 

                    

                      [Gazel 6] 

                 Maķām-ı Nevā 

              Şeyḫ YaǾķūb Efendi 

   mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Dil-i
16

 cān hįç ķarār itmez tecellì eyle yā Allāh 

Eşiginden[?] firār itmez tecellì eyle yā Allāh 

 

                                                 

 
15

 Reh-i : rehi . 
16

  dil-i : dili 
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Cemālüñ fikrine düşdüm İlāhį ġayrıdan geçdüm 

Ķanad açup saña uçdum tecellį eyle yā Allāh 

 

 

İder Ǿāşıķ ḫayālātı n’ider maǾşūķ maķālātı 

Cenābuñdan münācātı tecellį eyle yā Allāh 

 

Dil ḫānesin nįrān eyler KenǾān ilin vįrān eyler
17

 

Yusuf-ı Mıśra ḫān eyler tecellį eyle yā Allāh 

 

Çün Ǿāşıķdur saña YaǾķūb yüzüñ göster eyā maḥbūb 

Yine sensin saña maŧlūb tecellį eyle yā Allāh 

 

[36a] 

                 [ ŞUĞUL 1]              

               Nev-rūz-ı ǾAcem 

Subḥāne’l-meliku’l-Ḥannān Subḥān 

Subḥāne’l-meliku’l-Mennān el-MaǾrūf 

 

Bi’l-iḥsān ve’l-mevśūfu bi’l-Ġufrān 

Yā İlāhe’l-Ǿālemįn yā Mucįbe’s-sāǿilįn 

 

Yā Ḥannān  yā Mennān  yā Sulŧān  yā Subḥān  

Merḥaben merḥaben yā şehra’ś-śıyām 

                                                 

 
17

 Bu mısrada vezin tutmamaktadır. 
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Subḥāne’s-Subbūḥ  Subḥāne’l-Ķuddūs 

 

     

                  [ ŞUĞUL 2]       

                       ǾAcem 

Subḥāne’l-Meliku’l-Ḥannānu’l-Mennān 

Subḥāne’l-Meliku’l-Mennānu’d-Deyyānu’l-Ġufrān 

 

El-maǾrūfu bi’l-İḥsāni ve’l-mevśūfu bi’l-Ġufrān 

Merḥaben merḥaben yā şehre’ś-śıyām[i] merḥaben 

 

Merḥaben merḥaben şehre’l-ķıyā[mi] merḥaben 

 

                      [Gazel 7]
18

 

    fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Ķaŧre ķaŧre dökülenler dür midür bārān mıdur 

Źerre źerre görinenler ḫaŧ mıdur reyḥān mıdur 

 

Tāze tāze açılan gül mi cemālüñ mi senüñ 

Yana yana iñleyen bülbül mi yāḫūd cān mıdur 

 

Ḫalķa ḫalķa śalınan kākül mi yā ḥablü’l-metįn 

Sūre sūre yazılanlar ḫaŧ mıdur Ķurǿān mıdur 

                                                 

 
18 Bu şiir der-kenârda yer almıştır. 
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Pāre pāre eyleyüp baġrum ķızıl ķan ideli 

Ķana ķana içdigüm śahbā mıdur yā ķan mıdur 

 

 

Dāne dāne görinen ḫāl mi ya vaḥdet sırrı mı 

Lāle lāle ķızaran ḫaddüñ mi yā mercān mıdur 

 

Döne döne yanmadan dermān umardum derdüme 

Gūne gūne miḥnetüñ derd mi yaḫūd dermān mıdur 

 

Ata ata kirpik oķın bu Niyāzįnüñ dilin 

Şerḥa şerḥa eyleyen cānum mı yā cānān mıdur 

 

[36b] 

                                 [İlāhį 3] 

                                    İlāhį 

                         Şeyh ǾAdlį Efendi  

                                   Rāst 

  müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün 

Yandı göñülde mā-sivā çün nār-ı źikru’llāh ile 

Oldı münevver ḥān-ı dil envār-ı źikru’llāh ile 

 

Pāk eyle ķalbin ey Ǿimām źikr ile dāǿim śubḥ u şām 

Dil maḥzeni ŧola tamām tekrār-ı źikru’llāh ile 
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Ehl-i ŧarįķat geldiler źikri ile Ḥaķķı buldılar 

Esrāra vāśıl oldılar āŝār-ı źikru’llāh ile 

 

Derseñ kemāle iresüñ
19

 varup cenāna giresin 

ǾAdlį gözüñ aç göresin dįdār-ı źikru’llāh ile 

 

                              [İlāhį 4] 

                                İlāhį 

                       Şeyḫ Nūrį Efendi 

                                 Rāst 

    mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

İlāhį n’eylesü[n] n’itsün göñül sensiz ķarār itmez 

Eger ŧursun eger gitsün göñül sensiz ķarār itmez 

 

Cihān bāġında bir sāǾat ne mümkindür ola rāḥat 

Olursa ravża-i cennet göñül sensiz ķarār itmez 

 

N’ider ol bāġ u būstānı n’ider ol ḥūr [u] ġılmānı 

N’ider ol cān u cihānı göñül sensiz ķarār itmez 

 

Çü sensin Nūrinüñ yār[i] nūr n’eylesün ġayr-ı sevdāyı 

Sevindir sen o nāçārı göñül sensiz ķarār itmez 

 

 

                                                 

 
19

 iresün: iresüñ 
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                 [İlāhį 5]
20

 

Haķkuñ ķullarını baǾż ķul eyler 

Anı ķul eylemez yine ol eyler 

 

Alan viren odur bāzār içinde 

Kimin bay u kimini yoḫsul eyler 

 

Kiminüñ baķırını ider altun 

Kiminüñ altunın ķara pul eyler 

 

Kimini güldürür dāǿim cihānda 

Kiminüñ āh u efġānın bol eyler 

 

Kiminüñ sevdigin alur elinden 

Kiminüñ erini alur ŧul eyler 

 

Kimisi istemezken virür evlād 

Kimi ister oña yā[d] oġul eyler 

 

Kimi bulmaz giye çuldan Ǿabāyı 

Kiminüñ atına atlas çul eyler 

 

Kimisi ŧatlı balı ider acı 

Kimisi acıyı ŧatlı bal eyler 

                                                 

 
20  Bu şiir der-kenârda yer almıştır. 
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Kimin bülbül ider güle ķılur zār 

Kimin pervāne-veş yaķup kül eyler 

 

İder aķ güneşi gāh ķara balçıķ 

Ķara balçıġı açar gāh göl eyler 

 

Ayaġı baş başı ider geh ayaķ 

Dili ķulaķ ķulaġı hem dil eyler 

 

Yeli gāhį leŧāfetle ider od 

Odı gāhį keśāfetle yel eyler 

 

Suyı ŧondurup ider ŧaş ŧopraķ 

Taş u ŧopraġı aķıdur seyl eyler 

 

Ḥurūf-ı cāre gibi cümle eşyā 

Biri birine uzanup el eyler 

 

Bu söz mi Yūnus u Mıśrį degüldür 

Luġaz bundan muǾammāsın ol eyler 
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[37a] 

                      [Gazel 8] 

          Der-maķām-ı Ḥüseynį 

            Şeyḫ Nažmį Efendi 

   fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Ey ḥabįb-i ḥażret-i ḥallāķ-ı Ǿālem Muśŧafā 

Eşref-i peyġamberān-ı faḫr-i ādem Muśŧafā 

 

ǾĀlem ü ādem senüñle buldılar cümle vücūd 

Ǿİllet-i
21

 ġāǿiyye sensin ey mükerrem Muśŧafā 

 

Sensin iden cism ile miǾrāc beyne’l-enbiyā 

Ey nedįm-i
22

 bezm-i vuślat Ḥaķķa hem-dem Muśŧafā 

 

Śad śalātla selām olsun revān-ı pāküñe 

Ālüñe evlāduña aśḥābuña hem Muśŧafā 

 

Umarum ki idesin cennetde daḫı hem-civār 

Ey iden dünyāda çeşm-i vaśla maḥrem Muśŧafā 

 

Dāǿimā meddāḥuñ olan Nažmiye ol dest-gįr 

Derdlere dermān göñüller zaḫmına em Muśŧafā 

 

                   

                                                 

 
21

 illet-i   illeti 
22

 nedīm-i: nedīmi 
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                         [Gazel 9] 

                 Der-maķām-ı Ḥiśār 

                  Şeyḫ Luŧfį Efendi  

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Dilüñ gencįne-i rāz-ı İlāhį yā Resūlu’llāh 

Cebįniñ maŧlaǾ-ı nūr-ı
23

 ke-māhį yā Resūlu’llāh 

 

Vücūduñ reh-nümā-yı ümmet oldı şerǾ-i tevḥįde 

Sen açduñ  ḥażret-i Ḥaķķa bu rāhı yā Resūlu’llāh 

 

ŞefāǾat eyler iseñ rūz-ı maḥşer bu günehkāra 

Baġışlanır ķamu cürm[i] günāhı yā Resūlu’llāh 

 

ǾAceb mi dergehüñde rūyumı ferş-i niyāz itsem 

Ķapuñ erbāb-ı ḥācātuñ penāhı yā Resūlu’llāh 

 

Göñül mirǿāt-ı manžūr olmaķ ümmįdin ider dāǿim 

Dirįġ itme kerem ķıl bir nigāhı yā Resūlu’llāh 

 

Ümįd-i luŧfuñ ile Luŧfį-yi bį-çāre-i giryān 

Urur  dergāhuña rūy-ı siyāhı yā Resūlu’llāh 

 

 

 

                                                 

 
23

 nūr-ı: nūrı 



 

65 
 

[37b] 

                      [Gazel 10] 

              Der-maķām-ı Sünbüle 

              Eş-şeyḫ Naķşį Efendi 

       fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Ey Resūl-i Ḫāliķ [u] peyġamber-i perverd-gār 

Faḫr-i Ǿālem seyyidü’l-kevneyn şeh-i śāḥib-vaķār 

 

Nūr-ı źātuñdan žuhūra geldi cümle kāǿināt 

Māh-ı enverden münevverdür o rūy-ı gül-Ǿızār 

 

Dāǿimā bülbülleri esmā ile feryād ider 

Bāġ-ı gülzār-ı İlāhįde açılmış nev-bahār 

 

Ey şeh-i dil müşg [ü] Ǿanberdendür ol gįsūlaruñ 

Būy-ı zülfüñden ḫaber virür seḥerde rūzigār 

 

Cān u dil envāǾ-ı cevher ile bir gencįnedür 

Cevher-i Ǿaşķuñ benüm sįnemde her dem yādigār 

 

Yā Resūlu’llāh viśālüñ źevķini itme dirįġ 

Naķşi-i zāra cemālüñ nūrını ķıl āşikār 
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                       [İlāhį 6] 

               Maķām-ı Nevā 

              İlāhį ǾAzįzį Efendi 

ǾAşķuñ derdi göñlümde  

Hįç gülmedüm Ǿömrümde 

Muḥammedi seyrümde  

Ġāyet göresim geldi 

 

Vaśluñ içün çoķ Ǿanā 

Oldı işüm çün hevā 

Bu yolda cānum fedā 

Ġāyet idesim geldi 

 

 

Dostum göster yüregi 

İşideyüm sözüñi 

Ḫāk-i pāye yüzümi 

Ġāyet süresim geldi 

 

Terk eyledüm dünyāyı 

N’idem ġayrı sevdāyı 

Muḥammed Muśŧafāyı 

Ġāyet göresim geldi 
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Müştāķum dįdāruña 

İrgür hem viśālüñe 

Luŧf it ǾAzįz bendeñe 

Ġāyet göresim geldi 

 

[38a] 

                   [Gazel 11] 

      mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Bāķį cemāl-i pādişeh-i dil-pezįri gör 

Mirǿāt-i śunǾ-ı ḥażret-i Ḥayy-i Ķadįri gör 

 

Pįr-i Ǿazįz-i Mıśr-ı vücūd itdi intiķāl 

Mįr-i cevān-ı çāpük-i Yūsuf-nažįri gör 

 

Gün ŧoġdı şimdi ġāyete irdi sepįde-dem  

Ruḫsār-ı ḫūb-ı ḫüsrev-i rūşen-żamįri gör 

 

Behrām-ı vaķti gūra yitürdi bu teşnegāh 

Var işigine ḫidmet-i Şāh Erdeşįri gör 

 

Ber-bād ķıldı taḥt-ı Süleymānı rūzigār 

Sulŧān Selįm Ḫān-ı Sikender-serįri gör 

 

Cevlāna gitdi ravżaya ŧāvus-ı bāġ-ı ķuds 

Ferr-i hümā-yı evc-i saǾādet-mesįri gör 
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Vardı peleng-i kūh-ı veġā ḫˇāb-ı ġaflete 

Kuhsār-ı gįr-i bāra duran nerre şįri gör 

 

İķbāl ü baḫt-ı ḫusrev-i āfāķ müstedām 

Rūḥ-ı revān-ı şāha taḥiyyāt ve’s-selām
24

 

    

                     [MATLAǾ 1] 

     mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Göñül alçaķlıġın itsün eger ol serv-i āzāde 

Düşerse yolı uġrasun bu cāy-ı miḥnet-ābāda 

                    

                      [KIT ǾA 1] 

         feǾ ilātün mefā Ǿìlün fe Ǿilün 

Derd-mendi murādına irgür 

İki Ǿālemde ber-murād olasın 

 

Şād eyle ġarįb-i nā-şādı 

Ki cihānda hemįşe şād olasın 

 

[38b] 

                       [KIT Ǿ A  2] 

       fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Şįr-dilsün Bāķiyā  āzürde-ḫāŧır olma sen 

ŦaǾn u teşnįǾ eylese bir niçe Ǿāķ-ı  bį-hüner 

                                                 

 
24

  Bu gazelin kime ait olduğu belli değildir. 
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Görme misin itlerüñ ġavġāsını bāzārda 

İltifāt itmez güzār eyler ḫırāmān şįr-i ner 

 

                      [KIT ǾA  3] 

       feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Söz degül dürr ü güher nažm itsem 

Ķadr ü ķıymet bilenüñ bendesiyüz 

 

Ḥaķ-şinās ehl-i nažar yārānuñ 

Ayaġı tozı ser-efgendesiyüz
25

 

 

 

 

 

 

[39a] 

                    [Gazel 12] 

        feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Öldürürseñ beni ķudret ḫaķķuñ 

Dirgürürseñ yine ḥikmet ḫaķķuñ 

 

[Di]lesem cānuñ alurdum didi yār 

Didüm ey dost irādet ḫaķķuñ 

                                                 

 
25

 Bu kıtanın Bâkî’ye ait olduğu tespit edilmiştir. 
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NiǾam-ı būsuñı menǾ itme didüm 

Lebleri didi ki niǾmet ḫaķķuñ 

 

Didüm ey dost Ǿināyet eyle 

Didi bį-çāre Ǿināyet ḫaķķuñ 

 

Şeb-i miḥnetde dirüm hādį ol 

Didi ey Emrį hidāyet ḫaķķuñ 

 

                  [Gazel 13] 

     fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Düşse zülfinden Ǿaraķ ruḫsār-ı ḥūbān üstine 

Gūyiyā şeb-nem düşer gül-berg-i ḫandān üstine 

 

Kāküli śanmañ görinen ŧāyir-i devlet hümā 

Sāye śalmışdur o şāhenşāh-ı ḫūbān [üstine] 

 

N’içün ol ḫˇūrşįd-i Ǿālem-tāba öykündüñ diyü 

Māh-ı nev ḫançer çeker mihr-i dıraḫşān
26

 üstine 

 

Zįr-i zülfüñde görenler ḥaŧŧuñı ebr-i bahār 

Sāye śalmış śandılar śaḥn-ı gülistān üstine 

 

                                                 

 
26

 mihr-i dıraĥşān: mihr ü dıraĥşān 
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Ġam degül Bāķį dile gelse pey-ā-pey derd ü ġam 

Eksük olmaz tekyedür mihmān mihmān üstine 

 

[39b] 

                    [Gazel 14] 

   mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Nedür bu ḫandeler bu şįveler bu nāz u istiġnā 

Nedür bu cilveler bu Ǿişveler bu ķāmet-i bālā 

 

Nedür bu Ǿārıż u ḫadd ü nedür bu çeşm ü ebrūlar 

Nedür bu ḫāl-i Hindūlar nedür bu ḥabbetü’s-sevdā 

 

Nedür bu pįç pįç ü çįn çįn ü ḫam-be-ḫam kākül 

Nedür bu ŧurralar bu ḥalķa ḥalķa zülf-i misk-āsā 

 

Miyānuñ rişte-i cān mı gümiş āyįne mi sįneñ 

Bināgūşuñla mengūşuñ gül ile jāledür gūyā 

 

Vefā ummaz cefādan yüz çevürmez Bāķį Ǿāşıķdur 

Niyāz itmek aña cānā yaraşur saña istiġnā 

              

                  [Gazel 15] 

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Görüp āyįne-i ruḫsāruñı ben ŧūŧį-i gūyā 

Yekūndan Ǿāşıķuñ olmaķ görindi ey gül-i raǾnā 
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Śu gibi yollarında pāk-meşreb olmaġ olurdı 

Güzeller olsalar ŝābit-ķadem serv-i revān-āsā 

 

Büyüklenme sen ey māh-ı dü hefte ķaddüñi bildük 

Ḥisāba śıġmadı ḥüsniyle ol māh-ı cihān-ārā 

 

Ḥaśįri n’eylesün cism-i nizārum künc-i miḥnetde 

Kim ol yatduġı yirde būriyā naķşın ider serrā 

 

Ķurulmış   ol müşgįn kemāna çün   eyler[?] 

Çatup ebrūñı NevǾį ye yiter ḫışm eyledüñ cānā 

 

[40a] 

                            [İlāhį 7] 

                       Maķām-ı śabā 

                Himmet Efendi raḥmetu’llāh 

İlāhį žulmet cürmüyle ŧoldum 

Nedāmet eyledim estaġfiru’llāh 

Uyup nefs ile şeyŧāna ķul oldum  

Nedāmet eyledim estaġfiru’llāh 

 

Eger ķılmaz iseñ yā Rabbi çāre 

Yüregümde oñulmaz mı böyle yāre 

Ķuluñ ķapuñı ķoyup ķanda vara 

Nedāmet eyledim estaġfiru’llāh 
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Benüm Ǿiśyānumuñ pāyān[ı] yoķdur 

Bilürem raḥmetüñ deryāsı çoķdur 

ǾUśāta bāb-ı ġufrānuñ açıķdur 

Nedāmet eyledim estaġfiru’llāh 

 

Günehden her ne ki yā Rabbi ķaldım 

Peşįmān oluben cürmümi bildüm 

Diyerek Himmetį ķapuña geldim 

Nedāmet eyledim estaġfiru’llāh 

               

 

 

                 [Gazel 16] 

              Maķām-ı śabā 

             Hüdāyį Efendi 

     fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

[Ey bu] göñlüm şehrini biñ luŧf ile ābād iden 

On sekiz biñ Ǿālemi bir emr ileį iden 

 

Źāt-ı bį-çūnuñ mekānlardan münezzehdür senüñ 

Pes seni yā ķanda bulsun aġlayup feryād iden 

 

Kimseye ölmezden öñ göstermeyüp dįdārını 

İrgürüp bāķį ḥayāta lįk śoñra şād iden 
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Ķaśr-ı ķurba irgürüp iḥsāna mažhar olmaġa 

ǾĀşıķa varlıķ cibālin kestirüp Ferhād iden 

 

Sen Ǿināyet sen hidāyet ķıl Hüdāyį bendeñe 

Çünki sensüñ her [murāda] irgürüp irşād iden 

 

[40b] 

 

                             [İlāhį 8] 

                      Der-maķām-ı rāst 

      Şeyḫ [Naķşį] Efendi raḥimetu’llāh 

 

ǾĀleme Ǿaşķuñ oldı çün peydā 

Olalum dāǿim Ǿāşıķ-ı şeydā 

Źāt-ı bį-çūnuñ vāhid ü ferdā 

Olalum dāǿim Ǿāşıķ-ı şeydā 

 

Maḥż-ı luŧfuñla cān[ı] nūr eyle 

Ķalb-i vįrānum pür-sürūr eyle 

Nūr-ı Ǿaşķuñla cismi Ŧūr eyle 

Olalum dāǿim Ǿāşıķ-ı şeydā 

 

Dostlaruñ ile biz[i] hem-dem ķıl 

Ehl-i esrāra yār u maḥrem ķıl 

Dem-be-dem şevķuñ ile bį-ġam ķıl 

Olalum dāǿim Ǿāşıķ-ı şeydā 
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Ḫāne-i luŧfuñ fetḥ-i bāb eyle 

Her dem iḥsānuñ bį-ḥisāb eyle 

Nūr ile sįnem āfitāb eyle 

Olalum dāǿim Ǿāşıķ-ı şeydā 

 

Rūz-ı maḥşerde Naķşį-i zārı 

Eyleyüp maġfūr ol günehkārı 

Göster ol demde aña dįdārı 

Olalum dāǿim Ǿāşıķ-ı şeydā 

  

                      [İlāhį 9] 

             Der-maķām-ı śabā 

       Naķşį Efendi raḥimetu’llāh 

        fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

DefǾ ola dilden ḥicāb-ı mā-sivā 

Ķıl şefāǾat bize ey sırr-ı
27

 Ḫudā 

Ķılmaya maḥv ola cümle  

Ķıl şefāǾat bize ey sırr-ı Ḫudā 

 

28
 

                                                 

 
27

 Bu kelime, tüm şiir boyunca “sırrı” şeklinde yazılmıştır. 
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Hem-dem eyle śoḥbet-i dārātuña 

Ķıl şefāǾat bize ey sırr-ı Ḫudā 

 

 

ŦāliǾ ola nūr-ı şems-i maǾrifet 

Žāhir ola dilde nūr-ı
29

 Ǿāfiyet 

ǾAfv olına cümle cürm ü maǾśiyet 

Ķıl şefāǾat bize ey sırr-ı Ḫudā 

 

Çār-yārüñ āl ü aśḥābuñ içün 

Cümle etbāǾ ile ensābuñ içün 

Ümmet [ü] Ǿuşşāķ [u] aḥbābuñ içün 

Ķıl şefāǾat bize ey sırr-ı Ḫudā 

 

Naķşi-i bį-çāreye ķıl iltifāt 

Cānibüñden irüşe feyż-i ḥayāt 

Bula taḫt-ı Ǿizzet-i Ǿaşķda ŝebāt 

Ķıl şefāǾat bize ey sırr-ı Ḫudā 

 

[41a] 

                        Gül-Ǿizār 

Sübḥāne’l-mülk el-Ḥannān el-Mennān 

Sübḥāne’l-mülk es-sulŧān ed-Deyyān 

                                                                                                                                               

 
28

 Buradaki iki mısra çok silik çıktığı için okunamamaktadır. 
29

 nūr-ı: nūrı 
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El-maǾrūf bi’l-iḥsān ve’l-mevsūf bi’l-Ġufrān 

Yā Lāŧif Yā Raḥmān Yā Ḥannān Yā Mennān  

 

 

Yā Deyyān Yā Sulŧān Yā Sübḥān 

Vağfirlenā źünūbenā ve esterlenā Ǿuyūbenā 

                         Yā mevlānā 

 

                           Muḫālif ǾIrāķ 

Sübḥānel mülk el- Ḥannān Sübḥān 

Sübḥānel mülk el-Mennān el- Ḥannān 

 

El-Mennān ed-Deyyān es-sulŧān 

Mücrimnā  

 

Yā el-fażl vel-iḥsān yā-Allah 

Yā-Raḥmān Sübhān el-mülk es-sübbūḥ 

 

Sübḥān Allah el-Ķuddūs 
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                      [İlāhį 10]
30

 

          İlāhį-i Sezāyį merḥūm 

     fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Şāh-ı istiġnā-yı mülk oldum recā bilmem nedür 

İlticā-yı Ḥaķ’dan özge mültecā bilmem nedür 

 

Fāriġum dünyā vü Ǿuķbāya taǾalluk itmezem 

Terk-i tecrįdüm bugün ḥubb-ı sivā bilmem nedür 

 

Öyle Mecnūnum ki Leylā bend-i zencįrümdedür 

Eylerüm Ǿaşķuñda ammā cān fedā bilmem nedür 

 

Her ne eylerse revā cānān men-i dil-ḫasteye 

Ben Sezāyįyüm anuñ çün nā-sezā bilmem nedür 

 

                   [İlāhį 11] 

            İlāhį-i Sezāyį merḥūm 

     mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Göñül nār-ı maḥabbetle seni sūzān iden kimdür 

Alup śabr u ķarāruñ böyle ser-gerdān iden [kimdür] 

 

Gel ey cān bülbüli derd-i derūnuñ gāhi Ǿarż eyle 

Ne gülşenden cüdā düşdüñ seni nālān iden [kimdür] 

 

                                                 

 
30 Bu şiir der-kenârda yer almaktadır. 
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Ne gül eyler ne gülşen Ǿāşıķ-ı şūrįdeyi bilmem 

Cihān gülzārını Ǿuşşāķa ḫāristān iden [kimdür] 

 

Neye baķsa cemāl-i Ḥaķķı seyreyler velį münkir 

Sezāyįnüñ gözinden bilmedi seyrān iden kimdür 

 

 

 

[41b] 

                     [İlāhį 12] 

             İlāhį-i Naḥįfį Efendi 

     fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Āfitāb-ı śubḥ-ı mā evḥā ḥabįb-i kibriyā 

Māh-ı tāb-ı şāh-ı ev ednā resūl-i kibriyā 

 

İns [ü] cānuñ maŧlab-ı aǾlā olan cānānesi 

Cevheri kültāb-ı sūz-ı mihrinüñ pervānesi 

 

ŞemǾ-i bezm-i leyletü’l-esrārhā-yı kibriyā 

Kāǿināta maķsad-ı aķs-ı ḥabįb-i kibriyā  

 

ǾAķl-ı evvel ķayd-ı bend-i
31

 Ǿaşķınuñ dįvānesi 

Nāzenįn-i ḥażret-i Mevlā ḥabįb-i ekremi 

 

                                                 

 
31

bend-i :bendi 
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Kuḥl-i mārāġu’l-baśar maḫśūś-ı çeşm-i ekḥeli 

Ḫak-i pāy-i sürme-i ḫˇāb-ı ḥabįb-i kibriyā 

     

                 

                      [İlāhį 13] 

                          İlāhį 

                    Yūnus Emre’m 

Ey ŧolab n’içün iñlersin 

Derdim vardur iñilerüm 

Ben Mevlāya Ǿāşıķ oldum 

Anuñ içün iñilerüm  

Efendüm hū 

 

Benim adum dertli ŧolab 

Śu[yu]m aķar yalap yalap 

Böyle emreyledi Çalap 

[Anuñ içün iñilerüm ] 

Efendüm hū 

 

Dülgerler aǾżāmı
32

 yondı 

Her aǾžām yirine ķoydı 

Bu iñildüm Ḥaķdan geldi 

[Anuñ içün iñilerüm ] 

Dermānum hū 

                                                 

 
32

 Bu kelime metinde “aꜤžāmı” şeklinde yazılmış. 
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Dervįş Yūnus ider āhı 

Göz yaşı döker günāhı 

Ḥaķķa Ǿāşıķum bi’llāhi 

[Anuñ içün iñilerüm ] 

MaǾbūdum hū 

 

Ulu ŧaġlar aġacıyam 

Ne ŧatlıyum ne acıyam 

Ben Mevlā’ya duǾācıyam 

[Anuñ içün iñilerüm ] 

Efendim hū 

 

                [Gazel 17]
33

 

              Hüdāyį merḥūm 

          fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Cāhidū fi’llāhi yā ehle’ś-śalāḥ inne 

ǾUmre’l-merǿi yemďį ke’r-riyāḥ
34

 

 

Cennet ehline gerek Ǿilm ü Ǿamel 

Lā-cerem uçmaġa lāzımdur cenāḥ 

 

Ġayre baķma ir tecellį nūrına 

ŞemǾa ḥācet ķalmaz olduķda śabāḥ 

                                                 

 
33 Bu şiir der-kenârda yer almaktadır. 
34

 Ey salih kişiler, Allah yolunda çalışıp gayret gösterin zira kişinin ömrü rüzgar misali uçup gidiyor. 
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Yā Ǿibāda’llāhi ķūmū vāǾbudū 

Ve’źikuruhū fi’l-ġuduvvi ve’r-revāḥ
35

 

 

Bu Hüdāyįden naśįḥat isteyen 

Ḥaķķa ķul ol bulmaķ isterseñ felāḥ 

 

              [Gazel 18] 

      fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Zāhidā śūret gözetme içerü gel cāna baķ 

Vechi üzre gör ne yazmış defter-i Raḥmāna baķ 

 

Muśḥaf-ı ḥüsnüñde yazmış ķul hüva’llāh
36

 āyetin 

Gel inanmazsañ gir oķu mekteb-i Ǿirfāna baķ 

 

Hep mülāzım ķulluġında bu cihānuñ şāhları 

Pādişehler ķapusında ķul olan sulŧāna baķ 

 

ǾĀlem anuñ ḥüsninüñ şerḥinde olmuş bir kitāb 

Metnin isterseñ  śūret-i insāna baķ
37

 

 

 

 

 

                                                 

 
35

 “Ey Allah’ın kulları kalkın ve ibadet edin, sabah akşam Allah’ı zikr edin.” (Araf, 7/205. ayete 

gönderme yaptığı düşünülmektedir.) 
36 İhlâs, 112/1 
37

  Bu dizede vezin tutmuyor. 
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[42a] 

                 [Gazel 19] 

                 Muḫayyer 

       Şeyḫ Mıśrį Efendi rāďya’llāh 

müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün 

Ey çarḫ-ı dūn n’itdüm saña hįç virmediñ rāḥat baña 

Güldürmedüñ öñden śoña āh miḥnetā vāh miḥnetā 

 

Bendüñden āzād itmedüñ feryāduma dād itmedüñ 

Bir dem beni şād itmedüñ āh vayletā vāh vayletā 

 

Kārumdurur derd ile ġam gitmez başumdan hįç elem 

Gülden cüdā bir bülbülem āh firķatā vāh firķatā 

 

Mecnūn-veş āh ideyüm Ferhād-veş vāh ideyüm 

Bu virdi her-gāh ideyüm āh ḥasretā vāh ḥasretā 

 

İrişmedi dosta ilüm Raḥmāna varmadı yolum 

Çıķmadı başa menzilüm āh ġurbetā vāh ġurbetā 

 

Yanar Niyāzį derd ile hįç kimse yoķ ḥālin bile 

Nālān olup girdi yola āh rıḥletā vāh rıḥletā 
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                     Ġazzāl 

                   [İlāhį 14] 

             Şeyḫ Mısrį Efendi 

         fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Ey ġarįb bülbül diyāruñ ķandadur 

Bir ḫaber vir gül-Ǿizāruñ ķandadur 

Sen bu ilde kimseye yār olmaduñ 

Var senüñ elbetde yārüñ ķandadur 

 

Artdı günden güne feryāduñ senü  

Āh u efġān oldı muǾtāduñ senüñ 

ǾAşķ içinde kimdür üstāduñ senüñ 

Yā senüñ śabr u ķarāruñ ķandadur 

 

Bir enįsüñ yoķ Ǿaceb ḥasretdesin 

Rāḥatı terk eyleyüp miḥnetdesin 

Gice gündüz bilmeyüp ḥayretdesin  

Yā senüñ leyl ü nehāruñ ķandadur 

 

Ne göründi güle ķarşu göziñe 

Ne göründi baķdıġınca özüñe 

Kimse maḥrem olmadı hįç rāzıña 

Bilmediler şeh-süvāruñ ķandadur 
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Gökde uçarken seni indürdiler 

Çār Ǿunśur bendlerine urdılar 

Nūr iken aduñ Niyāzį virdiler 

Şol ezelki iǾtibāruñ ķandadur 

 

[42b] 

                [Gazel 20] 

             Maķām-ı ǾAcem 

        Hüdāyi Efendi raḥimetu’llāh 

     müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün 

Açuldı çün bezm-i elest devreyledi peymānesi  

Andan içenler oldı mest ayılmadı mestānesi 

 

Ol bādeden kim nūş ider içdügi dem ser-ḫoş ider 

Deryā gibi ol cūş ider esrük olur dįvānesi 

 

Śavm-ı sivāyı kim ŧutar Ǿįd-i viśāline ol yiter 

Bülbül gibi dāǿim öter gülşen olur kāşānesi 

 

Bayrāma ol Ǿāşıķ irer kim Ḥaķ cemālini görür  

Dost bezminin źevķin sürer pür-nūr olur dil ḫānesi 

 

Ac göziñi Ḥaķķuña baķ oķı Hüdāyįden sebaķ 

Kāmil olurmuş ehl-i Ḥaķ ŧoġmazdan evvel anası 

 

                             



 

86 
 

                            [İlāhį 15] 

                        Maķām-ı ǾAcem 

                           Mıśrį Efendi 

Baķup cemāl-i yāre çaġırıram dost dost 

Dil oldı pāre pāre çaġırıram dost dost 

 

Śular gibi çaġ çaġ ŧolanıram daġ [u] bāġ 

Ḥayrān baña śayru śaġ çaġırıram dost [dost] 

 

Mescid ü mey-ḫānede ḫānda vįrānede 

KaǾbede put-ḫānede çaġırıram dost [dost] 

 

Geldim cihāna ġarįb oldum güle Ǿandelįb 

Her dem cigerüm delüp çaġırıram dost [dost] 

 

ǾAşķuñ ile dolmuşum zühdümü yañılmışam 

Mest-i müdām olmuşam çaġırıram dost [dost] 

 

Geldim o dost ilinden ķoķa ķoķa gülinden 

Niyāzįnüñ dilinden çaġırıram dost [dost] 
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[43a] 

                                 [İlāhį 16] 

                              Maķām-ı Bayātį 

                                       İlāhį 

                                     Eşrefoġlı 

              fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Bį-vücūdam Ǿaşķ odı bilsem benüm nem yandırur 

Yanuben küllį kül oldum pes daḫı nem yandırur 

 

Yandurur gerçi cihānd[a] Ǿaşķ odı Ǿāşıķları
38

 

Lįk ben Ǿāciz ķulunı ķatı muḥkem yandırur 

 

Ey göñül derdine dermān isteyen Ǿaķluñ ķanı 

Oñılur mı şol yara zaḥm kim anı merhem yandırur 

 

Nice döysün Ǿaşķ odına degme bir cān-ı żaǾįf 

Kim anuñ germiyyetüñ nār-ı cehennem yandırur 

 

                         [Gazel 21]
39

 

            mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Göñül nār-ı maḥabbetle seni sūzān iden kimdür 

Alup śabr u ķarāruñ böyle     iden kimdür] 

 

                                                 

 
38

 Ꜥāşıķları: Ꜥaşķları 
39 Bu şiir der-kenârda yer almıştır. 
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Gel ey cān bülbüli derd-i derūnuñ gāhį Ǿarz  

Ne gülşenden cüdā düşdüñ seni nālān [iden kimdür] 

 

Ne gül eyler ne gülşen Ǿāşıķ-ı şūrįdeyi bilmem 

Cihān gülzārını Ǿuşşāķa ḫāristān iden [kimdür] 

 

Neye baķsa cemāl-i Ḥaķķı seyreyler velį münkir 

Sezāyį nüñ gözinden bilmedi seyrān iden kimdür 

 

[43b] 

                                [Gazel 22] 

                              Maķām-ı rehāvį 

                                Naḥįfį Efendi 

         mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Bu gülşende hezār-ı bį-nevāyum yā Resūlu’llāh 

Velį āzürde-i ḥār-ı cefāyum yā Resūlu’llāh 

 

N’ola olsam dev[ā]-cūyende-i dārū-yı iḥsānuñ 

Esįr-i derd-i Ǿaşķa mübtelāyum yā Resūlu’llāh 

 

Nigāh-ı şefķatüñden ben ġarįb-i zār[ı] dūr itme 

Yoluñda ben de kemter
40

 ḫāk-i pāyum yā Resūlu’llāh 

 

                                                 

 
40

 Bu kelime metinde “mekter” şeklinde yazılmıştır. 
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Meded sendendür ey kān-ı şefāǾat bendeñe … 

Ḥużūr-ı Ḥaķda maḥcūb-ı ḫaŧāyum yā Resūlu’llāh 

 

Beni gencįne-i fażl-ı Ḫudādan behre-yāb eyle 

Der-i luŧfında muḥtāc-ı Ǿaŧāyum yā Resūlu’llāh 

 

Kerem ķıl luŧf [u] iḥsānuñla dil-şād eyle ben zārı 

Naḥįfįyem ķapuñda bir gedāyam yā Resūlu’llāh 

 

Derkenar: 

                        [Gazel 23] 

             fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Şöyle cān virmez bu yolda pes n’içün cānān diler 

MüddeǾįdür ķo anı kim dostı ol yalan diler 

 

Dost yolında Ǿāşıķa elbetde cān virmek gerek 

Zįra ol dost Ǿāşıķını bį-dil ü bį-cān diler  

 

Varuñı vir dost derdinden alagör źerrece 

Tā ki saña da diyeler derdi var dermān diler 

 

Her kimüñ göñlinde çün dost derdi yoķ ādem degül 

Düşmüş ol ḥayvān Ǿayşa dün [ü] gün ḥayrān diler 

 

ǾĀşıķuñ Ǿaşķdan nişānı vardurur bellü beyān 

Fāriġ-i kevneyn olup ne aśśı ne ziyān diler 



 

90 
 

Kibr ü kįn olduġı cānda Ǿaşķ gelüp ķılmaz ķarār 

ǾAşķ ḫarāblıķlar sever maǾmūrları vįrān diler 

 

Eşrefoġlı Rūmi Ǿaşķa vireler hep varuñı 

Bį-murād olup yürür ne vaśl ne hicrān diler 

 

[44a] 

                   [Gazel 24] 

        fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Bįşe-i ġam şįriyüz deşt-i meveddet beklerüz 

YaǾni āhū-çeşmler śaydına furśat beklerüz 

 

Şehr-i cānı seng-i miḥnetle ġam itmişdür ḥiśār 

Nālemüzle biz beden burcında nevbet beklerüz 

 

Yalıñ itsek n’ola tįġ-i āh-ı āteş-nākimüz 

Bir ḥarāmį-çeşm ile der-bend-i miḥnet beklerüz 

 

ǾAşķ şāhı sįne śaḥrāsına ķurmışdur otaġ 

Biz sipāh-ı derd ile rāh-ı maḥabbet beklerüz 

 

Emriyā bād-ı hevā śanma Ǿaśā-yı āhumuz 

[İ]şiginde bir şehüñ bāb-ı saǾādet beklerüz 
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                            [Gazel 25] 

     mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Şehā sulŧān-ı Ǿaşķam ben felek zerrįn otaġumdur 

Yanumca mihr ile meh rūz u şeb iki ulaġumdur 

 

Naķillerde şehā her şeb ġamum bezminde encümler 

Meh ü ḫūrşįd iki nālüm felek çįnį tabaġumdur 

 

Şehįd-i tįġ-i Ǿaşķum ben benüm üstümde ey meh-rū 

Felek altunlı türbemdür güneş altun çerāġumdur 

 

Bugün der-bend-i Ǿaşķ içre dilā bir şeh-levendüm ben 

Elümde māh ile ḫurşįd iki zerrįn ķabaġumdur 

 

Gül ü lāle ķaranfiller ķażā-yı sįnede yir yir 

Muḥibb-i pįr-i Ǿaşķum ol benüm eski ocaġumdur 

 

Melāmet[?] mülkinüñ Āhį bugün ben pādişāhıyam 

Felek ser-menzili dāǿim ki bir kemter ķonaġumdur 

 

[44b] 

                         [Gazel 26] 

           feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Şekl-i ebrū-yı siyāhı ruḫ-ı cānān üzre 

Gūyiyā besmeledür sūre-i raḥmān üzre 
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Ḥasret-i laǾlüñ ile merdümek-i dįdelerüm 

İki noķŧa gibidür kim yazılur ķan üzre 

 

“Enbata’llāhu nebāten ḥasenen”
41

 yazdı ḫaŧuñ 

Ḫaŧ-ı yāķūt ile ser-çeşme-i ḥayvān üzre 

 

Ḫāl ü ḫaŧŧuñ mı bu yā sūḫte revāne midür 

Ķararup düşmiş ola şemǾ-i şebistān üzre 

 

Her ne tįrüñ ki baña gönderesin ey ķaşı ya 

Śadr-ı sįnemde aña yir idesin cān üzre 

 

Devlet-i dehire irer ise her dūn u denį 

Dįvler gāhį çıķar taḫt-ı Süleymān üzre 

 

Ḫāme-i zerle yazarsa yiridür kātib-i śunǾ 

Raḥmiyā bu ġazelüñ śafḥa-i devrān üzre 

 

                         [Gazel 27] 

         mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Zįbā ruḫuñdan oldı lebüñ ey ķamer leźįź 

Gün germ olınca lā-cerem olur ŝemer leźįź 

 

 

                                                 

 
41

 Âl-i İmran, 3/37,  “Onu en güzel şekilde yetiştirdi.” 
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ǾAşķ odıdur ruḫuñla lebüñden śafā viren 

Mihrüñ ḥarāretinden olur gül-şeker leźįź 

 

Rıḥlet güninde derdüñi dünyāya virmezem 

Zįrā olur müsāfire zād-ı sefer leźįź 

 

Boynuña ķol ŧolayup alur būseyi göñül 

Peyvend olınca şāḫ-ı ŝemer ter olur leźįź 

 

Ġam acısı Necātį ye ḫoş geldi şöyle kim 

Gelmez meźāķa şehd ü şeker ol ķadar leźįź 

 

[45a]  

                       [Gazel 28] 

          mefǾūlü fāǾilātün mefǾūlü fāǾilātün 

Çekdükçe ķara śaçlar ķulaç ķulaç
42

 sünerler 

O iki ejdehālar birgün baña śunarlar 

 

Ol ḥüsn-i āteşįnüñ şevķiyle ŧutışursam  

Ay u güneş felekler hep üstüme dönerler 

 

Tek dur
43

 yirüñde epsem ḥaddüñ bil ey śanavber 

Dik gelme ķadd-i yāre birgün seni yonarlar 

 

                                                 

 
42

 Bu ifade metinde “ķulaħ ķulaħ” şeklinde yazılmıştır. 
43

 dur: durur 
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Meyl itme ḥüsn-i yāre cān u göñül baña ne 

Bir iki çıplaġ abdāl od bulsa hemen çönerler 

 

ŦaǾn itme baña zāhid ol iki Türk-i ser-mest 

Eylük ile gücüyle yer bulıcaķ ķonarlar 

 

Añmışsın eski pįşeñ olmışsın ile rüsvā 

Neyki yine Necātį yeñi yeñi hünerler 

 

                   [Gazel 29] 

      mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

Güzelde murād ān olur endām degüldür 

Keyfiyyet olur meyde ġaraż cām degüldür 

 

Doġrusı bu kim ķāmet-i dildārum öñinde 

Serv-i çemenüñ turuşı endām degüldür 

 

İlerde delüķanlu idi bāde be-ġāyet 

Ŧuruldı biraz şimdi iñen ḫām degüldür 

 

Ķış günleri geldi hele ben bildigüm oldur 

Ḥasretle geçen giceler eyyām degüldür 

 

Zülf ü ruḫı Ǿuşşāķına kim diye Necātį 

Kim düni Ķadir Gicesi bayrām degüldür 
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[45b] 

                        [Gazel 30] 

      feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

ǾĀrıżuñ gözleyelüm berg-i semenden ne biter 

Ķāmetüñ  özleyelüm serv-i çemenden ne biter 

 

Hem-dem olmayıcaķ ol āhū-yı miskįn-ḫaŧ ile 

Ey nesįm-i seherį deşt-i Ḫotenden ne biter 

 

Hem-nişįn olmaz isem serv-i semen-berler ile 

Sebze ḫançer görinür śaḥn-ı semenden ne biter 

 

Yüzi cennet lebi Kevŝer boyı Ŧūbā var iken 

Zühd-i ḫuşki nideyin ben baña andan ne biter 

 

Ey Necātį gül-i maķśūd girer śanma ele 

Dehr bāġında vefā yoķ bu dikenden ne biter 

 

                    [Gazel 31] 

        feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Göñül ögrendi ġama beyt-i ḥazenden çıķamaz 

Degme bir nesne ile kişi vaŧandan çıķamaz 

 

Nā-resįdem severem diyene ŧıñmaz gūyā 

Daḫı söz gevheri ol ḥoķķa-dehenden [çıķamaz] 
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Serv ser-keş gö[r]inür aşurı gözler lįkin 

Cānı yoķdur bir adım śaḥn-ı çemenden çıķamaz 

 

Dişlerüñle śaçuña virmese bāc ile ḫarāc 

Dür ǾAdenden gelimez nāfe Ḫotenden çıķamaz 

 

Çoķdan ölürdi bu derd ile Necātį ammā 

ŻaǾf [ı]  ġālib oluben cānı bedenden çıķamaz 

 

[46a] 

                           [Gazel 32] 

             mefǾūlü fāǾilātü faǾūlün 

Dil gülşeninde ḫār belādur 

Bir şenligüñ kim ola melāyı 

 

Her ḫūk-ḥūya pesend itmek olmaz 

Gūş-ı ḥumāra ŧaġma leāli 

 

Ehl-i sülūküñ bāl ü peridür 

Bu ķavl-i Hādį bu beyt-i ābì
44

 

 

 

 

 

                                                 

 
44

 Bu beyitte vezin tutmuyor. 
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             [MATLAǾ 2] 

                  Ferd 

mefāǾįlün mefāǾįlün faǾūlün 

Fażįlet ehli bulmazken Ǿabāyı 

Giyer her gāv ü ḫar aŧlas ķabāyı 

 

Estaġfiru’llāh tübtüilā’llāh ve neheytu ķalbiǾan mā-sivā’llāh
45

 

 

                     [Gazel 33] 

Ġazel-i Fużūlį 

       feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Cānumuñ cevheri ol lāǾl-i güher-bāra fedā 

ǾÖmrümüñ ḥāśılı ol şįve-i reftāra fedā 

 

Derd çekmiş başum ol ḫāl-i siyeh ķurbānı 

Tāb görmiş tenüm ol ŧurra-i ŧarrāra fedā 

 

[46b] 

Gözlerümden śaçılan ķaŧre-i eşküm güheri 

Leblerüñden dökülen lüǿlüǿ-i şehvāra fedā 

 

Çāk-i sįnemde olan ķanlu ciger-pāreleri 

Mest çeşminde olan ġamze-i ḫūn-ḫˇāra fedā 

 

                                                 

 
45

  Allah’tan af dilerim, kalbimi Allah dışındaki her şeyden nehy ederim (yasaklarım). 
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Pāre pāre dil-i mecrūḥ-ı perįşānumdan 

Ser-i kūyuñda gezen her ite bir pāre fedā 

 

Cān u dil ķaydını çekmekden özüm ķurtardum 

Cānı cānāneye ķıldum dili dildāra fedā 

 

Ey Fużūlį n’ola ger śaķlar isem cānı Ǿazįz 

Vaķt ola kim ola bir şūḫ-ı sitem-kāra fedā 

 

                             [KITǾ A  4] 

                     ĶıŧǾa-i maķbūl 

             feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

İster iseñ cihānda śoḥbet-i ten 

Ŧurma nūş it şarāb-ı gülgūnı 

 

Bedenüñ ķalǾasın ḫarāb itmek 

Diler iseñ ye ŧop ŧop efyūnı 

 

[47a] 

                      [Gazel 34] 

           feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Bilini ķuçmadadur ol śanemüñ derd ü belā 

Yoḫsa Ǿāşıķlara şįrįn lebi ḫāżır ḥelvā 

 

Ķızarup ruḫları gülgūne-i tāb-ı mülde 

ŞuǾle-i sāġar-ı mey destine yaķmış ḥınnā 
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Meclis-i meyde leb-i yāre dolaşur dirler 

Elüme girmeye mi bir daḫı cām-ı śaḥbā 

 

Öykünürdi lebüñe cām-ı mey ammā dönmiş 

Bugün almışlar ele bir yire gelmiş žurāfā 

 

Lūle-i ḫāme ile çeşme-i dilden Bāķį 

Eyledi ķāǾide-i āb-ı ḥayāt icrā 

                    

                    [Gazel 35] 

     mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Cūy-ı fenā-yı ḫalķ birer ikişer geçer 

Baḥr-i belādan ehl-i tecerrüd yüzer geçer 

 

Reşk-i zülāl-i ḫançeri ḫalķuñ bilin büker 

Şehr-i dile gelince hezārān kemer geçer 

 

Cām-ı şarāb-ı nābdan ırmaz gözin ḥabāb 

Bir rūzgār-dįde ki śāḥib-nažar geçer 

 

Yollarda görse aġladıġum baña ŧaş atar 

Gāhį bu çeşm-i eşk-feşānı siler geçer 

 

Gülzār-ı cāna śu aķıdur śanki Bāķiyā 

Dilden sinān-ı ġamzeleri şöyle ter geçer 
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[47b] 

                     [Gazel 36] 

   mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

RiǾāyet ile raķįbe mülāyemet iderin 

Žarāfet ile ḥabįbe münāsebet iderin 

 

Oyaların delü göñlümi ey hilāl-ebrū 

Mülāḥažamda senüñle muśāḥabet iderin 

 

Taśavvurumda olur gāh pādişāh olurın 

Ķapuñda ķulla dikile mülāzemet iderin 

 

Hele fiġān iderin bir ġarįbüñ etse fiġān 

Teraḥḥum eyleye baña muǾāvenet iderin 

 

Ǿİbādet içre olan dāla döndüm ey Yaḥyā 

DuǾā-yı devlet-i yāre müdāvemet iderin 

 

                     [Gazel 37] 

        fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Ŧapduġum Tañrı ḥaķı çün ey śanem 

Śanmasun cevr itdigünden uśanam 

 

Bülbüle āvāzı beñzer bülbüle 

İtmese bülbül naġam sāķį ne ġam 
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Gerçi çıķdı gül-beden ol külbeden 

Oldı göz Ǿayn-ı baķam niçe baķam 

 

Derd ile maķśūdumuñ Ǿaksin oķur 

Her gice dersem kerem ķıl ķıl kerem 

 

Ḫulddan Źātį on artuķ köy düşe 

Onca var mı uş irem göremirem 

 

[48a] 

                     [Gazel 38] 

    fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Ķaśr iki olmış iki ķaśr içre sulŧān bir durur 

Źerrenüñ pāyānı yoķ ḫˇūrşįd-i raḫşān bir durur 

 

Her biri bir vādiye aķar egerçi cūy cūy 

Ķaŧreler bisyār ammā āb-ı bārān bir durur 

 

Her biri bir gerdişüñ fiǾlinde olmış mužŧarib 

Bį-Ǿaded encüm velįkin māh-ı tābān bir durur 

 

ǾĀrif iseñ gel berü keŝretde vaḥdet gözle kim 

Mevc bį-ḥaddür velį deryā-yı ummān bir durur 

 

Derd ü ġam ḫˇānın dem-ā-dem śunma pür ey ŧāś-ı çerḫ 

Miḥnet-ābād-ı dil-i ǾAşķį de mihmān bir durur 
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             [Gazel 39] 

      fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

ǾAşķ ile anlar ki dil āyįnesin śāf itdiler 

Gördiler dįdāruñı ḥüsnüñe inśāf itdiler 

 

ǾAşķuñ ile çıķmadılar başa ey Leylį-ḫırām 

Niçe Mecnūn-veş[e] ol daǾvāda çoķ lāf itdiler
46

 

 

Elde gül gibi metāǾ-ı Ǿaşķ-ı dilber var iken 

Naķd-i Ǿömri zühde śarf idenler iśrāf itdiler 

 

Dilde Ǿaşķuñ dįdede zülfüñ ḫayālin gördiler 

Ejderüñ deryā vü Ǿanķānuñ yirin Ķāf itdiler 

 

Çeşmümüñ çoķ aķçesin görüp güzeller ǾAşķiyā 

Cevher-i Ǿaşķı belā şehrinde śarrāf itdiler 

 

[48-b] 

  مير          سهيلي

 كرفتماتشتبدرتنبالكشمن

 عرقكجاستكهايىمرنددانشمن

 

 

                                                 

 
46

 Bu mısrada vezin tutmuyor. 
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                         ǾAbdü’l-kerįm 

 درچشمكسانزفنىوكفتيبتويارم

 منچوننكنمكريهمكرچشمندارم

 

                        Muḥammed-i Meşhedį 

 بخاكرهرفتارهاوستخوانحمغمناك

 باميدىكهبرداردسككوىتوارخام

                              

                          Ve lehū 

 سككوشنباخنكنخاكخاكسارانرا

 كهبعدمركميداننديارانقدريارانرا

 

                                 Emįnį 

 كومفشفقىكهبرسركوشمرابرد

 ديوانهرابجانبدارالشفابرد

 

                              Mįr Ḫusrev 

 ازكريهكنمكوردوچشمنكرانرا

 تاخندهزنانباتونهبنيمدكرانرا

 

                                  Rūḥį 

يمهمنماآينۀروهمسهكسراا  

 بشونسخنمنكهاثرهاستنفسرا
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                        Monla Ķāsım 

 بكشتكلشنكوشبيبادسحرقتم

 چوكردافتاندخيرانكهبياكاهىقتم

 [49a] 

                     [Gazel 40] 

              ǾIźārį Çelebi 

      mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

İderken būsesine naķd-i cān olmaķda ġarrālıķ 

Lebini luŧf idüp Ferhāda Şįrįn virdi ḥelvālıķ 

 

Görünmez māh-rūlar Ǿālemi azaldı ḥüsnüñ 

Nedür ey āfitābum çāķ[?] bu deñlü Ǿālem-ārālıķ 

 

Geyüp gezerdüñ
47

 alı ŧaķılduñ varduñ aġyāra 

Nedendür ey gül-i bāġ-ı leŧāfet böyle raǾnālıķ 

 

ǾIźārın Ǿarż idüp yār eski derdüm tāzelendürdi 

Bahār oldı açuldı tāze gül yüz ŧutdı şeydālıķ 

 

Śadef beñzetdi dürrin eşküñe düşmezken aġzına 

ǾIźārį Ǿaynuña almaduñ ancaķ ola deryālıķ 

                                    

                

                                                 

 
47 gezerdüñ: gezerdüñe 
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               [Gazel 41] 

               Celāl Beg 

          mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

ǾAks-i cemālüñ āyinede kim ki ide seyr 

Ne Ǿayn diyebilür aña śūretā ne ġayr 

 

İnkār iderse laǾlüñüñ iḥyāsına raķįb 

Yiter güvāh Ǿažįm-i remįm-i ḫar-ı ǾUzeyr 

 

Rūz-ı veġāda rāhber-i ḫānedān iken 

Meǿyūs-ı raḥmet olsa n’ola ķātil-i Zubeyr 

 

Kūy-ı nigāra varduġuma ŧaǾn ider faķįh 

Nefy itmez iǾtiķād-ı müselmānı seyr-i deyr 

 

MenǾ itme būse-i dehenüñden Celāli yā 

Herkes görür ne eylese miŝķāl-i źerre ḫayr 

 

[49b] 

                     [Gazel 42] 

                 Emįr Rāst 

    mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Mıśr-ı ruḫında lebleri yārüñ şeker yüki 

Dür dişleri ķaŧārı ile hep güher yüki 
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Pür-çįn śaçı ruḥında çözülse Ḫıŧā mı kim 

Tüccār-ı Çįn Rūma gelicek çözer yüki 

 

Cān çekse ruḥnı ŧañ mı şeb-i ġamda sįneden 

Ekŝer çü donla yükledür ehl-i sefer yüki 

 

Ŧūfān-ı ġamda zevraķ-ı çeşmüm döker dürin 

Ehl-i sefįne furtına olsa döker yüki 

 

Rāh-ı riyāda ḫırķa belin bükdi śūfìnüñ 

Gerçi meŝel bu kim ḫaruñ olmaz semer yüki 

 

İtseñ Ǿarūs-ı dehre tenezzül büyüklenür  

Sen aşaġı ķoduķça yuķarı yıġar yüki 

 

Bār-ı belā aġır gele mi göñlüme Emįr  

Dil üştüri ne deñlü olursa çeker yüki 

 

                     [Gazel 43] 

                    Ġarįbį 

    mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Nedür bu çeşm ü laǾlüñde kirişmeyle tebessümler 

Efendüm  ķan olur ŧāķat getürmez aña merdümler 

 

Dirüm śaķla śaķın kim güm idersin mühre-i mihri 

Sözüm gūş itmeyüp sįnem dem-ā-dem āh idüp gümler 
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Ölüm vaķtinde sįnemden gelen śanmañ ki nālemdür 

Dem-i āzādelikdür murġ-i rūḥ eyler terennümler 

 

Ķulaķ ŧut bir nefes gūş it niçe demdür ki efġānum 

Senüñ üstüñden ey žālim saña eyler tažallumlar 

 

Ġarįbį bendeñi cevrüñle öldürmek dilermişsin 

Nedendür aña şāhum bunca şefķatler teraḥḥumlar 

 

[50a] 

                      [KITǾA 5] 

          fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Sen beni yā Rab kemāl-i ḥırś ile 

Der-be-der gezdürmegil bì-fāyide 

 

Ac idüp nā-merde muḥtāc eyleme 

Rabbenā enzil Ǿaleynā māǿide
48

 

 

            [KITǾA 6] 

       mefāǾįlün mefāǾįlün faǾūlün 

Kef-i luŧfuña nisbet ķaŧre deryā 

Olupdur dest-i cūduñ nehr-i sāǿil 

 

 

                                                 

 
48

 Māide, 114, “Rabbimiz bize gökten yemek indir.” 
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Senüñ iḥsānuñı umar ǾAŧāyį 

Mürüvvet eyle ķılma nehr-i tesāǿül 

 

                        [KITǾA 7] 

        feǾilātün mefāǾįlün feǾilün 

Āh kim Ǿāşıķuñ nihāyetde 

Cānı bir nesneden mükedderdür 

 

Dilberįnüñ boyunca yaġsa zeri 

Ġayra meyli yine muķarrerdür 

 

          [KITǾA 8] 

        mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü faǾūlün 

Źātįnüñ işit pendini ey rūḥ-ı revānum 

Śanma saña māyil olanuñ cümlesi insān 

 

Cānlar yürüdüp yolına cān virmege lāyıķ 

Bir ādeme ŧuş oldı hemān çeşme-i ḥayvān 

 

      [KITǾA 9] 

        feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

Sen çekersin şikāra tįr ü kemān 

Çekerin ben çemende ķad āhum 

 

Sen benüm çekdügüm ne bilürsin 

Her kişi çekdügin bilür şāhum 
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                  [MATLAǾ 3] 

        feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

Ḥayf Sulŧān Selįme ḥayfā ḥayf 

Hem ķalem aġlasun anı hem seyf 

 

[50b] 

                          [Gazel 44] 

          Mevlānā İsḥāķ Çelebi 

         fāǾilātün mefāǾilün feǾilün 

Fülk-i dil çıķmadın kenāra daḫı 

Rūzgār atdı bir diyāra daḫı 

 

Fürķat öldürmeden görem dir idüm 

Gitdi şimden girü ne çāre daḫı 

 

Beni Ǿaşķında ey felek öldür 

Mübtelā itme bir nigāra daḫı 

 

Ġarażuñ cān ise gel al ķurtar 

Borcumuz var mı intižāra daḫı 

 

Baña cevr itse vech-vār ol yār 

N’oldı bilsem bu rūzgāra daḫı 

 

 



 

110 
 

Hey ne müşkil nihān güzel sevmek 

Vaz gelmek güç āşikāra daḫı 

 

Hecre İsḥāķ çāre ölmekdür 

Kimse itmez bu derde çāre daḫı 

 

              [Gazel  45] 

           Ve leyse eyżān 

     fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Cān mezāķına dehānuñ şehd ü şekkerden leźįź 

Būsenüñ bir keffesi ķand-i mükerrerden
49

 leźįź 

 

Ŧatludur şįrįn dehānuñ şerbet-i cüllābdan 

Leblerüñ senbūsesi pālūde-i terden leźįź 

 

Yārüñ aġzı yārine leźźetde olurdı şebįh 

Fi’l-meŝel bir nesne olsa āb-ı kevŝerden leźįź 

 

Hecr-i yāre mübtelā olan cefā-keş Ǿāşıķa 

Nesne yoķ hergiz cihānda cevr-i dilberden leźįź 

 

Şöyle İsḥāķ ı tehį görme tenaǾǾum ehlidür 

ŞiǾri var görseñ ġıdā-yı rūḥ-ı perverden le 

 

                                                 

 
49

 Ķand-i mükerrer: ķand ü mükerrer 
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[51a] 

                             [MATLAǾ 4] 

           ǾAlį Çelebi Efendi Ķāďį-i Şām 

          fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Ḫadd-i rengįn zįr-i zülf ü ḫaŧŧ-ı müşk-efşāndadur 

Nitekim dirler ķızıl elma Firengistāndadur 

 

                   Kemāl Paşa-zāde 

 بهارستان نكارستان مانست

 وليكن چون نكارستان مانست

 

 كلستان كتاب ما همه باب

 پر از كلهاى رنكين تو نست

 

                          Ḫāķānį 

 چار چيزست خوش امد دل خاقانى را

چرنفى و ماشر منه ان چاز دوست كر  

 

 مال پاشيدن و پوشيدن اسرار كسان

 باده نوشيدن و بوسيدن معشقۀ مست
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                [KITǾA 10] 

           Bāķį-i müderris 

    feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Söz degül dürr ü güher nažm itdüm 

Ķadr ü ķıymet bilenüñ bendesiyüz 

 

Ḥaķ-şinās ehl-i nažar yārānuñ 

Ayaġı tozı ser-efgendesiyüz 

 

[KITǾA –I  KEBÎRE 1] 

                 Ve lehū 

         feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

Oldı gerdūn çünki dūn-perver 

Süfledür her ki aña ŧālib olur 

 

Manśıbı dūn olur ahālįnüñ 

Cāhilüñ eşref[i] meŧālib olur 

 

İki zer vażǾ olunsa mįzāna 

Nāķıs olan tamāma gālib olur 
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 [ KITǾA 11] 

        Mesįḥį 

      feǾilātün mefāǾilün feǾilün  

Gerçi tįġ-i zebān ile ŧutmış 

Mülk-i maǾnāyı üstād-ı selef
50

 

 

Mıśr-ı maǾnāda ben de eylersem 

Salŧanat daǾvāsını śanma ḫalef 

 

 [51b] 

               [RUBÂİ 1] 

          Mevlānā Sünnį 

      mefǾūlü mefāǾįlün mefāǾįlün faǾ 

Vaḥdetde bu keŝret ķamu dirüz birdür 

Ko ikiligi birlige bir söz birdür 

Her mažharda vech-i eḥaddur žāhir
51

 

Ger āyine yüz biñ olsa da yüz birdür 

               

             

 

 

 

 

 

                                                 

 
50

 Bu mısrada vezin tutmuyor. 
51

 Bu mısrada vezin tutmuyor. 
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              [RUBÂİ 2]
52

 

                      Ve lehū 

Biz kim özümüz añlamaduķ nā-dānuz 

Esrār-ı vücūdı bilmedük ḥayrānuz 

Ancaķ bu ķadar añlayubildük ki çü gûy 

Çevgān-ı ķażā elinde ser-girānuz 

 

                  [RUBÂİ 3]
53

 

                     Ve lehū 

Ey bād-ı śabā ŧarf-ı gülistān ḫoş mı 

Aḥvāl-i dil-i mihźār-ı destān ḫoş mı 

Ser-sebz midür çemen semen nāzük mi 

Gülbün eyü mi sünbül ü reyḥān ḫoş mı 

 

                    [RUBÂİ 4]
54

 

Biz ki Ǿayyāş-ı zümre-i şerrüz 

ǾAyş ü Ǿişret deminde biñ beşerüz 

Döşerüz pāy-ı ḥumda eski ḥaśįr 

Ķanda görsek şarābı köp düşerüz   

 

  

 

                                                 

 
52

Bu rubâide birinci ve ikinci dizede, mefꜤūlü mefāꜤīlün mefāꜤīlün faꜤ, üçüncü dizede; mefꜤūlü mefāꜤīlü 
mefāꜤīlü faꜤūl; dördüncü; dizede ,mefꜤūlü mefāꜤīlün mefāꜤilün fāꜤ kalıbı kullanılmıştır. 

53
 Bu rubâide birinci dizede, mefꜤūlü mefāꜤīlü mefāꜤīlün fāꜤ; ikinci  ve üçüncü dizede, mefꜤūlü mefāꜤilün 

mefāꜤīlün fāꜤ; dördüncü dizede; mefꜤūlü mefāꜤīlü mefāꜤīlün fāꜤ  kalıbı kullanılmıştır. 

54
 Bu rubâi, rubâi kalıplarından biri olmamakla birlikte “feꜤilātün mefāꜤilün feꜤilün” kalıbıyla yazılmıştır. 
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       [KITǾA 12] 

     feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Merdüm ednāda olup ehrimen aǾlāda ola 

Muķteżāsı bu imiş tā ezelį devrānuñ 

 

Ay şehir oġlanı olmaġ ile alçaķda ŧurur 

Köle nāmıyla görüñ rifǾatini keyvānuñ 

 

            [KITǾA 13] 

        feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

Yā İlāhį ki mülke māliksin 

ليس فى الملك غيرك مالك
55

 

 

Beni cānāna eylegil vāśıl 

انك قادر على ذلك
56

 

 

[52a] 

بيند بكلستان نرودهر كه رخسار تو    

 هر كه درد تو كشد جانب درمان

 

 حضر اكر لعل شكربار ترا دريابد

 بار ديكربسرچشمۀ حيوان نرود

 

                                                 

 
55

 Yâ Rabb ,sen ki mülkün sahibisin. Varlık aleminde  senden başka mâlik yoktur. 

 
56

 Beni canana ulaştır, sen buna kâdirsin. 
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 موسم بود كه دركيش غمت كشته شوم

 ليك اين بنده ضعيفست او بقربان نرود

 

 مرد بايد كه زشمشير نكرداندوهى

 ورنه انحا نه همان كه بميدان نرود

 

نو كويه سخنىيمن نبرنيز باولفاظ   

 عاشق كم شده دل ازپى جانان نرود

 

 هر كه رخسار تو بيند بكلستان نرود

 هر كه درد تو كشد جانب درمان

 

 هر كه در خان شن با تو تخلوب ششست

 بتماشاى كل و الله و ريحان نرود

 

 ازازل در دل عاشق تو داغى نبهاد

 نقش ان تا بابداز دل از جان نرود

 

ود در جنتكر نه اميد لقاى تو ب  

 هيج عاشق بسوى روضۀ رضوان نرود

 

 شمس تبريزيا لفظ تو كويد سخن

 عاشق سوخته دل از پى جانان نرود
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[52b] 

                             [Gazel 46] 

       mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Bulunmaz vaśl-ı cānān itmeyince terk-i cān dirler 

Virülmez şimdi manśıb rāyegānı imtiḥān dirler 

 

Degüldür bezm-i gülşen içre śāfį lāle pür jāle 

Olınca bāde-i laǾl-i lebüñ peymāne ķan dirler 

 

Ḥabāb-ı mey hevādāruñ geçinmiş hem-ķadeḥ olmış 

Aña āvāreler sāķį śalınsun yil ķovan [dirler]  

 

Ķul etmiş şāh u dervįşin bugün bir nev-cevān sevdüm 

Niçe ḫusrevleri Ferhād ider şįrįn-zebān dirler 

 

Güzeller içre meşhūr-ı cihānsın gerçi sulŧānum 

Ķuluñ Meylį ye de Ǿuşşāķ içinde bir fülān [dirler] 

                   

                                 [Gazel 47] 

        mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Görenler ḫāl-i Ǿanber-bāruñ āşūb-ı cihān dirler 

Ḫaŧuñ seyr eyleyenler fitne-i āḫir zamān dirler 

 

Uġurlar ŧaŧlu diller Ǿaķlını erbāb-ı Ǿirfānuñ 

Senüñçün bir şeker-leb Ḫusrev u Şįrįn-zebān [dirler] 
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Ķaçan bir Ǿāşıķ-ı bį-çāre görme ķaśd-ı cān eyler 

Senüñ ol ġamze-i ḫūn-rįzüñe bir bį-amān dirler 

 

Ķaçan vaśf itse erbāb-ı suḫan ḫayl-i cevānānı 

Dil almaķda senüñçün ey perį bir dil-sitān dirler 

 

Güzeller ey BedįǾį cāme-i surḫ ile ol yāri 

Leŧāfet gülşeninde bir nihāl-i erġuvān [dirler] 

 

[53a] 

                       [Gazel 48] 

            Bāķį Çelebi Müderris 

        mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Biñ mübtelā-yı miḥnet ile her dem öldürür 

Dilber mülāyim olmayıcaķ ādem öldürür 

 

Genc-i viśāl ŧālibi[ni] ejdehā-śıfat 

Ol ḥalķa ḥalķa
57

 ḫam-ender-ḫam öldürür
58

 

 

Çeşmüñ şu resme Ǿāşıķı ġamzeñle ķatl ider 

Bir nā-tüvānı tįġ ile śan Rüstem öldürür 

 

Ŧursun yirinde ġamze-i ḫūn-rįz-i cānsitān 

Başdan belālu Ǿāşıķı ol perçem öldürür 

                                                 

 
57

 ħalķa:ĥalķa 
58

 Bu mısrada vezin tutmuyor. 
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Bāķį peleng-i kūh-ı ġamuñ pençesindedür 

Luŧfuñ meded yitişmez ise bir dem öldürür 

                    

                     [Gazel 49] 

             Śābirį Çelebi Ķāďį 

       mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Ben derd-mendüñi dimedüñ hįç ġam öldürür 

Āh ey perį bu şįvelerüñ ādem öldürür 

 

Ŧuş olsa çeşm-i Ǿāşıķa bį-cān eyleyüp 

EfǾį misāl o zülf-i ḫam-ender-ḫam öldürür 

 

Şevķ-i viśāl ü ġuśśa-i hecrüñ helākiçün 

Gāhį sürūr ādemi gāhį ġam öldürür 

 

Nāzükligüyle zįr-i Ǿaraķ-çìnde yatup 

Açmazdan üftādeñi ol pür-ḥam öldürür 

 

N’içün gözinden ide ciger ķanını revān 

Bilmez mi Śābirį çü aķınca dem öldürür 
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[53b] 

                     [Gazel 50] 

            Raḥmį Çelebi el-Müderris 

     feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Başda dil bāġını ol kākül-i sünbül götürür 

Ḫāli siḥr eylemege dāne-i fülfül götürür 

 

Ķaŧre ķaŧre gözümüñ yaşını śaķlar dil-i zār 

Śaçmaġa pāyına yārüñ bir avuc gül götürür 

 

Sįne pür ķanlu eliflerle göñül vālih ü zār 

Rinddür śan ķafes-i āl ile bülbül götürür 

 

Zeyn ider dāġ ile dil bu ser-i bį-sāmānı 

Bāġbān śanki sifāl ile ķaranfül götürür 

 

Raḥmiyā müşkil imiş ḥall idemez ehl-i ḫıred 

ǾAşķ ser-mesǿelesi niçe teǿemmül götürür 

                  

                            [Gazel 51] 

              Vālihį el-ķādį 

      mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Vaśluñ ḥayāt u būse-i laǾlüñ ġıdā-yı rūḥ 

Ammā zamān-ı fürķatüñ eyyām-ı Ǿömr-i Nūḥ 
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ŞiǾrinde her kimüñ ki lebüñ vaśfı olmaya 

Cānā Mesįḥ-i vaķt ise olmaz sözinde rūḥ 

 

Görse bu ḥüsn ile seni ey Yūsuf-ı bahā 

Zühd ü śalāḥa śūfi ide tevbe-i naśūḥ 

 

Cevr i[t]se ġāyete şeb-i hicrān nihāyete 

Śubḥ-ı viśāl irişse vü nūş eylesek śabūḥ 

 

Ḫāŧır-güşāde olmaya açılmaya göñül 

Fettāḥ-ı ġaybdan irmeye ger Vālihį fütūḥ 

 

[54a] 

                     [Gazel 52] 

    Źātį-i Pįr Üstādu’ş-şuǾarā-yı Rūm 

        mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü faǾūlün 

Çaldum neçe gün derd ile ŧabl-ı ġam u
59

 miḥnet 

Al sen de vefā sāzın ele kār be-nevbet 

 

Bį-hūş oluben düşmiş uġurayıcaķ ol yār 

Gören beni dimiş ki buña uġramış āfet 

 

Def sįne vü ney nāle ŧolu iki ayaġum 

Ben mest-i mey-i Ǿaşķa çıķupdur yine śoḥbet  

                                                 

 
59

 Ţabl-ı ġam u mihnet:
 
ţabl u ġam-ı u mihnet 



 

122 
 

 

Bir dürr-i girān-māye firāķına mı düşdüñ 

Gözüñ yaşı ŧurmaz nedür ey baḥr bu ḥālet 

 

Zülfüñle lebüñ Źātiyi dįvāne idelden 

Zencįre çeküp gözyaşı virür aña şerbet 

                      

                               [Gazel 53] 

               Ve lehū eyżen 

      mefǾūlü fāǾilātün mefǾūlü faǾilātün 

Bir māha nāžır oldum şehr içre nāmı Maḥmūd 

ǾUşşāķa yüzi ķıble kūyı maķām-ı Maḥmūd 

 

Mülk-i cihān içinde ben de Ayās gibi 

Ġāyet de ḫāś olurdum olsam ġulām-ı Maḥmūd 

 

Dārü’s-selām olurdı ey dil caḥįm-i fürķat 

Gelseydi ben Ayāsa bir gün selām-ı Maḥmūd 

 

Rūşen budur ki māhuñ Ǿālemde çarḫ-ı tābdı
60

 

Tārįh-i [?] ḥüsnüñ oldı bedr-i tamām-ı Maḥmūd 

 

Dāmān-ı çarḫ-ı aŧlas āhumla yandı Źātį 

Tā dest-i nār-ı şevķe virdi maķām-ı Maḥmūd 

                                                 

 
60

 çarĥ-ı tāb: çarĥı tāb 
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[54b] 

                           [Gazel 54] 

                        Ve lehū 

      mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Śaķın śayyād-ı Ǿālemden kemān-ı ḥįle ķurmışdur 

Niçe çāpüklere ġaflet kemįninden oķ urmışdur 

 

Bu rūbāh-ı zamānuñ ḥįlesi çoķdur ḥaźer eyle 

Niçe şįr-i nerüñ av pençesin āl ile burmışdur 

 

Sikender deñlü bir er yoġ iken nev-cevān anı 

Śuya iltüp bu dehr-i pįre-zen śuśuz getürmişdür 

 

Ķumāşıyla ŧolu dükkāna maġrūr olma ey ḫˇāce 

Ḥaźer ķıl ḫˇāce-i devrān metāǾ-ı Ǿömri buyurmışdur 

 

Şu deñlü bį-kes olmışdur ki Źātį ölicek anı 

Bulutlar śu ķoyup bārān yuyup yiller götürmişdür 

                     

                   [Gazel 55] 

    Ġazel-i tecnįs-i mühimme muŧallaǾ 

   fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Āh kim ben bülbülin ol yüzi gülzār incidür 

İñledür her dem hezār ol yüzi gül zār incidür 
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Ķarşusında zārı zārılıġile zār [i]ncidür 

Ol ķamer-ruḫ ŧās-ı miḥnetde idüp zār [i]ncidür 

 

Gözlerüm Ǿayn-ı śadef eşk-i güher-bār incidür 

Ne’mden incindüñ diyü cevr ile her bār incidür 

 

Gözlerüm [kim] eşk-i al u śūret-i nārencidür 

Nārını ol nārven-ķāmet-i sūver-ı nār incidür 

 

Al eşküm ķara baḫtum śūretüm nārencìdür 

Gökleri Źātį fiġān itme çıķan nār incidür 

 

[55a] 
61

 

[55b] 

                      [Gazel 56] 

        feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

Ġamze-i yāre tįre-zen dirler 

Laķabına ciger delen dirler 

 

Görse Ǿuşşāķ çeşm-i cellāduñ 

Meded ölsün mi yā seven dirler 

 

Merd-i merdāneler zebūn idici 

Ķarı dünyāya ķaḥbe zen dirler 

                                                 

 
61

 Bu sayfa tamamen boştur. 
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Beni ḫum-ḫānede gören rindān 

Böyle mest olduġum neden dirler 

 

Raḥmì çākerüñe pādişehüm 

Ḫusrev-i mülket-i suḫen dirler 

 

[56a] 

                     [Gazel 57] 

   fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Ḥüķm idüp ġam defǾine ŧuġra çekerken māh-ı Ǿįd 

N’oldı Ǿālem bilmezin dillerde şādı nā-bedįd 

 

Kimseye yüz virmez oldı gibi mirǿāt-ı murād 

Ķanda baķsam baña beñzer niçe yüz biñ nā-ümįd 

 

Zehr-i ġamla dem-be-dem ālūdedür āb-ı ḥayāt 

Düşmesün bir derde kim merg aña dārū-yı müfįd 

 

ǾĮd ile sen şād u ḥurrem bende ammā hecr ü ġam 

ǾĮd odur mesrūr ola luŧfuñla nezdįk ü baǾįd 

 

Māh-ı Ǿįd-āsā ŧulūǾ it ķadr ile ǾAlį disün 

ŦāliǾ ü baḫtuñ saǾįd iķbāl ü rifǾat ber-mezįd 
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                        [Gazel 58]  

    mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Dilā seyyāre-veş gerçi ŧolandum çarḫ-ı gird-ābı 

Velįkin görmedüm rūy-ı ḥasen-veş māh-ı tābānı  

 

ǾAceb mirǿāt-ı ķudretdür anuñ ruḫsār-ı pür nūrı 

Temāşā itmege herkes gelür ol śunǾ-ı Yezdānı 

 

Ne ḥāletdür ki Ǿuşşāķı anuñ gülzār-ı kūyında 

İderler Ǿandelįb-āsā dem-ā-dem āh u efġānı 

 

Ķalurdı sırr-ı ḥayretde nihāl-i gül nedāmetde 

Śalınsa bāġ-ı ḥüsn içre ḫırāmānį ḫırāmānį 

 

Güzeller pādişāhıdur bugün ŧaḫt-ı melāḥatde 

Anı vaśf itmede Ǿāciz cihānda cümle Ǿirfānį 

 

MuǾanber ķahvesin içmek müyesser olmadı Ḥıżra 

Teḥassürden varup içdi anuñçün āb-ı ḥayvānı 

 

Muḥįŧį ger ḥayātında olaydı Yūsuf-ı KenǾān 

Olurdı ḥüsnine nisbet bunuñ ol Yūsuf-ı ŝānį 

 

 

 

 



 

127 
 

[56b] 

                            [Gazel 59] 

    mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü faǾūlün 

Yoldan çıķanı şerǾ ile mįzāna çekerler 

Güm-rāh ise şemşįr ile meydāna çekerler 

 

Bu zülf ü zenaḫdān ile ġaddār güzeller 

Çoķ sāde-dili bend ile zindāna çekerler 

 

Şol dem k’uzada žulm elini dest-i ḥavādiŝ 

Miḥnet-zedeler ayaġı dāmāna çekerler 

 

Ey bād-ı śabā kuḥl-i ġubār-ı reh-i yāri 

ǾAşķ ehline śun dįde-i giryāna çekerler 

 

ǾAşķį gibi ser-mest ḫarābāta düşerler 

Anlar ki ġamuñla ŧolu peymāne çekerler 

                     

                

                  [MÜFRED 1] 

    mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Ķadd-i nigār ŧoġrusı bir gül nihālidür 

Aġyār çevresinde anuñ ķara çalıdur 
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                    [Gazel 60] 

       feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Ol ġazālüm kimüñ otlaġına uzatmış izin 

Seg raķįbi yine her gūşede siñ siñ siñler 

 

Bir iki manķırla bezmde germ olduġıçün 

Silleler yir ki defüñ ķulaġı çıñ çıñ çıñlar 

 

Bir yalın yüzlü ķamer-çehre ışıķ adı çerāġ 

Her gice bezme gelüp penbe-i dāġın yeñler 

 

ǾAşķiye sebǾa-i seyyāleyi śun ey sāķį 

Yediler Ǿaşķına ol curǾadan içsün biñler 

 

[57a] 

                       [Gazel 61] 

           ǾĀlį Çelebi-i Gelibolı 

       fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

ǾĀşıķ olmaġı sever hicrān [u] ġamdan bāki yoķ 

Şimdi bildüm göñlümüñ bir źerrece idrāki yoķ 

 

Sen baña zāhid tecerrüd Ǿālemin Ǿarż eyleme 

Gel ḫarābāt erlerin gör tācı yoķ misvāki yoķ 

 

Yā İrem gülzārıdur ḫaddüñ ḥazān olmaz müdām 

Yā leŧāfet cūybārıdur ḫas ü ḫāşāki yoķ 
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Kendüyi terk itmeyen ŧutmaz maḥabbet dāmenin 

ǾĀşıķ iseñ evvelā yoķ bil [dil-i] ġam-nāki yoķ 

 

ǾĀliyā bir zaḫma biñ merhem ķabūl itmem bugün 

Er midür şol bį-nevā kim sįne-i śad-çāki yoķ 

 

                     [Gazel 62] 

            ǾUlvį-i ibni Ḫayyāŧ 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Cūş ider eşküm dem-ā-dem ķanlu śudur var ise 

Söylenür āteş deñizi dilde budur var ise 

 

Ey gözüm yaşı gezersin her kenārı sū-be-sū 

Ol boyı servi murāduñ cüst ü cūdur var ise 

 

Ārzū-yı vaśl-ı yār iden düşermiş fürķate 

Nā-murād iden beni ol ārzūdur var ise 

 

Şehr içinde bir ser-āmed var imiş mānendi yoķ 

Ol semen-ber serv-ķāmet māh-rūdur var ise 

 

Yāre dimişler ķapuñda bir ġarįb üftāde var 

Ol perį ǾUlvį içün dimiş ki odur var ise 

 

 



 

130 
 

[57b] 

                     [Gazel 63] 

       mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Naķd-i vücūduñ eylese faķr u fenā telef 

Sįmurġ-ı Ķāf-ı himmet olup açma ġayre kef 

 

Bu ķāmet-i ḫamįdem ile dāġ-ı sįnemi 

Dem-sāz idince Ǿaşķuña çalındı çeng def 

 

Minnet Ḫudāya geldi yitişdi bu ŧıfl-ı dil 

Mecnūn u Vāmıķ olmadılar pįr-i nā-ḫalef 

 

Ḥāŧır-şikest iken olamaz nažm   

Gevher mi ḥāśıl idebilür bir śınuķ śadef 

 

Ķaśd ile NevǾiyā seg-i dildār eylemiş 

İşitmedüñ mi “men Ǿarefe’n-nefse ķad Ǿaref”
62

 

 

 

                     [Gazel 64] 

     mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Ķaşuña ser-fikende bende olsa māh-ı nev lāyıķ 

Olur şehrį güzel her ay idinse bir iki Ǿāşıķ 

 

                                                 

 
62

 “Nefsini bilen Rabbini de bilir.” (Hadis-i Şerif) 
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Nice Ǿarż ideyin mihr ile māha sįnemüñ dāġın 

Elinden gerdişüñ onlar daḫı benden beter yanıķ 

 

Bu devrüñ inkisārın çekmemiş yoķ kimse Ǿālemde 

Ŧaġılmış bezm-i encüm sāġarı māh-ı nevüñ fāǿiķ
63

 

 

Gice ḫālüñle zülfüñ fitneden baḥŝ itdiler ḫayli 

O fenni bilmede ammā ki çıķdı kākülüñ fāǿiķ 

 

MetāǾ-ı dil uġurlanmışdı gįsūlardan uc virdi 

ǾAcebdür ķanda olsa yüz ķaralıġın çeker sarıķ 

 

Yüzin gülşende gül gördükde çāk itmiş girįbānın 

Dimişler NevǾiyā ġonçe-dehenler bu ķatı açıķ 

 

 

[58a] 

                     [Gazel 65] 

         mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Tāc u ridāya mürşid-i Ǿaşķuñ rıżāsı yoķ 

ǾAşķ ehlinüñ ḥicāb-ı riyādan śafāsı yoķ 

 

Giysün gerekse cāme-i aŧlas gerek pelās 

Ey ḫˇāce saña Ǿaşķ erinüñ iltibāśı yoķ 
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  f āǿiķ: faik 
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Germ-ābe-i maḥabbetümüzdür ķıbāb-ı çarḫ 

ǾUryānlaruz ki tāc u ķabā iķtiżāsı yoķ 

 

ǾĀlem ġarįķ-i ḥayret ü dil ġarķa-i şühūd 

Bu baḥr-i keŝretüñ bize bir āşināsı yoķ 

 

Śanmañ lisān-ı ķāle gelür leźźet-i fenā 

Bir maǾnį-i ġarįbdür anuñ edāsı yoķ 

 

NevǾį diler ki nefy ile iŝbātdan geçüp 

Bir Ǿāleme irişe ki ġayr u sivāsı yoķ 

 

                     [Gazel 66] 

      fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Sįnemi çāk eyleyüp dāġ-ı dil-i şeydāya baķ 

Nā-resįde ŧıfl iken başındaki sevdāya baķ 

 

Vāķıf ol keyfiyyet-i ḥāline ser-gerdānlaruz 

Ḥalķa-i bezm içre sāķį zevraķ-ı śaḥbāya baķ 

 

ǾĀlem-i bālā temāşāsın ķo zāhid gel berü 

Mekteb-i faķr içre ders-i Ǿalleme’l-esmāya baķ 

 

Ḥaŧŧ-ı laǾl-i yārda şol ḫāl-i fettānı gören 

Daḫı ŧıfl-ı şįr iken destinde müşgįn pāya baķ 



 

133 
 

 

NevǾiyā ser-menzil-i maķsūda isterseñ vuśūl 

Serv-veş aǾlā gözetme śu gibi ednāya baķ 

 

[58b] 

                     [Gazel 67] 

    feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Merd-i sālik idemez ķıble-i taḥķįķe sefer 

Olmayınca aña tevfįķ-i İlāhį rehber 

 

SaǾy idüp eyle ŧavāf ḥarem-i KaǾbe-i dil 

Zāhidā ister iseñ ķılmaġa ḥayyü’l-ekber 

 

N’eylesün olmayıcaķ sįne-i śūfįde śafā 

Secde-i ḫāne-i bünyād-ı Ḫalįl[i] Āzer 

 

ǾĀrifüñ göñlüne gir dāḫil-i beyt-āmed ol 

Eyle Ḥannāna vü Mennāna vü Deyyāna nažar 

 

Nažar-ı pāk idegör oldı Fidāyį zįrā 

Müǿminüñ ķalbi nažargāh-ı celįl-i ekber 

                     

                   [Gazel 68] 

   feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Münteķış olmış idi dilde ḫayāl-i KaǾbe 

Ḥamdülillāh ki naśįb oldı viśāl-i KaǾbe 
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Dįde-i cān u dile rüǿyet-i dįdārından 

Nūr-baḫş oldı tecellį-i cemāl-i KaǾbe 

 

Teşne-i yādına sįmāları ķıldı sįr-āb 

Çeşme-i zemzem ile āb-ı zülāl-i KaǾbe 

 

Bir yüce mertebedür ehl-i śafā yanında 

Pāye-i Ǿarşa deger śaff-ı niǾāl-i KaǾbe 

 

Dil-i vįrānımuzı eyledi beytü’l-maǾmūr 

Ey Fedāyį şeref-i Ǿizz ü celāl-i KaǾbe 

 

[59a] 

                     [Gazel 69] 

  mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü faǾūlün 

Feryāduma ol ķāmet-i şimşād yetişmez 

Beñzer ki anuñ gūşına feryād yetişmez 

 

Ser-menzil-i maķśūda irer cümleden evvel 

Ol mertebeye saǾy ile zühhād yetişmez 

 

Āhumdan öñürdi yitişür ķapuña eşküm 

Germiyyet ile şöyle gider bād yetişmez 
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Yollarda ķalur rāh-rev-i KaǾbe-i maķśūd 

ǾÖmr  āḫir olur mevt irişür zād yetişmez 

 

Bu ġuśśada Bāķį nice üstāda yetişdi 

ǾĀlemde bugün aña bir üstād yetişmez 

 

[59b] 

                        [Gazel 70] 

                 Ġazel-i Bāķį 

  feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Olmışuz ehl-i fenā Ǿizzete māyil degülüz 

Faķrla faḫr iderüz niǾmete māyil degülüz 

 

ǾUlemā iledür ey ḫˇāce bizüm ülfetimüz 

Ehl-i dünyā ile cemǾiyyete māyil degülüz 

 

Mālik-i genc-i ġamuz künc-i fenādur yirümüz 

Ŧālib-i maǾrifetüz rifǾate māyil degülüz 

 

Ķulıyuz dünyede bir sįm-tenüñ ey ḫˇāce 

Māle meyl eylemezüz rifǾata māyil degülüz 

 

Sevmezüz şol büti kim olmaya ḫulķ-i ḥüsni 

Deyr-i dünyāda ķurı śūrete māyil degülüz 
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Ķāmet-i yār durur iken n’idelüm ŧūtįyi 

Kūy-ı dilber var iken cennete māyil degülüz 

 

ǾUlemā cemǾine Bāķį oluruz ḫidmetkār 

Hįç cāhiller ile śoḥbete māyil degülüz 

 

                       [Gazel 71] 

              Ġazel-i NevǾį 

     mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü feǾilün 

Cennet degül mi yār ile vuślat didükleri 

Dūzaḫ degül mi āteş-i ḥasret didükleri 

 

Bįmār-ı Ǿaşķa var ise biñ derd-i bį-devā 

Fürķat didükleri gibi fürķat didükleri 

 

Gel girme rāh-ı Ǿaşķ-ı cevānāna śūfiyā 

Döymez bu yolda pįr-i ŧarįķat didükleri 

 

Ġam-ḫānemi münevver ider mi gelüp o māh 

Bir gün doġar mı necm-i saǾādet didükleri 

 

NevǾį o şāh-ı ḥüsne ķul olmaķ mıdur Ǿaceb 

Devlet didükleri vü saǾādet didükleri 
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[60a] 

 هر چه كند بخود كند

 كرممه نيك و بد كند

 

 كس نكند بجاى خود

 آنچه بدست خود كند

 

[60b] 
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[61a] 

                     [Gazel 72] 

      mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Cām-ı şarāb-ı Ǿaşķuñ ile cem degül miyüz 

Bezm-i ġamuñ śafāsına ḫurrem degül miyüz 

 

Bāġ-ı ruḫuñda dāne-i ḫālüñe ey perį 

Meyl eylesek Ǿaceb midür ādem degül miyüz 

 

Bezm-i neşāŧa niçün iletmez bizi raķįb 

Çeng-i ġamuñda nāy ile hem-dem degül miyüz 

 

Ger źerre var itmesek ol āfitāba meyl 

Bir źerreden bu yolda daḫı kem degül miyüz 
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 Bu sayfa tamamen boştur. 
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Dilber cemāl-i vaśfın idelden Necātiyā 

Üslūb-ı nažm içinde müsellem degül miyüz 

 

                     [Gazel 73] 

      mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Beni güldürmedi hergiz gülüp şād olmasun göñlüm 

Ḫarāb itdi beni Ǿālemde ābād olmasun göñlüm 

 

Giriftār itdi cānum bend-i Ǿaşķa gör ben[i] yā Rab 

Ķul olsun bir boyı āzāde āzād olmasun göñlüm 

 

O māhuñ cevrine  taḥammül itmeye şāyed 

Cefā ķıl ey felek gel luŧfa muǾtād olmasun göñlüm 

 

Nesįm-i kūy-ı Leylādan ḥayāt-ı cāvidān bulmuş 

Görüñ şol derd esįri Ķays-ı nā-şād olmasun göñlüm 

 

Hevāya yeltenür ol ķaddi śanavber NevǾiyā 

Śaķın bu cism-i ḫākį gibi ber-bād olmasun göñlüm 

 

[61b] 

                     [Gazel 74] 

     mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

İdüp ķaŧǾ-ı taǾalluķ tįġ-i hecr ile gedālardan 

Neden düşdi[?] kesildüñ pādişāhum āşinālardan 
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Beni terk eyleyüp bezm-i belālarda didüñ yā Hū 

Ferāmūş itme bārį göz ucıyla merḥabālardan 

 

Vefā vü luŧfuña lāyıķ görürseñ bārį cevr eyle 

Bizi cānā niçün Ǿadd eylemezsin mübtelālardan 

 

Raķįb-i bed-liķālardan işitdüm śoḥbet itmişsin 

Vücūduñ śaķlasun Bārį belālardan ķażālardan 

 

Göñül hercāyį dilber bį-ḥaķįķat neylesün NevǾį 

Şikāyet bį-vefālardan şikāyet bį-vefālardan 

                    

                          [Gazel 75] 

     fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Gülme ki añmaz mısın ey dost bārān oldıġın 

Yaşumın añmaz mısın seyl-i firāvān oldıġın 

 

Aġlamaķdan çıķdı göz ġarķ itdi yaşum Ǿālemi 

Pādişāhum göz göre ister misin ķan oldıġın 

 

Kim severse seyl-i eşkiyle yolın pāk eylesün 

Kimse yārüñ istemez ālūde-dāmān oldıġın 

 

Şįşe-i śaḥbādan ögren ḫūblıķ temkįnini 

Söylemez ġayre bilür āşūb-ı devrān oldıġın 
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NevǾį-i āşüftenüñ bir gün ola kim göresin 

Rāh-ı ġamda küşte-i şemşįr-i hicrān oldıġın 

 

[62a] 

                     [Gazel 76] 

      feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Ey perį dün gözümüzden yine pinhān olduñ 

Ķangı bį-çārelerüñ derdine dermān olduñ 

 

Şeb-i fürķatde ķoyup necm-i sirişkümle beni 

Ne ķara günlülere mihr-i dıraḫşān olduñ 

 

Aġladup ḫār u belālarda bu cān bülbülini 

….. 
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 gülşenine ġonçe-i ḥandān olduñ 

 

Eyleyüp ḫānķah-ı ġamda ḫalįlüm bizi zār 

Bį-tekellüf gice düşmenlere mihmān olduñ 

 

Cūy-bār itdi yaşın hecr ile NevǾį bendeñ 

Ġayrılar bāġına sen serv-i ḫırāmān olduñ 
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 Burada vezin ve anlam gereği bir kelimenin olması gerekmektedir. Ancak yazılmamıştır. 
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                   [Gazel 77] 

     mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

Bilüñdeki şu siyāh fūŧa seçdi[?] endāmuñ 

Çalındı śan meḥeke sįm-i nuķre-i ḫāmuñ 

 

İrişdi Ǿālem-i vaḥdet śafāsına śūfį 

Śoyup nigārı ķoyan ḥalvetine ḥammāmuñ 

 

Ayaġuñ öpmege śarķan siyāh fūta mıdur 

Yāḫūd sürer yüzini zülf-i Ǿanberįn-fāmuñ 

 

Görince sen meh[i] ḥammām içinde ḥayretden 

Dikildi ķaldı yire gözleri bugün cāmuñ 

 

Ķoya libās-ı teni cāvidān-ı dünyāda 

Senüñ eger göre NevǾį bürehne endāmuñ 

 

[62b] 

                     [Gazel 78] 

  mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

Yoluñda virmez isem ḫānumānı gösgötüri 

Benümle ķorķu daķındı cihānı gösgötüri 

 

Maḥabbet aña dirüm kim añılsa nām-ı ḥabįb 

Unutdura saña kevn [ü] mekānı gösgötüri 
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İki cihānda murādum nigārdur ancaķ 

Gözüme hįç görünmez ķalanı gösgötüri 

 

Örümcek aġına śaymaz ziyāde Ǿāşıķ olan 

Ķapuñda ḥayme-i heft-āsumānı gösgötüri 

 

Götürmek olur idi ḥāli ķāle ey Yaḥyā 

Śıġaydı žarfa ḥurūfa maǾānì gösgötüri 

                     

                   [Gazel 79] 

    mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Ey ḥūr meclisüñ ile firdevs-i enver it 

Şįrįn lebüñle sāġarımuz cām-ı Kevŝer it 

 

Göñlüñ gibi ķarañu ise śūfì ḥalvetüñ 

Ķandįl-i cām-ı meyden anı gel münevver it 

 

ǾAşķ āteşini Ǿūd gibi śal derūnuña 

ǾĀlem dimāġını nefesüñden muǾaŧŧar it 

 

Dergāh-ı yāre eyler iseñ ey śabā güźer 

Biz bendeden o ḥażrete vāfir duǾālar it 

 

Gel ey Laŧįfi defterüñi dürmeden felek 

Dįvāne olma şiǾrüñi dįvān [ü] defter it 



 

143 
 

 

[63a] 

Ḥażreti Şeyḫ Evḥade’d-dįn-i Kirmānį 

ز عقل مخبرد برواى انرسىا  

 بى شرع ببركى و نوايى نرنسبى

 

 شرعت كه ان تر ارساند بخدا

 كرفتار برد تر ايجايى ترنسبى

 

                    [İlāhį 17]
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             Ḥażreti Şeyḫ İlāhį 

    mefāǾįlün mefāǾįlün faǾūlün 

Ene’llāh didi Mūsāya şecerden 

Ene’l-Ḥaķ dise tınmayuz beşerden 

 

Ḥażreti Şeyh Bāyezid-i Bisŧāmį 

 دنيا طلبى بجاذب روم كزر

 عقبى طلبى سوى حرم سار سفر

 

 خواهى كه نه دنيا و نه دنيت باشد

 زنهار به بتريز مروخساى دكر
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 Bu ilahinin yalnızca bir beyiti yazılmıştır. 



 

144 
 

 

                   [KIT ǾA 14] 

       Pādişāh-ı Ġāzį Sulŧān Murād Ḫān 

      mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Sāķį getür götür yine dünk[i] şarābumı 

Söylet getür dile yine çeng ü rebābumı 

 

Ben var iken gerek baña bu źevķ bu sürūr 

Bir gün ola ki görmeye kimse ŧürābumı 

                      

                            [MATLAǾ 5] 

      Ebu’l-fetḥ Sulŧān Muḥammed Ḫān-ı Ġāzį 

     mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Benümle salŧanat baḥŝin idermiş ol Ķaramanį 

Ḫudā furśat virürse ger ķara yire ķaram anı 

 

                  [MÜFRED 2] 

           Merḥūm Sulŧān Ķorķud 

     feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Bir göñül śāf ķılur śūfi śafā isterseñ 

Yüri mey-ḫāneye rehn itmege seccāde getür 

 

[63b] 

    Sulŧān Selįm Bahādır Ḫān 

 در سفر كشتن و اين بى سر و سامانئ ما

 بهر جمعيت دلها ست پريشانئ ما
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 كوه فرياد برارديي اهوراندن

 در شكار ارشنو دنوبت سلطانئ ما

 

 كرده در سايۀ نخل فلك را حرم

 صانع صنع كه مى بود برهقانئ ما

 

 كشور دهر كرفتيم بهمت اسان

ه دشوار نمايد بتو اسانئ ماكرچ  

 

 ?ترك خرشيد كه چوكان زرش ماه تته

 هست اليق كه بودتبدۀ درمانئ ما

 

 جسم ما كشت به بيكلى نابال خوش نوش

 كه بود حوظ آلهى بنكهبانئ ما

 

 خون عشقست سليمى فلك و جمله جهان

 كاش ايند همه خلق ب مهمانئ ما

 

               Gāzį Sulŧān Süleymān  

   Pādişāh-ı ǾĀlį-penāh Ķahramān-ı Rūzgār 

 انشوخ كه مشهور مه سليمان بدنى شد 

 شمشاد قدش غيرت سرو چمنى شد

 

 تاباز زجعدش بخطا برد نسيمى

 خون در جكر نافۀ مسك ختنى شد
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 هر دلكه نشد سوخته از اتش عشقى

 در مزهب ارباب نظر سوختنى شد

 

م جو عقيق يمنى شدهر دانۀ اشك  

 از سيم سرشك و زر رخساره غنى شد

 

 پيسوسته محبى سخن از قند لب كفت

 ازره شهر در افاق به شيرين سخنى شد

 

 [64a] 

                   [Gazel 80] 

     feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

Şįve vü nāza ġāyet olmaz mı 

Bu Ǿitāba nihāyet olmaz mı 

 

Ŧutalum ķul günāh ide şāhum 

Luŧf-ı şehden ḥimāyet olmaz mı 

 

Ķādì olduķda ḥażreti Ḥaķ 

Ḫūblardan şikāyet olmaz mı 

 

Ḫāl-i Mecnūnı añup aġladıġum 

Derd-i dilden şikāyet olmaz mı 

 

Emriye daḫı şefķatüñ yoķ mı 
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Şįve vü nāza ġāyet olmaz mı 

[65a] 

                   [Gazel 81] 

          Ġazel-i Tecnįs Rāst 

    mefǾūlü mefāǾįlün mefǾūlü mefāǾįlün 

Didüm benüm ol dil-ber yā Rab neme kįn eyler 

Göñlüm didi Ǿaynuñda olan neme kįn eyler 

 

Didüm ki zebānuñdan düşürme benüm şiǾrüm 

Didi o lebi sükker ḥalvā nemeki n’eyler 

 

Didüm ki gözüm yaşı çevrem çemen itmişdür 

Ol dil-ber-i gendüm-gūn didi nem ekin n’eyler 

 

Tennūr-ı belā içre büryān ideyin sįnem 

Dilber didi kim yaşuñ anı nemekįn eyler 

 

Yārān didi ey Źātį yoķ bezm-i maḥabbetde  

Feryād u fiġānuñdan özge nemeki n’eyler 

                  

                              [Gazel 82] 

                             Ve lehū 

    fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Seyr ider bir ḫoş feżāda murġ-ı rūḥ-ı pākimüz 

Aña śanmañ kim ķafesdür sįne-i śad-çākimüz 
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Mehbıŧ-i ednāsıdur evc-i feżā-yı lā-mekān 

Her ne dem kim bāl aça murġ-i dil-i çālākimüz 

 

Biz faķįrüz śūretā maǾnįde Ǿālį ḫˇāceyüz 

On sekiz biñ Ǿāleme śıġmaz bizüm emlākimüz 

 

Ehl-i diller Ǿālem-i kübrā dimişlerdür bize 

ǾArş-ı aǾlādan muǾallādur bizüm eflākimüz 

 

Dostlar bir gün Ene’l-Ḥaķ sırrını ižhār ider 

ǾĀlem-i vaḥdetde Manśūr-ı dil-i bį-bākimüz 

 

Eylemez teǿŝįr zehr-i efǾį-i āşūp aña 

Kim ki istiǾmāl iderse Źātiyā tiryākimüz 

 

[65b] 

                   [Gazel 83] 

            Ġazel-i Tecnįs 

    fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Ol ķamer-ruḫ gördi kim Ǿaşķ āteşinde yalıñuz 

Buldı ḫalvetde bugün vāfir ŧonatdı yalıñuz 

 

KaǾbe-i vuślatda Ǿuryān olmayan sürmez śafā 

Ol ümįde Ǿaşķ iḥrāmın ŧutunduķ yalıñuz  
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Ḫoş śafāñuz var sizüñ ey kūy-ı dildār itleri 

NiǾmet-i cennet śanur her kim görürse yalıñuz 

 

Eylemezseñ ķaśd-ı cān ey çehre-i gül-gūn-ı dost 

Bilsevüz bi’llāhi n’içündür bu yüzden ya alüñüz 

 

Gözlerüñ cellādını gördükce cānā Źāti dir 

Yā nažar eyleñ baña bi’llāhi cānum ya aluñuz                  

                                            

                        [Gazel 84] 

                      Ġazel-i Tecnįs 

   mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Gögüñ raǾnālıġı faśl-ı bahār u ġāyet ay aydıñ 

Varayın kūyuña bir şeb dilüm rūşen ķıl ay aydıñ 

 

Senüñ mihrüñle ben cān virmege ġāyet de pür-şevķum 

Ķamu tedbįrden rūşen gelür baña   aydıñ 

 

Ķamer gibi eger bir şeb çıķup seyr itseñ olurdı 

Ķarañu gicede gündüz gibi ser-cümle cāy aydıñ 

 

Gözüñ göñlüñ açılsun gel nažar ķıl yāre ey śūfį 

Güneşden baña olsa revzeni olur sarāy aydıñ 
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Gözüm göñlüm olup rūşen günüm ŧoġardı ey Źātį 

Gözüñ aydıñ dise yārān seḥerden gelse vay aydıñ 

 

[66a] 

                   [Gazel 85] 

                Ġazel-i Tecnįs 

    mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Bir şemme būy-ı zülfüñi almış śabā ḥasan 

Bāġ içre sünbüle olmış bu śabāḥ esen 

 

Zehr-i belāyı her dem içersem ḥasen degül 

Gül bildürürse ḥālümi yāre śabā ḥasen 

 

Yanmışsın āteş-i ruḫ-ı dildārdan bu şeb 

Ey şemǾ göreyin seni çıķma śabāḥa sen 

 

Ġam gicesinde ķalmışam ol āfitābuñ āh 

İrgür esenligi ḫaberin ey śabāḥ esen 

 

Rūşen ḫaber getürdi o ḫˇurşįdden baña 

Ey Źātį ḥācetüm bu ki olsun śabāḥ esen 
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                   [Gazel 86] 

               Ġazel-i Tecnįs 

   mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü faǾūlün 

Dil gitdi kemān ķaşı ḫayāli ne’m idine 

Māhį gibi Ǿaynumda meger kim nem idine 

 

Deryāları  āhum ķurudur ķulzüm-i ruḫsār 

Şimden girü bu dįdede olan neme dine 

 

Pervāne gibi Ǿaşķı odından o perįnüñ 

Kül oldı bu āḫir Ǿaceb ādem neme dine 

 

Her kim ki senüñ baş açuġ abdāluñ olursa 

Göklerden o dervįşe külāh-ı nemedine
67

 

 

Rūyuñ var iken cāna ne mescid nice ķıble 

Kūyuñ var iken baña ne KaǾbe ne Medįne 

 

İtdi śanemā nice müselmānları maġbūn 

Kāfir gözüñüñ yā daḫi ķaśdı neme dįne 

 

Āyįne nemedde yaraşur ey yüzi mirǿāt 

Gir Źāti-i dervįş-i faķįrüñ nemedine 

 

                                                 

 
67

 külāh u nemed: külāh-ı mekān emed 
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[66b]    

                   [Gazel 87] 

                Ġazel-i Tecnįs 

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Śalınur nāz ile gördüm bugün bir servi nārince 

Cihān bāġında yoķ bir nārven ol serv nārınca 

 

Di[r] idi ol miyān gel ŧut bu yalıñ tįġüme gerden 

Didüm kim boynımuz ķıldan n’ola ey ķahrı nār ince 

 

İlāhį n’ola aḥvālüm cehennem āteşi yārin 

Yaķarsa ehl-i Ǿiśyānı ger anuñ hecri nārınca 

 

Ne nārencāt yazmış dūd-ı ḫaŧŧı nār-ı ḫaddında 

Yüzüm rengin müşābih itdi ayvā
68

 ile nārence 

 

Bu dāne dāne yaşıyla gören dir çeşmüm ey Źātį 

Enār olmaz maḥabbet bāġınuñ bu çāk-i narince 

                  

                   

 

 

 

 

                                                 

 
68

 ayva: ayvan  
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                      [MATLAǾ 6] 

             اين غزل كامياب نيز تجنيس است

     mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Maḥall-i vaķt olmaz sen nigāruñ mū miyānınca 

Anuñ evśāfını ķılmaķ gerek ey mū-miyān ince 

 

                      [Gazel 88] 

                    Ġazel-i Tecnįs 

  fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Ḥüsnüñe kim dirse ey māh āyine 

Varmasun Ḫˇurşįd olursa ayına 

 

Źerreden kim eyleye miķdārını 

Gün muķābil olsa ḥüsnüñ ayına 

 

Ḥüsnüñüñ meşşāŧasına ey melek 

Āyine olmaġa gökden ay ine 

 

Ey melek-manžar cemālüñ var iken 

Bu sipihrüñ mihri n’olur ayına 

 

Merḥamet ķıl Źātì-i bį-çāreye 

Ey iden cevr ü cefālar ayına 
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[67a] 

                   [Gazel 89] 

   mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Görenler ḥüsnüñi cānā budur ḥūr-ı cinān dirler 

İçenler Kevŝer-i nābuñ bulurmuş tāze cān dirler 

 

ǾAceb mi saña ķul olsa görince ķāmetüñ şimşād 

Seni ey şāh-ı ḫūbānum bugün serv-i revān dirler 

 

Tebessümle nažar ķılsañ o dem meclisde ey sāķį 

Ḥacāletden yüzi ķızup piyāle belki ķan dirler 

 

Dilüñde vardurur gūyā senüñ ey ġonce-fem lüknet 

Anuñçün ḫūblar içinde saña şįrįn-zebān dirler 

 

Viśālüñ vaǾdeler ķılsañ ķapuñda ḫidmet eylerdüm 

Meŝeldür Muḥyi yā bu kim ķul olmaz rāyegān dirler 

                 

                                     [Gazel 90] 

    mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Dime maḥbūb-ı devrānum baña şimdi filān dirler 

Güzellik kimseye ķalmaz buña şāhum cihān dirler 

 

Ķabā-yı sebz ile geşt-i gülistān itseñ ey dilber 

Nihāl-i ķāmet-i mevzūnuña serv-i revān dirler 
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Bugün Yūsuf gibi Mıśr-ı melāḥat içre ey ḫˇāce 

Ķul oldum bir cevāna nāmına şįrįn-zebān dirler 

 

Nice yüz sürmesün yoluñda erbāb-ı nažar cānā 

Ġubār-ı ḫāk-i pāña tūtiyā-yı Iśfahān dirler 

 

Ḥusāmį cām-ı laǾlüñ yād iderse ġuśśalendıkça 

ǾAceb mi defǾ-i ġam eyler şarāb-ı erġuvān dirler 

 

[67b] 

                   [Gazel 91] 

    mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

İçenler zehr-i hecrüñ āfet-i devr-i zamān dirler 

Sürenler sāġar-ı bezm-i viśālüñ nūş-ı cān dirler 

 

ǾAraķ-rįz olsa bezm-i meyde cām-ı laǾl-i rengįnüñ 

Ḥarāretle çeker anı görenler belki ķan dirler 

 

Güzeller n’ola bendeñ olsa ḥüsn-i iḫtiyār ile 

Seni mihr ü maḥabbet ehli bir nāzük civān dirler 

 

Senüñ hergiz dilüñden acı söz gūş itmedi kimse 

Anuñçün saña ey şekker-dehen şįrįn-zebān dirler 
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ǾAceb mi Ǿālem vaśluñ ile tįġ-i
69

 kām-yāb olsa 

Saña sulŧān-ı Ǿālem pādişāh-ı kāmrān [dirler] 

                   

                      

                                 [Gazel 92] 

        mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Seni erbāb-ı dil ķadrin bilür bir dil-sitān dirler 

Esįr-i ḥalķa-i bezm-i śafā-yı Ǿārifān dirler 

 

Seni cānā melāḥat mülkinüñ şāh-ı suḫandānı 

Ķul itmiş Ǿālemi bir Ḫüsrev-i Şįrįn-zebān dirler 

 

Benüm ḥaķķumda saña ķaḥbe zenler çoķ yalan söyler 

İnanma gerçek erler ḥaķķıçün anlar yalan dirler 

 

Saña bir cān nedür ki itmeye Ǿāşıķ anı teslįm 

Seni cānlar deger bir şūḫ u āşūb-ı cihān dirler 

 

Temennā-yı viśāl eylerse NevǾį baḥr-i luŧfuñdan 

N’ola deryā-yı iḥsānuñ efendi bį-kerān dirler 

 

 

 

 

                                                 

 
69

 tig-i: tigi 



 

157 
 

[68a] 

                   [Gazel 93] 

            Belįġį Çelebi ez-Yenįçeriyān 

         feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Ķahvenüñ bāde-i gülgūn gibi yoķdur ānı 

Isıcaķdur o ķara yüzlinüñ ammā ķanı 

 

Puḫtedür gördi iken bāde gibi ḫām degül 

Şeyḫ-i şehrüñ bu ki bir pāre ıśındı cānı 

 

Mıśr u Şām u Ḥalebi gezdi gelicek Rūma 

Ayaġın aldı şarābuñ o cihān fettānı 

 

ĶāŧıǾ demdür anuñla dimeñüz dem olmaz 

Kāse kāse içelüm n’olsa gerekdür ķanı 

 

Naķde māǿil olup ortada gezer aķçeleşür 

Bilmezem ķahbe midür ķahvecinüñ oġlanı 

 

Misli mānendi mi var müşteri ķızdurmaķda 

Isıcak yüz göricek her kişi ister anı 

 

Söyle ol rū-siyehüñ baña ne keyfiyyeti var 

Ey Belįġį aķıdur ayaġına yār anı 
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                        [Gazel 94] 

         Merḥūm Nişāncı zāde CaǾfer Çelebi 

       feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

ǾĀşıķuñ şimdi benüm mātemin iden ölicek 

Kim ide āh benüm mātemümi ben ölicek 

 

Beni ķomaz ki yatup dost eşiginde ölem 

Yatacaķ yir göreyin bulmaya düşmen ölicek 

 

Yār ķalķup gele mi öldügüñ işitse raķįb 

Ne olur şöyle ķıyāmet mi ķopar sen ölicek 

 

Yuñ gül-āb ile tenüm lāleden eyleñ kefenüm 

Ol gülüñ ḥadd-i Ǿaraķ-rįzi ġamından ölicek 

 

Dostlar küşte-i Ǿaşķ olduġı şükr eyleyesiz 

CaǾferüñ eylemeñüz üstine şįven ölicek 

 

[68b] 

                   [Gazel 95] 

  ǾUlvį Çelebi Efendi ZaǾįm-i ǾĀlįm-Ǿiźār 

    mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilātün 

İñende ḫaŧŧuña yüz virme fitne-i gül baś 

Dükān-ı ḥüsnüñe āyįne-veş göñülleri aś 
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Yoġ idi defter ü erkāmuñ ism ile resmi 

Yazılmış idi göñül sen şeh-i ķadįmi ḫāś 

 

Ķaşuñ ġamını şu dil kim güzel güzel çekmez 

Müjeñ oķıyla helāk it kemān-ı Ǿömrini yaś 

 

ǾAdū helāküme yüz biñ oķursa ger niyyet 

Üşenmezem bilürem niyyetinde yok iḫlāś 

 

Cevāhir-i suḫanum oldı beglere lāyıķ 

Deñiz o şāha? benüm baḥr-i fikrine ġavvāś 

 

Ne ǾUlvi dāyireye ol perį ne ḫoş gelmez 

Şu deñlü daǾvet iderler anı Ǿavām u ḫavāś 

                  

                           [Gazel 96] 

                     Sipāhį Beg Rāst 

   feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Dil diler kūyuñı gülzār-ı cinān oldıġıçün 

Meyl ider laǾlüñe ser-çeşme-i cān oldıġıçün 

 

Śaķlaram sįnede cānum gibi ey ķaşı kemān 

Tįrünüñ çekme ġamın dilde nihān oldıġıçün 

 

Ḫˇābdan ḫānelerin çeşmimüñ itdüm ḫālį 

Her gice ḫayl-i ḫayālüñe mekān oldıġıçün 
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Ḫalķ-ı Ǿālem götüri küşte-i müjgānı çeker 

Ey göñül n’eylesün ol rūḥ-ı revān oldıġıçün 

 

Yār döndürdi yüzin baḫt ise hem-vār degül 

Niçeye dek döne üstüme zamān oldıġıçün 

 

Ellerüñ Ǿizzet ider oldı Sipāhìyi görüp 

Bende-i muķbil-i sulŧān-ı cihān olduġıçün 

 

[69a] 

                   [Gazel 97] 

                  Ġazel-i Tecnįs 

 mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Alursa destine ey dil ol āfet oķ u yasını 

Alur cānuñ saña benden vaśiyyet oķı Yāsįni 

 

Eline bildüm  ki tįġ-i āb-dār aldı 

Hemān bildüm bu miskįne o sāǾat oķı Yāsįni 

 

Bilürdüm ol Ǿadū-yı Ǿāmiyi bu meclis-i ḫāśśa 

Ezelde ol şeh-i erbāb-ı devlet okıya seni 

 

Śanurlar ķara ķana ġarķ oluben ķara geymişdür 

Ŧutar Ǿāşıķları ol serv-ķaddüñ oķ[ı] yasını (?) 
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Ķıyāsı oķ [u] yasıyla aña ķıymaġ idi yārüñ 

Bilürdi Źātì-i śāḥib-firāset oķuya seni 

 

                   [Gazel 98] 

  Mevlānā Ġazālį el-meşhūr be-Delü Birāder 

 mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Göñül keŝretde dilgįr oldı vaḥdet kūşesin ister 

Cihānda zaḥmeti çoķ çekdi rāḥat kūşesin ister 

 

Hemān sen künc-i mescidde yüri ehl-i selāmet ol 

Benüm mey-ḫānede göñlüm melāmet kūşesin ister 

 

Ne deñlü pįr ise oġlan göñüllüdür o bį-çāre 

Beşikŧaşda anuñçün bir ferāġat kūşesin ister 

 

Varanlar mülket-i Ǿaşķa arar kūy-ı ḫarābātı 

Müsāfir gelse bir şehre Ǿimāret kūşesin ister 

 

Ġazālį śanmañuz kim kūy-ı Ǿizzetde ŧutar mesken 

O miskįn vādį-i źilletde miḥnet kūşesin ister 
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[69b] 

                  [Gazel 99] 

       Mevlānā Behiştį-i Ḫaŧįb 

  feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Gerçi kim Ǿāleme gelmiş degül ednā benden 

Himmet ister melek-i Ǿarş-ı muǾallā benden 

 

ǾÖmrümüñ ḥāśılıdur ol śanem-i śįb źeķan 

Virdügüñ mįveyi yarup yine alma benden 

 

Gel senüñle ikimüz śoḥbet-i ḫāś eyleyelüm 

Cilve senden ruḫ-ı zįbāñı temāşā benden 

 

Eşk-i sürḫum  mı diyem naǾra-i āhum mı diyem 

Her ŧaraf ŧopŧoludur günbed-i ḫadrā benden 

 

Eşkimüñ mevci ḫurūşını Behiştį aşdı 

Siñecek yir bulamaz ḫavf ile deryā benden 

                    

                           [Gazel 100] 

                      Mevlānā Ŝübūtį-i Pįr 

    fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Tāb-ı ruḫsāruñ olursa meclis-i rindāna şemǾ 

Ġayret-i nār-ı ḥarāretden ŧutuşup yana şemǾ 
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Ceyş-i envārıyla almaġa diyār-ı žulmeti  

Germ olup sancaķ çekerse yaraşur şāhāna şemǾ 

 

Gece ķaldı gelmedi ol şeb-çerāġ-ı mihr ü māh 

Śubḥa dek žulmetde ķaldum bulmadum pervāne şemǾ 

 

Gösterür envār-ı Ḥaķķı mürşid-i kāmil durur 

Meclise her dem Ǿasāyile gelür pįrāne şemǾ 

 

Žulmet-i ġamda göñül ķaśrın münevver ķılmaġa 

Mā-ḥaśal  Ŝübūtį Ǿārıż-ı cānāna şemǾ 

 

[70a] 

           Mevlānā Behā 

 بر بياض افتاب از شب رقم خواهر كشيد

 ماه را بر صفحۀ خوبى قلم خواهر كشيد

 

             Ḥażreti Şeyḫ ǾAŧŧār 

 چرخ مردم كش اكر روزى دو مردم پرورست

 نيست از شفقت مكر پروارۀ اوال عزست

 

            Ez-ān Ḥażreti Mevlānā Ḥudāvendigār 

 زمر شدادى كه خنتتى نفره و خشتنى زرست

بسر يولى نمى ارزد كه مركش بردرستسر  
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            Mįr Şeyḫ ǾAbdullāh 

 خابكاهت كر زچرخ هفتمان باالترست

 چشم تابرهم ز نى خننت لحد رير سرست

           

                    Ḫāmūşį 

رستعالم فانى كه درويى شادمانى كمت  

 حاصلش كر كنج قارونست خاكش برسرست

                 

                          [MATLAǾ 7] 

           Ez-ān Müftį SaǾdį Çelebi-i Merḥūm 

      feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Öpmege[?] istedügüm mūzesinüñ kebkebidür 

Kimse diş ķoyuramaz aña demir leblebidür 

                         

                       [MATLAǾ 8] 

                  Müftį Ḫˇāce Çelebi 

        fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Gitdi eyyām-ı şebāb elden dem-i vuślat gibi 

Geldi hengām-ı meşįb irdi şeb-i fürķat gibi 

                       

                                   [MATLAǾ 9] 

                                     Ve lehū 

   feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Bį-ḫod oldum eŝer-i naǾl-i semendin göricek 

Ḥālüm ey dil Ǿacebā nic’ola kendin göricek  
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    Merḥūm Muḥammed Çelebi ibni Müftį Ḫˇāce Çelebi 

 غمت چاكرده تا در دل دلم شادست پندارى

 به غمهاى تواين ويرانه ابادست پندارى

 

[70b] 

                          [MATLAǾ 10] 

   Yaḥyā Çelebi Efendi el-müteḫallis be-müderris 

     feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Hicrümüñ Ǿāciz ise yazmaġa cürmini ķalem 

Āhı Ǿāciz degüle degmege eflāke Ǿalem 

 

               Ez-ān Müftį-zāde 

 نقشى كه كشد شاه جهان رنسكينست

ه دهر طبيب جان نوشينستنيشى ك  

 

 زخمى كه زند مرهم رحمت چينست

 هر كار كه خسرو بكند شيرينست

 

  ǾAlį Çelebi Efendi-i Ķāďį-i Şāmü’l-mulaķķab  be-Ķınalı-zāde  ŧūl-Allāhu Ǿömrehū 

 كهى غافل شوم من كه نمى باشد نكاه از تو

اوكاه از توقصورى ميشود در عشق كاه از م  

 

                       Ve lehū 

 كفتم سخنى كوى مرا كفت دهن نيست

 ابرام نكردم چكنم مقاى سخن نيست
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                       [MATLAǾ 12] 

                    Ve lehū 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Śabra ķādir Ǿāşıķ u bį-nāz dilber görmedüm 

Az Ǿāşıķ olmadum ben az dilber görmedüm 

 

       Ez-ān Śaçlu Emįr Efendi-i Ķādį-i İstanbul 

 چون شاه جهان پناه صاحب نظرست

 داندكه متاع بنده درج درر است

 

 ورزانكه مناتيش سبوى دكرست

 هر عيب كه سلطان پسند و هز است 

 

     Cevāb-ı Pādişāh-ı ǾĀlem-penāh ḫalled-Allāhu mülkehū 

 اى انكه شمارا رعلمها خبرست

 با شاه جهان ادب كمال دكرست

 

 ?چون عيب بود نيز د داتا نتقينشاى

 هر عيب كه سلطان پسد و هز است

 

[71a] 

Ḥażreti Monlā Ḫudāvendigār-ı Rūmį Ķaddesa’llāhu sırrahu’l-Ǿazįz 

نهامروز منم احمد نی احمد پاري  

 امروز منم سيمرغ نی مرغک هرچينه
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 شاهی که همه شاهان خربندٔه آن شاهند

 امروز من آن شاهم نی شاه پريرينه

 

 از شربت اللهی وز شرب اناالحقی

 هريک به قدح خوردند من با خم و قنينه

 

 من قبلٔه جانهاام من کعبٔه دلهاام

 من مسجد آن عرشم نی مسجد آدينه

 

تيره من آينٔه صافم نی آينهٔ   

 من سينٔه سيناام نی سينٔه پرکينه

 

 من مست ابد باشم نی مست ز باغ رز

 من لقمٔه جان نوشم نی لقمٔه ترخينه

 

 در خانقه عالم در مدرسٔه دنيا

 من صوفئ دل صافم نی صوفئ پشمينهى

 

 ای آنکه چو زر كشتی از حسرت سيمين بر

 زر عاشق توبا رنك و امن عاشق زرينه

 

      Ḥażreti Şeyḫ Ķuŧbeddįnü’l-Ḥicāzį 

 كجه اكر چه دلپ سياهيش در برست

 عيش مكن كه خال رخ هفت كشورست
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 زمزم ازانكه جاي اذان و اقا مست

 اپيش خوش كه منبعش هللا اكبرست

 

[71b] 

               Ve lehū 

 شورش بلبالن سحر باشد

 خفته از عشق بيخبر باشد

 

 عاشقان کشتکان معشوقند

سپر باشددل بيچاره كان   

 

 همه عالم جمال طلعت اوست

 همه كس رانه اين نظر باشد

 

 کس نداند كه دل بدو ندهد

 مکر آن کس که بی بصر باشد

 

 کو ترش روی باش و تلخ سخن

 زهر شيرين لبان شکر باشد

 

 عاقالن از بال بپرهيزند

 مذهب عاشقان دکر باشد

 

 پای رفتن نماند سعدی را

 مرغ عاشق بريده پر باشد
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     Ḥażreti Şeyḫ Sulŧān Veled ķuddise sırrahū 

 برخيز از اين جهان پر ننك

 بيرون ز زمانه ساز آهنك

 

 جز شربت عشق را مکن نوش

 جز دامن عشق را مزن چنك

 

 ميسوز چو آهن اندر آتش

 تا ز آينٔه دلت رود ژنك

 

  برخيز زرنك و نقش كلى

 چون هست جمال عشق بى رنك

 

 

 تا چند كشى تو باسواب

دانه بزن سبوى برسنكمر  

 

 اى ساقئ عشق مى بكردان

 وى مطرب روح زن دف و چنك

 

 تا باز رهيم نار هستى

 تا چند بود بكلى دل اونك
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[72a]
70

 

                   [Gazel 101] 

         Ġazel-i Ḥayretį 

     feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

Yine bir āfitāba düşdi göñül 

Şeh-i Ǿāli-cenāba düşdi göñül 

 

Zülfi sevdāsına dolaşdı yine 

Uzun uzaķ ḥisāba düşdi göñül 

 

Aķdı bir serv ayaġına śu gibi 

Ne Ǿaceb ıżŧırāba düşdi göñül 

 

ǾAşķ ocaġına atdı kendüzini 

Gör ne nār-ı Ǿaźāba düşdi göñül 

 

Ḥayretį ḥāśıl[ı] ḫaŧā itdüm 

Çoķ ŧarįķ-i ŝevāba düşdi göñül 

                

                

 

                                                 

 
70

 Sayfanın başında aşağıdaki beyit yer almaktadır: 

 fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Ķāmetüñ ey būsitān-ı lā-mekān pīrāyesi 

Nūrdan bir servdür düşmez zemīne sāyesi 
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                  [Gazel 102] 

                  Ġazel-i Ḥayretį 

         feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Dostlar ben yine bir yaķıcı dilber sevdüm 

Bir güzel gözli ķıya baķıcı dilber sevdüm 

 

Kāfirem cennet-i aǾlāya virürsem işigin 

Yine bir ķāmeti Ŧūbā lebi Kevŝer sevdüm 

 

Bilmezem ḥüsnini ne śūret ile şerḥ ideyin  

Dostlar ḥāśılı bir rūḥ-ı muśavver sevdüm 

 

Yaķdı yıķdı dil ü cān mülkini vįrān itdi 

Memleketler yaķıcı bir gözi kāfir sevdüm 

 

Dil ü cān mülkini fetḥ itdi ķılıcıyla tamām 

Yine ey Ḫayretį bir şāh-ı dilāver sevdüm 

 

[72b] 

                   [Gazel 103] 

                    Ġazel-i ǾUlvį 

     mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü faǾūlün 

Fürķatde ķoduñ bendeñi sulŧānum unutma 

YaǾķūbuñı ey Yūsuf-ı KenǾānum unutma 
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Bildirmek içün fürķate düşdügümi cānā 

Şol dem ki ire semǾüñe efġānum unutma 

 

Bįmāruñ olaldan varamam ķapuña hergiz 

Der-mānde olup ķalmadı dermānum unutma 

 

Žulmetde yatur ḫaste göñül bį-kes ü tenhā 

Pervāne gibi şemǾ-i şebistānum unutma 

 

ǾUlvį ķuluña eyledügüñ cevr ü cefāyı 

Her gün añasın ey şeh-i ḫūbānum unutma 

 

                      [Gazel 104] 

                   Ġazel-i ǾUlvį 

    mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

Kişi Ǿālemde yārinden ferāġat eylemek olmaz 

Eger yüz biñ cefā itse şikāyet eylemek olmaz 

 

Ne ġamlar çekdigün ey Yūsuf-ı gül pįrehen sensüz 

Velį YaǾķūb’uñ aḥvālin ḥikāyet eylemek olmaz 

 

Raķįb içün didi kim tįr-veş yolumda ŧozudur 

Didüm ey ķaşı ya egri şehādet eylemek olmaz 

 

Dili miskįn nā-ḥaķ yire aśmaķ istemiş zülfüñ 

Kişiye bį-sebeb Ǿömrüm siyāset eylemek olmaz 
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Kenāra çekmege cehd it bulup bir serv-i bālāyı 

Hemān dįdār ile ǾUlvį ķanāǾat eylemek olmaz 

 

[73a] 

                 [Gazel 105] 

                 Fermāyed Nižāmį 

  feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

İtmeden seyl-i fenā Ǿömr diyārın[ı] ḫarāb 

Ḫuz mine’l-Ǿįyşi naśįben ve mine’l-Ǿömri niśāb
71

 

 

Fetḥ-i bāb-ı ḥaram Ǿayş-ı zi-meyḫāne ŧaleb (?) 

Raḥim-Allāhu limen Ǿallemeni fetḥa’l-bāb
72

 

 

ǾAyş it ey Ǿāşıķ-ı şeydā ki bahārıyla yine 

Zeynu’r-ravżati ke’l-cenneti bi’l-verdi ve ŧāb
73

 

 

Göñlüñi bencileyin bir büte vir kim diyeler 

Yesserallāhu limen aǾşaķahu ḥusne meǾāb
74

 

 

 سرو نازى كه زرخساره تو روز شود

Lev tecellā leke fi’ž-žulmeti min-ġayri ḥicāb
75

 

                                                 

 
71

 Hayattan ve ömürden nasibini al. 
72

 Kim bana kapı açmayı öğrettiyse Allah ona rahmet etsin. 
73

 Ravzanın ışığı gül ve aydınlık dolu cennet gibidir. 
74

 Birbirlerini seven insanlara  güzel bir son için Allah yardım etsin. 
75

 Karanlıkta herhangi bir örtü olmaksızın sana yardım etse. 
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 ازغمش انجا بجان من دل خسته نيست

Lev veďaǾnā eŝaran minhu Ǿale’ś-śaḫri leźāb
76

 

 

Baña senden ġam u endūh [u] ġınā oldı naśįb 

Ķısmetį minke belāun ve Ǿanāun ve Ǿaźāb
77

 

 

 كنج سوداى تو در كنج دلم معتكفست

Meskenü’l-kenzi ve meǿvāhu ḫarābun ve yebāb
78

 

 

Miḥnet ü derde Nižāmį nice bir eyleye śabr 

Sādetį iḫtaraķa’l-ķalbu bişevķi’l-aśḥāb
79

 

 

[73b] 

                   [Gazel 106] 

               Ġazel-i Bāķį Efendi 

      mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

Ten pāy-māl [ü] serde
80

 ġam-ı Ǿaşķ-ı yār ise 

Ķaldum ayaķda elde degül iḫtiyār ise 

 

Maḥbūb [u] mey mülāzemetinden ķaçardı dil 

Geldi yitişdi bir yañadan nev-bahār ise 

                                                 

 
76

 Taşın üstüne küçük bir parça düşse yanardı. 
77

 Bana senden payıma düşen inilti ve azaptır. 
78

 Hazine yeridir  sonu harap ve viranedir. 
79

 Dostların özleminden kalp delinir efendim. 
80

 ser:per 
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Ḫāŧır kenāra māǿil iken baḥr-i Ǿaşķda 

Gird-āba śaldı fülk-i dili rūzigār ise 

 

Cevr ü cefālar itme[de] ḫod
81

 başdan aşdı 

Durmaz cevr ider ol şįvekār ise
82

 

 

Bāķį çemende resm-i vefādan nişāne yoķ 

Yār adın añma Ǿaķluñ eger var ise 

                 

                 [Gazel 107] 

          Ġazel-i Dervįş 

   fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün
83

 

ǾAşķuñ ile oldı bize ey nigār 

افتخار رافتخر يفتخ  

 

Gün yüzüñ[üñ] maŧlaǾına olmuşuz  

 انتظر ينتظر انتظار

 

Göñlümüz alaldan olmaya 

 انكسر ينكسر انكسار

 

 

                                                 

 
81

 ḫod: ḫoz 
82

 Bu dizede kelime eksik,vezin çıkmıyor. 
83

 Bu şiirde vezin çıkmıyor. 
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Ol gözüm yaşı firāķuñ ile  

 افتطر يفتطر اقتطار

 

Dervişi gördükde raķįbüñ ider 

 احترز يحترز احتراز

 

[74a] 

                   [Gazel 108] 

    fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

İtmedüm cān içün aġzuñla nizāǾ 

Yoķ behāya gitdi ol nāzük metāǾ 

 

Kūyuña vardılar andan dūstum 

Cennet evśāfın idicek istimāǾ 

 

İki ŧolu açma benden ġayrıya 

Küllü sirrin cāveze’l-iŝneyne şāǾ 

 

Ya gibi bükdüñ Necātįnüñ belin 

Bārì ayrulduķda itme imtināǾ 

 

Ķara baġruma çekeyin oķ gibi 

Öpe ķoca eyleyeyin el-vedāǾ 
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                    [Gazel 109] 

     fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

Sen bu ḫışm-ı çeşm ile ķan eylemezseñ işte ben 

Derdümi dünyāda destān eylemezseñ işte ben 

 

Al ele āyįne ol ḥüsn-i cihān-efrūza baķ 

Gül gibi çāk-i girįbān eylemezseñ işte ben 

 

ǾĮd-i ađḥādur cemālüñ bir nice Ǿāşıķları  

KaǾbe-i kūyında ķurbān eylemezseñ işte ben 

 

Ol güle şeydālanursın ey göñül bülbül gibi 

Gice gündüz āh u efġān eylemezseñ işte ben 

 

Ey Necātįnüñ ümįdi sen bu genc-i ḥüsn ile 

Ser-be-ser dünyāyı vįrān eylemezseñ işte ben 

[74b] 

                   [Terkib-i Bent 1] 

      mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

                                I 

Ey pāy-bend-i dāmgeh-i ķayd-ı nām u neng 

Tā key hevā-yı meşġale-i dehr-i bį-direng 

 

Añ ol güni ki āḫir olup nev-bahār-ı Ǿömr 

Berg-i ḫazāna dönse gerek rūy-ı lāle-reng 
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Āḫir mekānuñ olsa gerek curǾa gibi ḫāk 

Devrān elinden irse gerek cām-ı Ǿayşa seng 

 

 

İnsān odur ki āyįne-veş ķalbi śāf ola 

Sįneñde n’eyler ādem iseñ kįne-i peleng 

 

Ǿİbret gözinde niçeye dek ġaflet uyḫusı 

Yitmez mi saña vāķıǾa-i şāh-ı şįr-ceng 

 

Ol şeh-süvār-ı mülk-i saǾādet ki raḫşına 

Cevlān deminde Ǿarśa-i Ǿālem gelürdi teng 

 

Baş egdi āb-i tįġına küffār-ı Üngürūs 

Şemşįri gevherini pesend eyledi Freng 

                                                          

Yüz yire ķodı luŧf ile gül-berg-i ter gibi 

Śandūķa śaldı ḫāzin-i devrān güher gibi 

 

                         II 

Ḥaķķā ki zįb ü zįnet-i iķbāl ü cāh idi 

Şāh-ı Sikender-efser ü Dārā-sipāh idi 

 

Gerdūn ayaġı tozına eylerdi ser-fürū 

Dünyāya ḫāk-i bār-gehi secde-gāh idi 
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Kem-ter
84

 gedāyı az Ǿaŧāsı ķılurdı bay 

Bir luŧfi çoķ mürüvveti çoķ pādişāh idi 

 

Ḫāk-i cenāb-ı ḥażreti dergāh-ı devleti 

Fażl u belāġat ehline ümmįdgāh idi 

 

Ḥükm-i ķażāya virdi rıżāyı egerçi kim 

Şāh-ı ķażā-tevān [u] ķader-destgāh idi 

 

Gerdūn-ı dūna [zār u] zebūn oldı śanmañuz 

Maķśūdı terk-i cāh ile ķurb-ı İlāh idi 

 

Cān u cihānı gözlerimüz görmese n’ola 

Rūşen cemāli Ǿāleme ḫˇurşįdgāh idi 

 

Ḫurşįde baķsa gözleri ḫalķuñ ŧola gelür 

Zįrā görince ḫāŧıra ol meh-liķā gelür 

 

[75a] 

                            III 

Döksün seḥāb ķaddin añup ķaŧre ķaŧre ķan itsün 

İtsün nihāl-i nārveni naḫl-i erġuvān 

 

Bu acılarla çeşm-i nücūm olsun eşk-bār 

                                                 

 
84

 kem-ter : مكر 
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Āfāķı ŧutsun āteş-i dilden çıķan duḫān 

 

Ķılsun kebūd cāmelerin āsumān siyāh 

Giysün libās-ı mātem-i Şāhı bütün cihān 

 

Yaķsun derūn-ı sįne-i ins ü perįde dāġ 

Nār-ı firāķ-ı Şāh Süleymān-ı kām-rān 

 

Ķıldı ķarār-ı küngüre-i Ǿarşı cilve-gāh 

Lāyıķ degüldi şānına ḥaķķā bu ḥākdān 

 

Murġ-i revānı göklere irdi hümā gibi 

Ķaldı ḥażįż-i ḫākde bir iki üstüḫˇān 

 

Çāpük-süvār-ı Ǿarśa-i kevn ü mekān idi 

İķbāl ü Ǿizzet olmış idi yār ü hem-Ǿinān 

 

Ser-keşlik itdi tevsen-i gerdūn sitįze-kār 

Düşdi zemįne sāye-i elŧāf-ı kirdgār 

 

                           IV 

Olsun ġamuñda bencileyin zār u bį-ķarār 

Āfāķı gezsün aġlayuraķ ebr-i nev-bahār 

 

Tutsun cihānı nāle-i murġān śubḥ-dem 

Güller yolınsun āh u fiġān eylesün hezār 
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Sünbüllerini mātem idüp çözsün aġlasun 

Dāmāna döksün eşk-i firāvānı kūh-sār 

 

Añduķça būy-ı ḫulķuŋı derdüñle lāle-veş 

Olsun derūn-ı nāfe-i müşg-i Tatār tār 

 

Gül ḥasretiyle yollara ŧutsun ķulaġını 

Nergis gibi ķıyāmete dek çeksün intižār 

 

Deryālar itse Ǿālemi çeşm-i güher-feşān 

Gelmez vücūda sencileyin dürr-i şāh-vār 

 

Ey dil bu demde sensin olan baña hem-nefes 

Gel nāy gibi iñleyelüm bārį zār zār 

 

Āheng-i āh u nāleleri idelüm bülend 

Aśḥāb-ı derdi cūşa getürsün bu heft bend 

 

[75b] 

                                    V 

Gün ŧoġdı şāh-ı Ǿālem uyanmaz mı ḫˇābdan 

Ķılmaz mı cilve-i ḥayme-i gerdūn-cenābdan 

 

Yollarda ķaldı gözlerimüz gelmedi ḫaber 

Ḫāk-i cenāb-ı südde-i devlet-meǿābdan 
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Reng-i Ǿıźārı gitdi yatur kendü ḫuşk-leb 

Şol gül gibi ki ayru düşüpdür gül-ābdan 

 

Gāhį ḥicāb-ı ebre girür ḫusrevā felek 

Yād eyledükce luŧfuñı derler ḥicābdan 

 

Ŧıfl-ı sirişk[i] yirlere girsün duǾām odur 

Her kim ġamuñdan aġlamaya şeyḫ ü şābdan 

 

 

Yansun yaķılsun āteş-i hecrüñle āfitāb 

Derdüñle ķara çullara girsün seḥābdan 

 

Yād eyledükçe hünerlerüñi ķanlar aġlasun 

Tįġüñ boyınca ķaraya batsun ķırābdan 

 

Derd ü ġamuñla çāk-i girįbān idüp ķalem 

Pįrāhenini pārelesün ġuśśadan Ǿalem 

 

                              VI 

Tįġüñ içürdi düşmene zaḫm-ı zebānları 

Baḥŝ itmez oldı kimse kesildi lisānları 

 

Gördi nihāl-i serv-i ser-efrāz-ı nįzeñi 

Ser-keşlik adın añmadı bir daḫı bānları 
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Her ķanda baśsa pāy-ı semendüñ niŝār içün 

Ḫānlar yoluñda cümle niŝār itdi cānları 

 

Deşt-i fenāda murġ-i śabā ŧurmayup ķonar 

Tįġüñ Ḫudā yolında sebįl itdi ķanları 

 

Şemşįr gibi rūy-ı zemįne ŧaraf ŧaraf 

Śaldı demür ķuşaķlu cihān pehlevānları 

 

Alduñ hezār büt-kedeyi mescid eyledüñ 

Nāķūs yirlerinde oķutduñ ezānları 

 

Āḫir çalındı kūs-ı raḥįl itdüñ irtiḥāl 

Evvel ķonaġuñ oldı cinān būstānları 

 

Minnet Ḫudāya iki cihānda ķılup saǾįd 

Nām-ı şerįfüñ eyledi hem ġāzį hem şehįd 
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SONUÇ 

               Klasik Türk edebiyatının başlıca kaynakları arasında Kur’an-ı Kerîm, hadisler, 

İslam tarihi, İran mitolojisi ve Türk kültür tarihi gösterilebilir.  Bu dönemin edebî ve 

kültürel zevki, sosyal anlayışı ve şairlerin eğilimleri gibi pek çok hususun 

belirlenmesinde divânlar ve tezkirelerin yanı sıra mecmualar da önemli birer kaynaktır.  

          “Mecmua” kelimesi Arapçada toplama, bir araya getirme anlamındaki “cem” 

kökünden gelir ve “toplanmış, biriktirilmiş şeyler” anlamına gelmektedir. 

Kütüphanecilik literatüründe mecmuanın karşılığı “derleme”dir. Günümüz Türkçesinde 

ise “dergi” olarak değerlendirilebilir.                     

          Şairlerin birbirlerine yazdıkları nâzireleri ve şiirleri içeren mecmualar, dönemin 

şiir zevkini, şairlerin eğilimlerini ve birbirlerine bakış açılarını göstermesi bakımından 

oldukça önemlidir. Özellikle de dîvânlarına ulaşamadığımız ya da dîvân tertip etmemiş 

şairlerin şiirlerine ulaşabilmek adına son derece kıymetli kaynaklardır. 

           Mecmualar çeşitli şekillerde sınıflandırmalara tabi tutulur: Nazire mecmuaları, 

antoloji niteliğinde mecmualar, çeşitli risalelerin bir araya getirilmesiyle oluşan 

mecmualar gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Şekil ve içerik özelliklerini 

incelediğimiz Şarkı Mecmuası’nın yer aldığı Mecmuatü’r-resâil, farklı konulardaki 

risalelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir mecmuadır.  Mecmuatü’r-resâil’de 

4 farklı risale yer almıştır. Bunlar sırasıyla; Menâkıb-ı Hâfız eş-Şirâzî, Nûr ed-dîn ‘Abd 

er- Rahmân b. Ahmed el-Câmî’ye ait ‘Aruz-ı Câmî, Şarkı Mecmuası ve Derviş Ahmed 

el-Garabî’ye ait bir Münâcât’tır. Bizim incelediğimiz mecmua, kayıtlara her ne kadar 

Şarkı Mecmuası olarak geçse de yaptığımız çalışmalar sonucunda belirlenen 160 şiirden 

sadece 23 tanesinin makâmı belirtilmiştir.  

           Çalışmamızda 19 Hk 2253 numarada kayıtlı (Çorum Hasanpaşa Ktp.) 

Mecmuatü’l Resâil adlı eserin 33a-75b arasındaki bölümünü içeren ve kayıtlara Şarkı 

Mecmuası olarak geçen eserin transkripsiyonu ve incelemesi yapıldı. Daha sonra ise 

inceleme esnasında öne çıkan verilere göre eser değerlendirmeye tabi tutuldu. İlk olarak 

eserde yer alan şairler tespit edildi ve ulaşılan bilgiler tablo hâlinde ortaya kondu. Bu 

çalışmada şairler; dinî konularda şiir yazanlar, din dışı konularda şiir yazanlar, Farsça 

şiir yazanlar ve sultan şairler olmak üzere dört grupta ele alındı. Daha sonra Mecmua’da 

yer alan nazım şekilleri ve bunların eserde nasıl ele alındığı hususunda bilgi verildi. 

Hemen ardından bestelenmiş şiirlerin makâmları hakkında bilgi verilerek makâmlar 
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yine tablo hâlinde sunuldu. Son olarak eserde yer alan şiirlerin içerik taraması yapıldı. 

Öne çıkan konular, ortak hususlar doğrultusunda sınıflandırıldı ve beyitlerle 

ilişkilendirilerek değerlendirildi. 

                 Mecmuatü’r-resâil’deki Şarkı Mecmua’sının tanıtılmaya çalışıldığı ve 

incelendiği bu çalışmada, giriş bölümünde Klasik Türk şiirinde önemli bir yer tutan 

mecmualar hakkında genel bilgiler verilmiş ve bu bilgiler ışığında eserin 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Daha sonra Şarkı Mecmuası genel hatlarıyla tanıtılmıştır. 

1. Bölümde eserde yer alan şairler, nazım şekilleri ve makamların tasnifi yapılmış, 2. 

Bölümde ise şiirlerin içeriği hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. 3. Bölümde 

ise transkripsiyonlu metne yer verilmiştir. 

           Toplam 160 adet şiirin yer aldığı Mecmua’da 80 farklı şairin şiiri tespit 

edilmiştir. Mecmua; 109 gazel, 17 ilâhi, 14 kıt’a, 12 matla, 4 rubâi, 2 müfret, 1 terkib-i 

bent ve 1 kıt’a-ı kebîreden oluşmaktadır. Ayrıca; bu şiirlerden 25 tanesi Uşşâk, Nevâ, 

Nevruz-ı Acem, Acem, Rast, Hüseynî, Hisâr, Sünbüle, Sabâ, Gülizâr, Muhalif Irâk, 

Muhayyer, Bayâtî ve Rehâvî makamlarında bestelenmiştir. 

            İstinsah tarihi hakkında hiçbir bilginin bulunmadığı Şarkı Mecmuası’nda 

ağırlıklı olarak 16. yy.’da yaşamış şairlerin şiirlerine yer verilmiştir. Bunlar dışında 13. 

yüzyıl şairi Yunus Emre’ye ve 15. yüzyıl şairi Necâtî’ye ait şiirler de Mecmua’da yer 

almıştır.  Dönemin Fuzûlî, Bâkî, Zâtî, Niyâzî Mısrî gibi tanınmış şairlerinin yanı sıra 

daha az bilinen şairlerine de yer vermiş olması müstensihin devrinin şairlerini tanıtma 

kaygısı taşımış olabileceğini düşündürmektedir. Mecmua’da ayrıca II. Murat, Fatih, 

Yavuz ve Kanûnî gibi padişahlarla Şehzade Korkut’un şiirlerinden örnekler de 

bulunmaktadır. 

          Mecmua’nın müstensihi hakkında herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Sadece 

eserde yer verdiği şairlerin yaşadığı yüzyıllar dikkate alındığında 17. yy.’dan sonra 

yaşamış olabileceği tahmini yapılabilir. Bazı mecmualar farklı dönemlerde birbirine 

eklenmek suretiyle oluşturulduğundan değişik renk ve türlerde kâğıtlar kullanılmış 

olabilir. Bu Mecmua’da ise yazı karakterlerinde değişkenlik gözlenmiştir. Kâğıt 

yapısında büyük bir farklılık olmayıp sayfanın kullanımında değişik tarzlar 

saptanmıştır. Bu bağlamda bu Mecmua’yı birden fazla kişinin tertip etmiş olduğu 

tahmin edilmketedir. 
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          Mecmua’da ağırlıklı olarak tâlik yazı tipi kullanılmıştır. Bunun dışında nesih 

hattına da rastlanmaktadır. Eserde Farsça şiirler de yer almış ve bu kısımlarda da tâlik 

hat tercih edilmiştir. 

           Sonuç olarak mecmualar Klasik Türk edebiyatı için son derece önemli bir 

kaynaktır ve müstensih tarafından döneminin sevilen şairlerinin şiirleri bir araya 

getirilir. Böylece mecmualar dönemin sosyal yaşantısı, beğenileri, şairlerin yönelimleri 

gibi hususlar konusunda veri sağlarlar. Şarkı Mecmuası’nda da çok sayıda şairin şiiri 

yer almıştır. Önemli bir kısmı bilinen şairler olmakla beraber onların gölgesinde kalmış 

şairlerin de şiirlerini görme şansımız olmuştur. Mecmua’da şiirleri yer alan şairlerin 

dîvânlarına ulaşılmaya çalışılmış ve bu şiirlerin bu dîvânlarda yer alıp almadığı kontrol 

edilmeye çalışılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde bu şiirlerin çoğunun aynen ya da 

küçük kelime farklılıklarıyla bu dîvânlarda yer aldığı görülmüştür. Taramalar esnasında 

Emrî’ye ait bir gazelin (gazel 80) Emrî Dîvânı’nda olmadığı belirlenmiştir. Mecmua’da 

yer alan nazireler de dönemin zevklerini ve şairlerin birbirlerine olan bakış açılarını 

göstermesi bakımından önemlidir. Nazireler dışında tecnis, musammat ve dedim-dedi 

kalıbıyla yazılmış farklı gazel örneklerine de rastlanmıştır. Ayrıca şiirlerden bir 

kısmının bestelenmiş ve makâmlarının belirtilmiş olması nedeniyle eserin yazıldığı 

dönemin müzik zevki hakkında fikir vereceği düşünülmektedir. 

           İncelediğimiz bu Mecmua’nın, tüm bu veriler doğrultusunda Klasik Türk 

edebiyatı, Türk dili ve mûsikî alanlarında katkı sağlaması temennimizdir.                 
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