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Ö Z E T  

İlk örnekleri Arap edebiyatında görülen ve Allah’ın 
doksan dokuz isminin çeşitli usullerle şiir içerisinde 
gizlenmesi şeklinde başlayan muammalı şiir söyleme 
geleneğinin kapsamı tarih içinde genişleyerek insana ait 
isim ve lakapları da konu edinmiş ve kendine has kurallara 
sahip bir edebî tür olan muammayı meydana getirmiştir. 
Muamma, Türk edebiyatına, diğer klasik biçim ve türler gibi 
Fars edebiyatından geçmiştir. Klasik Türk edebiyatının 
Osmanlı sahasında 15. yüzyıldan itibaren bazı eserlerin 
içerisinde müstakil örnekleri görülen muammalar, 16. 
yüzyılda Emrî ve Kınalı-zâde Alî’nin girişimi ile rağbet 
görmeye başlamış ve 19. yüzyıla değin şairlerin 
divanlarında ve mecmualarda yer bulmaya devam etmiştir. 
16. yüzyılda, Edirne’de Emrî’nin edebî muhitinde yetişmiş 
olan Ubeydî, klasik Türk edebiyatında en çok muamma 
kaleme alan şairlerden biridir. Divanında ve çeşitli 
mecmualarda 161 muamması tespit edilen şair, müstakil bir 
şiir fenni ya da ilmi olarak kabul edilen muammacılığı, 
türün Osmanlı sahasında yerleşmesini sağlayan Emrî ve 
Kınalı-zâde Ali’nin Edirne’deki edebî muhitinde, şiirde usta 
kabul ettiği Emrî’den öğrenmiş olmalıdır. Çalışmamızda 
Ubeydî’nin, divanında yer alan 159 muammaya ek olarak 
bir muamma mecmuasında bulunan iki farklı beyitle birlikte 
161 muamma bir araya getirilerek bu türde eser verenler 
arasında önemli bir yeri olan şairin şimdiye kadar tespit 
edilen tüm muammaları toplanmış oldu, divanında 
muammaların yer aldığı muammeyat faslının tıpkıbasımı ve 
muammalardan bazılarının çözüm örnekleri verildi. 

A B S T R A C T  

In Arabic literature, the first examples of the mu‘ammâs 
had been enigmatic poems in which obscured ninety-nine 
names of God by metaphorical, semantic, scriptural 
methods; over time, the content of mu‘ammâ poems was 
expanded and their form was classified as a genre which 
has its own principles. Mua‘mma genre passed into 
Turkish literature from Persian literature as in other 
classical forms and genres. Enigmatic verses written with 
ta‘miye principles were seen in some texts of classical 
Turkish literature from the 15th century onwards. In the 
16th century, the generic aspects of mu‘amma were 
translated into Turkish owing to the attempts of Emrî and 
Kınalı-zâde Alî. With the efforts of these two poets, this 
genre had become popular, and although this interest lost 
its popularity in the following centuries, it continued to 
take place in poets' diwans and classical anthologies, which 
are known under the term mecmu‘a, until the 19th 
century. Ubeydî was one of the poets in the literary circle 
of Emrî, and he composed a larger number of mua‘ammâs 
in classical Turkish literature. In this paper, all mu‘ammâ 
poems of Ubeydî, which consists of 159 mu‘ammâs in his 
diwan and two different couplets in a mu‘ammâ anthology, 
the facsimile of the mu‘ammeyât chapter of his diwan, and 
solution methods of some of these mu‘ammâs are presented. 
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Giriş 

XV. Yüzyılda Çağatay sahasında Herat’ta bir ekol oluşturacak denli 

gelişim gösteren muammacılık klasik Türk edebiyatının Osmanlı 

sahasında Emrî ile Kınalı-zâde Alî Çelebi’nin çabalarıyla özellikle belirli 

bir dönem Osmanlı şairleri arasında da rağbet görmüştür. Örnekleri XIX. 

Yüzyıla kadar uzanan, hem bağımsız bir tür hem de farklı türler içinde 

işlevsel bir isim gizleme yöntemi olan muamma üzerine yapılan 

çalışmalar, türün ve yöntemin doğasındaki belirsizlikler sebebiyle diğer 

türler üzerine yapılmış şerh ve tahlil çalışmalarına kıyasla sınırlı 

kalmıştır. Muammaların kendine has kelime kadrosunun ve çözüm 

usullerine işaret eden bazı bağdaştırmaların klasik şiir zevkinden ayrı bir 

yerde durması, klasik şiiri anlamlandırmakta yardımcı olan bazı 

unsurların bu nazım türü içinde farklı bağlamlarda işlenebilmesi bu 

belirsizliğin başlıca sebeplerindendir. 

Klasik literatürde yer alan muammaya dair risaleler, genellikle şiir 

içinde isim gizleme ve bulma yöntemleri üzerine odaklanmış, verilen 

beyit, kıta örnekleri de sadece açıklanan usule ilişkin olmuştur. 

Dolayısıyla risaleler, metin neşri ve diliçi çeviri çalışmalarında bir 

muamma şiiri ile karşılaşan araştırmacıya usul odaklı bilgi sağlamakta, 

hangi usulle yazıldığı belirtilmeyen muammaların okunması ve 

çözümünde bu bilgi sınırlı kalmaktadır. Çünkü divanlarda ve 

mecmualarda karşılaşılan muammaların çok azı, doğrudan çözüm 

usulüne dair bir ibare taşımakta, çoğunluğu ise sadece usule dair 

remizlerle yetinerek teşbih, telmih, ebced vb. uygulamalar ile lafza ve 

manaya dair yan yöntemlere işaret etmektedir. Üstelik bir muammanın 

hallinin birden çok işlemi gerektirebildiği, müteradifen bir kelimenin üç 

dildeki karşılıkları da işin içine girebildiği ve her değişiklikte kelimenin 

harfleri farklılaştığı için beyitte gizlenmiş olan ismi bulma yolunda, çeşitli 

işaretlerin rehberliğiyle yine beyitte yer alan belirli kelimelerden ismin 

harflerini bulma ve birleştirmeye dair uzun bir deneme yanılma işlemine 

gitmek gerekmektedir. Bu uzun uğraş da ancak muamma beyti doğru 
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okunabildiyse çözüme ulaştıracaktır; çünkü harf hataları gibi ufak yanlış 

anlaşılmalar dahi sonucu doğrudan etkileyecek ölçüde önemlidir. Bu 

alanda yapılacak metin neşirleri, muamma beyitlerini okuma ve 

anlamlandırma yolunda ayrı birer rehber olacaktır. Biz de, zaman içinde 

daha fazla muamma metni ve çözüm örneğinin yayımının, türün kelime 

kadrosu ve kendine özgü bağdaştırmalarının anlaşılabilmesini 

sağlayacağını ve bu bilgi birikiminin metin neşri, diliçi çeviri çalışmaları 

açısından da faydalı olacağını düşünerek türün, edebiyatımızdaki 

seyrine, şairin edebî şahsiyeti ve eserine değindikten sonra çalışmamızda 

Ubeydî’nin muammalarını ve bunlardan bazılarının çözümünü konu 

edindik. 

1. Muamma Türü ve Edebiyatımızdaki Seyri  

“Şiirde remiz, ima veya işaret yoluyla dolaylı şekilde bir isme delâlet 

eden söz” diye tanımlanan (Saraç 2005: 322) ve edebiyatımızda ilk 

örneğini 15. yüzyılda gördüğümüz muamma türü (Yavuz 2007: 286), 

ancak 16. yüzyılda Emrî ve Kınalızâde Alî Çelebi’nin çabaları ile tüm 

yönleriyle ele alınmaya başlanmıştır. İki şairin, Mîr Hüseyin Nişâbûrî’nin 

Muamma Risalesi’ni
1
 okuyup istinsah ederek bu fenni öğrendikleri, 

çevrelerindeki şairleri de muammaya teşvik ettikleri ya da 

heveslendirdikleri anlaşılmaktadır (Saraç 1997: 303). 

Babasının muammaya olan özel ilgisinden dolayı konuya diğer 

tezkirecilerden daha dikkatli yaklaşmış olan Kınalızâde Hasan Çelebi 

başta olmak üzere devrin tezkirecilerinin “fenn-i muamma” olarak andığı 

ve şiirden ayırıp lügaz ve tarihe yakın gördükleri muammanın, edebî 

kıymeti tartışmalı olmakla birlikte şiir kültürünü zenginleştiren bir merak 

ve ilgi alanı olduğu açıktır.  

Edebiyatımızda nadir de olsa mensur muammalar bulunmakla 

birlikte, tamiye usulleri genellikle manzum metinlerde uygulanmış ve 

muamma daha çok bir nazım türü olarak kabul görmüştür. Farklı nazım 

biçimleri ile yazılmış muamma örnekleri mevcutsa da tamiye edilen ismin 

                                                                 
1
 Bu eser üzerine Lâmi‘î Çelebi ve Gelibolulu Surûrî’nin de şerhleri bulunmaktadır 

(Baş 1999: 26). 
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çoğunlukla biçimsel yapının tamamına yayılmayıp nazım biriminde 

gizlendiği görülür; manzumenin tamamına yayılan ve çözüm işaretleri 

farklı birimlere dağıtılmış muammalar nadirdir.
2
 Divanlardaki 

muammeyat bölümleri, muamma mecmuaları ve risaleleri 

incelendiğinde muammaların belirgin ortak özelliklere sahip olduğu 

görülür. Çoğunlukla matla ya da kıta nazım biçimleriyle kaleme alınan 

her bir muammanın başında, tamiye edilen isim ya da lakap yazılıdır; 

kimi örneklerde ise muammanın çözüm yöntemi başlık olarak verilmiştir.  

İçerik bakımından klasik şiirden ayrılan muamma türünde, 

mazmunlar bir hayal oluşturmak için değil teşbih, telmih, tahsil, tashif, 

taklib vb. yollarla gizlenen ismin harflerine ya da çözüm yöntemine işaret 

etmek için kullanılır. Bu sebeple her muammanın özellikle müteradiflerle 

zenginleşmiş, kendine has kelime kadrosu ve anlam dünyası vardır, 

denilebilir. Klasik estetik ölçütlerine çok yakın muammaların yanında 

tamamen klasik edebiyat zevkine uygun bir şekilde yazılmış olup aynı 

zamanda içine isim gizlenmiş muammalı şiirler de mevcuttur. Yani 

muamma fennini bilen şair hem muamma türünde manzumeler hem de 

muammalı şiirler yazabilir. Bu yüzden muammacılığı, belirli biçim ve 

içerik özelliklerine sahip bir nazım türünde yazmak ve tamiyeyi anlatım 

tekniği olarak başka türler içinde kullanmak tasarruflarıyla iki kola 

ayırmak mümkündür.
3
 Başka türler içinde isim gizleme motivasyonu 

yalnızca stilistik sebeplerle sınırlı değildir; bu durumun işlevsel bir örneği 

şehrengizlerde karşımıza çıkar. Şehrengizlerde, bazen açıktan tanıtılmak 

istenmeyen bir güzelin isminin muamma ile gizlendiği görülür.
4
  

Tezkire kayıtlarına bakıldığında, bu türün edebiyatımızdaki 

doğuşunun bireysel çabalarla değil edebî çevreler içinde gerçekleştiği 

                                                                 
2
 Fuzûlî, muammada adın son mısraya gizlenmesinin makbul olduğunu, bunun 

yanında isimlerin farklı mısralara gizlenebileceğini söyler (Kürkçüoğlu 1949: 67). 
3
 Tamiye usullerinin ve diğer harf oyunlarının farklı edebî türler içinde kullanımına 

dair bkz. (Kaya 2013: 71-114). 
4
 Derzî-zâde Ulvî Manisa Şehrengizi’nde “Derviş” adlı güzelin tavsifine bir muamma 

eklemiştir (Çelik 2018: 274). Fakîrî’nin İstanbul Şehrengizi’nde bir güzelin ismi 
muamma içine gizlenmiştir (Gök 2016: 264). Esîrî, Bağdat Şehrengizi’nde utangaç 
mizacı sebebiyle pek insan içine çıkmayan bir güzelin ismini açıktan söylemenin 
edepsizlik olacağını ancak onu anmamanın da kabul edilemeyeceğini söyleyerek 
ismini bir muamma şeklinde gizler (Aydemir 1999: 474). 
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anlaşılmaktadır. Öğrenilen ve öğretilebilen bir fen olmasının yanında 

muammanın daha çok şair çevrelerinde tutulmasının sebeplerinden biri 

de muhtemelen, türün doğasındaki soru-cevap mantığının doğrudanlığı 

gerektirmesidir. Yani muamma söylemenin zevki manzume içine 

gizlenen ismin bulunup bulunamayacağını görmekte, belki zor bir 

muammanın hal yolunu göstermektedir. Böylece şair hem şiir içine türlü 

yöntemle bir isim gizlemenin hem de bu ismi ortaya çıkarmanın yolunu 

öğretme rolünü üstlenebilir. Bu rol klasik anlamdaki şiir ile elde 

edilemeyecek bir tecrübedir; çünkü şairin bizzat şerhi, şiirinin kıymetini 

düşürecek ve hodbinlik sayılacaktır ancak mummalar çözülmek üzere 

yazıldığından beliğ şiirin ölçütlerinden olan hayalin, zihinde bir anda 

tebadür edecek şekilde kurulması gerekliliği burada söz konusu değildir. 

Muamma, mutlaka bir zihin mesaisine hatta çoğu zaman açıklanmaya 

muhtaçtır. Bu yüzden birçok risalede çözüm örnekleri verilmiş, 

divanlarda bulunan bazı muammalarda isim yerine çözüm yöntemleri 

yazılarak belirsiz olan ismin bu yönteme göre bulunması istenmiştir. 

Şiirden çok nükteye yakın olan bu türün edebiyatımızda 

yaygınlaşmamasının muhtemel sebepleri, has şiir gibi tekrar tekrar 

okunmaya müsait olmaması, ilgiyi çözülene kadar canlı tutması ve bir 

kere çözülünce tükenmesidir. Muamma beyitleri berceste beyitler gibi 

dilden dile dolaşmaya uygun değildir. Yine de kişinin zekâsını, dil 

hâkimiyetini gösteren bir zihin zanaatı olarak rağbet bulmuş, padişahlar 

katında iltifat görmüştür. Muammâyî’nin muamma risalesi (Saraç 1997: 

307) ve Nihânî’nin her beytinde Sultan Selîm adını gizlediği kasidesi I. 

Selim tarafından takdir edilmiştir (Yavuz 1998: 1). Sonraki devirde de 

muamma şiirleri, tamiye usullerine dair risalelerin yanı sıra belirli bir 

şairin muammalarının şerhini konu alan eserler yazılmış ve belagat 

kitaplarında muammaya dair müstakil başlıklara yer verilmiştir (Elbir 

2009: 89; Kaçar 2020: 66; Kaçar 2021: 473; Öntürk 2017: 235; Şahin 2016: 

161). 

İrticalen muamma söylemek tezkirelerde maharet olarak anıldığına 

göre muammanın aynı zamanda bir meclis eğlencesi olduğunu 

düşünmek mümkündür. İstanbul’da muammaların asılıp, çözene 

ödüllerin verildiği muamma kahvelerinin bulunması da bu durumun 

göstergesidir (Koçu 1947: 14). Muammacı, hazır cevaplığını, laf arasında 
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geçen bir isim ya da hâlihazırda söylenmiş bir muammanın ismine 

karşılık, irticalen aynı isimde başka bir muamma söyleyerek gösterebilir. 

Emrî, muammada bu dereceye ulaşmış bir şairdir. Onun kadar 

muamması bulunmasa da Kınalızâde Alî de görev yaptığı şehirlerde 

çevresindeki şairleri muamma türüne teşvik ederek türün 

yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır (Işınsu Durmuş 2019: 133). 

Edirneli şair Emrî, türün pratiğinde de ustalaşmış, muamma üstünde 

kalem oynatan herkesin önüne geçmiştir (Saraç, 1997, s. 308). Hatta 

Türkçe muammalarının niceliği ile öne çıkanların verimleri 

incelendiğinde bütün devirlerde kalburüstü
5
 şairler arasında 

muammacılıkta ona yaklaşabilen yoktur denebilir: Emrî (611), Ubeydî 

(161), Gelibolulu Âlî (271), Nazmî (130), Nâbî (199) (Saraç 1997: 304). 

Klasik Türk edebiyatında muamma yazmış şairlerin sadece isimlerine 

bakılırsa 18. Yüzyıldaki yoğunluk dikkat çekicidir ancak tüm bu şairlerin 

ürünlerinin toplamı sadece Emrî’nin muammalarının dörtte biri kadar 

bile değildir: 

XV. yy’da: Muin b. Mustafa, Adnî, Mahmud Paşa, Alî Şîr Nevâyî, 

Cem Sultan, Şibân Hân. 

XVI. yy.: Bâbür Han, Lâmi’î Çelebi, Abdî, Salih Çelebi, Fuzûlî, Emrî, 

Kınalızâde Ali Çelebi, Bâkî, Gelibolulu Ali, Muammmâyî Alî. 

XVII. yy.: Hâşimî, Gaybî, Nedîm-i Kadîm, Konyalı Nâlî, Nâbî. 

XVIII. yy.: Nahîfî, Münif Mustafa Efendi, Hâmî-i Âmidî, Neylî, 

Şeyhülislâm Es’âd, Akkova-zâde Hâtem, Haşmet, Fıtnat Hanım, 

Sünbülzâde Vehbî. 

XIX. yy.: Aynî, Namık Kemal. (Bilkan 2000: 27). 

Bu tabloya bakıldığında Klasik Türk edebiyatında muammacılığın en 

verimli devrinin Emrî ile başladığını, bunda Kınalızade Alî’nin 

teşviklerinin de önemli olduğunu söylemek mümkündür. Özgün şiir tarzı 

ve müstağni tavrıyla meşhur olan Emrî’nin Edirne’deki edebî muhitinde 

yetişen Ubeydî de edebiyatımızda en çok muamma yazmış şairler 

                                                                 
5
 Ali Nihad Tarlan, muammalara çoğunlukla ikinci ve üçünce derecedeki şairlerin 

divanlarında rastlandığını ifade etmektedir (Tarlan 1936: 3). 
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arasındadır. Şüphesiz, onun bu türde manzumeler yazmasında etkili olan 

Emrî’dir (Kutluk 1989: II/ 609; Mustafâ Âlî 1994: 315). 

2. Ubeydî’nin Hayatı ve Eseri 

Kaynaklarda Ubeydî’nin doğum tarihi ile ilgili bilgi 

bulunmamaktadır. Tezkireciler, şairin asıl adının Abdurrahman ve 

memleketinin Edirne olduğunu bildirmektedirler (Solmaz 2005: 416; Kılıç 

2010: II/1049; Kutluk 1997: 166; Kayabaşı 1997: 389; Kutluk 1989: 608; 

Hıbrî 79; İsen 1994: 315; Sâmî 1996: 3122; Tuman 2001: 647). 

Ubeydî, Nebî Halîfe isimli bir vaizin çocuklarının en büyüğüdür. 

Gelibolulu Âlî’ye göre şairin babası veli zümresindendir (İsen 1994: 315); 

Ahdî ise onu büyük bir zahitler, evliyaların kutbu ve keramet sahibi biri 

olarak tanıtır (Solmaz 2005: 417). 

Ubeydî, tahsiline erken yaşlarda başlamış, çeşitli fenlerden başka 

musiki ilmi ile ilgilenip muamma fenninde Emrî’yi takip etmiş, daha 

danişmend iken Kânûnî’ye sunduğu bir gazelle padişahın dikkatini 

çekmiştir (İsen 1994: 315). Kadızade Efendi’den mülazım olduktan sonra 

(İsen 1994: 315) Lofça’da (Kılıç 2010: II/1050) başladığı kadılık görevine 

Zağra’da (Kutluk 1997: 166; Kayabaşı 1997: 389) devam ettiği kayıtlıdır.  

Dış görünüş itibariyle yakışıklı ve güler yüzlü bir kimse olduğu 

belirtilen Ubeydî’nin olgun tabiatından, sözü ile tavrının birbirine uygun 

düştüğünden, (Ahdî 2005: 417) ahlakından (Kutluk 1997: 166), halim 

selim, güleç biri olduğundan bahsedilir (Kılıç 2010: II/1049). Ayrıca, 

utangaç (Kutluk 1989: 609), kimseyi incitmeyen, anlayışlı bir kişiliğe sahip 

olduğu belirtilir (İsen 1994: 315). Divanında yer alan şu beytin, şairlik 

övüncünün yanı sıra kendi tabiatine dair bir ifade olarak onun kişiliği ile 

ilgili yorumları desteklediği düşünülebilir: 

İy ʿUbeydî hazret-i Sultân Selîm’e kul idüp 

Sana ʿunvânlar viren tabʿ-ı selîmündür senün 

Ölümü hakkında Hasan Çelebi tezkiresinde, hac vazifesini yerine 

getirmek için gittiği Mekke’de vefat ettiği, (Kutluk 1989: 609) Tuhfe-i 

Nâilî’de ise Zağra kadısı iken h. 981 tarihinde (m. 1573) vefat ettiği, 

Beyânî, Hıbrî ve Hasan Çelebi’nin verdiği h. 980 tarihi ile Âlî’nin verdiği 

h. 982 tarihinin yanlış olduğu iddia edilir (Tuman 2001: 647). Fâizî 
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tezkiresinde Ubeydî’nin ölümü için düşürülen şu tarih de Hicrî 981 

senesini göstermektedir: 

“Âh fevt oldı muharremde ʿUbeydî Çelebi” 

Ubeydî’nin tek eseri olan divanında 5 kaside, 2 terkib-bent, 1 terci-

bent, 2 müseddes, 17 muhammes, 6 murabba, 5’i Farsça olmak üzere 345 

gazel, 7 tarih, 6 kıta, 15 matla, 1’i Farsça 6 müfred, 6 Farsça ve 159 Türkçe 

muamma bulunmaktadır. 

Üslubu sadedir. Uzun terkipleri tercih etmemiştir. Gösterişten uzak, 

samimi, lirik söyleyişini tezkireciler, “sûzân” kelimesi ile tavsif 

etmişlerdir. Divanının gazeliyat bölümünde her harfin mutlaka münacaât 

ve bir naat gazeli ile başlaması şiirlerinin bütününe bir yakarış havası 

katmaktadır. 

Ubeydî divanının dikkat çekici yanlarından biri de bestelenmiş 

müseddes, muhammes ve murabbalarındaki içtenliktir. Divan içindeki en 

canlı manzumeler de bunlardır. Ubeydî, daha sonra “şarkı” adını alan bu 

türün öncüsü sayılabilecek bir şairdir (Öztuna 1990: 267-270). Ayrıca 

armuduyla ünlü Zağra için sıradışı bir methiye kaleme alan Ubeydî, bu 

kasidesini her beyitte Zağra’da yetişen bir bazen iki farklı armut türünü 

zikrederek o türün kendine has şekline ya da ismine işaret eden teşbih ve 

telmihlerle kurmuştur (Tığlı ve Arslan 2017: 36). Musammatlarını 

bestelenmeye uygun biçimde yazması, gazeliyatının her harfini münacaat 

ve naatlarla başlatması, bir şehrin meşhur meyvesi üzerine kaside 

söylemesi ve muammacılığı Ubeydî’nin şiirde farklı yollar arayan bir şair 

olduğunu göstermektedir. 

3. Muammaların Yer Aldığı Yazma Nüshaları 

Ubeydî’nin 161 Türkçe muammasının yanında, 5 Farsça muamması 

ve 1 lügazı bulunmaktadır. Türkçe muammalarının 149’unda tamiye 

edilen isim beytin ya da kıtanın başında yazılıdır, 12’sinde ise isim yerine 

muammanın çözüm yöntemi yazılmıştır. 

Muammalar Ubeydî’nin İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 

Kütüphanesi’nde T.Y. 631 demirbaş numarası ile kayıtlı divan 

nüshasından ve Berlin Devlet Kütüphanesi’nde Ms. Or. Oct. 3420 ile 2130 

numaraları ile kayıtlı iki muamma mecmuasından derlenmiş olup divan 
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nüshasındaki sıralamaya göre dizilmiştir. Nüshaların tavsifi şu 

şekildedir: 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T.Y. 631 numarada 

kayıtlı 20,5x13,5 cm ölçülerinde 18 satır, 78 yapraktan müteşekkil Ubeydî 

Dîvânı, şairin 159 muammasını içermektedir. 

Berlin Devlet Kütüphanesi Ms.Or. Oct. 3420 numarada kayıtlı 

yaldızlı menevişli meşin kaplı, 16,5x10 cm ölçülerinde 16 satır, 143 

yapraklı, içinde Ârifî, Emrî, Fâizî, Furûcî, Hâşimî, Muammâyî Ahmed, 

Nâlî Mehmed, Kınalı-zâde Alî, Rumûzî, Tursun-zâde Feyzî, gibi şairlerin 

de muammalarını içeren bu muammeyat mecmuasında Ubeydî’nin 142 

muamması yer almaktadır; bunlardan ikisi divanda bulunmayan 

muammalardır. 

Berlin Devlet Kütüphanesi Ms.Or. Oct. 2130 numarada kayıtlı meşin 

kaplı, 20,5x10,5 cm. ölçülerinde, satır sayısı muhtelif, içinde Nâbî Dîvânı, 

Riyâzî’nin Sâkî-nâme’si ve Ârifî, Emrî, Fâizî, Fürûcî, Mîr Hüseyn, 

Muammâyî Ahmed, Nâlî Mehmed, Kınalı-zâde Alî, Rumûzî, Tursun-

zâde Feyzî, Vecdî gibi şairlerin de muammaları bulunan 154 yapraklık bu 

mecmuada Ubeydî’nin 21 muamması yer almaktadır. 

4. Ubeydî’nin Muammalarından Bazı Çözüm Örnekleri 

Şairin divanında ve diğer iki mecmuada, muammaların çözümleri 

verilmemiştir. Bu sebeple Ubeydî’nin muamma tekniği hakkında fikir 

oluşturabilmek adına bazı muammalarını çözmeye çalıştık. Çözüm 

açıklamalarında yeri geldikçe ilgili usullere ve işaretlere dair kurallara 

dipnotlarda yer verdik; beyitlerde geçen ifadeleri mümkün oldukça 

özgün hallerine sadık kalarak tırnak içerisinde yazdık. Çözdüğümüz on 

dokuz muammanın yanında, Mehmet Arslan’ın “Divan Edebiyatında 

Mu‘ammâ, Çözülmüş Mu‘ammâ Örnekleri ve Mu‘ammâ Çözüm 

Teknikleri” başlıklı kapsamlı çalışmasında yer alan ve Ubeydî’ye ait 

olduğunu tespit ettiğimiz beş muamma çözümünü de örneklerin sonuna 

ekledik. 

AKBABA 

Bâg-ı ümîde tâlib kasd itse açılurmış  

İkbâl-i dil olınca her kûşe açılurmış 
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“Kûşe” işareti kelimenin sonundaki harfe işaret ettiği için “ikbâl” 

 ve (ل) kelimelerinin köşesi açılır yani son harfleri lâm (ابغ) ”ve “bâğ (اقبال)

gayn (غ) kaldırılır, kalan harfler birbirine eklenirse AKBABA (اقبااب) ismi 

bulunur. 

AYAZ 

İrişüp bezm-i ʿirfâna olup esrâra vâkıflar  

Mezâyâ söyleşilse raks urur bî-gâye ʿârifler 

“Mezâyâ” (مزااي) “raks urursa”
6
 yani kalb-i küll

7
 ile harfleri baştan sona 

ters çevrilirse ve “bî-gâye” işareti ile sondaki (م) harfi silinirse AYAZ (اايز) 
adı bulunur. 

CÂNÎ 

Bundan artuk nice sevsün sen şehi ol nâtüvân  

Tígüni ʿuryân görürse atar üstine cân 

“Tîg”ın (تيغ) uryan görülmesinden kasıt, kelimenin başındaki ve 

sonundaki harfleri silip içindeki yani ortasındaki harfi meydana 

çıkarmaktır. Bu işlemle ortadaki (ى) harfi görünür, üstüne “cân 

atıldığında” CÂNÎ (جاىن) ismi bulunur. 

DÂVUD 

Gönül irince ol âteş-likâya 

İki zülf içre yandı bî-nihâye 

İki zülf içinde, yani teşbih
8
 yoluyla iki dal (د) harfi arasında yanan 

“od” (اود) sonsuz olursa, sondaki dal (د) harfi düşürülüp DÂVUD (داود) 
bulunur.  

FERDÎ 

ʿAklı kâmil göre mi bir lebün-ile kandi 

Bakmadı ʿaklı keme şehr-i safâ ferzendi 

                                                                 
6
 “Raks urmak”, “çarh urmak” gibi dönmek ile alakalı kelimeler kalb işlemine işarettir. 

7
 Taklîb, kalb etme, değiştirme, kelimenin harflerinin yerlerini değiştirme usulüdür. 

“Kalb-i kül” baştan sona tüm harflerin, “kalb-i ba‘z”, sıraya bakılmaksızın bazı 
harflerin, “kalb-i küllî” kelimelerin yerlerinin değiştirilmesidir (Tarlan 1936: 21). Bu 
işlem “dil”, “kalb” vb. kelimelerin işaretiyle yapılır. 
8
 Teşbih usulü ile beyitte ifade edilen unsurların benzediği harfler işaret edilir. 

Genelde klasik şiirin estetik ölçüleri ile uyumlu bir şekilde muammalarda, teşbih 
yoluyla boydan “elif”, dudaktan “mîm”, zülften “dâl” harfleri ve diğer 
mazmunlaşmış harfler kast edilir.  
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“Akl-ı kem” telmihen “nâkısâtü’l-akl” deyimine dolayısıyla mecâzen 

“zen”e işaret etmektedir. “Bakmadı” işareti ile “ferzendi”nin (فرزندى) 
ortasındaki “akl-ı kem” yani “zen” ortadan kaldırılırsa geriye FERDÎ (فردى) 
kalır. 

HASAN 

Gül-i ruhsârunun hevâsı senün 

Gönlini yile virdi yâsemenün 

“Ruhsâr”ın Arapça müteradifi
9
 “hadd”in (خد) “hevâ”sı

10
 yani baş 

harfi (خ) alınıp tashif kuralı ile noktası kaldırılarak (ح) elde edilir. 

“Yasemen”in müteradifi “semen”in “gönli yile virilirse” yani ortasındaki 

harf kaldırılırsa geriye (س) ve (ن) harfleri kalır. Üçü birbirine eklendiğinde 

HASAN (حسن) ismi ortaya çıkar. 

KUBÂD 

Dimen kasr-ı dilün âbâd oldı  

Bakun her cânibi ber-bâd oldı 

“Dil” işaretiyle “kasr” (قصر) kelimesi kalb-i ba‘z edilir yani harflerinin 

yerleri karışık biçimde değiştirilirse (رقص) kelimesi ortaya çıkar. Bu 

kelimenin “her cânibi berbâd oldu” ise geriye ortasındaki (ق) harfi 

kalmıştır; o da “ber-bâd” olur yani “bâd” üzerine getirilirse KUBÂD (قباد) 
ismi bulunur. 

MEMİ 

Taralmasun mı oldı teng-hâtır 

O meh-rûnun dehânında dil âhir 

“Meh”in (مه) “rû”yu yani yüzünden kasıt (م) harfidir. “Dehân” da (م) 
harfine teşbih edilir ve “taralmak”, “teng-hâtır olmak” işaretleriyle harfin 

tesmiyesi
11

 olan “mîm” kelimesinin “âhir”inde yani sonunda bulunan (م) 
                                                                 
9
 Terâdüf, beyitte geçen bir kelimenin eş anlamlısını ya da başka bir dildeki karşılığını 

kullanma muammalarda en sık tercih edilen usullerden biridir. 
10

 “Beyitteki bir kelimenin ilk harfinin alınacağını işaret eden lafızlar şunlar ve 
benzerleridir: "Rûy, serv, âgâz, misl, bidâyet, fâtihat, mebde’, mübtedâ’, müftetah, 
matla‘, tâli‘, tal‘at, ‘ârız, vech, ‘izâr, had, fark, tâc, efser, külâh, târek, hibâk, çekâd, 
burka‘, nikâb, sadr, sîne, girîbân, dest, el, yed, evc, eyvân, ‘âlî, sâmî, bülend, imâm, 
kıdâm, fevk, sûfâr, hevâ, sâfî, çevgân, baş, yüz, agız, burun, gögüs, yaka vb." (M. 
Arslan 2019: 96) 
11

 Tesmiye: Bir harf ile o harfin ismini kast etmektir. Örneğin (ى) ile “yâ” (اي); (س) ile 

“sîn” (سني) tesmiye edilir. 
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harfi kaldırılarak (م) ve (ى) harfi elde edilir. Bunlar birbirine eklenince 

MEMİ (ممى) ismi bulunur. 

‘ÖMER 

Merdüm-i çeşmüm beyâz-ı dîdede k’oldı ʿayân 

Meh yüzinde kevkeb-i hâline dönmişdür hemân 

“Çeşm”in Arapça müteradifi “ayn” (عني) kelimesi (ع) harfinin 

tesmiyesidir. “Meh” ise Arapçada “kamer” kelimesine denk gelir. Beyitte 

geçen, ayın yüzünde yıldız görünmesi ile gözün beyazında göz bebeği 

görünmesi temsiliyle ve “yüz” işaretinden yola çıkılarak “kamer”in 

“yüz”ündeki yani başındaki (ق) harfi kaldırılıp yerine (ع) harfi konursa 

“kevkeb-i hâle” benzetilen “merdüm-i çeşm” “meh yüzinde” görünmüş 

olur ve ÖMER (عمر) ismi bulunur. 

‘ÖMER 

Çünki der-bânun olupdur işigünde iy şâh  

Efser-i zer geyer-ise yaraşur başına mâh   

 “Mâh”ın (ماه) Arapça müteradifi “kamer”dir, (قمر) “zer”in yani altının 

da Arapçadaki karşılıklarından biri “ayn” (عين) kelimesi olup tesmiye ile 

 (ع) harfine denk gelir. “Mâhın efser-i zer geymesi”, “kamer”in başına (ع)

gelmesi demektir. Yani başındaki (ق) harfi yerine (ع) harfi konulursa 

ÖMER (عمر) ismi bulunur. 

RAMAZÂN 

Red yüzin izhâr eyler olsa bülbül mâʾili  

ʿÂrızı tarfın döner bâda tutar gül hâsılı 

“Yüz”den işaretle “red” (رد) kelimesinin ilk harfi (ر) alınır. “Bülbül”ün 

müteradifi “hezâr” yani 1000 sayısının kelime karşılığı Arapçada “elf” 

olup tesmiyesinin yazımı aynı olan “elif” (الف) harfine (ا) işaret eder. 

“’Ârız”ın “taraf”ı
12

 ile kelimenin son harfi olan (ض) kastedilmiştir. 

“Bâde”nin müteradifi “mey” (مى) “döner” ise “yem” (يم) olur ve yine 

“‘ârız” işaretiyle son harfi alınırsa (م) elde edilir. “Gül”ün ebcede göre 

değeri 50’dir, bu da (ن) harfine karşılık gelir. “İzhâr” işareti ile harfler 

birbirine eklenerek “RAMAZÂN (رمضان) ismi elde edilir. 

 
                                                                 
12

 “Şu ve benzeri kelimeler, lafzın iki tarafından birinin (ilk harfin veya son harfin) 
alınacağına işaret ederler: ‘Kenâr, gûşe, leb, taraf, cânib, cihet, sûy, nâhiye vb.’ ve yön 
anlamına gelen diğer kelimeler” (M. Arslan 2019: 96). 
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RECEB 

Tîgi vü tîri hisâr-ı bedene varınca  

Burc-ı dilde oturur her kişi mikdârınca 

“Dil” işaretiyle “burc” (برج) kelimesi kalb-i ba‘z edilerek RECEB (رجب) 
ismi bulunur. 

SENÂYÎ 

Bülbülün nîmesini dikdi ser-i nîzeye hâr 

ʿAlem-i ʿârız-ı yâri çü gül itdi izhâr 

Bülbülün Farsça müteradifi “hezâr” (هزار) aynı zamanda 1000 

sayısının da ismidir. 1000’in “nîme”si 500, ebced hesabında (ث) harfine 

denk gelmektedir ve “ser-i nîzeye dikilirse” yani “nîze”nin Arapça 

müterâdifi olan “sinân” kelimesinin başına getirilirse (ثنان) olur. “Çü” 

tashîf
13

 işareti ile “gül”ün de ebceddeki karşılığı olup 50’ye denk gelen (ن) 

harfi (ى) harfine dönüştürülerek (ثناى) elde edilir. “‘Ârız”
14

 işaret edilen 

kelimenin ilk harfinin alınması gerektiğini gösterdiği için “yâr”dan (ى) 

harfi alınır ve “izhâr”
15

 işaretiyle kelimenin sonuna eklenerek SENÂYÎ 

 .ismi elde edilir (ثناىي)

SIDKÎ 

Ne kadar atar ise sana be miskin hâtır 

Gözleri oklarını bir yere cemʿ it âhir 

“Okların cem edildiği yer” ile ok mahfazası “sadak” (صدق) kast 

edilmiştir. “Atar ise sana be” ifadesindeki “be” önce tesmiye kuralı ile be 

 harfine dönüştürülür ve “sadak”ın (ى) harfine sonra tashif ile yâ (ب)

sonuna “cem edilirse” SIDKÎ (صدقى) adı bulunur. 

ŞEMSÎ 

Görinen şaʿşaʿa sanma ruh-ı hurşîdde her bâr  

Dikildi şemʿ-i mihrün şemʿadân-ı mihre iy dil-dâr 

                                                                 
13

 Tashîf: Harflerin bazı işaretler yarmıyla değiştirilmesidir. Tashîf-i Vasfî ve Tashîf-i 
Ca‘lî olmak üzere ikiye ayrılır. Bu örnekte görülen Tashîf-i Ca‘lî: “Harfe nokta 
konmasına veya mevcud noktanın kaldırılmasına işaret etmektedir” (Tarlan 1936: 14). 
14

 “Yüz”, “Ârız” ve bunların eş anlamlıları kelimenin ilk harfi ile ilgili işlemlere işaret 
eder.  
15

 “‘Göstermek,’ işaret edilen kelimeyi veya harfi işaret edilen kelime veya harfe 
eklemek ya da işaret edilen harfin yerne koymak demektir” (M. Arslan 2019: 94). 
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“Hurşîd”in müteradifi “şems”in (مشس) “ruh”u yani ilk harfi alınırsa 

“şın” (ش) harfi elde edilir. “Mihr”in “şem‘i” yani şamdana dikilen kısmı 

baş harfi “mîm” (م) olup, “mihr”in Arapça müteradifi “şems”in 

“şem‘adân”ı yani mumun dikildiği yer son harf “sin” (س) olarak kabul 

edilir, “iy” de “dil” işaretiyle kalp edilip “yâ” lafzı (اي) bulunur, bu da 

tesmiye usulünde (ى) harfine işaret eder. “Dikildi” işaretiyle bütün harfler 

 .ismini ortaya çıkarır (مشسى) ya eklenip ŞEMSÎ’(ى)

ʿUBEYDÎ 

Çeşm-i bî-dârumda ʿaks-i dest hûn-âlude mâr 

Zevrak-ı safâda san bir deste güldür tâb-dâr  

“Çeşm”in Arapça müteradifi olan “ayn” (عني), ayn harfinin (ع) 
tesmiyesidir. Olumsuzluk, yoksunluk anlamı katan “bî-” ön ekinden yola 

çıkılarak “bî-dâr” kelimesinin “dâr” kısmı kaldırılırsa “bî” lafzı yani “be” 

 harfleri elde edilir. “Aks-i dest” ise “dest”in Arapça (ى) ”ve “yâ (ب)

müteradifi olan “yed”in (يد) kalb edilerek “dal” (د) ve (ى) harflerinin 

bulunması gerektiğine işarettir. Eldeki harfler birleştirilince ortaya 

‘UBEYDÎ (عبيدى) ismi çıkar. 

VELÎ 

Râh-ı gamda niçe tozlar koparup kıldı fesâd  

Hâsılı âh-ı derûnun oldı iy dil gird-bâd 

“Âh”ın yani (ا) ve (ه)’nin ebceddeki “hâsılı” olan 6 rakamı (و) harfine 

karşılık gelir. “Bâd”ın Türkçe karşılığı olan “yil”in harfleri “gird” olur 

yani dönerse (ل) ve (ى) harfleri elde edilir. Bu iki harfin baştaki (و) harfine 

eklenmesiyle VELÎ (وىل) ismi bulunur. 

VEYS 

Düşmenün başı gidüp tek ire kalbine fenâ  

Ölüyorken ne okurlarsa rızâmuz var ana 

“Düşmen” kelimesinin Arapça müterâdifi olan “‘adû” (عدو)’nun “başı 

gidip” yani baş harfi silinip “kalbine fenâ erer” yani ortadaki harfi yok 

olursa geriye sadece sondaki “vâv” (و) kalır. “Ölüyorken ne okurlarsa” 

sözü, cenaze için okunan Yâsîn Sûresi’ne telmihtir. Tahlil
16

 kuralına göre 

“Yâsîn” kelimesi ikiye ayrılır, “yâ” ve “sîn” tesmiyesinden (ى) ve (س) 

                                                                 
16

 Tahlîl, kelimeyi harflerine değil de hecelerine, parçalarına ayırma usulüdür.  
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harfleri elde edilir. Bulunan harfler birbirine eklenince VEYS (ويس) ismi 

ortaya çıkar. 

YÛSUF 

Sen şeh içün ölmege şunlar ki tedbîr itdiler  

Başı üzre dillerine tîglar yir itdiler 

“Tîglar” kelimesinin müteradifi olan “süyûf”un (سيوف) “dil”indeki 

yani ortasındaki “yâ” (ى) ve “vâv” (و) harfleri kelimenin “başı üzre yer 

eder” ise YÛSUF (يوسف) ismi ortaya çıkar. 

Ubeydî’nin divanında yer alan aşağıdaki beş muammanın çözümü, 

Mehmet Arslan’ın, “Divan Edebiyatında Mu‘ammâ, Çözu ̈lmüş 

Mu‘ammâ Örnekleri ve Mu‘ammâ Çözüm Teknikleri”, başlıklı, muamma 

çözümlerine dair kapsamlı makalesindeki örneklerden alınmıştır (M. 

Arslan 2019: 76-169): 

ÂDEM 

İki gözüm dimesün sana ʿadû iy şâhum  

Çıkarur iki gözinüñ birisini âhum 

Burada mâdde-i ism yani üzerinde işlem yapılacak kelime “âhım 

(elif+he+mim)” kelimesidir. “İki göz”den murad iki gözlü olan “he” 

harfidir. “He” harfinin ebcedde değeri “5”tir. “İki gözünüñ birisini” 

sözlerinin işaretiyle “he” harfinin ebcedde karşılığı olan “5” rakamından 

“1” rakamı çıkarılınca “4” kalıyor. “4” rakamının ebcedde karşılığı “dal” 

harfidir. “Âhım (elif+he+mim)” kelimesinin ortasında bulunan “he” 

harfini kaldırıp yerine bulduğumuz “dal” harfini koyuyoruz, 

“elif+dal+mim” = Âdem kelimesini buluyoruz (M. Arslan 2019: 94). 

ENES 

Sûz-ı mihründen zemîn âlüftedür  

Âsumān hem teşne hem âşüftedir 

Bu muammâda üzerinde işlem yapılacak kelime yani muammâ 

deyimiyle “mâdde-i ism”, “âsumân (elif+sin+mim+elif+nun)” 

kelimesidir. “Âsumân hem teşne” sözlerinin işaretiyle bu kelimenin 

içinde bulunan “mâ” yani “su” kelimesini alıyoruz, bu şekilde “âsumân”, 

“teşne” yani “susuz” kalıyor. Böylece “elif+sin+nun” harfleri ortaya 

çıkıyor. Muammâ çözümünde “âşüfte (perişan)” kelimesi geçtiği zaman 

ilgili kelimenin kalb-i bz yapılacağına yani harflerinin düzensiz olarak yer 

değiştireceğine işaret eder. Bu ipucuyla “esen (elif+sin+nun)” kelimesinin 
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harflerini düzensiz olarak yer değiştiriyoruz, “elif+nun+sin” = ENES ismi 

ortaya çıkıyor (M. Arslan 2019: 150). 

MEMĪ 

Cânum hevâ-yı nagme-i çeng ü rebâbda  

Gönlüm leb-i nigârda gözüm şarâbda 

Muammmâ çözümünde teşbîh yoluyla “leb” yani “dudak”, “mim” 

harfine benzetiliyor. Bu mim harfini bir kenara alıyoruz. Arapça “şarâb” 

kelimesinin Farsça eşanlamlısı “mey (mim+ye)” kelimesidir. “Gözüm 

şarâbda” sözlerinin karînesiyle daha önce bulduğumuz “mim” harfini 

“mey (mim+ye)” kelimesinin başına ekliyoruz, “mim+mim+ye” = MEMÎ 

ismine ulaşıyoruz (M. Arslan 2019: 149). 

RECEB 

Ger öykinürse görüp ol kadd-i bülendün şîvesin  

Silkün dırahtı koparun dalın ķomañ bir mîvesin 

“Dal” kelimesi mammâ çözümünde bir kelimenin ilk harfini ifade 

eder. “Dırahtın koparın dalın” sözlerinin ifadesiyle güzel bir oyun 

yapılmış, hem “dal” harfi hem de “dırahtın (ağacın) dalı yani ilk harfi” 

kastedilmiştir. Böylece “dıraht” kelimesinden “dal” harfini kaldırıyoruz, 

“raht” kalıyor. “Mîve” kelimesi muammâ çözümünde noktayı ifade eder. 

“Silkün, koman bir mîvesin” sözlerinin işaretiyle “raht” kelimesinde “hı” 

ve “te” harfinin noktalarını kaldırıyoruz. Beyitte tashîf kuralı da 

uygulanmıştır ki yukarıda belirttiğimiz gibi tashîf; “nokta koymak, nokta 

kaldırmak, noktalı kelimeyi noktasız, noktasız kelimeyi noktalı yapmak” 

demektir, elde ettiğimiz “raht” kelimesinin “ha” harfini “cim” harfine, 

“te” harfini de “be” harfine çeviriyoruz, böylece “re+cim+be” = RECEB 

kelimesi ortaya çıkıyor (M. Arslan 2019: 154). 

ZÎBÂ 

Gel iy meh-veş kerem kıl dâmenin zülfün yukarı çek 

Görinsün hâller altında gâhî çift gâhî tek  

Farsça “dâmen” kelimesinin Arapça eşanlamlısı “zeyl (zel+ye+lam)” 

kelimesidir. “Dâmenin zülfü” yani “dâmen” kelimesinin eşanlamlısı olan 

“zeyl” kelimesinin zülfü yani ilk harfi “zel” harfidir. Çünki muammâ 

çözümünde “zülf” kelimesi ilgili kelimenin ilk harfini ifade eder. “Yukarı 

çek” ifadesi “zel” hafinin yukarı doğru çekilip inceltileceğine yani “ze” 

harfine döndürüleceğine işaret eder. Böylece “ze” harfini bulup bir 
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kenara bırakıyoruz. “Hâl”, “yüzdeki veya vücuttaki ben” anlamına 

geliyor. “Ben” kelimesi muammâ çözümünde noktayı ifade eder. İkinci 

mısrada geçen “hâller” kelimesi noktaların çoğul yani birden fazla 

olacağına işaret eder ki burada iki nokta kastedilmiştir. İki noktalı harf 

“ye” harfidir, bunu da bir kenara alıyoruz. “Çift” iki demektir, ebcedde 2 

rakamının karşılığı “be” harfidir, bunu da alıyoruz. “Tek” dendiğine göre 

“tek”, bir demektir. Bir sayısının ebcedde karşılığı da “elif” harfidir. 

Bulduğumuz bütün bu harfleri bir araya getirince “ze+ye+be+elif” = 

ZÎBÂ kelimesine ulaşıyoruz (M. Arslan 2019: 149). 

5. Ubeydî Dîvânı’nda ve Mecmualarda Bulunan Ubeydî’ye Ait 
Muammâlar 

Bu bölümde yer alan muammalar, İstanbul Üniversitesi Nadir 

Eserler Kütüphanesinde T.Y. 631 demirbaş numarası ile kayıtlı Ubeydî 

Dîvânı ve Berlin Devlet Kütüphanesinde Ms.Or. Oct. 3420, Ms.Or. Oct. 

2130 numaraları ile kayıtlı iki muamma mecmuasından aktarılmış olup 

metin, divandaki düzene göre önce sayfa ortasındakiler sonra derkenar 

edilmiş olanlar şeklinde dizilmiştir: 
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1.ŞEBÇERĀĠ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Gice zülf-i períşānın görüp öñinde bir ʿāşıķ  
Beni gördi ŝaçı zencírine baġlanmaġa lāyıķ  

 
2. İSKENDER [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Māh bí-ĥod oldı ruĥsārın görelden āşikār  
Kendi ŝoñ ucı görinse źerreden kim vechi var 

 
3. ŚENĀYÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Bülbülüñ nímesini dikdi ser-i nízeye ĥār  
ʿAlem-i ʿārıż-ı yāri çü gül itdi ižhār  

 
4. NŪH [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Sūz-ı mihrüñden pür-āteş eyleyüp her gül dilin  
Yaķdı dāmānında ķalb-i ʿandelíbüñ ģāŝılın 

 
5.ŞEHĀB [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Bendeye izüñ tozından ŝun yiri   
Eyle iy şeh māldan ķalbin beri  

 
6. ʿALÍ VE BĀLÍ [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 

N’ola başın virürse bu ĥaste  
Gerdi tírin kemāna peyveste 

 
7. İBRĀHÌM [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 

Mūjeler bir araya gelse ne var  
Zülfi çün zülfe girişür her bār  

 
8. DĀVŪD [Mefāʿílün / mefāʿílün / feʿūlün] 

Göñül irince ol āteş-liķāya 
İki zülf içre yandı bí-nihāye 

 
9. ENES [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Sūz-ı mihrüñden zemín ālüftedür  
Āsumān hem teşne hem āşüftedir  

 
10. ĢÜSEYİN [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Alnuñ üstinde ser-i kākülüñ olmışdı ʿayān  
Geldi ŝoñ ucı ķaşuñ üstine iy şūĥ-ı cihān 
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11. RAMAŻĀN [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Red yüzin ižhār eyler olsa bülbül māʾili  
ʿĀrıżı šarfın döner bāda šutar gül ģāsılı  

 
12. AĢMED [Mefʿūlü / mefāʿílü / mefāʿílü / feʿūlün] 

Yüzüm yeter ālūde-i hūn-ı ciger eyle 
Gel dīde o ruĥsār-ı nigūya nažar eyle 

 
13. ĢÜSEYÌN [Mefʿūlü / fāʿilātü / mefāʿílü / fāʿilün] 

Bir āh idem ki sūzum-ıla ʿālemi yaķam  
Taģsín ki teşne olmaya ol demde ehl-i ġam  

 
14. ŞĀH [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Zülfüñ ucında görelden beñlerüñ zāhid şehā  
Riştesini dāne-i tesbíģden ķıldı cüdā  

 
15. ʿĀDİLÌ [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 

Yigit başına gün šoġar ruĥ-ı dil-ber şeb-i ġamda  
Ĥicāb-ı zülf arasında aña görindügi demde  

 
16. ZEYN [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Bu ne ģāletdür eyā pādişeh-i rūy-ı zemín  
Meh-i rūyuñda görüp ģālüñi şād ola ġamín 

 
17. SEYYÌD [Mefʿūlü / fāʿilātü / mefāʿílü / fāʿilün] 

Derd ehli miģnet-ile geçürür zamānesin  
Şol gün ki bí-ĥōd ola döker eşk dānesin  

 
18. NŪR [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Bir nihālídür ġubār-ālūde gerdūn lā-cerem  
Silküp anı döndürür āşüfte āhum dem-be-dem 

 
19. FETĢÌ [Mefāʿilün / feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 

Görüp fesād-ı sipihr-i dü-tāyı bí-ĥōd dil  
İdindi kendüye künc-i ferāġatı menzil  

 
20. VEDŪD [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Muģtesib meygedede gör nice od itdi yirin  
Dökdi hep pāreleyüp iki ĥumuñ ķašrelerin 
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21.SÜLEYMĀN [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Baģra iy ġavvāŝlar girdükde iģsān eyleñüz   
Dīde-i ʿāşıķ gibi sende ŝadef yoķdur diñüz  

 
22. MUĢAMMED [Mefʿūlü / mefāʿílü / mefāʿílü / feʿūlün] 

Görmek o mehi oldı senüñle baña müşkil  
Çün bize ruĥın gizledi göstermedi iy dil 

 
23. MUŜALLÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Gözüñe ķarşu gelür ģalķa-i zülf-i dil-dār  
İy muŝalli n’ola şāneñ düşürürseñ her bār  

 
24. ĀDEM [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

İki gözüm dimesün saña ʿadū iy şāhum  
Çıķarur iki gözinüñ birisini āhum 

 
25. RECEB [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Tíġi vü tíri ģiŝār-ı bedene varınca  
Burc-ı dilde oturur her kişi miķdārınca  

 
26. MEMİ [Mefʿūlü / fāʿilātü / mefāʿílü / fāʿilün] 

Cānum hevā-yı naġme-i çeng ü rebābda  
Göñlüm leb-i nigārda gözüm şarābda 

 
27. ZÌBĀ [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 

Gel iy meh-veş kerem ķıl dāmenin zülfüñ yuķarı çek 
Görinsün ĥāller altında gāhí çift gāhí tek  

 
28. FETĢÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Dime kim şāʿir yalanda pehlivāndur iy felek  
İftirā mıdur ģabíbine kişi mehdür dimek 

 
29. ĶAYA [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 

Ķabāyı ŝat şarāb-ı nāba vir iy müflis [ü] ķallāş  
Melāmet-ĥāne-i ʿālemde n’eylermiş ķaba evbāş  

 
30. ĶADRÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 

Gösterür gerçi saña ķadd-i bülendin iy cān  
Niçe kez ʿarz-ı miyān itmez o bārík miyān 
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31. FĀNÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Her zamān seng-i cefā niçün atar saña ģabíb 
İki zülfi içre maķŝūduñ šaleb ķıl iy ġaríb  

32. EMRÌ [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Almaduñ çünki cānı yā Bārí 
Eyle derd-i dile devā bārí 

33. SĀKİNÌ [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Dile dinse ʿaceb mi ālüfte  
Şeb-i zülfinde oldı āşüfte  

34. CĀNÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Bundan artuķ nice sevsün sen şehi ol nātüvān  
Tíġüñi ʿuryān görürse atar üstine cān 

35. TAĶÌ [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Sen iy naķķāş işüñ gör rūy-ı yār üstinde yā kaşı  
Ebed taŝvír olınmaz şöyle yazmış ŝunʿ naķķāşı  

36. ŞĀH VELÌ [Mefāʿílün / mefāʿílün / feʿūlün] 
Ŝatarsa cāmesin yār-ı dilārāy  
Deñişürler ķabāsın baş-ile vāy 

37. SEHÌ [Mefāʿílün / mefāʿílün / feʿūlün] 
Göñül göziyle envār-ı ilāhí  
Bu sāʿatde görür yoķdur kemāhí  

38. SÜHEYL [Mefʿūlü / fāʿilātün / mefʿūlü / fāʿilātün] 
Bir niçe kūşe itdi baña o nev-cevānum  
Her kūşesi peyāpey āşüfte itdi cānum 

39.  MİNÛÇİHR [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Maʿden-i gevherde tāc ü dāmeni bir vech-ile  
Eyledüm pür fāķadan şimden girü atmam küleh  

40.  MESÌĢ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Gün yüzüñsüz burc-ı gerdūnda mehi n’ider göñül  
İķtirān-ı ĥālin ister rūz u şeb kem-ter göñül 

41. NİZĀRÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Gözlerüm yaşı aķar serv-i ĥırāmānum-çün  
Šaġılur gevher-i ter yār-ı períşānum-çün  

42. ĀHÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
ʿĀleme ʿarz eyleyelden laʿl-i nābüñ cevherin  
Dilber içün mi ġanīnüñ dökdi cümle gevherin 

43. MECD [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Meded yüzin gözüm görse pey-ā-pey bir ģuruf-ile 
O meh-rū söyleşüp aldurmış iy dil mezhebin bile  
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44. NÌŞ-ZĀDE [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Bizi mihrüñ düşürdi çün bu deyr-i miģnet-ābāde  
Dem-ā-dem gün gibi devr eylesün iy māh-veş bāde 

45. MECDÌ [Mefʿūlü / fāʿilātü / mefāʿílü / fāʿilün] 
Mecrūģ-ı ĥançeri olıcaķ didi ol cevān  
Sūsen bitürse yiri-durur ĥāki her zamān  

46. ĢASAN [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Ģūbdur gerçi ruĥ-ı zíbā-y-ıla maģbūbumuz  
Ķadd-i bālā-y-ıla aģsendür dilā mašlūbumuz 

47. ŞĀDÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Bezm-i ʿālemde meded çıķmasun āhum odı 
Çeng mušribde šururken yaķa şāyed ʿūdı  

48. NŪR [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Şol zamān kim mihr-i yār-ile açıldı cān gözi  
Baķdı bu āyíne-i ķalbe görindi meh yüzi 

49. ĶĀSIM [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Yine bir ferd yanmaz nār-ı mihriyle o meh-rūnuñ 
Yaķar cismini deryā-dil müdām altında gerdūnuñ  

50. ŞEMS [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Bezm-i ġamda ġussa aķıtdıysa gözüm yaşını 
Ġuŝŝanuñ da ŝāf mey ezdi niçe kez başını  

51. ŜĀʿİD [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Gitmeyüp iy şāh dilden fikr-i şemşírün senüñ  
Gözlerümden dem-be-dem ayrılmadı tírün senüñ  

52. AĢMED [Mefʿūlü / fāʿilātün / mefʿūlü / fāʿilātün] 
ʿUşşāķa ķūt-ı cāndur laʿl-i güher-feşānuñ  
Dürr-i śemín ile pür bir ĥoķķadur dehānuñ 

53. CĀBİR [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Neylesün dil bu ʿālemün şevķin  
Görmek isterse māverā źevķin  

54. FENĀYÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Deyr-i dehrüñ iy ŝanem her kūşesi bulur fenā  
Dīde ĥurşíd-i ruĥuñsuz yaş dökerse dāyimā 

55. TAĶÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Egnine şāl-i seg-i dil-dārı almayan sefíh  
İģtirām iģrāmını bulmadı mānend-i faķíh  

56. ĶUBĀD [Mefāʿílün / mefāʿílün / feʿūlün] 
Dimeñ ķaŝr-ı dilüñ ābād oldı  
Baķuñ her cānibi ber-bād oldı 
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57. ʿÖMER [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Merdüm-i çeşmüm beyāz-ı dīdede k’oldı ʿayān 
Meh yüzinde kevkeb-i ĥāline dönmişdür hemān  

58. BAHĀDIR [Müstefʿilün/ müstefʿilün / müstefʿilün / müstefʿilün] 
İy dīde ābıdur nihāyetsüz dürr-i eşküñ ḳadar  
Vardur dinilse baģr-i bí-pāyānda olan ķašreler 

59. YŪNUS [Mefāʿílün / mefāʿílün / feʿūlün] 
Olursa ʿışkınuñ yolında ŝādıķ  
Kemā-hí mihr-i yāre ire ʿāşıķ  

60. VELÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Rāh-ı ġamda niçe tozlar ķoparup kıldı fesād  
Ģāŝılı āh-ı derūnuñ oldı iy dil gird-bād 

61. BĀKÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Ĥasta çeşmüñ baġlama kim çekmesün iy ġonca-fem  
Nergis-i gülzār-ı ĥaddüñ bāġda bí-ģadd elem  

62. ĢASAN ŻİYĀʿ [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Ġamun-çün nüsĥa-i bí-ģaddin ide dil raķam ʿāşıķ  
Bulur bir nām daĥı ol raķamdan dil olur fāʿiķ 

63. SAʿDÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Fenn-i cevrüñ o perí gibi ferídí olamaz  
Mihr göster diyicek didi ʿUbeydī olamaz  

64. BEHMEN [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Bülbülüñ cūşı zamānında kenār-ı çemeni  
Seyr ķıl gör nice çāk eyledi gül píreheni  

65. ĢASAN [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Gör iy ġamze n’iden ķılıç bıçaġ olursa āĥir sen  
Anı işle ki ola her zamān āzürde-dil düşmen  

66. FEYZĀ [Müstefʿilün/ müstefʿilün / müstefʿilün / müstefʿilün] 
Dest-i debír-i derdle dil defterinüñ dem-be-dem  
Her cānibinde işledi kendi işin mıķrāż-ı ġam 

67. ĢAMZA [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Ģasretā derdā irince gerd-i rāh-ı vuŝlatı  
Dīde kendin cezm ider k’ola períşān ŝūreti  

68. MEMİ [Mefāʿílün / mefāʿílün / feʿūlün] 
Šaralmasun mı oldı teng-ḫāṭır 
O meh-rūnuñ dehānında dil āĥir 

69. RECEB [Müstefʿilün/ müstefʿilün / müstefʿilün / müstefʿilün] 
Ger öykinürse görüp ol ķadd-i bülendüñ şívesin  
Silküñ dıraĥtı ķoparuñ dalın ķomañ bir mívesin  

70. NEBÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Ĥāk olur yārüñ olursa mašlabı  
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İy göñül başdan geçüp ten ķalıbı 
71. NAŜÛĢ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Ŝayd-ı māhí ķaŝdına baģr-i felekde ĥāl-i yār  
Merg-i māhî  atsa ŝuya ĥōd aña ola şikâr  

72. AĶBABA [Mefʿūlü / fāʿilātün / mefʿūlü / fāʿilātün] 
Bāġ-ı ümíde šālib ķaŝd itse açılurmış  
İkbāl-i dil olınca her kūşe açılurmış 

73. TAĶÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Ebedí ķına ŝoķup tíġini ol şāh-ı sitem  
Ĥalķı kesmekden ibā itmedi ķašʿā bir dem  

74. ʿÖMER [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Çünki der-bānuñ olupdur işigünde iy şāh  
Efser-i zer geyer-ise yaraşur başına māh  

75. ʿALÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Ten-i ŝad-çākini ĥāk eyledi dem-beste-i ʿışķ  
Pārsā cāmesini istemedi ĥaste-i ʿışķ  

76. ŞEMSÌ [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Görinen şaʿşaʿa ṣanma ruĥ-ı ĥurşídde her bār  
Dikildi şemʿ-i mihrüñ şemʿadān-ı mihre iy dil-dār 

77. ʿABDÌ [Mefāʿilün / feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Saña ķaríbüñ olup şād ķalb-i maģzūnı  
Baʿídüñ oldı muĥālif derūn u bírūnı  

78. ĢASAN [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Gül-i ruĥsāruñuñ hevāsı senüñ 
Göñlini yile virdi yāsemenüñ 

79. ŞĀDÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Gör kimüñ var şarķ u ġarb içre yıġınla gevheri  
Aldı şehr-i vaŝlını sürdi niçe biñ demleri  

80. ŜĀLÌĢ [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Nažar ķılduñ kitāb-ı ķalbüme iy gözleri sāģir  
Görüp başdan ŝafā-yı levģin olduñ aşırı nāžır 

81. ZEYN [Mefʿūlü / fāʿilātü / mefāʿílü / fāʿilün] 
İrişmedi riʿāyete bí-sím ü zer olan  
Şimdi bu yirde aķçalıdur muʿteber olan  

82. SŪZÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Naķş baġladı sirişkümle tamām  
Kāse-símā gözümüñ içi müdām 

83. REVĀNÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Gevher-i ʿālíye idüp nažarını o cevān  
Ser-i rāhında ʿaceb cilveler eyler her ān  
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84. ʿÌSĀ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Her bed-aĥterle ŝaķın gezme didüm  
İncinüp gizledi ruĥsārın o māh  
İki gün ĥal-i siyehkārı ile  
Müjesi ucını göstermedi ʿāh 

85. AĶLÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Ŝarf oķurmış bize ol ķaddi elif ķaşları med  
Ģarf-i ģalḳuñ niçesini oķıdı dün bí-ģadd  

86.YŪSUF [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Anuñ-çün nāzük ü şírindür eşʿārum benüm iy dil  
Miyāniyle lebi ģarfini źikr eyler pey-ā-pey dil 

87. ʿÖMER [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Zülf-i ġarrāsını büküp dil-dār  
Dāmenini hilāl ider hem-vār  

88. ŞĀH [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Saķlayup rūy-ı münírin Kūhken’den niçe yıl  
Māh-ı Şírín ʿarż-ı dídār itmemişdür muttaŝıl 

89. BAHĀ [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Maʿārif ehlini ṣanmañ ki šaʿn-ı düşmene ķırlar 
Nihāl-i míve-dārı šaşlayup yapraġını ģırlar  

90. AYAZ [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
İrişüp bezm-i ʿirfāna olup esrāra vāķıflar  
Mezāyā söyleşilse raķs urur bí-ġāye ʿārifler 

91. SİNĀN [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Meh-i nev sāʾil olupdur işigi šaşında  
Dāʾim ekmek dilimini götürür başında  

92. ĶAYA [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
İki dāġuñdan göñül olmadı hergiz mużšarib  
Dāġ-ı dil üç mertebe olınca oldı münķalib 

93. RECEB [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
O gül her cānibinde gösterüp seyyāre-i ĥāli  
Temāşā eyleñüz bāġ-ı ruĥın bí-ģadd görüñ ģāli   

94. SĀDIĶ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Gerçi bir mūy-i ĥašı oldı o yüzde peydā  
Müje-i çeşmi belā üzre belādur ammā 

95. ĶĀSIM [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Katʿ ider mābeyni ķılsam her zamān 
Ol gözi ķattāla ķarşu çoķ fiġān  
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96.YŪSUF [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Bu benüm göñlüm ŝafāyı görmedi 
Ġayr-ı dil rūy-ı cefāyı görmedi 

97. BEDR [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Beñleri dāġı nihān olur mı sen símín-tenüñ 
Síne ʿüryān perdeden bírūn iki dāġuñ senüñ  

98. BAYRĀM [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Āsumān kim āsitān-ı dilbere yüz sürmez ol 
Dūr olaldan kendü māhın ġayrısında görmez ol 

99. DĀVUD [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Niçe yārüñ ʿaks-i ruĥsārıyla bulmışdur żiyā  
Bir ocaķdur göñlüm ammā ŝoñına irer fenā  

100. FERDÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
ʿAķlı kāmil göre mi bir lebüñ-ile ḳandi 
Baķmadı ʿaķlı keme şehr-i ŝafā ferzendi 

101. RAĢMETÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Ķullaruñ idüp żiyāfet ol şeh-i mülk-i šarāb  
Devr-i meyde niʿmeti aġza gelince yindi hep  

102. YŪSUF [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Yüregüm ĥūn-ile šolsa demidür her sāʿat  
Ķaşlaruñ kūşeleri deldi begüm bí-ġāyet 

103. RAĢMÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Eyledüm sínede zaĥmı ižhār  
Ķodı merhem oķınuñ zaĥmına yār  

104. ŜIDĶÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Ne ḳadar atar ise saña be miskin ḫāṭır 
Gözleri oķlarını bir yere cemʿ it āĥir 

105. ŞEYĤ KEMĀL [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Şāĥ-ı gül meyle olursa her ān 
İy boyı serv-i gülistān-ı ŝafā  
Cinsi cinsi ile maķŝūdınca 
Oturur ehl-i ġınā vü fukara  

106. BUDAĠ [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Alduñ iy şeh çü tíġ-i ġamzeñ-ile  
Bir niçe ĥastanuñ dil-i çākin  
İki zülfüñle bir iki kerre  
Eyle ŝoñında göñlüni sākin  

107. YŪSUF [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Bu ʿālem gördi ķalmaz ne gedāya ne cihān-dāra  
Didi peyveste ʿuryān ol dil-i āşüfte ben zāra  
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108.SEYF [Müstefʿilün/ müstefʿilün / müstefʿilün / müstefʿilün] 
Ser-geşte ķılduķda firāķuñ sen şehüñ šāliblerin  
Zülfüñle ķaşuñ gösterür derd ü fenā cāniblerin 

109. BUDAĠ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Çarĥa varup bilmem āh-ı pür-şerer  
Dāʾimā yil mūmını ḳanda diker  

110. ʿÖMER [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Cevr iden cānāna meyl itmez bu dil  
Gözle ŝūret gösterende muttaŝıl 

111. YŪSUF [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Göricek rūy-i mihr-i rūşeni dost  
Efser idindi kendüye anı  
ʿArż iderse yüzini çarĥ-ı berín  
Yaşmaġ ider hilāl-i tābānı   

112. BEHİŞTÌ [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Vardı bāde pey-ā-pey iy dil-dār  
Aldı meclisde būseñi her bār 

113. ŞEMʿÌ [Mefāʿílün / mefāʿílün / feʿūlün] 
Görelden yüzüñ iy teni sím-i ĥāliŝ  
Görür kendüni gün diger-gūn u nāķıŝ   

114. YŪSUF [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Sen şeh içün ölmege şunlar ki tedbír itdiler  
Başı üzre dillerine tíġlar yir itdiler 

115. YŪSUF [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
ʿĀlem-i mihrüñ görür her kim ider  
Mihr-i ʿālem-tāb-veş bí-ģadd sefer  

116. YŪSUF [Mefʿūlü / fāʿilātü / mefāʿílü / fāʿilün] 
ʿIşk ehline ne ķıldı gör ol zülf-i tíre-gūn  
Siģr eyleyüp göñüllerini itdi ser-nigūn 

117. TAĶÌ [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Çeşm-i ʿāşıķ sirişk-ile meşģūn  
Eyledi gevherin fütāde füzūn  

118. YŪSUF [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Seyr iden yaşum içinde ʿāʾide yüzin görür  
Yüriyen deryā yüzinde fāʾide yüzin görür 

119. VELÌ [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Zār iden ķalbi şimdi ĥaddüñdür  
Evveli iki zülf ü ķaddüñdür  

120. LAŠÌF [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Ŝanma diller yalıñuz şimdi gamı bendinde  
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Zār-ı dil-ĥaste nigūn ser ezelí kendinde 
 
 
121. ĤÜSREV [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 

Irmayup hergiz ʿadūlardan gözüñ  
Gösterürsin her šaraf bí-ģadd yüzüñ  

122. YŪSUF [Mefʿūlü / fāʿilātü / mefāʿílü / fāʿilün] 
Yārüñ gibi ne geldi meh-i burc-ı ʿıyş ü źevķ  
Sencileyin selefde ne muģtāc-ı mihr-i şevķ  

123. ORUÇ [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Dime kim ola ol perí-rūnuñ  
Ruĥı resminde māhı gerdūnuñ  

124. İMĀM [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Görinelden ol güzeller şāhınuñ kākülleri  
Zümre-i ʿuşşāķuñ olmışdur yaman göñülleri 

125. RAMAŻĀN [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Çeşm-i pür-ĥūnda ķašre vāfir olur  
Odda közde şerāre žāhir olur  

126. AĢMED [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Ġark idüp dünyāyı gözden şöyle aķdı muttaŝıl  
Görmedi bir kendüsinden māʿadāyı ĥūn-ı dil 

127. RAMAŻĀN [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Yāre ehl-i diller içre ķıldı düşmen dür niśār  
Geçdi ol gevherden āĥir rinde meyl itdi nigār  

128. YŪSUF [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Ĥadd-i pür-ĥālüñ ki bí-ģadd görine görmez hemān  
Kevkeb-i dürr-ile rūy-ı māhı saķf-ı āsumān 

129. HİLĀLÌ [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Rūģı bí-ģadd helāk ider yaña 
Ķaķıyup gitse yār bir yaña  

130. CĀMÌ [Mefʿūlü / mefāʿílü / feʿūlün] 
Dirlerse saña benüm efendüm  
Bed-ĥˇāh ʿadūlaruñ ģasedden 
Ehl-ile ne iĥtilāš idersin  
Meydāna kemālini getür sen 

131. SELĀM [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Eylemezsin ķuluñuñ şiʿrine iy şāh nažar  
Getürince kişi ortaya sözi başı döner  

132. YŪSUF [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
O şāhuñ çeşm-i merdüm-efgeniyle ceng iden gitdi  
Elin cāndan yudı tíġi kemānı tíri terk itdi 
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133. BİLĀL [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Çün baña incinmedi ol şāh-ı ʿālí-menzilet  
Ŝunduġı dem zülfi ucın yana aldı ʿāķıbet  

134. VEYS [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Düşmenüñ başı gidüp tek ire ķalbine fenā  
Ölüyorken ne oķurlarsa rıżāmuz var aña 

135. YŪSUF [Mefʿūlü / fāʿilātün / mefʿūlü / fāʿilātün] 
Mihr-i cemālüñ-ile māh-ı sipihr-i gerdān  
Peyveste bir šarafda ser-geşte kendü her ān  

136. ʿADNÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Derd-i tírüñ yaralar şerh idemezken açdı fem  
Cāma ser-gerdān olan yirde n’iderler dem-be-dem  

137. YŪSUF [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Her şeb iñlerse ʿaceb mi yüzini ĥāke sürüp  
Gün yüzinde sevdi dil dāmān-ı zülfini görüp  

138. ŞĀH [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Ķara yazuları ģaķķında dili çāklaruñ  
Bir kitāb eyledi zülf-i siyehin cānāne 
Cümle maʿníleri ehl-i ġama şāmildür evüdd  
Nıŝf-ı maʿnísini kendünde görüpdür şâne 

139. NEBÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Ķāmetin gördi hemān māh-ı felek pencereden  
Bí-ser ü pā ser-i kūyında idindi mesken  

140. BĀLÌ [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Her kim ister şeref ü rifʿate olmaķ vāŝıl  
Görmesün kendüyi bālā ola tā kim ģāŝıl   

141. ŜADR [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Dām-ı zülf ü tír-i müjgān-ı siyāhundur müdām  
Ŝayd-ı murġ-ı cānda bí-dāne olanlar bi’t-tamām  

142. NİHĀNÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Ben šururken ġayrılar terkin urur cān u tenüñ  
İy nihāl-i tāze ĥāk-i pāyüñ olmasun senüñ 

143. ĶALB-İ GÜL [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Didiler göñlüñ nice oldı zamānuñ kāmili 
Ol fażilet ŝāģibi ķıldı didüm ģāŝıl dili  

144. İSĶĀT-I ʿAYNÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Baģra gir iy sāģib-i dil çıķ bir ucından anuñ  
Gör nihāyetsiz dürri lafžına bendesin anuñ 

145. İSKĀT-I MİŚLÌ [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Görinmez encüm-i ķadrinde kūyı cāmiʿ-i eflāk  
Debír-i çarĥ māhı anda nice göstere bí-bāk  
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146. BE-İSM-İ AHMED (İntiķād) [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Yoluña başın virür bí-gāye rāģat isteyen  
Hāk-i pāyüñ šālibidür tāc-ı devlet isteyen 

147. TAĢLÌL [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
ʿAceb mi medģüñe olursa cell-i himmetüñ mebźūl  
K’olur zírā o bí-ģadd medģden ģācāt-ı dil maķbūl  

148. TAĢLÌL  [Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Cūy-ı cūduñ ki ĥalk sāʾilidür   
Baģr [ü] deryā anuñ muķābilidür 

149. TERKÌB [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
Nice īśār ider fażl ehline ģikmet leʾālini 
Temāşā eyle gel dīde dil-i deryā meʾālini  

150. TEBDÌL [Mefāʿilün / feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün] 
Maʿarif ehli olup cemʿ itdiler şābāş 
Maģāmidüñde dili gör ki oldı cümleye baş 

151. TANŜÌŜ VE TAĤŜÌŜ [Mefāʿílün / mefāʿílün / feʿūlün] 
Geçer eyyām lušfıyla zamānuñ  
Eger ģamd üzre olursa zebānuñ 

152. KİNĀYET [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Bāb-ı mihrābında iy dil sācid ol  
Vech-i aģsenle hemíşe ģāmid ol 

153. TE’LÌF-İ İMTİZĀCÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Heft deryā devr ider dünyā yüzinde āfitāb  
Olmaz ammā baģr-i fażluñda muģíš kem-i ģabāb  

154. TE’LÌF-Ì İTTİŜĀLÌ [Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün] 
İderken dehri šabʿ-ı pāki nūr-ı ʿilm-ile rūşen  
Felek šaķında ʿālem görmedi mihr ü mehi aģsen 

155. TAŜĢÌF [Müstefʿilün/ müstefʿilün / müstefʿilün / müstefʿilün] 
Dil ĥāme-veş bel baġlayup evŝāfuña iy ník-nām 
Döndi ser-i ĥāme-ŝıfat bí-ġāye medģüñ-çün müdām  

156. ĶALB-İ BAʿŻ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Şaģne-i ʿadlüñden elģaķ ĥavf ider gerdūn-ı dūn  
Cāmı el ucıyla šutar muttaŝılca ser-nigūn 

157. ŞĀH EFENDİ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Bir yalıñ yüzlü kenār itmekçe vardur ʿālemi  
Ķış güninde ģaķludur āteş kenārın almada   

158.  ʿAŞĶÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
ʿIşķ-ile endūh-ı ġam dilden gider 
Görmeyen ʿışķuñ yüzin gördi keder 
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159.  ĤÜSREV [Mefʿūlü / mefāʿílü / mefāʿílü / feʿūlün] 
Ķābil mi senüñ meh ola ķarşında nümāyān  
Bir kez hele mirʾāta baķ iy ĥüsrev-i ģūbān  

160. RÜSTEM [Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün] 
Didim iy māh ruĥuñda ne ķadar ĥālüñ vār 
Didi Rūm içre yüri var ʿArab’ı eyle şümār 

161. ʿUBEYDÌ [Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün] 
Çeşm-i bí-dārumda ʿaks-i dest ĥūn-ālude mār 
Zevraķ-ı ŝafāda ŝan bir deste güldür tāb-dār 
  

 
 
Sonuç 

 
Bu türde eser verenler arasında önemli bir yeri olan Ubeydî’nin, 

divanında yer alan 159 muammanın yanı sıra bir muamma mecmuasında 
bulunan iki farklı beytiyle birlikte şaire ait 161 muammayı bir araya getirerek 
şimdiye kadar tespit edilen tüm muammalarını topladığımız, divanındaki 
muammeyat faslının tıpkıbasımını ve muammalarından bazılarının çözüm 
örneklerini verdiğimiz bu çalışmamızdan çıkardığımız sonuçlara göre 
Ubeydî birçok tamiye tekniğini kullanarak 109 farklı isim ve lakabı beyitler 
ve kıtalar içerisinde gizlemiştir. Bu isimler şu şekildedir: Abdî, Âdem, Âdilî, 
Adnî, Âhî, Ahmed (4), Akbaba, Aklî, Alî, Aşkî, Ayaz, Bahâ, Bahâdır, Bâkî, 
Bâlî, Bayrâm, Bedr, Behiştî, Behmen, Bilâl, Budag (2) Câbir, Câmî, Cânî, 
Dâvud (2), Emrî, Enes, Fânî, Fenâyî, Ferdî, Fethî (2), Feyzâ, Hamza, Hasan, 
Hasan (3), Ziyâ, Hilâlî, Hüseyin (2), Hüsrev (2), İbrâhîm, İmâm, Îsâ, 
İskender, Kadrî, Kalb-i Gül, Kâsım, Kâsım, Kaya (2), Kubâd, Latîf, Mecd, 
Mecdî, Memi (2), Mesîh, Minûçihr, Muhammed, Musallî, Nasûh, Nebî (2), 
Nihânî, Nîş-Zâde, Nizârî, Nûh, Nûr (2), Oruç, Ömer (4), Rahmetî, Rahmî, 
Ramazan (3), Receb (3), Revânî, Rüstem, Sâdık, Sadî, Sadr, Sâid, Sâkinî, Sâlîh, 
Sehî, Selâm, Senâyî, Seyf, Seyyîd, Sıdkî, Sinân, Sûzî, Süheyl, Süleymân, Şâdî 
(2), Şâh (3), Şâh Efendi, Şâh Velî, Şebçerâg, Şehâb, Şemî, Şems, Şemsî, Şeyh 
Kemâl, Takî (4), Ubeydî, Vedûd, Velî (2),Veys, Yûnus, Yûsuf (14), Zeyn (2), 
Zîbâ, Alî ve Bâlî. 

İsimlerin yanı sıra muammalarının bazılarına başlık olarak hall 
usulüne yer verilmiştir. Bunlardan on ikisinde sadece usul belirtilmiştir: 
İskât-ı aynî,  
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iskât-ı mislî, kalb-i ba‘z, kinâyet, tahlîl, tansîs ve tahsîs, tashîf, te’lîf-i 

imtizâcî, te’lîf-i ittisâlî, tebdîl, terkîb. Birinde ise “Be-nâm-ı Ahmed, 

İntikâd” şeklinde başlık olarak hem isim hem usul yazılıdır. 

Ubeydî, muammalarının 158’ini aa şeklinde kafiyelemiştir; çoğu 

matla biçiminde beyitlerdir, bunların yanında 3 tane kıta vardır. 

Kullanılan vezinler şunlardır: 

Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün :    51 

Feʿilātün / feʿilātün / feʿilātün / feʿilün:    30 

Mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün / mefāʿílün:    21 

Feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün:      16 

Fāʿilātün / fāʿilātün / fāʿilün:      9 

Mefāʿílün / mefāʿílün / feʿūlün:      8 

Mefʿūlü / fāʿilātü / mefāʿílü / fāʿilün:     7 

Müstefʿilün /müstefʿilün / müstefʿilün / müstefʿilün:   5 

Mefʿūlü / fāʿilātün / mefʿūlü / fāʿilātün:    4 

Mefāʿilün / feʿilātün / mefāʿilün / feʿilün:    3 

Mefʿūlü / mefāʿílü / mefāʿílü / feʿūlün:     3 

Feʿilātün / feʿilātün / feʿilün:      3 

Mefʿūlü / mefāʿílü / feʿūlün :      1 

İçerik itibarıyla Ubeydî’nin muammalarının da bu türdeki tüm 

manzumeler gibi klasik edebiyat zevkinden ayrıldığı noktalar 

bulunmaktadır. İşlenen mazmunlar, şiirsel temsil, hayal sunmaktan çok 

çözüm usullerine işaret etmektedir. Özellikle sıklıkla kullanılan “dil” 

kelimesi bazen kelimenin harflerinin kalb edileceğinin göstergesiyken 

bazen de kelimenin ortasındaki harfle ilgili işlemlerin işaretidir. 

Sevgilinin zülfü, dudağı, boyu klasik anlamda teşbih edildikleri harflere 

karşılık gelse de bu türden istiareler çoğunlukla gizlenen isimle ilgilidir; 

harfler beytin anlamına dair bir işlev teşkil etmemektedir. 

Muammalardaki eylemlerin klasik içeriğe göre daha çeşitli olması da yine 

beytin anlamından çok muamma hal usulleriyle alakalıdır; görünmek, 

dönmek, üzere olmak, sonu olmamak, dikmek, atmak, peyveste olmak 

gibi eylemler anlama katkı sağlamakla birlikte bunların kullanmındaki 
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asıl amaç, kastedilen harflere ve lafızlara dair işlemler konusunda ipucu 

vermektir. Muammalarda somutlukların, nesnelerin ve yer yön 

zarflarının klasik şiire kıyasla daha fazla kullanılması da bu rehberlik 

durumu ile alakalıdır. 

Özetle, Ubeydî, muammalarında genellikle beyit nazım birimini 

tercih ederek on üç farklı vezinle birçok ismi ve lakabı çeşitli usullerle 

gizlemiştir. Muammaların çözümlerine yer vermeyen şair, bazı 

muammalarında isim yerine hal usulünü başlık olarak kullanmıştır. 

Şairin, içerik itibarıyla kaside, şarkı ve gazellerinden ayrı bir anlam 

dairesinde bulunan muammalarında mazmunlar ve tipler klasik şiir 

estetiğine aykırı kullanılmasa da klasik mana ve hayallere tam karşılık 

gelecek ölçüde edebî bir tasarruf da söz konusu değildir. Ancak kendine 

has kuralları olan bu tür, hislerden ziyade zekâya hitap ettiği için 

muammalar edebî ölçütlere göre değil isimlerin gizlenme usullerinin 

çeşitliliğine ve çözüm eşiğindeki itidale göre değerlendirilegelmiştir. Ali 

Nihad Tarlan bu durumu, “Halledilemeyen muamma edebî muamma 

değil, ebedî muammadır,” şeklinde veciz bir ifadeyle dile getirmektedir 

(Tarlan 1936: 7). Bu itibarla, Ubeydî, muamma türünde verdiği ürünlerin 

niceliği, hal usullerinde çeşitliliği gözetmesi ve çözüm noktasında itidali 

gözetmesi sebebiyle edebiyatımızın önde gelen muamma şairlerinden biri 

olmuştur; muammalarına birçok mecmuada yer verilmesi de bunun 

göstergesidir. 
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