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ABSTRACT

Klasik Türk edebiyatı geleneğinde divanlar ve mesneviler
dışında en önemli eser türlerinden biri de mecmualardır. Şekil, muhteva ve dil bakımından farklı özelliklere sahip olan
mecmualar; şairlerin divanlarında bulunmayan bazı
şiirleri, kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bulunmayan
şairlerin şiirleri ve herhangi bir nüshası elde olmayan bazı
eserleri ihtiva etmeleri bakımından oldukça önemlidir.

Apart from divans and masnavis, one of the most
important works is journals in the tradition of classical
Turkish literature. Journals that have different features in
terms of form, contents and langue are pretty important
since they involve some poems of the poets which are not
available in their divans, poems of the poets of whose lives
are not mentioned in the literature, and certain books of
Yazıldıkları dönemlerin şiir zevklerini yansıtması bakı- which any copy is not available.
mından da önemli olan mecmular, derleyenin şahsî terJournals that are also important in reflecting
cihine göre şiirlerin yazıldıkları nazım şekli ve türü göz sense of poem of the period when they were written are
önünde bulundurularak tertip ve muhteva bakımından fark- different in terms of formation and contents by considering
lılık gösterir. Genellikle farklı nazım şekilleri ve türlerinde form and type of verse of the poems depending on personal
yazılmış şiirleri ihtiva etmekle birlikte belli nazım şekille- choice of the compiler. There are journals including certain
riyle yazılmış şiirleri ihtiva eden mecmular da bulunmak- poems written by certain types of verse as well as some
tadır. Bu tür mecmulardan biri de İstanbul Üniversitesi poems which were written generally in different forms and
Nadir Eserler Kütüphanesi’nde T 5480 numarada kayıt- types of verse. One of these kinds of journals has been
lıdır.
registered with no T 5480 in Library of Rare Books at
Musammat tarzında yazılmış şiirlerin derlendiği bu Istanbul University.
mecmuada, 175 farklı şairin 369 şiiri bulunmaktadır. 17.
yüzyılın ilk çeyreğinde tertip edilen ve toplam 201 varak
olan bu mecmua, bilinen şairlerin eldeki divanlarında
bulunmayan şiirleri ile bilinmeyen birçok şairin şiirlerini
ihtiva etmesi bakımından oldukça önemlidir.


369 poems belonging to 175 different poets are
available in this journal in which poems written by
musammat style (known as a type of poetry) have been
compiled. This journal that was organized in the first
quarter of 17th century and that was in 201 foils is highly
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Bu çalışmada edebiyatımızda örneğine nadir rastlanan important since it includes poems of famous poets which
bu musammat mecmuasının şekil ve muhteva özellikleri are not available in the current divans and also poems of
hakkında bilgi verilerek eser üzerine bazı değerlendirme- many unknown poets.
lerde bulunulacaktır.
In this study, you will be informed on form and contents
of this journal of musammat that is rare in out literature
and the work will be evaluated in some respects.
ANAHTAR KELİMELER

Klâsik Türk edebiyatı, 17. yüzyıl, mecmua, musammat.
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Giriş
Mecmua, Arapça “dağınık şeyleri bir araya getirmek, toplamak”
anlamındaki cem’ mastarından türemiştir (Uzun 2003: 265). Kelime olarak
“cem’ olunmuş, toplanmış, bir araya getirilmiş şey, top, tüm; toplanıp
biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi; seçilmiş yazılardan
meydana getirilen yazma kitap; dergi” (Devellioğlu 2011: 689) anlamı
taşımaktadır. Edebiyat terimi olarak da “çeşitli konuların işlendiği
yazıları içine alan kitap veya şiir defteri” olarak tanımlanmıştır (Aydemir
2007: 123).
Mecmua başlangıçta, birçok bakımdan benzediği cönk gibi ayetler,
hadisler, fetvalar, dualar, hutbeler, şiirler, ilahiler, şarkılar, mektuplar,
latifeler, lugaz ve muammalarla ilaç tariflerinin ve faydalı bilgilerin
(fevâid), notların, tarihî belge ve kayıtların (tevârih) derlendiği bir not
defteri halinde ortaya çıkmış, zamanla gelişip düzenli bir tertip ve şekle
kavuşarak türlerine göre bazı farklılıklar gösteren bir kitap veya telif
çeşidi özelliği kazanmıştır. Bir telif türü olarak gelişimini tamamladıktan
sonra genellikle kitap hüviyetindeki teliflerden farklı bir tarafı
kalmamıştır (Uzun 2003: 265).
Kütüphanecilik literatüründe karşılığı “derleme” olan mecmualar,
günümüz Türkçesinde dergi olarak karşılık bulmaktadır. Yakın zamana
kadar ise günlük olmayan (haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık vb.)
belirli periyotlarla yayınlanan süreli yayınları ifade etmek için kullanılmıştır (Köksal 2012: 83). Edebiyat terimi olarak ise “çeşitli konuların
işlendiği yazıları içine alan kitap veya şiir defteri” olarak tanımlanmıştır
(Aydemir 2007: 123).
Herhangi bir nazım türü veya nazım şekli birliği/müşterekliği aranmaksızın derlenmiş manzum metinlerden oluşan toplamalara ise şiir
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mecmuası denir. Şairler değişik yüzyıllardan, farklı mezhep ve meşreplerden; şiirler değişik nazım şekillerinden, muhtelif uzunluklarda hatta
Türkçenin yanı sıra Farsça veya Arapça da olabilir (Köksal 2012: 84).
Mecmuaların tertibinde nelere dikkat edilmesi gerektiği veya belli bir
formatının olup olmayacağı hususunda klasik edebiyat geleneğinde
belirlenmiş bir kural yoktur. Bu yüzden her mecmua, tamamen mürettibin kişisel zevkince belirlenmiş olan yeni ve farklı bir formda üretilmiştir. Eserin içeriğinin ne olacağı, şekil özellikleri bakımından nasıl
tasarlanacağı tamamen mürettibin tercihine bağlıdır. Bu değişkenlik
mecmuanın amacı için de geçerli olabilir ve her mecmua mürettibi
derlemesini farklı bir amaçla yapmış olabilir (Gürbüz 2013: 316).
Mecmualar kendine has bazı fizikî özelliklere de sahiptirler.
Mecmuaların bazılarının baştan veya sondan, bazılarının da hem baştan
hem sondan eksik olduğu görülür. Yaprakları düşmüş, koparılmış veya
kesilmiş olan mecmualara da sık rastlanır. Bu tür eksiklikler elbette kayda
değer olmakla birlikte, her şiir bağımsız bir metin olduğu için müstakil
bir eserdeki eksiklik kadar önemli sayılmaz. Cildi, tezhip vd. süslemeleri,
cetvelleriyle sanatsal bakımdan değerli olanlar, özenle düzenlenenler de
vardır ama şiir mecmualarının önemli kısmının yazı ölçüleri, satır ve
sütun sayısı gibi yazma eserlerin nüsha tavsifiyle ilgili hususlarda kendi
içinde bir standardı yoktur (Köksal 2012: 84).
Şiir mecmualarının çoğunda ferağ/ketebe/istinsah kaydı bulunmaz.
Bunun sebebi, tabir caizse derleyen kişilerin zevklerine göre tuttuğu
defterler kabilinden olmasıdır. Aynı nedenle mecmuaların derlendiği
tarihin tespiti de hiç kolay değildir. Ancak tarihin tespitinde mecmuada
şiiri bulunan şairlerin yaşadıkları dönemden veya mecmuanın fizikî
durumundan (kâğıt, cilt vs.) hareketle en azından tahminde bulunmak
mümkündür. Mecmua derleyicisinin düştüğü kimi tarih notları da bu
hususta işi kolaylaştırabilir (Köksal 2012: 85).
Mecmualar üzerinde yapılan çalışma sayısı son zamanlarda bir hayli
artış göstermiş ve daha farklı mecmuaların incelenmesi neticesinde sahip
oldukları şekil ve muhtevalara göre bazı tasniflere tabi tutulmuştur.
Bu yeni çalışmalar sonucu Atabey Kılıç, şekil ve muhteva özellikleri
hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında mecmuaları tekrar tasnif etmiştir. Kılıç’ın yaptığı tasnif şu şekildedir:
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1. Cilt ve tertip hususiyetleri bakımından: Cönkler, mecmualar (tertip
ve mürettip durumuna göre).
2. Şekil bakımından: Manzum metin mecmûları (kaside, gazel,
nazire, muamma, lugât, ilâhî, şehrengîz, na’t, hilye, mi’râciyye, mersiye,
çeşitli mesnevi seçkilerini barındıran, güfte, müstezâd, tarih, musammat,
kıt’a ve rubâ’î, dîvân mecmuaları); mensur metin mecmuaları ( lugaz,
fetva, tefsir, şerh, sakk, mekân tasviri içerenler, münşe’ât mecmuaları);
karışık manzum ve mensur eser mecmuaları (fevâyid ve eş’âr, farklı
türleri barındıran mecmualar).
3. Dil bakımından: Arapça, Farsça, Türkçe, çok dilli mecmualar.
4. Muhteva bakımından: Din, tasavvuf, ilm-i nücûm/fal ve remil,
hikâye/latîfe, hezel ve hiciv, edviye, mûsıkî, hat ve kitâbet mecmuaları.
5. Şahısların tertip ettiği veya şahıslar için tertip edilen mecmualar
(2012: 80-95).
Mehmet Gürbüz ise mecmuaları;
1. Şiirlerin şekil özelliklerine göre oluşturulan şiir mecmuaları (Gazel
mecmuaları, kaside mecmuaları, matla mecmuaları, beyit mecmuaları,
mısra mecmuaları gibi).
2. Şiirlerin konu özelliklerine göre oluşturulan (tematik) şiir
mecmuaları (Tarih mecmuaları, na’t mecmuaları, muamma mecmuaları,
lugaz mecmuaları, medhiye mecmuaları, şehrengiz mecmuaları gibi).
3. Nazire mecmuaları.
4. Şairlerin aidiyeti/mensubiyeti esasına göre hazırlanan mecmualar
(Aynı zümreye mensup şairlerin şiirlerini toplayan mecmualar, aynı
coğrafyada ya da aynı şehirde yetişmiş şairlerin şiirlerini toplayan
mecmualar).
5. Bir mensubiyet ilişkisi gözetmeksizin belirli şairlerin divanlarını/şiirlerini bir araya getirmeyi amaçlayan mecmular (2012: 108-112)
olmak üzere beş sınıfa ayırmıştır.
Mecmualar, amaçları bakımından da farklı tarikatların müntesipleri
tarafından tarikat mensuplarının ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan mecmualar, geniş halk kitlelerine hitap eden mecmualar, belli bir standardın
üzerinde estetik zevki bulunan kimseler için hazırlanmış mecmualar,
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mürettibinin şiir zevki için hazırlanmış mecmualar, sipariş üzerine hazırlanmış mecmualar, tematik mecmualar vb. şeklinde de tasnif edilmiştir
(Kurnaz-Aydemir 2013: 53).
Mecmuaların kaleme alınma sebepleri, edebî açıdan öğretici/bilgilendirici özellikleri itibariyle,
1. Sadece şairlere yönelik bilgi verme gayreti
2. Genel okuyucuya yönelik bilgi verme gayreti
3. Mecmua tertipçisinin kendisi için aldığı notlar
şeklinde üç sınıfa ayrılmıştır (Koncu-Çakır 2012: 120).
M. Fatih Köksal, mecmualarda bir araya getirilen metinlerin
çoğunlukla benzer ya da ortak tarafları olduğunu belirterek bu eserler
arasında çoğunlukla konu yakınlığı bulunmakla birlikte, esas müşterekliğin kısmen hacimsiz eserler derlemesi olduğuna dikkat çeker (2012:
83-85). “Belirli nazım şekilleri veya türlerinden şiirlerle oluşturulan
mecmualar da vardır. Bunların başlıcalarını ilahilerin toplandığı “mecmu’a-i ilâhiyât”lar, kasidelerin bir arada toplandığı “mecmu’atü’lkasâid”ler, nazirelerin ve nazirelere esas olan zemin şiirlerin toplandığı
nazire mecmuaları (mecmu’atü’n-nezâ’ir, mecmua’-i nezâ’ir), naatlerin
toplandığı mecmu’atü’n-nuût”lar, sadece gazellerin toplandığı “mecmu’a-i gazeliyât”lar, seçme beyit ve müfretlerin toplandığı “mecmu’a-i
ebyât” veya “mecmu’a-i müfredât”lar, şarkıların bir araya getirildiği
“mecmu’a-i şarkiyât”lar, mu’ammaların toplandığı “mecmu’a-i mu’ammeyât”lar, muhtelif tarih manzumelerini içeren “mecmu’a-i tevârih”ler,
sadece ölüm tarihlerinin bir araya toplanmasıyla oluşturulan “mecmu’a-i
vefeyât”lar sayılabilir.” (Köksal 2012: 85).
Şiirlerdeki rediflerin işlerliklerinin artması neticesinde özellikle XVI.
yüzyılın üçüncü çeyreğinde edebiyatımızda musammat furyası meydana
gelmiştir. Bu dönemde mürettep divanlara bakınca her zaman gazellerin
yanında sayıca az kalan musammatların dolaşımları çok yoğun bir
şekilde mecmualarda karşımıza çıkar. Bundan dolayı musammatların bu
yüzyılın ikinci yarısında divanların aksettirdiğinden çok daha baskın bir
yerleri vardır (Altok 2012: 144-145).
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M. Fatih Köksal, klasik Türk edebiyatının en önemli kaynak türlerinden biri olan mecmuaların sahip oldukları önemi, maddeler hâlinde şu
şekilde sıralamıştır:
1. Kaynaklarda adı geçmeyen, unutulmuş şairlerin şiirlerine
mecmualarda rastlamak mümkündür.
2. Bilinen şairlerin bilinmeyen/divanlarında bulunmayan şiirlerine
rastlamak mümkündür.
3. Şairlerin divanlarındaki şiirlerinin farklı şekillerine (fazla veya
eksik beyitler, nüsha farkları vs.) tesadüf edilebilir.
4. Mecmualar arasında bilinmeyen, varlığı bilindiği hâlde nüshası
tespit edilemeyen eserlerle de karşılaşılır.
5. Bilinmeyen veya kullanılmayan nazım şekilleri, bilinen nazım
şekillerinin örneği görülmeyen kafiye tipleri, farklı bent yapıları; yeni
türler, edebiyatımızda kullanımına rastlamadığımız aruz kalıpları vb.
örneklerle de mecmualarda karşılaşabiliriz.
6. Mecmualarda, zaman zaman şairlerin hayatıyla ilgili önemli
bilgileri de yakalama imkânı vardır.
7. Bazı şiir mecmualarında, başka şairlerin de şiirleri bulunmakla
beraber, özellikle bir şairin şiirlerinin yoğun olduğu görülür.
Derleyeninin şair olduğu bir şiir mecmuası edebiyat tarihi araştırmalarına
katkısı bakımından kuşkusuz daha kıymetli sayılır.
8. Mecmualar -bir kısmı kendisi de şair olan- şiir sever kişiler tarafından tertip edilen eserlerdir. Bu itibarla derleyeni belli kişiler tarafından
toplanan mecmualarda o şahsın/şairin zevklerini fark ederken, dönemin
genel beğenisiyle ilgili önemli ipuçları da yakalamak mümkündür.
9. Şiir mecmualarında genel olarak dönemin zevklerini, edebî
tercihlerini vs. anlamak kabil olduğu gibi ferdî temayüllerin de izini
sürmek mümkündür.
10. Mecmualar dışındaki eserlerin fevayid ve vikaye yapraklarında
da zaman zaman rastlamak mümkünse de özellikle mecmualarda çok sık
rastladığımız edebiyat dışı kimi konular da ayrıca ele alınması gereken
önemli noktalardır. Şöyle ki hemen her mecmuanın boş kalmış sayfalarında, yazılı sayfaların derkenarlarında, fevayid ve vikaye yapraklarında
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çeşitli dualar, otlarla ilaç yapım tarifleri, tılsım, vefk, reml, tefe’ül gibi bazı
gizli ilimler, havas denilen bazı itikatlara dair notlar, tarih kıt'aları,
müstakil matla ve müfretler bulunur. Bunlar asıl mecmua konusuyla ilgisi
olmayan kayıtlardır. Bütün bunlar edebiyat araştırmacıları kadar sosyoloji, tarih, antropoloji, dinler tarihi, halkbilim gibi farklı bilim dallarının
alanına giren çok önemli bilgilerdir. Türk milletinin kültür kodlarını
ortaya koyması bakımından, mecmuaların bir de bu gözle incelenmesi
önemlidir.
11. Bütün bunlarla beraber, özelde şiir mecmualarının, genelde de
bütün mecmuaların yukarıda sayılan fayda ve önemleri tek tek ve birbirinden bağımsız olarak incelendiğinde çok fazla bir anlam ifade etmezler.
Ama aynı dönemde derlenmiş yüzlerce mecmuanın taranmasından
ortaya çıkacak manzara devrin müşterek anlayış ve zevkini ortaya dökecektir. Tüm bunlar için başta şiir mecmuaları olmak üzere bütün mecmualar taranarak bir “bilgi bankası” oluşturmak zaruridir (2012: 88-91).
Bunların dışında mecmuaların şairlerin edebî kişiliklerinin tespitinde
de önemli ölçüde katkısı vardır. Nazire mecmuaları başta olmak üzere,
birçok şiir mecmuasında benzer şiirler peş peşe sıralanmıştır. Bu şiirlerin
nazire olup olmadığı mecmuaların bir kısmında belirtilmiş, bir kısmında
ise buna gerek görülmeden benzer şiirler arka arkaya verilmiştir. Buradaki bilgilerden hareketle bir şairin üslubunu oluştururken kimlerden
etkilendiğini veya kimlerin şiirlerini meşk edip egzersiz yaptığını, kimleri
etkilediğini tespit etmek mümkündür (Aydemir 2007: 125).
Bu çalışmada edebiyat tarihimizin kırkambarı kabul edilen ve sahip
oldukları özellikler hakkında yukarıda genel bilgi verilen şiir mecmualarımızdan birinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durularak bu
mecmuadaki şiirlerin MESTAP’a1 göre tasnifi yapılacaktır.2
1

MESTAP; Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal’ın teklifi ve örnek çalışmasıyla başlattığı,
çeşitli üniversitelerde görevli konuya ilgi duyan gönüllü öğretim elemanlarınca
desteklenen bir projedir. Bu projenin temel hedefi, öncelikle şiir mecmuaları olmak
üzere bütün mecmuaların ayrıntılı tasnif ve dökümlerinin yapılmasıdır (Köksal
2012: 91-95). Ayrıntılı bilgi için bak. http://mecmualar.tr.gg/MESTAP-ProjesiHakk%26%23305%3Bnda.htm.
2
Bu mecmuada yer alan şiirlerin hepsinin metni bir makale hacmine sığmayacağı için
bu çalışmada tanıtım esas alınmıştır. Eserin tamamına yönelik kitap çalışmamız
tamamlanmak üzeredir.
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“T 5480” Numaralı Musammat Mecmuası
Mecmua’nın Nüsha Tavsifi
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde T 5480 arşiv
numarasıyla kayıtlı musammat mecmuasının nüsha özellikleri şöyledir:
Mecmua; 203x144 mm ölçülerinde, 201 varaktır. Müstensihi ve
istinsah tarihi belli değildir. Çeharkûşe meşin ebru bir cilde ve abadi
kâğıda sahiptir. Her sayfada çift sütunlu olup sütunları ayıran herhangi
bir çizgi yoktur. Sayfaların büyük çoğunluğu 15 satırlıdır. Ancak bazı
yapraklar 21 satırlı, bazı yapraklar ise der-kenarlıdır. Siyah mürekkeple
ve talik hatla istinsah edilmiştir. Bazı yapraklarda talik yazı stilinin
değiştiği görülmektedir. Başlıklar ve bazı şiirlerdeki mütekerrir mısralar
kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Mecmua baştan eksik olup sayfa sonlarındaki reddadelere istinaden ortalardan da eksik olduğu anlaşılmaktadır. Metin harekesiz olup çok az sayıda kelime harekelenmiştir. Mürettip, bazı şiirlerde bazı kelime ve mısraların yerini boş bırakmıştır.
Mecmua’nın Tertip Hususiyetleri
Mecmua’nın mürettibi ve tertip tarihi belli değildir. Ancak 54b
yaprağında kayıtlı olan tahmisin başlığındaki “Ġazel-i Ģażret-i Sulšān
˘Ośmān Ĥān Ġāzì Taĥmìs-i Nādirì Efendi Ķaż˘asker-i Rūmeli Ģālen”
ifadesinden Gani-zâde Nâdirî Efendi (öl. 1626)’nin Rumeli kazaskerliği
yaptığı zaman kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Nâdirî’nin, Sultan II. Osman (sal. 1618-22) zamanında 1619’da Rumeli kazaskeri olduğu
gözönünde bulundurulduğunda Mecmua’nın tertip tarihinin de bu tarih
olduğunu söylemek mümkündür.
Mecmua, kütüphanede “Mecmua-i Gazeliyyât” adıyla kaydedilse de
musammat türünde yazılmış muhtelif nazım şekilleriyle yazılmış şiirleri
ihtiva etmektedir. Bu şiirler, mısra sonlarındaki harflere göre alfabetik
olarak sıralanmıştır. Baştan eksik olan mecmuada Arap alfabesindeki
sadece “vav”, he” ve “ye” harfleriyle biten şiirler sıralanmış ve her harf
grubundaki şiirler kendi içinde ayrıca numaralandırılmıştır.
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Mecmua’da yer yer farklı şairlerin muhteva açısından aynı konuyu
işleyen şiirlerine peş peşe yer verildiği gibi aynı redifi kullanan farklı
şairlerin şiirleri ile nazire ilişkisi içindeki birçok şiir de peş peşe
verilmiştir. Mecmua’daki şiirlerden üçü Farsçadır. Bunlardan ikisinin şairi
Bâkî, diğerinin şairi ise belli değildir.
Mürettip, bazı yerlerde bilgi yanlışlığında bulunmuştur. Hayretî’nin
Nesîmî’nin gazeline yazmış olduğu tahmis için “Taĥmìs-i Ū Ġazel-i Merģūm Ģayretì Beg” başlığını atarak yanlış bilgi vermiştir. Yine Mecmua’nın
46a-b varağında kayıtlı olan Yârî’ye ait tesdis (Karayazı 2012: 544)
Ahmedî başlığıyla verilmiştir.
Musammatların adlandırılmasında da tutarlı bir yol izlenmediği
görülmektedir. Bu tutarsızlık daha çok tesdis olan şiirlerin müseddes
olarak adlandırılması şeklinde karşımıza çıktığı gibi birkaç yerde de
tahmis ile muhammeslerin birbirlerinin yerine adlandırılması şeklinde
karşımıza çıkmaktadır.
Mecmua’daki neşri yapılmış şiirlerden mukayesesi neticesinde ise
mürettibin bazı şiirlerde kısaltmalar yaptığı, bazı şiirlerin beyit veya
bentlerinin yerlerini değiştirdiği ve bazı kelimeleri ise farklı şekillerde
kaydettiği anlaşılmaktadır. Bunlar içinde en bariz şekilde karşımıza çıkan
uygulama, bazı şiirlerin olması gerekenden farklı bir şekilde kaydedilmesidir. Bu durumdaki şiirlerin daha çok bentlerdeki mısraların azaltılması yoluyla elde edildiği görülmektedir. Örneğin Dimetokalı Vahdetî
Dîvânı’ndaki altışar beyitlik yedi bentlik terci-i bendin (Öztürk 2006: 4042) üçer beyti alınarak Mecmua’ya müseddes, Sırrî’ye ait müsemmenin
bentlerindeki ikişer mısra çıkarılarak müseddes, Gelibolulu Âlî Dîvânı’ndaki beş bentlik muaşşerin (Aksoyak 2018: 424-25) her bendindeki
dörder mısra çıkarılarak müseddes, Sâ’î’ye ait müsemmenin bentlerindeki ikişer mısra çıkarılarak tesdis, Makâlî’ye ait müsebbaın ikişer mısraı
çıkarılarak tahmis, Meşâmî’ye ait müsebbaın bentlerindeki ikişer mısra
çıkarılarak yine tahmis başlığıyla kaydedilmiştir.
Dukakin-zade Ahmed Dîvânı’nda on beş bent olan müseddesin (Süzen
1994: 60-64) dokuz bendi, Kelîm Dîvânı’nda sekiz bent olan tahmisin
(Çelen 1994: 71-72) ise beş bendi mecmuaya kaydedilmiştir.
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Mürettip, Ulvî Dîvânı’ndaki bir müsebbaya Mecmua’ya 93a sayfasında yer vermiş; ancak aynı şiirin bentlerinden ikişer mısra çıkararak
86b-87a sayfasında bu sefer tahmis olarak kaydetmiştir.
Mecmualar, kaynaklarda hayatları hakkında bilgi bulunmayan veya
kaynaklarda hayatları hakkında bilgi bulunduğu hâlde divanı elde
olmayan şairlerin şiirleri ile divanları günümüze ulaşan şairlerin bu
divanlarında bulunmayan şiirlerini ihtiva etmeleri bakımından oldukça
önemlidir (Köksal, 2012: 88-89). Üzerinde çalıştığımız Mecmua’da da
birçok divan neşrinde bulunmayan şiirlere tesadüf edilmektedir. Hâşimî
ve Dânişî’nin beşer; Bursalı Rahmî, Beyânî ve Hayâlî’nin dörder;
Dukakin-zâde Ahmed, Gelibolulu Âlî ve Fedâyî’nin üçer; Sürûrî’nin iki;
Zâtî, Bâkî, Kadrî, Üsküdarlı Aşkî, Figânî, Behiştî, Hüsam-zâde Feyzî,
Medhî, Ulvî, Şemsi Paşa, Gani-zâde Nâdirî, Za’fî, Hâletî, Mihrî, Yârî,
Rûhî, Fenâyî, Mu’îdî ve Ahmed Paşa’nın ise musammat türündeki birer
şiiri bu şairlerin yayımlanmış divanlarında bulunmamaktadır.
Mecmua, hayatı hakkında tezkirelerde bilgi bulunmayan bazı şairlerin şiirlerini ihtiva etmesi bakımından da önemlidir. “Nâlî, Dem’î, Enîsî,
Fevkî, İsmîhân Hatun, Kanberî, Kavzî, Nehrî, Pesendî, Râgıbî, Refî’î,
Sahfî, Nâlî, Şemîmî” ve “Şerîfî-i Akşehrî” tezkirelerde hayatları hakkında
bilgi verilmeyen ancak bu mecmua sayesinde haberdar olduğumuz divan
şairleridir.
Mecmua’da, şiirleri kaydedilen şairlerden birkaçı hariç, bu şairlerin
kimlikleriyle ilgili doğrudan veya dolaylı açıklayıcı bilgilere yer verilmemiştir. Ancak bazı şairler için “merhum, rahmetullâh, tûle ömrehû, sellemehullâh” gibi ifadeler kullanılarak bu şairlerin mecmuanın tertip edildiği zamanda hayatta olup olmadıklarına dair birtakım ipuçları verilmiştir. Ayrıca bazı şairlerin bulundukları görevler (Nādirì Efendi Ķaż˘askeri Rūmeli Ģālen, Fenārì Çelebi El-Ķāżì, Ķudsì El-imām), memleketleri
(Medģì Efendi El-Geliboluvì, Şerìfì Aķşehrì, Rif˘ātì Efendi Sirozì, Tìġì Beg
Edirnevì, Bursevì Ĥaylì Beg, Vaģdetì-i Baġdādì, Merāmì-i Eyyūbì) veya
mensup oldukları tarikatlar (Dervìş Ķalender El-Mevlevì, Dervìş Ķadìmì
El-Mevlevì, Dervìş Medģì El-Gülşenì) hakkında da bir veya birkaç
kelimelik açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir.
Mecmua’daki şiir sayısı en fazla olan şairler, aynı zamanda tezkirelerde musammat türünde yazmış olduğu şiirlerle şöhret buldukları ifade
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edilen şairlerdir. Bu durum, şairlerin tezkireciler tarafından bu şairlerin
musammat türünde şiir yazmadaki başarılarını teyit etmesi bakımından
önemlidir. Örneğin yedi tahmis, on tesdis ve iki müseddes olmak üzere
toplamda on dokuz şiiriyle Mecmua’daki musammat türündeki en fazla
şiir sayısına sahip olan Cinânî (öl. 1595) için Riyâzî; onun yaratılışının
tahmis ve tesdis yazmaya uygun olduğunu söyler (Açıkgöz: 2017: 107).
Rızâ ise Cinânî’nin yaratılıştan tahmis ve tesdis yazmadaki ustalığından
ve bu tarzda yazdığı şiirlerle yakaladığı şöhretten bahseder (Zavotçu
2009: 80).
Üç tahmis, altı tesdis, üç müseddes olmak üzere on iki şiiri bulunan
Âzerî (öl. 1585), musammat türündeki başarısıyla tezkireciler tarafından
övülmüş bir başka şairdir. Riyâzî, ondan bahsederken tahmis ve tesdis
yazmada özel bir yeteneğe sahip olduğunu belirtmiştir (Açıkgöz 2017:
55).
Mecmua’da iki tahmis, üç tesdis ve dört müseddes olmak üzere
dokuz şiiri olan Tîğî (öl. 1617), musammat türünde yazdığı şiirlerden
dolayı tezkirecilerin övdüğü şairlerden bir diğeridir. Rızâ onu, mana
arsasının cesur at binicisi meşhur bir şair olarak tanımlayıp özellikle
tahmis ve tesdis yazmadaki yeteneğine vurgu yaparken (Zavotçu 2009:
195); Riyâzî de onun tahmis ve tesdis yazmadaki başarısına dikkat çeker
(Açıkgöz: 2017: 97).
Âşık Çelebi, Mecmua’da altı tahmis, dört tesdis, bir müseddes ve bir
muhammes olmak üzere on iki şiiri bulunan Fevrî (öl. 1571)’nin terbi,
tahmis, tesdis, terci-i bent ve musammat yazmadaki başarısından büyük
bir övgüyle bahseder (Kılıç 533). Riyâzî ise Anadolu’da tahmis ve tesdis
türündeki şiirleri, Fevrî’nin meşhur ettiğini söyler (Açıkgöz: 2017: 263).
Mecmua’da Bulunan Şairler ve Şiir Sayıları
Şair kadrosu oldukça zengin olan Mecmua’da 175 farklı şairin 369 şiirine yer verilmiştir. Şairi bilinmeyen şiirlerle birlikte bu sayı, 388’e
çıkmaktadır. On dokuz şiirle en fazla şiiri olan şair Cinânî’dir. Cinânî’yi
on iki şiirle Âzerî, on bir şiirle Fevrî, on şiirle Ulvî, dokuzar şiirle Rahmî
ve Tîğî izlemektedir.
Mecmua’da yer alan şairler ve şiir sayıları nazım şekilleriyle birlikte
şu şekildedir:
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Şiir
Sayısı

Nazım Şekli

1

Cinānì

19

7 Tahmis, 12 Tesdis

2

Lā-Edrì (Şairi Belli
Olmayan)

19

12 Tahmis, 5 Müseddes, 2 Tesdis

3

Āzerì

12

5 Tesdis, 4 Müseddes, 3 Tahmis

4

Fevrì

11

6 Tahmis, 4 Tesdis, 1 Muhammes

5

˘Ulvì

10

3 Tahmis, 2 Tesdis, 3 Müseddes, 1
Müsebba, 1 Muhammes

6

Raģmì

9

6 Tahmis, 2 Müseddes, 1 Tesdis

7

Tìġì

9

4 Tesdis, 3 Müseddes, 2 Tahmis

8

˘Ālì

8

4 Tahmis, 2 Müseddes, 1 Tesdis, 1
Muhammes

9

Şeyĥì

8

4 Tesdis, 3 Tahmis, 1 Müseddes

10

Hāşimì

7

3 Müseddes, 2 Tesdis, 1 Tahmis, 1
Muhammes

11

Sipāhì

6

2 Tahmis, 2 Tesdis, 2 Müseddes

12

Bāķì

5

5 Tahmis

13

Dānişì

5

3 Müseddes, 1 Tahmis, 1 Muhammes

14

Medģì

5

5 Müseddes

15

Nālì

5

5 Tahmis

16

Celālì

5

5 Tahmis

17

˘Azmì

4

2 Tahmis, 2 Müseddes

18

Aģmed

4

2 Tahmis, 1 Tesdis, 1 Müseddes

19

Behiştì

4

2 Tahmis, 2 Muhammes

20

Beyānì

4

2 Tahmis, 2 Müseddes

21

Edāyì

4

2 Tahmis, 2 Tesdis

22

Ģayālì

4

4 Tahmis

23

Sā˘ì

4

2 Tahmis, 1 Müseddes, 1 Müsemmen

24

Vālihì

4

2 Tahmis, 2 Müseddes

25

Yārì

4

3 Tahmis, 1 Tesdis

26

˘Abdì

3

2 Tahmis, 1 Müseddes
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27

Dervìş

3

1 Tahmis, 1 Tesdis, 1 Müseddes

28

Fedāyì

3

1 Tahmis, 1 Muhammes, 1 Tesdis

29

Ģāletì

3

1 Tahmis, 1 Müseddes, 1 Tesdis

30

Maķālì

3

2 Tahmis 1 Müsebba

31

Rūģì

3

3 Tahmis

32

Ŝabrì

3

1 Tahmis, 1 Tesdis, 1 Müseddes

33

Śānì

3

1 Tahmis, 2 Müseddes

34

Selìķì

3

2 Tahmis, 1 Tesdis

35

Şerìfì

3

3 Tahmis

36

Tābì

3

3 Muhammes

37

Vaģìdì

3

2 Tesdis, 1 Tahmis

38

Veysì

3

3 Tahmis

39

˘Ahdì

2

2 Tahmis

40

˘Aķlì

2

2 Müseddes

41

Ānì

2

1 Tahmis, 1 Müseddes

42

˘Ārifì

2

1 Tahmis, 1 Müseddes

43

˘Aşķì

2

1 Tesdis, 1 Müseddes

44

˘Avnì

2

1 Tesdis, 1 Müseddes

45

˘Azìzì

2

2 Tesdis

46

Cenābì

2

1 Tahmis, 1 Müseddes

47

Çeşmì

2

1 Tahmis, 1 Müseddes

48

Dem˘ì

2

2 Tahmis

49

Fażlì

2

2 Tahmis

50

Fehmì

2

1 Tahmis, 1 Müseddes

51

Feyżì

2

1 Tahmis, 1 Müseddes

52

Hādì

2

1 Tesdis, 1 Müsemmen

53

Ģayretì

2

2 Tahmis

54

Ģüsām-zāde Feyżì

2

1 Tesdis, 1 Müseddes

55

Kātibì

2

2 Tahmis

56

Kelìm

2

2 Tahmis
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57

Mānì

2

1 Tahmis, 1 Müseddes

58

Meģemmed Efendi

2

2 Müseddes

59

Meylì

2

1 Tahmis, 1 Tesdis

60

Mu˘ìdì

2

1 Tahmis, 1 Tesdis

61

Mu˘ìnì

2

2 Tahmis

62

Selmān

2

1 Tahmis, 1 Tesdis

63

Śenāyì

2

1 Tahmis, 1 Müsemmen

64

Sırrì

2

1 Tahmis, 1 Müsemmen

65

Su˘ūdì

2

2 Tahmis

66

Süˇālì

2

1 Tesdis, 1 Müseddes

67

Sürūrì

2

2 Tahmis

68

Ünsì

2

1 Tesdis, 1 Müseddes

69

Vaģdetì

2

2 Müseddes

70

Zeynì

2

1 Tahmis, 1 Tesdis

71

Aģmed Paşa

1

Müseddes

72

˘Askerì

1

Tesdis

73

˘Ašā

1

Tahmis

74

Baģrì

1

Tahmis

75

Baĥşì

1

Müseddes

76

Bedì˘ì

1

Müseddes

77

Bezmì

1

Müseddes

78

Bì˘atì

1

Tesdis

79

Cevrì

1

Tahmis

80

Cihānì

1

Müseddes

81

Çākerì

1

Tahmis

82

Dürrì

1

Müseddes

83

Emrì

1

Tahmis

84

Enìsì

1

Tesdis

85

Fenārì Çelebi

1

Müseddes

86

Fenāyì

1

Tahmis
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87

Ferdì

1

Tesdis

88

Ferìdì

1

Müseddes

89

Fevķì

1

Tahmis

90

Fiġānì

1

Tahmis

91

Firāķì

1

Tahmis

92

Fünūnì

1

Müseddes

93

Güftì

1

Tahmis

94

Günāhì

1

Tahmis

95

Ġazālì

1

Müseddes

96

Ģāfıž

1

Müseddes

97

Ĥalìlì

1

Tahmis

98

Ģasan

1

Tahmis

99

Ĥašāyì

1

Tahmis

100 Ĥaylì

1

Tahmis

101 Ģazānì

1

Tahmis

102 Ĥınnālı-zāde˘Alì Efendi

1

Tahmis

103 Ģiŝālì

1

Tahmis

104 Ģużūrì

1

Tahmis

105 Ĥüdāyì

1

Tesdis

106 Ģüsāmì

1

Müseddes

107 ˘Iyānì Çelebi

1

Müseddes

108 ˘İlmì

1

Tahmis

109 İsmìĥān Ĥātūn

1

Tahmis

110 Ķabūlì

1

Tahmis

111 Ķadìmì

1

Müseddes

112 Ķadrì

1

Tahmis

113 Ķalender

1

Tesdis

114 Ķanberì

1

Müseddes

115 Ķāni˘ì

1

Tahmis

116 Ķavzì

1

Tesdis
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117 Keşfì

1

Tahmis

118 Ķıyāsì

1

Tahmis

119 Ķudsì

1

Muhammes

120 Lem˘ì

1

Müseddes

121 Merāmì

1

Tahmis

122 Meşāmì

1

Tahmis

123 Meşrebì

1

Tesdis

124 Mihrì

1

Tahmis

125 Muŝšafā Efendi

1

Müseddes

126 Muģibbì

1

Tahmis

127 Muĥšārì

1

Tahmis

128 Müdāmì

1

Tahmis

129 Nādirì

1

Tahmis

130 Nāšıķì

1

Tahmis

131 Na˘tì

1

Tahmis

132 Nehrì

1

Tesdis

133 Neşāšì

1

Tahmis

134 Nev˘ì

1

Müseddes

135 Nev˘ì-zāde ˘Āšāyì

1

Tahmis

136 Nūşì

1

Tesdis

137 Nüvìdì

1

Tahmis

138 Pesendì

1

Tahmis

139 Rāġıbì

1

Tahmis

140 Refì˘ì

1

Müseddes

141 Rıĥletì

1

Tahmis

142 Rıf˘atì

1

Tahmis

143 Rumūzì

1

Tahmis

144 Ŝādıķ

1

Muhammes

145 Ŝādıķì

1

Tahmis

146 Ŝadrì

1

Tesdis
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147 Ŝāfì

1

Tahmis

148 Sāġarì

1

Muhammes

149 Ŝaģfì

1

Tahmis

150 Ŝāliģ

1

Tahmis

151 Sālikì

1

Tesdis

152 Ŝāni˘ì

1

Tahmis

153 Sa˘yì

1

Tahmis

154 Serhengì

1

Müseddes

155 Seyyid Nizāmì-zāde

1

Müseddes

156 Ŝıdķì

1

Tahmis

157 Siyāhì

1

Müseddes

158 Ŝubģì

1

Tahmis

159 Sūzì

1

Tahmis

160 Sülūkì

1

Tahmis

161 Şeyhülislam Yaģyā

1

Muhammes

162 Şāmì

1

Tahmis

163 Şānì

1

Tahmis

164 Şefì˘ì

1

Tahmis

165 Şemìmì

1

Müseddes

166 Şemsì

1

Muhammes

167 Şevķì

1

Müseddes

168 Şuhūdì

1

Tahmis

169 Šabìbì

1

Tahmis

170 Šālibì

1

Tahmis

171 Türābì

1

Müseddes

172 Vehhābì

1

Tahmis

173 Ża˘fì

1

Tahmis

174 Žarìfì

1

Tahmis

175 Źātì
176 Zekāyì
Toplam

1
1
388

Tahmis
Tahmis
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Mecmua’da Kullanılan Nazım Şekilleri
Mecmua’daki toplam 388 şiirin yazılmış oldukları nazım şekillerinin
sayı dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Sıra
1
2
3
4
5
6

Nazım şekli
Tahmis
Müseddes
Tesdis
Muhammes
Müsemmen
Müsebba
Toplam

Adet
202
90
74
16
4
2
388

Mecmua’da Kullanılan Aruz Kalıpları
Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere mecmuada en çok kullanılan üç
aruz kalıbı sırasıyla “Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün”, “Fā˘ilātün
Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün” ve “Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün”dür.
Toplamda on iki farklı vezin kullanılmış olup bu vezinlerin sayılarını gösteren tablo aşağıdadır:
Sıra

Vezin

Adet

1

Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün

110

2

Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilātün Fā˘ilün

104

3

Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün

81

4

Mef˘ūlü Fā˘ilātü Mefā˘ìlü Fā˘ilün

50

5

Fe˘ilātün Mefā˘ilün Fe˘ilün

8

6

Mefā˘ilün Fe˘ilātün Mefā˘ilün Fe˘ilün

8

7

Mef˘ūlü Mefā˘ìlü Mefā˘ìlü Fe˘ūlün

7

8

Mef˘ūlü Fā˘ilātün Mef˘ūlü Fā˘ilātün

6

9

Mef˘ūlü Mefā˘ìlün Mef˘ūlü Mefā˘ìlün

6

10

Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Fe˘ūlün

5

11

Müstef˘ilün Müstef˘ilün Müstef˘ilün Müstef˘ilün

12

Fe˘ilātün Fe˘ilātün Fe˘ilün
Toplam

2
1
388
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Sonuç
Bu çalışmada edebiyat tarihimizde örneklerine nadir rastlanan şiir
mecmualarından biri daha sahip olduğu şekil ve muhteva özellikleriyle
tanıtılmıştır. Toplam 201 varak olan ve baştan eksik olan bu Mecmua’daki
şiirler, alfabetik sisteme göre tertip edilmiştir. Ancak Mecmua’da Arap
alfabesindeki sadece “vav”, he” ve “ye” harfleriyle biten şiirler sıralanmıştır. Bu da aslında üzerinde çalıştığımız eserin, dört beş ciltten oluşan
çok hacimli bir mecmuanın son cildi olduğu düşüncesini akıllara getiriyor. Eğer böyle bir ihtimalle birlikte eksik ciltler de dikkate alındığında
üzerinde çalıştığımız bu Mecmua’nın, Türk edebiyatının en hacimli şiir
mecmuasının bir bölümü olduğunu söylemek mümkündür.
Mecmua’nın mürettibi ve tertip tarihi belli değildir. Ancak şiirleri
kaydedilen bazı şairler hakkında verilen açıklayıcı bilgilerden hareketle
eserin 1619 yılında tertip edildiğini söylemek mümkündür.
Musammat türünde yazılmış nazım şekillerini ihtiva eden bu Mecmua’da, 388 şiire yer verilmiştir. Bu şiirlerden 19’unun şairi belli olmayıp
diğer 369 şiir ise 175 farklı şaire aittir. Mecmua’ya alfabetik düzende
kaydedilen bu şiirlerin tertibinde birçok yerde nazire ilişkileri de göz
önünde bulundurulmuştur. Eser bu hâliyle bir nazire mecmuası hüviyetini de taşımaktadır.
Bu musammat mecmuası, sahip olduğu zengin muhtevasıyla edebiyat araştırmacılarına önemli imkânlar sunan bir kırkambar mahiyetindedir. Divanları elde olan şairlerin bu divanlarında yer almayan şiirleri
ihtiva etmesi bunlardan biridir. Mecmua’da Hâşimî, Dânişî, Bursalı
Rahmî, Beyânî, Hayâlî, Dukakin-zâde Ahmed, Gelibolulu Âlî, Fedâyî,
Sürûrî, Bâkî, Kadrî, Üsküdarlı Aşkî, Figânî, Behiştî, Hüsam-zâde Feyzî,
Medhî, Ulvî, Şemsi Paşa, Gani-zâde Nâdirî, Za’fî, Hâletî, Mihrî, Yârî,
Rûhî, Fenâyî, Mu’îdî ve Ahmed Paşa’nın bazı şiirleri bu şairlerin
yayımlanmış divanlarında bulunmamaktadır.
Mecmua, hayatları hakkında tezkirelerde bilgi bulunmayan bazı
şairlerin şiirlerini ihtiva etmesi bakımından da önemlidir. “Nâlî, Dem’î,
Enîsî, Fevkî, İsmîhân Hatun, Kanberî, Kavzî, Nehrî, Pesendî, Râgıbî,
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Refî’î, Sahfî, Şemîmî” ve “Şerîfî-i Akşehrî” tezkirelerde hayatları hakkında bilgi verilmeyen ancak bu mecmua sayesinde haberdar olduğumuz
divan şairleridir.
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Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Tahmis/2

Ĥaš u ruĥsārı vaŝfında ne kim nažm olsa
cānānuñ
Nažìrin ehl-i diller mümkin olmaz diyeler
anuñ
Cinānì gör ne dir ol şā˘ir-i bì-miśli
Tahmis/5
devrānuñ
Ĥaš u ruĥsārı vaŝfında o mihr-i
˘ālemārānuñ
Nažìre dinmez aña ey Miśālì bir ġazeldür
bu
Ey Celālì ķanı bu şi˘r-i revān-baĥşa bedel
Ki lešāfetde meger āb-ı ģayāt ola meśel
Tahmis/5
Teşne-dil olsa ne var diñlemege nice güzel
Yine siģr itdi Necātì nice söz nice ġazel

Şehā žulm eyleme ˘uşşāķa kim ġāyet
ĥaleldür bu
Ĥarāb eyler esās-ı ˘ömri bir gün
muģtemeldür bu
Cinānì Ne ģikmetdür bilürken bā˘iś-i ceng ü
cedeldür bu
Dimezsin pāy-būsum ˘āşıķ-ı zāra
muģaldür bu
Öperler sā˘id-i sìmìnüñi eller güzeldür
bu

Zülfe yüz virme ki bir āfet-i dil-cūdur bu
Celālì Serv-i nāzum ķatı çoķ başlu ise rūdur bu
Dimesünler aña kākül ü yaĥud mūdur
bu

1a

1a

1a

Nazım
Şekli/Bent Vezin
Sayısı

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Son Bendi

Her ķaçan kim ola medģ itdügüñ ol şūĥ
güzel
Ġazelüñ Baģri ola şi˘r-i Necātìye bedel
Ġazel oldur ki ola anda nice ēarb-ı meśel
Yine siģr itdi Necātì nice söz nice ġazel
Leb-i dil-ber ŝıfatında bir içim ŝudur bu

İlk Bendi

Gidüp ol rūģ-ı revānum ķodı dil-ĥasteyi
zār
Ķıldı derdiyle beni ķalmadı ŝabr ile
ķarār
Ne ˘aķıl ķodı ne šāķat ne ŝabır çeşm-i
Baģrì
nigār
Ne göñül ķodı ne göz zülf-i ruĥ-ı ˘ārıż-ı
yār
Oda yanmaz ŝuya yanmaz nice cādūdur
bu

Varak Mahlas

Başlık: Taĥmìs-i Celāl
Efendi Bā-Ġazel-i
Necātì

Başlık: Taĥmìs-i
Cinānì Ġazel-i Miśālì
Cinānì Dìvānı, s. 24445.

Mecmua baştan eksik
olduğu için bu şiir de
eksiktir.

Açıklamalar

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ”T 5480” Numaralı Musammat Mecmuasının MESTAP’a
Göre Tasnifi
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Nice kākül nice mū sünbül-i ĥoş-būdur
bu
Dil-i ˘uşşāķı perìşān idici būdur bu
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2a-b Mu˘ìnì Ribāš-ı dehre kim gelse gider bir
ĥānķahdur bu

1b

Olup dervìş-i müstaġnì baş egme šāķ-ı
mìnāya

Tahmis/5

Tahmis/6

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Āzerìnüñ başına yazu imiş rūz-ı ezel
Ki ider cān u dili rāh-ı ˘aşķ içre bedel
Görmedi kimse cihānda bu durur ķavl-i
˘amel
Yine siģr itdi Necātì nice söz nice ġazel
Leb-i dil-ber ŝıfatında bir içim ŝudur bu

Ol perìveş perin açmış dime [gìsūdur
bu]
Cān şikārına gider gör nice dil-cūdur bu
Kāküli müşk-i Ĥašādur dimeñüz mūdur
Āzerì
bu
Nice kākül nice mū sünbül-i gül-būdur
bu
Dil-i ˘uşşāķı perìşān idici būdur bu

Tahmis/5

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Nefes ģaķdur Müdāmì demde mevcūd
añla sen cānı
Kesāfetden berìyüz bizde yoķdur ģažž-ı
cismānì
Maģal dirsem ġıdādur rūĥa bu elfāž-ı
rūĥānì
Kelāmuñdan görüp ey Mevlevì enfās-ı
sübģānì
Didiler pìrler kim kūçek-i Veyse’lĶarendür bu

1b

O nāzük-fem nedür yā Rab nice ġoncedehendür bu
O dendān ile yāĥud dürr-i deryā-yı
˘Adendür bu
O güftār ile gūyā šūši-i şìrìn-süĥandur
1b-2a Müdāmì
bu
Ne rā˘nā gülşen-i gül-geşt-i gülzār u
çemendür bu
Ne zìbā sūsen-i serv-i sefìdā resmündür
bu

Leb-i dil-ber ŝıfatında bir içim ŝudur bu

DERGİSİ

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Beni kūyuñda gören didi ki rüsvādur bu
Ya˘ni gül ruĥlaruña bülbül-i gūyādur bu
Ġam degül bilseler aģvālümi dünyādur
Çākerì bu
N’ola dirlerse saña dil-ber-i ra˘nādur bu
Olma maġrūr güzel ģüsnüñe dünyādur
bu

●

Her ġazel kim oķunur yād idüp ol lāleĥadi
Çākerì cānuñ olursa yiridür aña ķadi
Tahmis/5
Nitekim bülbül-i gülzār-ı cihān ķaldı didi
Vaŝf-ı hüsnüñde gören şi˘r-i Revānìyi didi
Bāġ-ı cennetde açılmış gül-i zìbādur bu
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Başlık: Taĥmìs-i
Mu˘ìnì Ġazel-i Firāķì

Başlık: [Taĥmìs-i
Āzerì Ġazel-i Necātì]

Başlık: Taĥmìs-i
Müdāmì Ġazel-i
Mevlevì

Başlık: Taĥmìs-i
Çākerì Ġazel-i Revānì
Çākerì Dìvānı, s. 80.

Manastırlı Celal
Dìvānı, s. 268-69.

3a-b

Veysì

Terk-i dünyā itdi cān-ı mübtelā şimden
girü
Ķalmadı endìşe-i źevķ u ŝafā şimden
girü

Kūy-ı keśretde ne var menzil-i
vaģdetden eyü
Šālib-i Ģaķ ne bilür ĥalķ ile źilletden
eyü
2b-3a Firāķì Bu ģarìm içre ne var ādeme ģürmetden
eyü
˘Āşıķa gūşe mi var künc-i ferāġatdan
eyü
Sālike tūşe mi var künc-i ķanā˘atden eyü

2b

Lebüñ ˘aksiyle yaşumı görenler dir ki
ķandur bu
Ne ķan olsun ki hicrüñden helāk oldum
nişāndur bu
Cihānda el yuyan ehl-i dile āşūb-ı
Mu˘ìdì
cāndur bu
Hevādur yaşını pür-cūş iden seyl-i
revāndur bu
Yaĥud cām-ı maģabbetden şarāb-ı
erġuvāndur bu

Cihānuñ ˘ömri yoķ ancaķ ģisāb u sāl-i
mehdür bu
Görüp źerrāt-ı dehrüñ ģālini ŝanma
tebehdür bu
Dime her bir ġubār olmış ki āyā ĥāk-i
rehdür bu
Fenā mülkinde çoķ tozlar ķoparmış
pādşehdür bu

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Eyledi Veysì seni sāķì-i dehr-i bì-vefā
Mest ü rüsvā-yı heves-ālūde-i cām-ı hevā Tahmis/5
Ĥāb-ı ġafletden başuñ ķaldırmayup ŝubģ
u mesā

Tahmis/5

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Ey Firāķì nice bir bāde-i ġaflet içelüm
Yüz ŝuyın cür˘a gibi ya nice ĥāke ŝaçalum
Gel ayaķ ķaldıralum dār-ı fenādan
ķaçalum
Tahmis/5
˘Amriyā ölmedin öñ göz yumuyuban
geçelüm
Dār-ı dünyāda ne var gūşe-i ˘uzletden
eyü

Zihì düşmen ki düşmendür bizümle māteķaddümden
Bu sözler ġayr-ı vāķi˘dür inanma ey yüzi
gülşen
Mu˘ìdì ĥāliŝ ü muĥliŝ ķuluñdur ĥod
bilürsin sen
Necātì dostdan cānın dirìġ eyler dimiş
düşmen
Yolında öldügüm va’llāhi bi’llāhi
yalandur bu

Libās idin bir imrūzı ŝaķın ġam çekme
ferdāya
Mu˘ìnì mesned olmazmış bu köhne ĥāne
dānāya
Firāķì tekyelenme ˘āķil iseñ dār-ı dünyāya
Nice abdāllar görmiş ĥarābe ĥānķāhdur
bu

Başlık: Taĥmìs-i Veysì
Efendi Ġazel-i Ŝāliģ
Efendi

Başlık: Taĥmìs-i
Firāķì Ġazel-i ˘Amrì

Başlık: Ġazel-i Necātì
Taĥmìs-i Mu˘ìdì
Mu'ìdì Dìvānı, s. 43031.
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Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

4a-b

Tahmis/5

Çekdi dil mülkine sulšān-ı belā ĥayl ü
ĥaşem
Yıķdı ŝıģģat kişverini leşker-i derd ü
sitem
Aldı Fevrì cümle cān iķlìmini ceyş-i elem
Ten ģiŝārın ser-te-ser virdi fenāya cünd-i
ġam

Cāna teˇśìr eyledi derd ü belā şimden
girü
Dār-ı ˘uķbādur baña dārü’ş-şifā şimden
girü
Gel šabìbüm itme şerbetle devā şimden
girü

4a

Fevrì

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Merd-i dānā-dil nažar ķılmaz cihāna
Raģmiyā
Bì-beķādur kārgāh-ı ˘āleme irer fenā
İşbu ma˘nìden dimişdür sālik-i rāh-ı Ĥudā Tahmis/5
Bir gün āgāh olmaduñ düş gibi geçdi māmeżā
Ŝāliģā ģālüñ n’olur yārı aña şimden girü

Sālik-i rāh-ı ģaķìķat ol dilā şimden girü
Çāk idüp zerrìn ķabāyı giy ˘abā şimden
girü
Meskenüñ olsa n’ola künc-i fenā şimden
Raģmì girü
Āĥir oldı ˘ömr çün geçdi hevā şimden
girü
N’eyleyin el virdügin dünyā baña
şimden girü

˘Ālì

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Eyledi ˘Ālì seni sāķì-i dehr-i bì-vefā
Mest ü rüsvā-yı heves-ālūde-i cām-ı hevā
Ĥāb-ı ġafletden başuñ ķaldırmayup ŝubģ
u mesā
Tahmis/5
Bir gün āgāh olmaduñ düş gibi geçdi māmeżā
Ŝāliģā ģālüñ n’olur yārı aña şimden girü

Bir gün āgāh olmaduñ düş gibi geçdi māmeżā
Ŝāliģā ģālüñ n’olur yārı aña şimden girü

DERGİSİ

Yaşum aķıtsam demidür her yaña
şimden girü
Müşkil olmışdur benümçün mācerā
şimden girü
Ķāmetüm bār-ı belā eyler dü-tā şimden
girü
Āĥir oldı ˘ömr çün geçdi hevā şimden
girü
N’eyleyin el virdügin dünyā baña
şimden girü

3b

ARAŞTIRMALARI

İtmesün devlet benümle merģabā
şimden girü
Āĥir oldı ˘ömr çün geçdi hevā şimden
girü
N’eyleyüm el virdügin dünyā baña
şimden girü

DİVAN EDEBİYATI

●
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Başlık: Taĥmìs-i Fevrì
Ġazel-i Zātì

Başlık: Taĥmìs-i
Raģmì Ġazel-i Ŝāliģ
Bu şiir, Bursalı Rahmì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i ˘Ālì
Efendi Ġazel-i Ŝāliģ
Efendi
Gelibolulu ālì Dìvānı, s.
395-96.

5a

Tahmis/6

Tahmis/5

Derde ˘āşıķ derdmendem n’eylerüm
Lāf ile bülbül gibi her dem yalan da˘vāyı
dermānı ben
ķo
Olmışam kühsār-ı ġam Ferhādı serCenābì Nār-ı şevķ ile gel ol pervāneveş pervāyı gerdānı ben
ķo
Āsitān-ı devletüñüñ cān ile ķurbānı ben
˘Aşķ bāzārına gir gel sūdı yoķ sevdāyı
Sen buyurmışsın ki yarın öldürürem anı
ķo
ben

Çeşmiyā şāh-ı ġamam eşküm sipāh āhum
˘alem
Kūsdur nālem ĥazìnem dildeki derd ü
elem
Ša˘n-ı a˘dādan gelür her laģža peyk-i pür- Tahmis/5
sitem
Ten ģiŝārın ser-te-ser virdi fenāya cünd-i
ġam
Rıĥlet it dār-ı beķāya Źātiyā şimden girü

Rıĥlet it dār-ı beķāya Źātiyā şimden girü

Servi ĥayrān eyleyen serv-i bülendüñdür
senüñ
Pāy-der-gil mübtelā-yı derdmendüñdür
senüñ
Hem Günāhì bir kemìne
müstemendüñdür senüñ
Ģayretì bì-çāre de bir derdmendüñdür
senüñ
Ķıl nažar aģvāline lušf eyle istiġnāyı ķo

Lāf urup bülbül gibi germiyyet-i da˘vāyı
ķo
Yan maģabbet şem˘ine pervāneveş
pervāyı ķo
Çār-sūy-ı ˘aşķa gel her sūdı yoķ sevdāyı
4b-5a Günāhì
ķo
Vaģdet isterseñ ferāġat eyle hūy [u] hāyı
ķo
Keśret-i dünyādan el çek ey göñül
ġavġāyı ķo

4a

Ĥaste-i ˘aşķum n’ola bulsam fenā
şimden girü
Künc-i rıĥletdür baña dārü’ş-şifā şimden
girü
Çeşmì Dostlar benden šabìb olsun cüdā şimden
girü
Zaĥmete girüp ˘ilāc itmeñ baña şimden
girü
Kim baña ölmekden özge yoķ devā
şimden girü

Zaĥmete girüp ˘ilāc itmeñ baña şimden
girü
Derdüme ölmekden özge yoķ devā
şimden girü

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Başlık: Taĥmìs-i
Muģāl-zāde Cenābì
Beg

Başlık: Taĥmìs-i
Günāhì Ġazel-i
Ģayretì

Başlık: [Taĥmìs-i
Çeşmì Ġazel-i Zātì]
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DERGİSİ

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Çün ehl-i šab˘ olur gerçi ki fenn-i şi˘rde
māhir
Kimi teşbìhdür kimi ĥayāle mu˘teber
žāhir
Tahmis/7
Kimisi vezn-i eş˘āra nižām-ı nažmadur
ķādir
Nižāmì gibi nažmında selāset isteyen şā˘ir
Celālüñ šarz-ı eş˘ārından aĥź itsün edā
semtin

Ġınā-yı ķalbdür benden süˇāl iden ġınā
semtin
Faķìrü’l-ģāldür sulšān olan šutsa recā
semtin
6b-7a Celālì
Nice biñ şāhiye sulšāniye virmez gedā
semtin
Dilā rāh-ı fenāya ˘azm it isterseñ beķā
semtin

6a

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Ben ķara yazulu umarken Celālì vaŝl-ı yār
Dürmek ister defter-i ˘ömrini ol ĥašš-ı ˘iźār
˘Āşıķuñ bu yolda anca yāra bir cān
Tahmis/7
borcı var
Cānına oldı Necātìnüñ ģavāle ˘aşķ-ı yār
Ey ecel sen de gelüp itme tekāżā bir yaña

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Nev-bahār erdi bezendi bāġ-ı ŝaģrā bir
yaña
Seyre iķdām itdiler ā˘lā vü ednā bir yaña
Çekmedi sensüz göñül ey serv-i bālā bir
yaña
Celālì
Cümle ˘ālem bir yaña bì-çāre tenhā bir
yaña
Cennet-i kūyuñ ķomazam olsa dünyā
bir yaña

Keśreti terk eyle vaģdet iste hūy [u] hāyı Gel bugün öldür Cenābì bendeñi ferdāyı
ķo
ķo
Hey dilā dünyādan el çek fāriġ ol
ġavġāyı ķo

DİVAN EDEBİYATI

Bir perì-rūdur Celālì nā-geh efsūn eyleyen
Bir ŝaçı Leylā durur adımı Mecnūn
eyleyen
Ol gözi āhū ġamıdur baġrumı ĥūn
Tahmis/5
eyleyen
Ey Necātì ˘ışķ ŝaģrāsını gül-gūn eyleyen
Bilmiş olasın ki eşk-i lāle-gūnumdur
benüm

●

Pādişāh-ı miģnetem dil rehnümūnumdur benüm
Derd-i ġam iki ģakìm-i źū-fünūnumdur
benüm
˘Ālemi ġarķ iden eşk-i lāle-gūnumdur
5b-6a Celālì
benüm
Ĥırmen-i māhı yaķan āh-ı derūnumdur
benüm
Çarĥ-ı ser-keş dostlar şimdi
zebūnumdur benüm
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Başlık: Taĥmìs-i
Celālì Çelebi vü
Ġazel-i Nižāmì
Manastırlı Celal
Dìvānı, s. 261-62.

Başlık: Taĥmìs-i
Celālì vü Ġazel-i
Necātì Beg
Manastırlı Celal
Dìvānı, s. 266-67.

Başlık: Taĥmìs-i
Celālì Çelebi vü
Ġazel-i Necātì Beg
Manastırlı Celal
Dìvānı, s. 265-66.

Başlık: Taĥmìs-i
Kelìm Bā-Ġazel-i
Fāˇiżì
Kelìm Dìvānı, s. 69-70.

Döner şevķ-i ruĥıyla çarĥ-ı nüh ešbāķ-ı
ser-geşte
O mihr-i ģüsne olmış ģāŝılı āfāķ ser-geşte
Kelìmāsā yatur ķūyında çoķ müştāķ serTahmis/5
geşte
Düşerler šurmayup ey Fāˇiżì ˘uşşāķ sergeşte
Mey-i ˘aşķıyla yāruñ oldılar şol deñlü
mestāne

˘Aceb mi derd-mendān-ı maģabbet gelse
efġāna
Çıķarsa hū çeküp feryād u zārın evc-i
Kelìm keyvāna
Ber-ā-berdür yanında āşinā vü şaĥŝ-ı bìgāne
Girer tevģìde eyler iltifāt āġyār-ı nādāna

8a

8b

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Başlık: Cülūs-ı
Sa˘ādet-i Meˇnūs
Sulšān-ı ˘Ālìşān İçün
Bu Müseddesüñ Her
Bendi İki Tārìĥ Olup
ve Her Bendüñ
İbtidāsından Ķaç
Tārìĥ Oldıġını İşāret
Olunmışdur Sene Biñ
On İki Olmaġın On
İki Tārìĥ Diñüldi

İdinsün nüh felekden ˘aķl-ı ˘āşir sellem ü
pāye
Bu on iki maķāmuñ seyrine bu çarĥ-ı
ma˘nāya
Mefā˘ìlün
Ķılup sulšān cülūs Hāşimì evreng-i a˘lāya Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Ġazāda cāndan idüp istinādı lušf-ı
/6
Mefā˘ìlün
Mevlāya
Sipāhı dāˇimā manŝūr ola ol şāhuñ a˘dāya
Şeh-i nev-rūz-ı ezhārıyla çekdükçe sipāh-ı
nev

Sa˘ādetle bugün burc-ı ˘adāletden ŝalup
pertev
Cülūs itdi o meh-rū salšanat mānend-i
māh-ı nev
Reh-i ˘adli šolup dāyim olur dād ehline
peyrev
Hāşimì
˘Aceb mi gitse nām-ı ˘adl-i Nūşervān ü
Keyĥüsrev
Bi-ģamdi’llāh geldi şimdi ˘ādil pādişāh-ı
nev
Serìr-i zer? cülūs-ı mülk-i zìbā cilvegāh-ı
nev

Başlık: Taĥmìs-i
Celālì Çelebi vü
Ġazel-i Sulšān
Süleymān Ĥān
Manastırlı Celal
Dìvānı, s. 264-65.

7b

Mef˘ūlü
Fā˘ilātün
Mef˘ūlü
Fā˘ilātün

Başdan başa Celālì fermān-ı ˘aşķı gördüm
Sìnem miśāli pür-ĥūn meydān-ı ˘aşķı
gördüm
Tahmis/5
˘Aķlum gibi perìşān dìvān-ı ˘aşķı gördüm
Göñlüm gibi ĥarābe eyvān-ı ˘aşķı gördüm
Mi˘mār olup Muģibbì anı ˘imāret itsem

İĥfāya ķādir olsam kūyuñ ziyāret itsem
Ķarşuñda ģāżır olsam ˘arż-ı velāyet
itsem
Şāfì cevābuñ alsam def˘-i ģarāret itsem
Celālì
Cānā derūn-ı derdüm bir bir ģikāyet
itsem
Hicrān şebinde ģālüm saña şikāyet
itsem

İrersin kenz-i lā-yüfnāya šut rāh-ı fenā
semtin
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9b

10b11a

˘Iyānì Ķan döküp çeşm-i kevākib māh-ı nev
Çelebi giysün siyāh
Çün šolundı āftāb-ı āsmān-ı intibāh

Yanmaķda sìne nār-ı ġam ile dil-figārla
Fürķatde geçdi rūz [u] şebüm āh [u] zār
ile
Muŝšafā
Vuŝlat müyesser olmadı ol gül-˘iźār ile
10a
Efendi
Yollarda ķaldı iki gözüm intižār ile
Cānum šolar ümìd-i dem-i vaŝl-ı yār ile
Açılsa cānumuñ ķapusı rūzgār ile

Sā˘ì

Benüm kim küşte-i rāh-ı ēalālet yā
Rasūla’llāh
İşüm şām [u] seģer cürm [ü] ĥıyānet yā
Rasūla’llāh
Ne var iģsānuña bende liyāķat yā
Rasūla’llāh
Ne bir gün sünnetüñ itdüm ri˘āyet yā
Rasūla’llāh
Eger lüšfuñdan itmezseñ şefā˘at yā
Rasūla’llāh
N’ola ģālüm benüm rūž-ı ķıyāmet yā
Rasūla’llāh

Dönüp bir kerre baķmaz ˘āşıķ-ı bì-ŝabr u
sāmāna

DİVAN EDEBİYATI

9a

●

N’eyledüñ n’eyledüñ ey çarĥ yine ķan
itdüñ
Yine bir māha bugün cevri firāvān itdüñ
Kelìm Yine ķaŝd-ı sitem-i nādire-sencān itdüñ
Gülşen-i ĥāšır-ı ehl-i dili vìrān itdüñ
Yine bir servi bugün ĥāk ile yeksān
itdüñ
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Tahmis/6

Mef˘ūlü
Müseddes Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
/5
Fā˘ilün

Müseddes Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
/6

Zìnet-efzā-yı cinān olsun cemāl-i enveri
Görsün envār-ı cebìn-i Ģażret-i
peyġamberi

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Šāķat dükendi ķalmadı ŝabr ķarārdan
İtme ģikāyet-i ġam-ı aġyārı yārdan
Gel Muŝšafā şikāyeti ķo rūzgārdan
Geçdüm hemìşe ģayret-efzā-yı deyden
Cānum šolar ümìd-i dem-i vaŝl-ı yār ile
Açılsa cānumuñ ķapusı rūzgār ile

Šavāf-ı Ka˘be-i kūyuñ iden Sā˘ì-i bìmāra
İrişmez menzil-i maķŝūda yüz biñ gezse
āvāre
Bitürmez ĥār ģurmā eylemez peydā
Tahmis/5
güher ĥāre
Meger bir ģāl ile mažhar düşe elšāf-ı sitāre
Ġarìb [ü] bì-kesem senden ˘ināyet yā
Rasūla’llāh
Bu ˘āŝì ümmete eyle şefā˘at yā Rasūla’llāh

Gel du˘ā eyle sözüñ buldı Kelìmā encām
Olsun ol ģūr-ŝıfat gülşen-i cennetde
maķām
Eylesün nāz ile Firdevs-i berìn içre ĥırām
Aġlamaķla açılur ŝanma o çeşm-i bādām
Bes ki nüh zevraķı ġarķ-ābe-i šūfān itdüñ

DERGİSİ

Başlık: ˘Iyānì Çelebi
Berā-yı Ķušbü’lVāŝılìn Merģūm u

Başlık: Tesdìs-i
Muŝšafā Efendi

Başlık: Merģūm Sā˘ì
Çelebi Der-medģ

Başlık: Taĥmìs-i
Kelìm
Kelìm Dìvānı, s. 71-72.

Āferìn olsun hezārān sen bütüñ naķķāşına
Siģr yazmışsın dilārānuñ göz ile ķaşına
Ķaŝd idüp cāźūlaruñ her demde Medģì
başına
Fā˘ilātün
Müseddes Fā˘ilātün
Ģasretüñle ölmesün raģm eyle gözi
Fā˘ilātün
/5
yaşına
Fā˘ilün
Şol ķara zülfüñ gibi ŝalındı cānum
boynuña
Yā beni al ķoynuña ya düşdi ķānum
boynuña

Ķollarum ŝalsam n’ola serv-i revānum
boynuña
Yā beni al ķoynuña ya düşdi ķanum
boynuña
Ģasretüm çoķdandur ey şūĥ-ı cihānum
boynuña
11bMedģì
Yazuġum alma gel ey rūģ-ı revānum
12a
boynuña
Şol ķara zülfüñ gibi ŝalındı cānum
boynuña
Yā beni al ķoynuña ya düşdi ķanum
boynuña

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilün

İlleri ĥandān ider devr-i felek giryān iken
Kalbümi ammā benüm maģzūn ider
şādān iken
Pāy-māl oldum Cinānìveş refì˘ü’ş-şān
iken
Tesdis/5
Āh kim ķaŝr-ı beden ma˘mūr u ābādan
iken
Ben yıķıldum ġayruñ ābād olduġından
baña ne
Ġam beni öldürdi il şād olduġından baña
ne

Ber-terìn olsun firāz-ı ˘arş-ı a˘lādan yeri
Ey ˘Iyānì olmış iken evliyānuñ serveri
Ol gül-i bāġ-ı kerāmet bu cihāndan gitdi
āh
Gülsitān-ı cennet-i ˘ulyāyı ķıldı cilvegāh

Ĥalķ-ı ˘ālem ġamdan āzād olduġından
baña ne
Yā esìr-i ķayd-ı bì-dād olduġından baña
ne
Herkesüñ mesrūr [u] şādān olduġından
baña ne
11a-b Cinānì
Kāˇinātuñ lušfa mu˘tād olduġından baña
ne
Ben yıķıldum ġayruñ ābād olduġından
baña ne
Ġam beni öldürdi il şād olduġından
baña ne

Döne döne kān-ı imkānı ararsa mihr ü
māh
Gevher-i źātı miśālin bulımaz bì-iştibāh
Ol gül-i bāġ-ı kerāmet bu cihāndan gitdi
āh
Gülsitān-ı cennet-i ˘ulyāyı ķıldı cilvegāh

Başlık: Merģūm
Medģì Efendi ElGeliboluvì
Raģmetu’llāh

Başlık: Merģūm
Cinānì Efendi
Raģmetu’llāh-i Te˘ālā
Cinānì Dìvānı, s. 33839.

Maġfūr Meģemmed
Dāġì Ķuddise
Sırrahü’l-˘Azìz
Fevtinde Dimişdür
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Dimem yā Rab beni bu dehr-i dūna
pādişā eyle
Serìr-i salšanatda ŝāģib-i tāc ü ķabā eyle
Murādum bu ki dergāhuñda bir kemter
gedā eyle
Vālihì
Dil ü cānı belā-yı derd-i ˘aşķa mübtelā
eyle
Göñül cāmını tek ˘āyìne-i ˘ālem-nümā
eyle
Muģìš-i źāt-ı bì-çūnuñla anı āşinā eyle

13b14a

Šab˘uñı gevher-i ˘irfāna ĥarìdār eyle
14a-b Dürrì Ķalbüñi maģzen-i gencìne-i esrār eyle
Nice bir ˘ār çeküp şöhreti bir kār eyle
Belki şöhretden eger ˘āķil iseñ ˘ār eyle

Başlık: Dürrì Efendi
Baģrì-zāde

Fe˘ilātün
Müseddes Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
/5
Fe˘ilün
Tā-be-key meş˘ale-i ĥāšıra-i ni˘met ü nāz
Tā-be-key miģnet ü renc ü emel ü šūl-ı
dırāz

Başlık: Vālihì Efendi

Başlık: Śānì Efendi

Başlık: ˘Ulvì Efendi
Ulvì Dìvānı, s. 175-76.

Bulup cem˘iyyet-i ĥāšır çü terk-i bezm-i
keśretden
Ŝafā taģŝìl ķıldı Vālihì ŝahbā-yı vaģdetden
Mefā˘ìlün
Cihānda görmedüm rāģat yirin teng
Müseddes Mefā˘ìlün
künc-i ˘uzletden
Mefā˘ìlün
/5
Ferāġāt iderin yā Rab bu fānì ˘izz [ü]
Mefā˘ìlün
devletden
Göñül cāmını tek ˘āyìne-i ˘ālem-nümā eyle
Muģìš-i źāt-ı bì-çūnuñla anı āşinā eyle

Fe˘ilātün
Müseddes
Mefā˘ilün
/5
Fe˘ilün

Śānì

Ĥāne-i ˘aşķı eyleyen nālān
Rām idüp rūģı eyledi yārān
Śāniyā eyle serviyi seyrān
Gözlerüñ yaşını idüp bārān
Ķoma bülbül ķoma fiġān eyle
˘Aşķı ˘ālemde dāstān eyle

Ķaddüñi lām idüp kemān eyle
Tìr-i ˘aşķa özüñ nişān eyle
Pes iki ˘ālemi bürrān eyle
Şānuña bu nişānı şān eyle
Ķoma bülbül ķoma fiġān eyle
˘Aşķı ˘ālemde dāstān eyle

13a-b

Fā˘ilātün
Müseddes Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
/5
Fā˘ilün

˘Ulvì

12b13a

DERGİSİ

˘Ulviyā destinde šutar lāle cām-ı ĥoşgüvār
Çeşm-i nergisde görinür dāˇim āśār-ı
ĥumār
Ŝuyı ķılmış cūy-ı dil-cū bezm-i gülşende
ķarār
Mušribāsā naġme eyler murġ-ı gūyā-yı
hezār
Hem nevā-yı ˘andelìb ü hem ŝadā-yı
bülbüle
Baġa gel ˘ayş ile söyler anda bülbül
bülbüle

ARAŞTIRMALARI

Ey göñül āl-i Nebìdür ķıl nažar her dem
güle
Berg-i sebz ü bār beñzer Ģaydar ile
Düldüle
Döndi nergis māha sünbül oldı burc-ı
sünbüle
Dehr ŝaldı ra˘dveş bād-ı gülistān ġulġule
Hem nevā-yı ˘andelìb ü hem ŝadā-yı
bülbüle
Baġa gel ˘ayş ile söyler anda bülbül
bülbüle

DİVAN EDEBİYATI
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Żarardur baķmasun ˘aşķ içre göñlüm ķìl Cefā vü cevrden çün çekmez el ol seng-dil
kāfir
ile ķāle
Taģammül eyle bir dem olma ol ešvārına
Rıżā
virsün
cefā-yı
yāre
andan
çıķmasun
Tesdis/5
16a-b Āzerì
nāžır
nāle
Anuñ
pūlād
iken
nerm
itmege
ķalbin
Belā-yı źillete ŝabr eylesün irmezse
Ĥudā ķādir
iķbāle

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Šab˘uña düşmezken aŝlā nā-sezālıķ
eyledüñ
Fā˘ilātün
Añmayup yār-ı ķadìmì bì-vefālıķ eyledüñ
Müseddes Fā˘ilātün
Ĥāl-i ĥūbān içre ĥaylì pür-cefālıķ eyledüñ
Fā˘ilātün
/5
Yād idüp Baĥşìyi ġayra āşinālıķ eyledüñ
Fā˘ilün
İtmedüñ ülfet dirìġā bülbül-i şeydā ile
˘Ahdimüz böyle degüldi sen gül-i ra˘nā ile

Göñlümi zülfüñ perìşān ideli sevdā ile
Baģś ider seyl-āb-ı eşküm šurmayup
deryā ile
Nice söyleşsem ˘aceb sen şūĥ-ı bì-pervā
ile
Baĥşì
İĥtilāš idüp maģaŝŝıl muttaŝıl ā˘dā ile
İtmedüñ ülfet dirìġā bülbül-i şeydā ile
˘Ahdimüz böyle degüldi sen gül-i ra˘nā
ile

15b16a

İlāhì evliyā-yı ĥāk-i pāk-i Kerbelā ģaķķı
Ebū Bekr ü ˘Ömer ˘Ośmān ˘Aliyy-i
Murtażā ģaķķı
Daĥı ĥatmü’r-rüsül Aģmed Muģammed
Mefā˘ìlün
Muŝšafā ģaķķı
Müseddes Mefā˘ìlün
Cenābìnüñ du˘āsın sen ķabūl it bu
Mefā˘ìlün
/5
du˘ā[yı]
Mefā˘ìlün
Ĥüdāyā Ģażret-i Paşa Murādı ber-murād
eyle
Vezārat ŝadrına server idüp sen ˘adl [ü]
dād eyle

Dürriyā ġayrı ķoyup eyleyesin Ģaķķa
niyāz
Lāyıķ oldur ki idüp dìde-i cān u dil ü bāz
Ne sipāhì ne beg ol şöhreti inkār eyle
Yüri dìvāne göñül ˘aķluña šìmār eyle

Kerìmā ol kerìmü’ź-źātuñ ˘ömrin berziyād eyle
Hemìşe devlet ile šāli˘-i bahtın güşād
eyle
˘Azìz-i Mıŝr idüp anı eģibbāsını şād eyle
15a-b Cenābì Ķamu ā˘dāsını ķaģr ile yā Rab nā-murād
eyle
Ĥüdāyā Ģażret-i Paşa Murādı bermurād eyle
Vezārat ŝadrına server idüp sen ˘adl [ü]
dād eyle

Ne sipāhì ne beg ol şöhreti inkār eyle
Yüri dìvāne göñül ˘aķluña šìmār eyle

Başlık: Mašla˘-ı Ģayālì
Beg Tesdìs-i Āzerì
Çelebi

Başlık: Merģūm Baĥşì
Efendi Raģimehu'llāh

Başlık: Cenābì Beg
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Ey göñül zümre-i ĥūbāna ģaķìķat itme
Yolına cān eridüp ˘arż-ı ŝadāķat itme
Meşrebince ģareket eyle sefāhat itme
Zeynì
Ģāŝılı pendümi gūş eyle seķāmet itme
Dime cānāneye aġyār ile ŝoģbet itme
Seni sevsin dir iseñ aña naŝìģat itme

1

Bu mısraın yeri boş bırakılmıştır.

Lušf eyle šabìbüm dil-i bìmārı unutma
Bu şeşder-i miģnetde ķalan zārı unutma
19a-b Bedì˘ì Āzürde ķoma bu dil-i efkārı unutma
Bu bende dirìne-i ġam-ı ĥārı unutma
Ey şeh dil-i bìmāruma tìmārı unutma

18b19a

DERGİSİ

Mef˘ūlü
Müseddes Mefā˘ìlü
Mefā˘ìlü
/5
Fe˘ūlün

Ben eyledigüñ lušf-ı firāvānı unutmam
Ölince du˘ā eylerüm iģsañı unutmam
Lušf eyleyüben dimiş idüñ anı unutmam
Ya˘ni ki Bedì˘ì-i śenā-ĥānı unutmam
Ey şeh dil-i bìmāruma tìmārı unutma

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün
Tesdis/5

Fe˘ilātün
Tesdis/11 Mefā˘ilün
Fe˘ilün

Ĥūblar olmaz ˘āķıbet-endìş
Düşüp ˘aşķına çekme gel teşvìş
Şerģ olunmaz ĥabāseti bularuñ
Pendüñi muģtaŝar ķıl Dervìş
Ey göñül pend işit ˘inād itme
Ķahpe vü ģìze i˘timād itme
Zeyniyā ˘ārif iseñ kendözüñi nāz idegör
Buluşup ˘ālemini gāhì ķayırmaz idegör
1
........
Müşterì ģaķlar iken gör anı iġmāz idegör
Dime cānāneye aġyār ile ŝoģbet itme
Seni sevsin dir iseñ aña naŝìģat itme

Fe˘ilātün
Müseddes
Mefā˘ilün
/5
Fe˘ilün

Ebr ü āh oldı āh kim zāˇil
Yolları oldı eşk olup sāˇil
Ķalmışam rāh-ı ġamda pā-dergil
˘Avniyā şimdi şimdi el-ģāŝıl
Yoķ mecālüm ki varam ol şāha
Benüm işüm ķalupdur Allāha

Bu pendi Āzerì eyler Ĥayālì gibi bir şā˘ir
İdüp dāyim naŝìģat diñ dil-i şūrìdeaģvāle
Şikāyet ķılma žulminden nažar ķıl ol ĥaš
Şikāyet ķılma žulminden nažar ķıl ol ĥaš u ģāle
Ki bitmez bu çemende ĥārsuz gül dāġsuz
u ģāle
lāle
Ki bitmez bu çemende ĥārsuz gül
dāġsuz lāle

DİVAN EDEBİYATI

Düşeli dil firāķ ile āha
Döndi ten bād öñince bir kāha
Āhum irişmez āh o dergāha
˘Avnì
Šāķatüm daĥı ķalmadı āha
Yoķ mecālüm ki varam ol şāha
Benüm işüm ķalupdur Allāha

●

Ĥūb-rūlarla ittiģād itme
Meylüñi anlara ziyād itme
Ķuluñam diyü her çepel-ĥìzüñ
17aDervìş
Dāyim emrine inķıyād itme
18b
Ey göñül pend işit ˘inād itme
Ķahpe vü ģìze i˘timād itme

16b17a
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Başlık: Bedì˘ì Efendi
El-Merģūm

Başlık: Tesdìs-i Zeynì
Efendi

Başlık: Tesdìs-i Pendnāme-i Dervìş

Başlık: ˘Avnì Efendi

Āzerìnüñ itdügi feryād u āh u vāh içün
Çarĥa āteşler ŝalan sūz-ı dil-i güm-rāh
içün
Mehbiš-i Rūģu’l-emìn [ü] şāh-ı ˘ālì-şān
[içün]
Šoġrı söyle ˘ālemi var eyleyen Allāh içün

Gerçi āyin-i vefā uymaz senüñ
mu˘tāduña
21a-b Āzerì Muttaŝıl resm-i cefā ammā ki düşmez
aduña
Ĥaste raģm eylemek bir kerre gelmez
yāduña

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fā˘ilātün
Müseddes Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
/5
Fā˘ilün

Ŝanma yanuñda ķalup eyledügüñ cevr ü
cefā
Ķala kār eylemeye āh-ı seģergāh saña
Bulasın bir dem ola her ne ki itdüñse baña Tesdis/6
Ne çekermiş göresin sen de Cinānì-i gedā
Cūybār eyle gözüm yaşını sen şimdi hele
Yüri ey serv yigitsin yüri yoluña gele

Mefā˘ìlün
Varup erbāb-ı devlet meclisinde
Müseddes Mefā˘ìlün
olma
Mefā˘ìlün
Maģaŝŝıl māsivānuñ minnetin çekme reˇìs /5
Mefā˘ìlün
olma
Der-i şāh [u] vezìre varma hergiz bir recā
itme
Murāduñ Ģaķdan iste māsivāya ilticā
itme

Ģaźer ķıl Feyżiyā ehl-i riyādan ķaç celìs
olma
Ŝaķın maģrem idinme ehremenlerle enìs
olma

Yıllarla ķuluñ olan emekdārı unutma

Gerçi ˘āşıķ geçinür çoķ bulunur her
güzele
Degme ger ˘āşıķ-ı ŝādıķ ŝanemā girmez
ele
Ne revādur ki uyup göz göre her
20bCinānì mübteźele
21a
Dem-be-dem tìr-i ġamuñ baġrumı
rişteyle dele
Cūybār eyle gözüm yaşını sen şimdi
hele
Yüri ey serv yigitsin yüri yoluña gele

Dilā aldanma dünyā mekrine ˘ömrüñ
hebā itme
˘İbādet eyle muģkem i˘tiķād it hìç riyā
itme
Ģüsām- Ĥüdānuñdur taŝarruf özüñe bilme ĥašā
19bitme
zāde
20b
Feyżì Saña şāh-ı cihān elde ŝunarsa merģabā
itme
Der-i şāh [u] vezìre varma hergiz bir
recā itme
Murāduñ Ģaķdan iste māsivāya ilticā
itme

Yıllarla ķuluñ olan emekdārı unutma

Başlık: Āzerì Çelebi

Başlık: Merģūm
Cinānì Efendi
Cinānì Dìvānı, s. 29294.

Başlık: Ģüsām-zāde
Feyżì Çelebi
Bu şiir, Hüsam-zāde
Feyzì Dìvānı’nda
yoktur.
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Sā˘ì

Meger bir gice meclis germ olup şevķ ile Bu Sā˘ì müstemendüñ olmadın āzürde
miģnetle
cānāna

Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5

Fe˘ilātün
Müseddes Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
/5
Fe˘ilün

Ġam-ı hicr ile bu Şeyĥì-i ża˘ìf ü bìmār
Pister-i ġamda zebūn oldı ider yoķ tìmār
Biz cefāsın çekerüz źevķini eyler aġyār
Bu mıdur ˘āşıķ-ı dil-ĥasteye ˘ādet ey yār
İltifātuñ degül evvelki gibi şeydāya
Duyalı sevdügümi başladuñ istiġnāya

Ŝalma ˘uşşāķuñı lušf eyle meded ferdāya
Dūstum cevri revā görme dil-i rüsvāya
Lušfuñı eyler iken ˘āşıķ-ı bì-pervāya
23a-b Şeyĥì
Şimdi lāyıķ mıdur itmek ŝanemā a˘dāya
İltifātuñ degül evvelki gibi şeydāya
Duyalı sevdügümi başladuñ istiġnāya

23b24a

Fe˘ilātün
Müseddes Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
/5
Fe˘ilün

Bir zamān hem-dem idüm mihr ü vefāñ
ile şehā
Görmiş idüm kerem-i himmetüñi
müstevfā
˘Ahd ü peymānı ŝımaķ şimdi ne oldı
˘acebā
Eyler olduñ bu Beyānì ķuluña istiġnā
İltifātuñ degül evvelki gibi şeydāya
Duyalı sevdügümi başladuñ istiġnāya

Nažaruñ vār idi bir nice zamān ednāya
Beni irgörmüş idüñ mertebe-i a˘lāya
Ķadd-i nālān ile olmışdum ezel hem22bBeyānì sāye
23a
Şimdi ben ĥāki neden böyle bıraķmaķ
pāya
İltifātuñ degül evvelki gibi şeydāya
Duyalı sevdügümi başladuñ istiġnāya

Sen mi öġretdüñ cefāyı ġamze-i bìdāduña
Ĥūb ta˘lìm eylemişsin āferìn üstāduña

DERGİSİ

Mef˘ūlü
Müseddes Mefā˘ìlün
Mef˘ūlü
/5
Mefā˘ìlün

Bì-güneh şemşìr çekmiş ˘āşıķ-ı nāşāduña
Sen mi öġretdüñ cefāyı ġamze-i bìdāduña
Ĥūb ta˘lìm eylemişsin āferìn üstāduña

DİVAN EDEBİYATI

Ģayfā gül-i ĥandānum hem-sāyeñi ĥār
itdüñ
Bülbül gibi efġānum derd ile hezār itdüñ
Bì-çāre Türābìyi naš˘-ı ġama zār itdüñ
Derdā ki raķìb ile sen seyr-i kenār itdüñ
Ben bendeñi dūr itdüñ āh uyduñ o bedĥūya
Şād eyledüñ aġyārı ŝaldum seni Allāha

●

Ya˘ķūbveş ey dil-ber ķaldı işüm eyvāha
Düşürdi zenaĥdānuñ dil Yūsufını çāha
Iżlāl ider aldanma ol ģāsid-i güm-rāha
22a-b Türābì Mažhar düşüre anı Mevlā beteri āha
Ben bendeñi dūr itdüñ āh uyduñ o bedĥūya
Şād eyledüñ aġyārı ŝaldum seni Allāha
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Başlık: Sā˘ì Beg

Başlık: Şeyĥì Çelebi

Başlık: Beyānì Efendi
Bu şiir, Beyānì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Türābì

25a

˘Ālì

Yine bir serv-i bālāya ķul oldum
iĥtiyārumla
Görünmez derde düşdüm dìde-i gevherniśārumla
Duyurdum rāz-ı pinģānum cihāna āh u
zārumla
˘Adüvv oldum deli dìvāne gibi yār-ı
ġārumla
Eger ģaşr olmaz isem ol ķıyāmet-ķad
nigārumla

Müyesser olmadı vuŝlat baña ol gül˘iźārumla
Ser-i kūyuñ gezerdüm her gice feryād u
zārumla
Ser-ā-ser ˘ālemi ġarķ itdüm eşk-i
cūybārumla
24b Lā-Edrì
Cüdā düşdüm dirìġā n’eyleyüm gün
yüzlü yārumla
Eger ģaşr olmaz isem ol ķıyāmet-ķad
nigārumla
Gezem maģşerde gögsüm dögerek sengi mezārumla

Fitìl-i dāġ irüp destārını bezm içre
rindāna
Eliyle lāleveş dāġ urdı cism-i zār-ı
˘uryāna
Düzerken penbe-i dāġum didüm ol şūĥı fettāna
Budur lāyıķ olan bezm-i cihānda ehl-i
iģsāna
Ki yaķduġı çerāġı üzre dāyim ola
pervāne

Başlık: Merģūm ˘Ālì
Efendi
Gelibolulu ālì Dìvānı, s.
424-25.

Gören rūyın o māhuñ māˇil olmaz ĥūr u
ġılmāna
Rıżāsın gözleyen baķmaz riyāż-ı ĥuld-ı
Rıżvāna
Başum ˘ibret-nümā olsun ķamu erbāb-ı
˘iŝyāna
Benüm bu ˘ahdüm ey ˘Ālì irişdür cümle
yārāna
Eger ģaşr olmaz isem ol ķıyāmet-ķad
nigārumla

Mefā˘ìlün
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
Mefā˘ìlün

Başlık: Ķāˇile Lā-Edrì

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Boyandı ķaraya göñlüm benüm bu dūd-ı
āhumdan
Dirìġā ayru düşdüm dostlar ol yüzi
māhumdan
Diyār-ı ġurbete düşdüm cüdāyum
Mefā˘ìlün
pādişāhumdan
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
Ölürsem ķabrüme gel ģālüm işit bir
Mefā˘ìlün
giyāhumdan
Eger ģaşr olmaz isem ol ķıyāmet-ķad
nigārumla
Gezem maģşerde gögsüm dögerek seng-i
mezārumla

Gelüp ġam-ĥānesin teşrìf iderdüñ ˘izz ü
rif˘atle
Diyeydüm ˘arż-ı ģāl idüp dil-i zārı
nezāketle
Derūnum yaķduñ ey meh sūziş-i mihr ü
maģabbetle
Budur lāyıķ olan bezm-i cihānda ehl-i
iģsāna
Ki yaķduġı çerāġı üzre dāyim ola pervāne
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Śānì

Nūşì

Tìġì

25b26a

26a-b

26b27a

Mefā˘ìlün
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Tesdis/5

Šabìbā eyledüm niyyet dil-i bìmār u
zārumda
Mecālüm ķalmayup Śānì gibi cism-i
nizārumda
Müyesser olıcaķ ölmek baña kūy-ı
nigārumda
Diyem bu beyti yārāna yazuñ seng-i
mezārumda
Eger ģaşr olmaz isem ol ķıyāmet-ķad
nigārumla
Gezem maģşerde sìnem dögerek seng-i
mezārumla
Bu Nūşì derdmendüñ ģāli ġāyet de
mükedderdür
Senüñ pā-mālüñ olmış kūyuñ içre ˘abd-i
aģķardur
Bilürsin ĥod gözi yaşı revān olmaķ
muķarrerdür
Gözi yollarda ķalmışdur efendi nice
demlerdür
Seni gözler dü-çeşm-i ĥūn-feşānum nice
demlerle
Gel ey nūr-ı baŝar merdümlik it demler
ķademlerle

Ölürsem zaĥm-ı tìġ-i ĥūn-feşān-ı
şeĥsuvārumla
Ten-i mecrūģumı yuñ āb-ı çeşm-i
cūybārumla
Ser-i kūyında defn eyleñ ki derd-i ˘aşķ-ı
yārumla
Diyem iģyā-yı emvāt olıcaķ feryād [u]
zārumla
Eger ģaşr olmaz isem ol ķıyāmet-ķad
nigārumla
Gezem maģşerde sìnem dögerek seng-i
mezārumla

Firāķuñ āteşi yaķdı derūnum derd ü
ġamlarla
Helāk olmaķ muķarrerdür ˘adüvlardan
sitemlerle
Maģaŝŝıl derd-i hicrānuñ yazılmaya
ķalemlerle
Ne var bir gün gelüp yād eyleseñ lušf [u]
keremlerle
Seni gözler dü-çeşm-i ĥūn-feşānum nice
demlerle
Gel ey nūr-ı baŝar merdümlik it demler
ķademlerle

Düşelden ayru sen Yūsuf-cemālümden Temāşā itmek içün Tìġi serv-ķadd [ü] dilcūyuñ
elemlerle
Šolanur cūy-ı eşki gibi her dem gülşen-i
Mükedder oldı ģālüm cevr ü iĥvān-ı
Tesdis/5
kūyuñ
sitemlerle
Ķoma Ya˘ķūb gibi Beytü'l-ģazende derd Meşāma irgürüp ey Yūsuf-ı gül-pìrehen
būyuñ
[ü] ġamlarla

DERGİSİ

Gezem maģşerde sìnem dögerek seng-i
mezārumla

ARAŞTIRMALARI

Gezem maģşerde sìnem dögerek seng-i
mezārumla

DİVAN EDEBİYATI

●
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Başlık: Tìġì Beg

Başlık: Nūşì Efendi
Raģimehu'llāh

Başlık: Śānì Çelebi

Fevrì

27b28a

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Tesdis/5

Ĥaste-dil alışmayup ol ġuŝŝa-i nā-gāh ile
Hem-dem oldum eşkle yoldaş oldum āh
Tesdis/6
[u] vāh ile
Rāh-ı hicrānı šutup birķaç nefer yoldaş ile

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fevriyem cānā baña evvel çoġ itdüñ
himmeti
Eyledüñ maģsūd-ı a˘dā ĥayli virdüñ
raġbeti
Döne döne itdüñ üftādeñle ˘ıyş u ˘işreti
Ķudretüm yoķ çekmege gördüm cefā-yı
ģasreti
Ben diyār-ı ġurbete gitdüm fiġān u āh ile
Göñlümi cānā saña ıŝmarladum Allāh ile

Bir dem idi hem-dem olmışdum begüm
sen şāh ile
İşigüñ ĥākin degişmezdüm serìr-i ĥāh
ile
˘Aşķ meşk eylerdi ġamzeñ bu dil-i āgāh
ile
Çünki vaŝluñdan beni dūr eyledüñ ikrāh
ile
Ben diyār-ı ġurbete gitdüm fiġān u āh ile
Göñlümi cānā saña ıŝmarladum Allāh
ile

Dergehüñde çünki hem-dem olmadum
28a-b Sālikì
sen māh ile
˘Ālemi šutsam yiridür nāle ile vāh ile

Fevrì

27a-b

Ġayriden geç bende ol gel pādişāh-ı
miģnete
Var erenler yolına ķatıl sipāh-ı miģnete
Terk-i cān it ķāˇil ol feryād u āh-ı miģnete
Tesdis/5
Gör nedür düşen hevā-yı şāh-ı rāh-ı
miģnete
Ben diyār-ı ġurbete gitdüm fiġān u āh ile
Göñlümi cānā saña ıŝmarladum Allāh ile

El-vedā˘ idüp şehā sen āfet-i dil-ĥāh ile
Hem-dem olup eşke yoldaş oldum āh u
vāh ile
Rāh-ı hicrānı šutup bir ķaç nefer yoldāş
ile
Göñlümüñ šıflın ķoyup sen āfet-i dilĥāh ile
Ben diyār-ı ġurbete gitdüm fiġān u āh ile
Göñlümi cānā saña ıŝmarladum Allāh
ile

Demidür çeşm-i cānı rūşen ide gün gibi
Ŝafā vir dìde-i ġam-dìdeme lušf u
rūyuñ
keremlerle
Seni gözler dü-çeşm-i ĥūn-feşānum nice Seni gözler dü-çeşm-i ĥūn-feşānum nice
demlerle
demlerle
Gel ey nūr-ı baŝar merdümlik it demler Gel ey nūr-ı baŝar merdümlük it demler
ķademlerle
ķademlerle

Başlık: Sālikì Merģūm

Başlık: [Fevrì]

Başlık: Fevrì Efendi
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ARAŞTIRMALARI

Gülmedüm bir laģža şāhum šāli˘-i bedĥāh ile
Hem-dem olup ġuŝŝaya ˘aşķuñ gibi
hem-rāh ile
Ben diyār-ı ġurbete gitdüm fiġān u āh ile
Göñlümi cānā saña ıŝmarladum Allāh
ile

DİVAN EDEBİYATI

Düşmenüñ gūş itdürüp biñ dürlü ķìl [ü]
ķālini
Döymedüm ŝandum belā vü hicre
vaŝluñ bālini
Dūd-ı āhumdan giyüp ol dem melāmet
şālını
Şeyĥì
Ģayderì olup ķoyup yanuñda dil
abdālını
Ben diyār-ı ġurbete gitdüm fiġān u āh ile
Göñlümi cānā saña ıŝmarladum Allāh
ile

●

29b30a

Āzerì

Tesdis/4

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5

Baģrveş ey dil hevā-yı ˘aşķ ile cūş eyleme
Çaķ bu resme kendüñi aldurma bì-hūş
eyleme
Feyżinüñ ģaķķında a˘dā sözlerin gūş
eyleme
Tesdis/5
Va˘de-i vaŝl eyledüñ ˘ahdüñ ferāmūş
eyleme
Ben diyār-ı ġurbete gitdüm fiġān u āh ile
Göñlümi cānā saña ıŝmarladum Allāh ile

Çün revā gördüñ dil-i Şeyĥe belā-yı
fürķati
Ŝabra šāķat ķalmadı nā-çār itdüm hicreti
İĥtiyār itdüm ġam-ı hicr ü ˘aźāb-ı rıĥleti
Kūy-ı dil-cūyuñda terk idüp dil-i pürģayreti
Ben diyār-ı ġurbete gitdüm fiġān u āh ile
Göñlümi cānā saña ıŝmarladum Allāh ile

Göñlümüñ šıflın ķoyup sen āfet-i dil-ĥāh
ile
Ben diyār-ı ġurbete gitdüm fiġān u āh ile
Göñlümi cānā saña ıŝmarladum Allāh ile

DERGİSİ

İnansa Āzerì ehl-i niyāza i˘timād itse
Göñüller ŝayd iden yārüñ ŝaçı miskìn
Cefālar itmese ˘uşşākı iģsān ile yād itse
kemend olsa
İki gìsūları cāna biraz zencìr-i bend olsa Vefā resmin çıķarsa ˘āleme lušf ile ad itse

El-vedā˘ ķılsam ˘aceb mi ben gedāsın şāh
ile
Eglenür dil ģasret-i rūyuñla mihr ü māh
ile
Ģüsām- Eyledüm terk-i vašan sevdā-yı ˘izz ü cāh
ile
zāde
29a
Feyżì Ŝaġ esen ķal dostum sen bu dil-i gümrāh [ile]
Ben diyār-ı ġurbete gitdüm fiġān u āh ile
Göñlümi cānā saña ıŝmarladum Allāh
ile

28b29a

442

Başlık: Āzerì

Başlık: Nažìre-i
Ģüsām Efendi-zāde
Feyżì Çelebi
Sellemehu’llāh
Hüsam-zāde Feyzì
Dìvānı, s. 133.

Başlık: Nažìre-i Şeyĥì
Çelebi Sellemehu’llāh

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Der-i dildārda aŝlā ģasūd-ı seg ulumasa
O meh her geh du˘ām alsa keremdür
āhum almasa
Viŝāle geldigüm dem vāŝıl olsam dūra
ŝalmasa
Tesdis/5
Dem-ā-dem kām alsam va˘deler Ķavzì
umulmasa
Ķabūlì māh-rūlarda viŝāle va˘de olmasa
Dem-i vaŝl-ı dilārā her dem ü her māh sāl
olsa
Cinānì derd-i ˘ışķ-ı yār ile gördükde
efġānum
Teraģģum ķıldılar aģvālüme ser-cümle
yārānum
Leb-i dil-ber ġamıyla acımışdur gerçi kim
cānum
Tesdis/5
Yeñilmez yine ammā bu dil-i şeydā vü
nālānum
Ĥalāŝ olmaķ ne mümkin bir göñül kim
mübtelā olsa
Alınmaz ˘aşķ elinden iki ˘ālem bir yaña
olsa

Dilā meyl itdügüñ bir dil-rübā-yı bì-vefā
olsa
Vefāsı illere cevr ü cefāsı hep saña olsa
Ġam-ı bālā-yı ķaddi başuña dāˇim belā
olsa
30bCinānì Ferāġat ķābil olmaz her ne deñlü pür31a
cefā olsa
Ĥalāŝ olmaķ ne mümkin bir göñül kim
mübtelā olsa
Alınmaz ˘aşķ elinden iki ˘ālem bir yaña
olsa

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Dilārā diller alsa mālik-i mülk-i delāl
olsa
˘Adüvv ālām ile ālūde-i derd ü melāl
olsa
Murād-ı dil ģuŝūle gelmege arada dāl
olsa
30a-b Ķavzì
Meˇāl-i her kelām el-ģāŝıl aģvālüñ süˇāl
olsa
Dil alsa gördügüñ demde dilārāda
kemāl olsa
Murāduñ añlasa ˘ālemde dildār ehl-i ģāl
olsa

Getürse šūši-i šab˘-maķāle la˘li ķand olsa Hezārān nüktelerle ĥāšır-ı maģzūnı şād
itse
Dil alsa dil-rübālıķ itse dāyim dilSöz añlasa güzel ķaddi gibi šab˘ı bülend
pesend olsa
Söz añlasa güzel ķaddi gibi šab˘ı bülend olsa
Peder māder ġamın çekmez bize bir şeholsa
Peder māder ġamın çekmez bize bir şeh- levend olsa
levend olsa

Başlık: Cinānì
Raģmetu’llāh
Cinānì Dìvānı, s. 28485.

Başlık: [Ķavzì]
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Başlık: Dānişì
Bu şiir, Dānişì
Dìvānı’nda yoktur.

Nažar ķıl Dānişìye raģm [ü] şefķat eyle
sulšānum
Yiter cevr eyledüñ vaŝluñ ˘ināyet eyle
sulšānum
Ne deñlü zaģmet ise terk-i ģiddet eyle
sulšānum
Ne var şimden girü lušf u mürüvvet eyle
sulšānum

Beni lāyıķ mı aġlatmaķ senüñ giryānuñ
oldumsa
Cefā itmek ne lāzım bì-ser ü sāmānuñ
32a-b Dānişì oldumsa
Ne cürm itdüm esìr-i kākül-i fettānuñ
oldumsa
Ĥašā itdüm mi yoĥsa bende-i fermānuñ
oldumsa

Mefā˘ìlün
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
Mefā˘ìlün

Başlık: Ģüsāmì
Efendi Raģmetu’llāh-i
˘Aleyh

Ģüsāmì yāre bu ma˘nā olupdur gün gibi
rūşen
Fedādur bezm-i ġamda gerçi kim yolında
cān u ten
Nevādan başlayup āġāz idicek nāleye
Mefā˘ìlün
ney-zen
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
İçüp cām-ı sürūr-encāmı dāˇim dest-i
/5
Mefā˘ìlün
sāķìden
Şarāb-ı ˘aşķ ile ˘āşıķdan evvel kendü mest
olsa
Maģabbet ķadrini bilse güzel ˘āşıķ-perest
olsa

Felekden üstün olsa ķadri ammā zìr-i
dest olsa
Yüzi gün gibi ā˘lā sāyeāsā göñli pest olsa
Gözi maĥmūr cām-ı cür˘a-i bezm-i elest
31bĢüsāmì olsa
32a
Maģaŝŝıl şìşe-i teklìf ortada şikest olsa
Şarāb-ı ˘aşķ ile ˘āşıķdan evvel kendü
mest olsa
Maģabbet ķadrini bilse güzel ˘āşıķperest olsa

DERGİSİ

Başlık: Raģmì Efendi
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh
Bu şiir, Bursalı Rahmì
Dìvānı’nda yoktur.

ARAŞTIRMALARI

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

DİVAN EDEBİYATI

Ġam-ı ˘aşķı n’ola fehm itmeyüp ša˘n itse
her cāhil
Melāģat šaşı biñ yirden gelürse yüz
çevürmez dil
Olupdur cām-ı şevķ-i ˘aşķ ile çün mest-i
lā-ya˘ķıl
Tesdis/6
Raģìmì çünki teˇśìr eylemez terk-i naŝìģat
ķıl
Ĥalāŝ olmaķ ne mümkin bir göñül kim
mübtelā olsa
Alınmaz ˘aşķ elinden iki ˘ālem bir yaña
olsa

●

Eger ˘āşıķ olan bu berr ü baģra pādişāh
olsa
Hevā-yı salšanat itmez şeh-i ˘aşķa gedā
olsa
˘Aceb mi bendeñüzden bu göñül her
dem cüdā olsa
31a-b Raģmì
Olur bì-gāne ĥalķa ˘aşķa her kim āşinā
olsa
Ĥalāŝ olmaķ ne mümkin bir göñül kim
mübtelā olsa
Alınmaz ˘aşķ elinden iki ˘ālem bir yaña
olsa

444

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü

Gūş olur ise bir nefes ü āh u zāruma
Şāyed ki raģm ideydi dil-i bì-ķarāruma

34a-b Lā-Edrì ˘Azm itdi dil ġam ile diyār-ı melāmete

Tesdis/5

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Fevrì

Dimiş o meh ki öldi çü Selmān-ı bì-nevā
Vardum mezārına didüm ehlen ve
merģabā
Ĥākinden irdi sem˘ime bir sūz-ı pür-ŝadā Tesdis/5
Gūş eyledüm fiġānlar ile dirdi dāˇimā
Vā ģasretā ki irmedüm ol serv-ķāmete
Vā fürķatā ki ķaldı bu ģasret ķıyāmete

Başlık: Lā-Edrì Ķāˇile

Başlık: Taĥmìs-i
Selmān

Başlık: Fevrì

Fevrì çün öldi hicrüñ ile cān niśār idüp
Bir gün mezārı yanına vardum güźār
idüp
Bir nāle irdi ķulaġuma intižār idüp
Gūş itdüm añladum dir idi āh u zār idüp
Vā ģasretā ki irmedüm ol serv-ķāmete
Vā fürķatā ki ķaldı bu ģasret ķıyāmete

Atdı cefā eli beni mülk-i melāmete
İrmek müyesser ola mı ol şūĥ āfete
Ŝaldı felek firāķ ile fülk-i felākete
33b Selmān
Bād-ı belā çıķarmadı sūy-ı selāmete
Vā ģasretā ki irmedüm ol serv-ķāmete
Vā fürķatā ki ķaldı bu ģasret ķıyāmete

33a34a

Başlık: Ferìdì

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Gitdüm ġam-ı nigār ile kūy-ı melāmete
Oldum esìr-i cevr ü cefā vü nedāmete
Düşdüm firāķ-ı ģasret-i derd ü seķāmete
˘Ömr āĥir oldı çıķmadum ayruķ
selāmete
Vā ģasretā ki irmedüm ol serv-ķāmete
Vā fürķatā ki ķaldı bu ģasret ķıyāmete

32b33a

Ferìdì bendeñi tìġ-i cefā ile şehìd itseñ
Ģayāl-i mū-miyānuñla vücūduñ nā-bedìd
itseñ
Sürüp el-ģāŝıl anı āsitānuñdan ba˘ìd itseñ
Mefā˘ìlün
Viŝālüñden şehā ben bendeñi ger nā-ümìd Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
itseñ
Mefā˘ìlün
Ser-i kūyuñdan ayrılmam felek bir yaña
ŝalmazsa
Yoluñda ölmedür ķaŝdum eger Ģaķ
cānum almazsa

Tesdis/7

Beni tìġ-i ecel birle ķażā cellādı çalmazsa
Yaĥud ġavvāŝ-ı dil varup ˘adem baģrına
šalmazsa
Nuķūd-ı ˘ömrümüz ger kìse-i tenden
boşalmazsa
Ferìdì Seni terk eylemem yoķdur vücūdum
daĥı ķalmazsa
Ser-i kūyuñdan ayrılmam felek bir yaña
ŝalmazsa
Yoluñda ölmedür ķaŝdum eger Ģaķ
cānum almazsa

Günahkāruñ mı oldum ˘āşıķ-ı nālānuñ Günahkāruñ mı oldum ˘āşıķ-ı nālānuñ
oldumsa
oldumsa
Eger ki kāfir olmadum ķuluñ ķurbānuñ Eger ki kāfir olmadum ķuluñ ķurbānuñ
oldumsa
oldumsa
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Baŝup o şāh külbe-i aģzānuma ķadem
Ŝundı elüme sāġar-ı sìm ile cām-ı Cem
Nūş eyleyince ķalmadı ĥāšırda hìç elem
˘Ālemde Vālihì baña şimden girü ne ġam
Minnet Ĥudāya irmişem ol serv-ķāmete
Şükrüm budur ki ķalmadı ģasret
ķıyāmete

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Müseddes Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
/5
Fā˘ilün

34b35a

Derd ü belā vü miģnet ü ġam yetdi
ġāyete
Hicr āĥir oldı fürķat irişdi nihāyete
Tebdìl olundı kevkeb-i baĥtum sa˘ādete
35a-b Vālihì Gird-āb-ı ġuŝŝadan yine çıķdum
selāmete
Minnet Ĥudāya irmişem ol serv-ķāmete
Şükrüm budur ki ķalmadı ģasret
ķıyāmete

Cānın Süˇāli yoluña cānā niśār idüp
Terk-i vücūd ķıldı ˘adem iĥtiyār idüp
Ĥāk-i mezārı yanına vardum güźār idüp
Tesdis/7
Her bir giyāh bir dil ü hem nā-mezār idüp
Vā ģasretā ki irmedüm ol serv-ķāmete
Vā fürķatā ki ķaldı bu ģasret ķıyāmete

Tesdis/7

Düşdüm hevā-yı ˘aşķ ile ey dil melāmete
Derd ü belā vü miģnet ü derd ü
ģaźāmete
Ģayfā ki yine āĥiri irdüm seķāmete
Süˇālì
˘Ömrüñ ŝoñ ucı çıķmadum ayruķ
selāmete
Vā ģasretā ki irmedüm ol serv-ķāmete
Vā fürķatā ki ķaldı bu ģasret ķıyāmete

Vaŝl olmadın ölürsem eger ol nigāruma
Ķanlu yaşumla naķş ola seng-i mezāruma
Vā ģasretā ki irmedüm ol serv-ķāmete
Vā fürķatā ki ķaldı bu ģasret ķıyāmete

DERGİSİ

34a

Uġradı mihr ü miģnet ü derd ü
seķāmete
Düşdüm firāķ-ı yār ile baģr-ı nedāmete
Ģayfā müyesser olmadı çıķmaķ
selāmete
Vā ģasretā ki irmedüm ol serv-ķāmete
Vā fürķatā ki ķaldı bu ģasret ķıyāmete

DİVAN EDEBİYATI

˘Ömrüm dükendi ben daĥı hicr ile
mübtelā
Baģr-ı viŝāle olımadum gitdüm āşinā
İrdi ecel ki ala beni çıķa bir yaña
Ol dem hemān dilüme bu geldi merģabā
Vā ģasretā ki irmedüm ol serv-ķāmete
Vā fürķatā ki ķaldı bu ģasret ķıyāmete

●

Yol bulmadum dirìġ diyār-ı selāmete
Gitdüm żarūri hicr ile rāh-ı melāmete
Dil bu ümìd ile ki irem bāġ-ı vuŝlata
Vaģìdì
Ģayfā ki irdi ˘ömr-i ˘azìzüm nihāyete
Vā ģasretā ki irmedüm ol serv-ķāmete
Vā fürķatā ki ķaldı bu ģasret ķıyāmete
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Başlık: Vālihì Efendi
Raģimehu'llāh

Başlık: Süˇālì
Raģimehu'llāh

Başlık: Vaģìdì Çelebi

36b37a

Āsitān-ı yārdan şol kimseler kim dūr olur
Māˇil olup bāġ-ı ˘ālemde o serv-ķāmete Yıldızı düşkün ġarìb ü bì-kes ü mehcūr
Fā˘ilātün
Vāŝıl iken sāye-i vuŝlatda ˘izz ü rif˘ate
olur
Müseddes Fā˘ilātün
Sipāhì Źerre deñlü cānum itmezken taģammül Mübtelā-yı ˘aşķ olanlar ŝanma kim mesrūr
Fā˘ilātün
/5
fürķate
olur
Fā˘ilün
N’eyleyüm virdüm rıżā taķdìr-i Rabb-i Ey Sipāhì pister-i hicrānda ġam-rencūr
˘izzete
olur

Başlık: Sipāhì

Başlık: Ġazālì Güft

Cām-ı ġamda her seģerde göñlümüz
maĥmūr olur
Cānumuz medĥūş u ġamdan ˘aķlumuz
hem dūr olur
Ben ĥayāl itmem ki kimse ben gibi
mehcūr olur
Ey Ġazālì göñlümüz bilmem ķaçan
mesrūr olur
Yoķ ˘inān-ı iĥtiyārum n’eyleyüm kim
rāģata
Düşmesün kāfir daĥi ķıblem diyār-ı
ġurbete

Ey dirìġā el irişmez ol perìye vuŝlata
Dostlar ģālüm ŝorarsa kim döyer bu
fürķate
Ten doyarsa doymaya cān bu ġam u bu
36a-b Ġazālì ģasrete
Ya vücūd-ı nāz-perver ola cānum ˘izzete
Yoķ ˘inān-ı iĥtiyārum n’eyleyüm kim
rāģata
Düşmesün kāfir daĥi ķıblem diyār-ı
ġurbete

Fā˘ilātün
Müseddes Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
/5
Fā˘ilün

Başlık: Taĥmìs-i
Dervìş

Ŝanmañuz her kim esìr-i hicr olan mesrūr
olur
Dem-be-dem maģzūn u zār u ĥaste vü
rencūr olur
Dūr olan gözden meśeldür kim göñülden
Fā˘ilātün
dūr olur
Müseddes Fā˘ilātün
Vāy Dervìş aña kim dildārdan mehcūr
Fā˘ilātün
/5
olur
Fā˘ilün
Hey meded mu˘tād iken nāz u na˘ìm-i
vuŝlata
Ŝad hezārān ģayf kim düşdüm belā-yı
fürķate

Āh kim bir dem süvār olup semend-i
rif˘ata
Öldürürken šāˇir-i maķŝūdı bāz-ı
himmete
Dem-be-dem meşġūl iken ˘ıyş u ŝafā vü
˘işrete
35bDervìş
Ķurbet-i sulšānı tebdìl itdüm āĥir
36a
ġurbete
Hey meded mu˘tād iken nāz u na˘ìm-i
vuŝlata
Ŝad hezārān ģayf kim düşdüm belā-yı
fürķate
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38b

Tesdìs /5

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Šoġup ol mihr-i nūr-efzā hüveydā oldı
gitdükçe
Nehrì
Münevver oldı ˘ālemler temāşā oldı
gitdükçe

38a

Cemāl-i pāküñüñ müştāķıyam Nehrì
ķarārum yoķ
Benüm iki cihānda çünki andan ġayrı
yārüm [yoķ]

Ümìdüñ cāmesin ˘Azmì ķatı teng eyleyüp
ķaŝma
Atup tìr-i murādātı nişāne yayuñı yaŝma
Ķılıcuñ çünki mihmānum diyü al dìvana
Mefā˘ìlün
aŝma
Müseddes Mefā˘ìlün
Manāŝıb isteyü kimse ķapusına ayaķ
Mefā˘ìlün
/5
baŝma
Mefā˘ìlün
Ne dervìş ne zāhidden ne mìr ü şāhdan
iste
Yüri yoķdan seni var eyleyen Allāhdan
iste

Dilā her ne ümìd isterseñ ol dergāhdan
iste
Dimezler saña var bir mürşid-i gümrāhdan iste
Ne baĥt-ı šāli˘-i bedden ne mihr ü
māhdan iste
˘Azmì
Ne şeyĥ-i şöhret-āyìn ol ne ehl-i cāhdan
iste
Ne dervìş ne zāhidden ne mìr ü şāhdan
iste
Yüri yoķdan seni var eyleyen Allāhdan
iste

Hem-dem iken āh kim źevķ ü ŝafā-yı
vuŝlata
Eyledüm terk-i vašan düşdüm diyār-ı
ġurbete

DERGİSİ

37b38a

Hem-dem iken āh kim źevķ ü ŝafā-yı
vuŝlata
Eyledüm terk-i vašan düşdüm diyār-ı
ġurbete

DİVAN EDEBİYATI

Ne isterseñ dil ü cāndan Ĥudāya ˘arż-ı
ģācāt it
Kelìmāsā çıķup Šūra niyāz üzre münācāt
it
Tevekkül dāmenin elden ķoma kesb ü
Mefā˘ìlün
kemālāt it
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
Cenāb-ı Ģaķķa yüz šut ˘Abdiyā dāˇim
Mefā˘ìlün
˘ibādet it
Ne ŝūfìden ne ˘ālimden ne mìr ü şāhdan
iste
Yüri yoķdan seni var eyleyen Allāhdan
iste

●

Ne necm ü āftāb ü ne sipihr ü māhdan
iste
Ne yār u ne eģibbā vü ne ĥod hemrāhdan iste
Ne ey dil ģācetüñ her nākes ü gümrāhdan iste
˘Abdì
Ger isterseñ murāduñ ol yüce
dergāhdan iste
Ne ŝūfìden ne ˘ālimden ne mìr ü şāhdan
iste
Yüri yoķdan seni var eyleyen Allāhdan
iste
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Başlık: Nehrì

Başlık: ˘Azmì Efendi

Başlık: ˘Abdì

Yaşum ĥāk olur ol mihr ü cihānārāyı
añduķça
Tenüm ĥāk olur anuñla olan ārāmı
añduķça
Gözüm ķan aġlar ol mehle sürilen kāmı
añduķça
Lem˘ì
Olur cān mest ü ol cām-ı leb-i fercāmı
añduķça
Gider ˘aķlum başumdan ol geçen
eyyāmı añduķça
O mehle sürdügüm cām-ı sürūr-eyyāmı
añduķça

İtdi o melek-ŝūret bugün beni dìvāne
Zencìre-i zülfiyle bend oldı bu dìvāne
˘Arż itmege ģālümi geldüm idi sulšāna
Yüz virmedüñ ey şāhum atduñ beni
Fedāyì yabana
Ģasretle benüm cānum yandı nice bir
yana
Yā Rab nice dem bilmem sen serv-i
ĥırāmāna

39a

39b

Bu sevdādan dil-i ˘uşşāķ şeydā oldı
gitdükçe
Benüm ˘aynum yolında aķdı deryā oldı
gitdükçe
Yetişdi nev-civānum serv-i bālā oldı
gitdükçe
Açıldı gül gibi ol ġonce ra˘nā oldı
gitdükçe

Mef˘ūlü
Mefā˘ìlün
Mef˘ūlü
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
Mefā˘ìlün

Yoluña Fedāyì dir ķurbān olayum cānum
Key ŝanma ŝaķın şāhum boynuña ola
ķanum
Raģm itmedüñ ey devrān ol Yūsuf-ı
Ken˘ānum
Tesdìs /5
Taķdìr-i ezel itmiş yoķ çāre vü dermānum
Ģasretle benüm cānum yandı nice bir
yana
Yā Rab nice dem bilmem sen serv-i
ĥırāmāna

Benüm göñlüm
cānumuñ ārāmı
˘Abdu’llāh
Revā mı ģāl-i zārumdan benüm
olmayasın āgāh
Senüñ źikrüñledür zinde hemìşe Lem˘i-i
güm-rāh
Senüñ aģvālüñ añmaķdan bu göñlüm
ģažž ider va’llāh
Gider ˘aķlum başumdan ol geçen eyyāmı
añduķça
O mehle sürdügüm cām-ı sürūr-eyyāmı
añduķça

Belākeş ˘āşıķam elden benüm źerreveş
˘ārum yoķ
Mükerrer vaŝf-ı cānānı oķursam
iĥtiyār[um] yoķ
Yetişdi nev-civānum serv-i bālā oldı
gitdükçe
Açıldı gül gibi ol ġonce ra˘nā oldı
gitdükçe

Başlık: Tesdìs-i
Fedāyì Beg
Bu şiir, Fedāyì Bey
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Müseddes-i
Lem˘ì Raģimehu'llāh
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Ve’lleźìne cāhidū aķvālin itdüm istinād
Ģasbüna’llāh sırrına ķalbümde buldum
inķıyād
Ey Enìsì her ne gelse rāżıyam itmem ˘inād
Tesdìs /5
Her seģer dārü’ş-şifā-yı ˘aşķa varmaķdan
murād
İsterin Ģaķ ĥaste-dil ˘uşşāķa cānānuñ vire
Umarın derdin viren Allāh dermānuñ vire

Gel Edāyì ķılagör tevbeye cāndan āġāz
Āb-ı ġufrān dil āyìnesine gerd ķomaz
Tevbeden nāle-i şebĥìze de olsañ demsāz
Tesdìs /5
˘Arif iseñ olagör dil-ber ile maģrem-i rāz
Yār açılsa biraz bāde-i nāb olsa bize
Gelse sāķì sebeb-i ref˘-i ģicāb olsa bize

Herkese fa˘˘āl-i mušlaķ rāģat-ı cānuñ
vire
˘Ārife ˘irfān u ehl-i źevķe vicdānuñ vire
Ehl-i cāha ˘izz ü şevket ŝadr-ı dìvānuñ
vire
Müstaķìmü’l-ķalb idüp genc-šab˘a
iź˘ānuñ vire
İsterin Ģaķ ĥaste-dil ˘uşşāķa cānānuñ
vire
Umarın derdin viren Allāh dermānuñ
vire

Enìsì

İrse gül mevsimi mecmū˘a kitāb olsa
bize
Gül ü mül olsa şarāb olsa kebāb olsa
bize
Edāyì Mümtezic ģikmet ile āteş ü āb olsa bize
Ŝoģbet-i dil-ber içün nuķl-i rebāb olsa
bize
Yār açılsa biraz bāde-i nāb olsa bize
Gelse sāķì sebeb-i ref˘-i ģicāb olsa bize

40a

40b

Fevrì

40a

DERGİSİ

Derd ü hicrān Fevriyi şol deñlü itdi ĥasteģāl
Kim gelüp gördükde aģvāl šabìb-i ĥoşģiŝāl
Šutdı nabžın gördi kim kendü ˘ilāc itmek Tesdìs /5
muģāl
Ģaķķa tevfìż itdi ģālin ol büt-i şìrìn-dehān
İsterin Ģaķ ĥaste-dil ˘uşşāķa cānānuñ vire
Umarın derdin viren Allāh dermānuñ vire

ARAŞTIRMALARI

Teñri her şaģŝa temennā-yı dil ü cānuñ
vire
Kāfire İslām ehl-i dìne ìmānuñ vire
Şeyĥ ü ŝūfìye cinān u ģūr [u] Rıēvānuñ
vire
Mālike mülkin ġarìbe künc-i vìrānuñ
vire
İsterin Ģaķ ĥaste-dil ˘uşşāķa cānānuñ
vire
Umarın derdin viren Allāh dermānuñ
vire

DİVAN EDEBİYATI

●
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Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Başlık: Mašla˘-ı
Ģażret-i Şeyĥü'lİslām Yaģyā Efendi
Sellemehu’llāh
Tesdìs-i Edāyì Receb
Efendi

Başlık: Enìsì Çelebi

Başlık: Tesdìs-i
Merģūm Fevrì Efendi

Zemìn-i Kerbelāda ġam degül çeksem
belā Ģāfıž
Ŝafādur cānuma yüz yirde görsem biñ
cefā
Neler çekdi bu menzilde şehìd-i Kerbelā
Bu mevsimde dü-çeşmi giryesüz görme
revā
˘Aceb mi ģüzn ile ķan aġlasam māh-ı
muģarremde
Bu eyyām içre derd ehli olur elbetde
mātemde

Muģarremdür yine ġam tāzelendi ĥalķ-ı
˘ālemde
Baña derd ü belā hem-dem olupdur
gūşe-i ġamda
Revādur şerģalar çeksem bu endūh ile
sìnemde
Ģāfıž
Yaķar eflāki sūz-ı nār-ı dil āh itdügüm
demde
˘Aceb mi ģüzn ile ķan aġlasam māh-ı
muģarremde
Bu eyyām içre derd ehli olur elbetde
mātemde

41b

42a

Mefā˘ìlün
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
Mefā˘ìlün

Görüp burc-ı şerefde Çeşmiyā ol verd-i
ruĥsārı
Ża˘ìf oldum ġam-ı hicr ile cānum
çıķmadın bārì
Mefā˘ìlün
Belā küncinüñ oldum ol zamānda zār [u]
Müseddes Mefā˘ìlün
bìmārı
Mefā˘ìlün
/5
Bu çeşm-i nā-tüvānuñ źerrece ķalmadı
Mefā˘ìlün
miķdārı
Beni bir kimse olsa ķapusında ķılsa biñ
pāre
Bahāne olsa ižhār-ı maģabbet itmege yāre

Benüm gibi ķanı bir ˘āşıķ-ı bì-nām-ı
āvāre
Belā vü derd [ü] miģnet ġam u ˘aşķ ile
bì-çāre
Bu kārı ˘aşķ var iken yapuşmam bir daĥı
kāra
Çeşmì
Geçüp cān ile serden varduġumca kūy-ı
dildāra
Beni bir kimse olsa ķapusında ķılsa biñ
pāre
Bahāne olsa ižhār-ı maģabbet itmege
yāre

41a

Fe˘ilātün
Müseddes Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
/6
Fe˘ilün

Dil mi vardur ki saña ˘āşıķ-ı dìdār degül
Cān mı ķaldı ser-i zülfüñle giriftār degül
Derd-i hicrüñle bir ādem ķanı bìmār
degül
Nāle iden yalıñuz Ģāleti-i zār degül
Ĥalķ-ı ˘ālem elem-i ˘aşķuñ ile ġavgāda
Sen iseñ pādşehüm ˘ālem-i istiġnāda

Geleli şāh-ı ġamuñ ķalb-i ĥarāb-ābāda
Oldı dil milketini ceyş-i belā yaġmada
Aldılar her neye kim mālik isem
Ģāletì dünyāda
Ķaldılar cān ü göñül nāle vü vāveylāda
Ĥalķ-ı ˘ālem elem-i ˘aşķuñ ile ġavgāda
Sen iseñ pādşehüm ˘ālem-i istiġnāda

Başlık: Ģāfıž

Başlık: Çeşmì

Başlık: Ģāletì Efendi
Azmì-zāde Hāletì
Dìvānı, s. 186-87.
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ARAŞTIRMALARI

Ferdì

Cefāya müsteģaķ mıdur saña şāhum
olan bende
Neden çāk böyle ser-keşlik göñül
Siyāhì olduķça cūyende
Dil-i dìvānemi alduñ giriftār eyledüñ
ben de
Ża˘ìf ü nā-tüvān oldum mecālüm
ķalmadı tende

43b

Ruĥları āyìne dil her laģža meftūn
olmada
Leyli-i zülfin görüp cān ile Mecnūn
olmada
Merdüm-i çeşmüm dem-ā-dem ġarķa-i
ĥūn olmada
Ķaddi ol servüñ dilā gitdükçe mevzūn
olmada
Ŝabr u ārāmum dükendi derdüm efzūn
olmada
Cān u dil meftūn olup ģālüm diger-gūn
olmada

Ne ģikmetdür bu kim nā-dān olup
dāyim sa˘ādetde
Geçer erbāb-ı ˘irfānuñ güni faķr u
felāketde
Elinde esĥıyānuñ nesnesi yoķ ehl-i
ģayretde
˘Azìzì
Kemāl ehli meźelletde edānì cāh-ı
ġurbetde
Aģālì derd ü miģnetde erāzil ˘izz ü
devletde
E˘ālì ĥāk-i źilletde esāfil evc-i rif˘atde

●

43a

42b

452

Tesdìs/5

Tesdìs/5

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Cefānuñ yoķ mı oranı nažar ķılmaz mısın
şāhum
Mefā˘ìlün
Vefā semtine bir kerre güźer ķılmaz mısın
Müseddes Mefā˘ìlün
şāhum
Mefā˘ìlün
/5
Seģer āh u fiġānumdan ģaźer ķılmaz
Mefā˘ìlün
mısın şāhum
Siyāhìye vefādan hìç eśer ķılmaz mısın
şāhum

İñledürsem āsmānı šañ degül efġān ile
Olmadum bir dem muķārin ol meh-i
tābān ile
Bilmezem ģālüm n’olur hìç miģnet ü
hicrān ile
Ferdiyā bir ģāle irdüm fürķat-i cānān ile
Ŝabr u ārāmum dükendi derdüm efzūn
olmada
Cān u dil meftūn olup ģālüm diger-gūn
olmada

˘Azìzì merdüm-i ŝāģib-kemālüñ raġbeti
yoķdur
Hüner ehli gibi ˘ālemde şimdi nekbetì
yoķdur
Elinde mālı manŝıb olmayanuñ ģürmeti
yoķdur
Nice ģürmet direm miķdārı ķadr [ü]
ķıymeti yoķdur
Aģālì derd ü miģnetde erāzil ˘izz ü
devletde
E˘ālì ĥāk-ı źilletde esāfil evc-i rif˘atde

DERGİSİ

Başlık: Siyāhì Beg

Başlık: Tesdìs-i Ferdì
Çelebi

Başlık: Tesdìs-i Azìzì
Efendi
Azìzì Dìvānı, s. 71-72.

Hādì

Sā˘ì

44b45a

45a-b

Başlık: Hādì Efendi

Başlık: Tesdìs-i Sā˘ì
Efendi

Ey olan Hādi-i āşüfte gibi ehl-i hevā
Dāˇimā māˇil ü ˘ayş u šarab u źevķ ü ŝafā
Nice bir eyleyesin ˘ömrüñi ġafletle hebā
Fe˘ilātün
Gele bir dem ki peşìmān olasın cümle aña
Müśemme Fe˘ilātün
İtmedük nām u nişānuñ bu felek nāFe˘ilātün
n/5
peydā
Fe˘ilün
Gūş ķılduñ mı nedür saña bu beyt-i zìbā
İrmek isterseñ eger mertebe-i a˘lāya
Sür yüzüñ ĥāk-i der-i Ģażret-i Mevlānāya
Yüri Sā˘ì aña sa˘y eyle ki olmaya hebā
Nerd-i erbāb-ı baŝìretde fenādur dünyā
˘Aşķdur Ka˘be-i maķŝūda bugün rāhnümā
Şu ķadar ķāfile-sālār-ı dil-i ehl-i ŝafā
Gün gibi mihrüñ eger ˘āleme ķılsañ ifşā

˘Āşıķ-ı ŝādıķ iseñ virme göñül dünyāya
Ķadr-i a˘lāñı bilüp itme nažar ednāya
Virme faķr ˘ālemini salšanat-ı Dārāya
Merd-āzād oluban düşme ķurı ġavġāya
Nefsüñ ıŝlāģa çalış uyma ŝaķın iġvāya
Derd taģŝìl idegör elde iken sermāye
İrmek isterseñ eger mertebe-i a˘lāya
Sür yüzüñ ĥāk-i der-i Ģażret-i
Mevlānāya

Ey göñül raġbeti ĥalķuñ ķamu şādān
olana
Mālik-i ĥayl ü ĥaşem šālib-i ˘irfān olana
İltifāt olmaz imiş kāmil-i insān olana
˘Ālemüñ ģürmeti yoķ merd-i süĥandān
olana

Fe˘ilātün
Müśemme Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
n/5
Fe˘ilün

Başlık: [Müseddes-i
Lā-Edrì]

Dilerseñ bilmege üftāde ģālin pāk ˘āşıķ ol
Dehānuñ gibi teng olma bir zāy-ı ġonce
açıķ ol
Sevüp bir ˘ārıżı ġārrā perì-ruĥsārı Vāmıķ
Mefā˘ìlün
[ol]
Müseddes Mefā˘ìlün
Fedā yoluña varam tek benümle yār u
Mefā˘ìlün
/4
ŝādıķ ol
Mefā˘ìlün
Ŝafā hengāmıdur meclis müģeyyā bostān
içre
Açıl ey ġonce-fem ˘ıyş idelüm gel gülistān
içre

Bahār āśārı peydā olalı kevn ü mekān
içre
İder dil bülbüli şūrìdelik gülzār-ı cān
içre
Görem şāyed diyü ˘aks-i ruĥuñ āb-ı
revān içre
44a Lā-Edrì
Göz açdı ĥābdan nergis seher bāġ-ı
cihān içre
Ŝafā hengāmıdur meclis müheyyā
bostān içre
Açıl ey ġonce-fem ˘ıyş idelüm gel
gülistān içre

Mürüvvet merģamet yoķ mı beni ķılduñ Mürüvvet merģamet yoķ mı beni ķılduñ
ser-efgende
ser-efgende
Ne ĥūnìsin be hey žālim demirden mi
Ne ĥūnìsin be hey žālim demirden mi
yürek sende
yürek sende
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DERGİSİ

Başlık: Müseddes-i
˘Aķlì

Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
Yiter bend itdüñ ol serv-i ĥırāmān ile
sulšānum

46a-b

İlāhì iķtiżā-yı ism-i pāküñ isti˘ānetle

Tesdìs/5

˘Aķlì

Başlık: Aģmedì
Bu şiir, Ahmedì
başlığını taşısa da
Yārì’ye aittir.
Yārì Dìvānı, s. 544.
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Senüñ sevdā-yı zülfüñle perìşān-rūzgār
olduķ
Nihāl-i ķadd-i dil-cūyuñla cānā bì-ķarār
olduķ
Ĥayāl-i nergisüñle ĥābsuz zār u nizār
olduķ
Meded ey ġonce-fem Yārì gibi mecrūģ-ı
ĥār olduķ
Gel ey şimşād-ķāmet ġonce-leb gül-rūĥ
cihān içre
Benefşe içelüm zerrìn-ķadeģle gülsitān
içre

Yine gül devri [geldi] mey içülsün
gülsitān içre
Dem-i ˘ıyş u neşāš şādmānìdür cihān içre
Ģabāb-ı kef šolanur bì-ķarār āb-ı revān
içre
46a-b [Yārì] Ser-āġāz itdi bülbül naķş-ı bāġ-ı dilsitān
içre
Gel ey şimşād-ķāmet ġonce-leb gül-rūĥ
cihān içre
Benefşe içelüm zerrìn-ķadeģle gülsitān
içre

Başlık: Tesdìs-i
Ĥüdāyì Efendi

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Žāhir olmaz eśerüñ olmayıcaķ nā-peydā
Devlet iķbāl ideyor mużģik-i devrān
olana
Kimse ķılmaz nažarı ŝāģib-i ˘irfān olana
˘Arż ider mi bunı hìç ˘ālem-i sulšān olana Felegüñ meyli ķamu cāhil ü nā-dān olana
Kimse ķılmaz nažarı ŝāģib-i ˘irfān olana
Felegüñ meyli ķamu cāhil ü nā-dān
olana

DİVAN EDEBİYATI

˘İźāruñ ģasretiyle lāleler hep dāġdār olsun
Benefşe ĥašš-ı ĥoş-būyuñ ġamıyla dil-figār
olsun
Ķadüñ reşkiyle servi gülsitānuñ ber-kenār
olsun
Görüp rūyuñ Ĥüdāyì gibi cūlar bì-ķarār Tesdìs/5
olsun
Gel ey şimşād-ķāmet ġonce-leb gül-rūĥ
cihān içre
Benefşe içelüm zerrìn-ķadeģle gülsitān
içre

●

Bahār oldı iķāmet itme bir gün bir
mekān içre
Dem-i źevķ ü ŝafādur şimdi bāġ [u]
būstān içre
Bugün ˘ömr-i ˘azìzi żāyi˘ itme bu zamān
içre
45bĤüdāyì
Yine bāķìdür ˘ıyş u nūşumuz yarın cinān
46a
içre
Gel ey şimşād-ķāmet ġonce-leb gül-rūĥ
cihān içre
Benefşe içelüm zerrìn-ķadeģle gülsitān
içre

454

˘Aķlì

˘Ulvì

47a-b

47b48a

İntisāb itme diyü kimseye ey ˘Ulvi saña
Gūş-ı cān ile meded diñle sözümi zìrā
Çekesin ˘azl zamānında nice renc ü ˘anā
Manŝıb olduķda ide saña nice cevr ü cefā
Gel kerem eyle meded kimseye mensūb
olma
Ķaģbe zendür bu zamāne aña maġlūb
olma

Küştgìr-i ġam-ı zìbāya leked-kūb olma
Ŝaķaluñla sürinüp her yire cārūb olma
Büt-perest olmaġı ķo šālib-i her ĥūb
olma
Bā˘iś-i şūr u şaġab fitne vü āşūb olma
Gel kerem eyle meded kimseye mensūb
olma
Ķaģbe zendür bu zamāne aña maġlūb
olma

Tesdìs/5

Cihāna cilvedār olmaķ eger šab˘um
ŝafāsından
Ferāġat itdi göñlüm ˘ālemüñ şāh u
gedāsından
N’olur ˘ālemde ˘Aķlì dehr-i dūnuñ dilMefā˘ìlün
Müseddes Mefā˘ìlün
rübāsından
Mefā˘ìlün
/5
Murādum ģāŝıl oldı Ĥażret-i Ģaķķuñ
Mefā˘ìlün
˘ašāsından
Bi-ģamdi'llāh cemāl-i yāri gördüm ŝaģn-ı
ŝıģģatde
Yine ol gözleri bìmārı seyr itdüm
selāmetde

Hümā-yı himmetüm pervāz iderken
evc-i rif˘atde
Žuhūr itdi yine baĥtum hidāyet burc-ı
devletde
Šoġup mihr [ü] maģabbet bir seģer el
virdi fırŝatda
Maģaŝŝıl hìç tereddüd ķalmadı ˘avn ü
˘ināyetde
Bi-ģamdi'llāh cemāl-i yāri gördüm ŝaģnı ŝıģģatde
Yine ol gözleri bìmārı seyr itdüm
selāmetde

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Yiter dil-teng ola ol ġonce-i ĥandānla
sulšānum
Yiter ˘Aķlì ķuluñ nālān [u] giryān eyle
sulšānum
Ĥudāyā saña ķaldı çāre iģsān eyle
sulšānum
Cemāl-i yāri göster bir nefes ŝıģģat
selāmetle
Göreydi gözlerüm ol gözleri bìmārı
ŝıģģatle

Gözi yaşlularuñ ümmìdisin ˘ayn-ı
˘ināyetle
Felekde iķtirān it kevkebüm mihr-i
sa˘ādetle
Gözüm merdümlerin rūşen ķıl ol nūr-ı
meserretle
Cemāl-i yāri göster bir nefes ŝıģģat
selāmetle
Göreydi gözlerüm ol gözleri bìmārı
ŝıģģatle

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Başlık: Tesdìs-i ˘Ulvì
Raģmetu’llāh
Ulvì Dìvānı, s. 157-58.

Başlık: Velehū ˘Aķlì
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Başlık: Lā-Edrì Ķāˇile

Mef˘ūlü
Müseddes Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
/5
Fā˘ilün

Çün da˘vi-i maģabbeti yār itmez istimā˘
İnsveş itmesem n’ola aġyār ile nizā˘
Cān u cihāndan itdi göñül ķaŝd-ı inķıšā˘
Şimden girü maģaŝŝılı yārāna el-vedā˘
˘Azm-i diyār-ı ġurbet idüp hicr-i yār ile
Düşdüm yola ceres gibi feryād ü zār ile

Ģayfā ki gitdi cān ü dil ol şehsüvār ile
Ķaldum ġarìb ü zār ten-i ĥāksār ile
49bLā-Edrì Yandum firāķ āteşine inšizār ile
50a
Bildüm ki çāre yoķ baña ŝabr u ķarār ile
˘Azm-i diyār-ı ġurbet idüp hicr-i yār ile

Ünsì

Başlık: Müseddes-i
Ünsì Efendi

49a-b

Başlık: Müseddes-i
Dervìş Medģì ElGülşenì

Dāˇimā dest-i şerìfinde anuñ cām olsun
Meclisinde dilerem bāde-i gül-fām olsun
Fe˘ilātün
Gicesi ķadr oluban gündüzi bayram olsun Müseddes Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Ünsi ķo ˘aşķuñ ile ˘āleme bed-nām olsun /5
Fe˘ilün
Dil-i maģzūnumı mektūbuñ ile yād eyle
Seng-i hicr ile yıķıķ göñlümi ābād eyle

Başlık: Müseddes-i
Dervìş Ķadìmì ElMevlevì

˘Āşıķ-ı ĥasteyi mektūbuñ ile yād eyle
Yüzüñi gösterüp aġlatma anı şād eyle
Žulmi ķo pādşehüm bendeñe gel dād
eyle
Ĥūblar içre añılsun bir eyü ad eyle
Dil-i maģzūnumı mektūbuñ ile yād eyle
Seng-i hicr ile yıķıķ göñlümi ābād eyle

DERGİSİ

Çü gördüñ Medģiyā gerçi ŝafāsın ĥayli
dünyānuñ
Müyesser olmadı görmek viŝālin çünki
cānānuñ
Mefā˘ìlün
Vefāsın görmedüm cevrini çoķ çekdüm
Müseddes Mefā˘ìlün
bu sevdānuñ
Mefā˘ìlün
/5
Ferāġat ķıl güzel sevmekden aŝlı yoķ bu
Mefā˘ìlün
ġavġānuñ
Geçirdi niceler ˘ömrin cihān içre elemlerle
Bi-ģamdi'llāh ki źevķi eyledük demler
ķademlerle

ARAŞTIRMALARI

Geçirdük ˘ömrimizi ģamdü-li’llāh bunca
demlerle
Ģuŝūŝā eyledük dāyim ŝafālar ġoncefemlerle
Nice yıl ˘ıyş idüp gezdük cihān-ı cām-ı
Cemlerle
48bMedģì
Geçen çün ķıŝŝamuz başdan yazamaya
49a
ķalemlerle
Geçirdi niceler ˘ömrin cihān içre
elemlerle
Bi-ģamdi'llāh ki źevķi eyledük demler
ķademlerle

DİVAN EDEBİYATI

Biz ey Ķadìmi bende-i monlā-yı Rūmiyüz
˘Aşķ āteşine yanmada Ģaķķā ki mūmiyüz
Mef˘ūlü
Hem ma˘rifetle şöhretiyüz hem ˘ulūmiyüz Müseddes Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Bülbüllerüz ney ü def ile ŝanma būmiyüz /5
Fā˘ilün
Bir sāz var mı iñleyişi nāya beñzeye
Yā bir velì ki Ģażret-i Mollāya beñzeye

●

Bir ravża var mı ķubbe-i ģaērāya
beñzeye
Bir er gelür mi ol şeh-i dānāya beñzeye
48a-b Ķadìmì Ķabrini ŝanmañuz ki mu˘allāya beñzeye
Yā āsitān-ı Mescid-i Aķŝāya beñzeye
Bir sāz var mı iñleyişi nāya beñzeye
Yā bir velì ki Ģażret-i Mollāya beñzeye

456

51a-b

50b

Fevrì

Başlık: Vemine’nnažmü’l-a˘lā Hāźā’şşi˘rü Fi’l-Hāˇi Ķāˇile
Merģūm ve Maġfūr
Fevrì Efendi
[Muĥammes]

Başlık: Dervìş Şevķì-i
El-Mevlevì

İrişdi gūşa ey Şevķì çü hātifden nidā bir
gün
Bu cevr [ü] ġam ki çekmezsin gider
ķalmaz dilā bir gün
Cefāsın terk ider bu çarĥ-ı žālim bì-vefā
Mefā˘ìlün
bir gün
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Sürersin ˘ālem-i fānìde çoķ źevķ [ü] ŝafā
/5
Mefā˘ìlün
bir gün
Hemān sen dāˇimā elšāf-ı Raģmānı recā
eyle
Müyesserdür yüri var feyż-i subģānı recā
eyle
Mefā˘ilün
Muhamme Fe˘ilātün
Mefā˘ilün
s/5
Fe˘ilün

Başlık: Seyyid
Nižāmì-zāde
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh

Ģabìbüñ ĥāk-i pāyine ˘azìz cānum niśār
olsun
Ebū Bekrüñ ayaġı altına cismüm ġubār
olsun
Mefā˘ìlün
Ķuluñ Seyyid Nižāmoġlı diler her rūz [u]
Müseddes Mefā˘ìlün
şeb senden
Mefā˘ìlün
/5
Yarın Firdevs-i a˘lāda bularla hem-civār
Mefā˘ìlün
olsun
Ķıyāmet güni ĥaşr eyle Muģammed
Muŝšafā ile
Ebū Bekr ü ˘Ömer ˘Ośmān ˘Aliyyü’lMurtażā ile

Şu kim ģalāvet-i tevģìd ģaķķı cānda bula Olam dir iseñ eger mālik-i reh-i vaģdet
Cenāb-ı Ģaķķa murād ise Fevriyā ķurbet
Derūn-ı cānı yenābi˘-i maġrifetle šola
Šaşup ˘uyūn-ı ģüküm andan aķa saġ u Dilüñde olsun ebed bu kelām-ı pürģikmet
ŝola
Mekāşif olur o sālik k’anuñ dilinde ola Muģammed-i ˘Arabìdür şefì˘-i her millet
˘Aleyhi elf ŝalāt ü elf elf selām
Şu˘ūr-ı eşhedü enlā ilāhe illa’llāh

Münācāt it seģerde lušf-ı Rabbānı recā
eyle
Yüzüñ dergāha döndür ˘avn-i sulšanı
recā eyle
Ķo ĥalķı Ģaķķı gör aģsen-i Yezdānı recā
eyle
Şevķì
Murāduñ iste cismānì vü rūģānì recā
eyle
Hemān sen dāˇimā elšāf-ı Raģmānı recā
eyle
Müyesserdür yüri var feyż-i subģānı
recā eyle

İlāhì sen müyesser ķıl bize yüz biñ cefā
eyle
Tecellì-yi cemāl olmaķ hidāyet ķıl ˘ašā
eyle
Beni ˘uryān ü büryān it maģabbet
Seyyid
ĥil˘atin giydür
50a-b Nižāmìzāde Varılmaz ģażrete hergiz bu šāc u bu
ķabā ile
Ķıyāmet güni ĥaşr eyle Muģammed
Muŝšafā ile
Ebū Bekr ü ˘Ömer ˘Ośmān ˘Alì ElMurtażā ile

Düşdüm yola ceres gibi feryād ü zār ile
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Tahmis/5

Tahmis/5

Tahmis/5

Dilerseñ Ŝıdķiyā ˘izz-i müˇebbed
Der-i ĥırŝ u recāyı eyle mesned
Buyurmış çünki ol şāh-ı ser-āmed
Tevekkül üzre ol her demde Aģmed
Mu˘ìn ola saña her yirde Allāh
˘Adüvv Ĥaylì ne deñlü olsa bì-ģadd
Anı iģŝāya mümkin olmasa ˘add
Ża˘ìfān Ģaķķa bil olur müˇeyyed
Tevekkül üzre ol her demde Aģmed
Mu˘ìn ola saña her yirde Allāh
Neşāšì ķıl Ĥudāya şükr ü bì-ģadd
Ki ķılduñ āsitān-ı şāhı mesned
Saña yār ola dirseñ baĥt u sermed
Tevekkül üzre ol her demde Aģmed
Mu˘ìn ola saña her yirde Allāh

Mūze-i sürĥ ķadar olmaz iken ol efser
Tāc-ı sürĥ ile ķızılbaş yine faĥr eyler
Göre Veysì nedür ol pādşeh-i ŝāf-güher
Tahmis/5
Baĥtiyā başın alup tācını pā-māl ideler
Gele ayaġuma Ģaķdan dilerem efser-i şāh

Ŝıdķì

Nesìm-i lušf-ı pìrān dil-i āgāh
Du˘ā-yı zindegì baĥş-ı seģergāh
Ĥaylì Nihāl-i ķaddüme olup hevā -ĥāh
Ĥudāya şükr idersem n’ola her gāh
İrişdi cismüme ŝıģģāt çü nā-gāh

İdüp ālāyiş-i dünyādan ikrāh
Olup bir mürşid-i Ģaķ yine hem-rāh
Neşāšì Ģużū˘ ile sürüp derd-i seģergāh
Ĥudāya şükr idersem n’ola her gāh
İrişdi cismüme ŝıģģāt çü nā-gāh

Ķaddini itse n’ola bār-ı melāmetle dütāh
Dögünüp seng-i nedāmetle iderse n’ola
āh
Veysì Dökülürse yiridür bāde-i eşki her gāh
Ŝıdı peymāne-i peymānını ey dil yine
şāh
Bezm-i devletden ayaķ çekmesine oldı
güvāh

52a

52b

53a

53b

DERGİSİ

Nesìm-i ˘āķıbet el-ģamdü-li’llāh
Vezān oldı vücūdumda seģergāh
Şifā-yı ģażret-i Ģāķ oldı hem-rāh
Ĥudāya şükr idersem n’ola her gāh
İrişdi cismüme ŝıģģāt çü nā-gāh

ARAŞTIRMALARI

Tahmis/5

DİVAN EDEBİYATI

Bu Vehhābì-i muģtāc u mücerred
Du˘ā-i devlet ü şāha muķayyed
Ĥudā ķılsun müyesser ˘ömr-i sermed
Tevekkül üzre ol her demde Aģmed
Mu˘ìn ola saña her yirde Allāh

●

İderdüm gice gündüz derd ile āh
˘İnāyet eylese derdüme Allāh
52a Vehhābì Kemāl-i lušfın ižhār itdi ol şāh
Ĥudāya şükr idersem n’ola her gāh
İrişdi cismüme ŝıģģāt çü nā-gāh
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Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Fe˘ūlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Fe˘ūlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Fe˘ūlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Fe˘ūlün

Başlık: Ġazel-i
Ģażret-i Sulšān
Aģmed Ĥān Taĥmìsi Veysì Efendi

Başlık: Taĥmìs-i
Neşāšì Çelebi

Başlık: Taĥmìs-i
Bursevì Ĥaylì Beg

Başlık: Ġazel-i BāTaĥmìs-i Ŝıdķì Çelebi

Başlık: Ġazel-i
Ģażret-i Sulšān
Aģmed Ĥān Šūle
˘Ömrehū Taĥmìs-i
Vehhābì Çelebi

Şerer-i āteş-i miģnet düşeli ĥırmenüme
Cānı yaķdı irişüp ĥāne ile meskenüme
Ĥavf ider kimse yaķìn gelmege hergiz
yanuma
Nār-ı ġamda nažar iden kişi tāb ü
tenüme
Didi fānūs-ı belā perdesi pìrāhenüme

53b

54a

55a-b

Bāķì

Pìr-i muġān ne erdür kim
ferìdi
Feyż eylese viŝāle yaķlaşdurur ba˘ìdi
Ķıl Nādirì ziyāret ol südde-i sedìdi
Mey-ĥāne ģücresinde olduñ muġān
mürìdi
Ey Fārisì irişdük şimdi ŝafā-yı cāna

Na˘tiyā derd-i dili söyleme zinhār ŝaķın
Bu ĥafì sırrı meded eyleme ižhār ŝaķın
Sözümi diñle benüm ˘ārif iseñ var ŝaķın
Ey Muģibbì dime aġyāra seg-i yār ŝaķın
Ne içün beñzedesin dostumı düşmene
ŝaķın

Tahmis/5

Tahmis/6

Tahmis/5

Şeyĥiyā ˘asker-i ins [ü] melek iķbāl ide
Pādşāhuñ bu kelāmın işidüp ķāl ide
Ĥūn-ı sürĥ-ı ser ile yeryüzini al ide
Tahmis/5
Baĥtiyā başın alup tācını pā-māl ideler
Gele ayaġuma Ģaķdan dilerem efser-i şāh

Marìż-i ˘illet-i ˘aşķa şarāb-ı la˘lidür şerbet
Ne mümkindür nažar bir laģža ģüsn-i
Bulur cām-ı viŝālinden ölümlü ĥaste bir
šal˘at-ı yāre
ŝıģģat
Degül çünkim müyesser lem˘a-i ģūrşìde Garaż dermān ise Bāķì yüri var derde ķıl
nežžāre
himmet
Ġubār-ı dergehin kuģl itmedin çeşm-i
Murādı sözlerinüñ gösterür her ģarfi bir
güherbāre
ģikmet

Mey-ĥāne oldı hem-tā nüzhetgeh-i
cināna
Sāķìler oldı ġılmān Kevśer mey-i
muġāna
54bNādirì Ni˘metleri mükerrer gelmekde bì55a
bahāne
Mānend-i cennet oldı cismümde bādeĥāne
Ģūrā-ŝıfat göründi sāķì šutar çemāne

Na˘tì

Bāde-i ġaflet ile mest olup ˘aķl-ı tebāh
Naķŝ-ı ˘ahd eyleyicek sürĥ-ı ser-i rūy-ı
siyāh
Ne ˘aceb ĥūb imiş pādşeh-i dìn-i penāh
Şeyĥì
Ŝıdı peymāne-i peymānını ey dil yine
şāh
Bezm-i devletden ayaķ çekmene oldı
güvāh

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātün
Mef˘ūlü
Fā˘ilātün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Başlık: Ġazel-i
Ģażret-i Merģūm
Sulšān Murād Ĥān
Taĥmìs-i Merģūm
˘Abdū’l-bāķì Efendi
Bākì Dìvānı, s. 69-70.

Başlık: Ġazel-i
Ģażret-i Sulšān
˘Ośmān Ĥān Ġāzì
Taĥmìs-i Nādirì
Efendi Ķaż˘asker-i
Rumeli Ģālen
Bu şiir, Ganì-zāde
Nadirì Dìvānı’nda
yoktur.

Başlık: Ġazel-i
Merģūm Sulšān
Süleymān Ĥān Ġāzì
Bā-Taĥmìs-i Na˘tì
Çelebi

Başlık: Şeyĥì
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ARAŞTIRMALARI

Bāķì

Tahmis/8

57a-b

Gül gibi şi˘r-i Bāķiye bir dem ķulaġuñ ur
Derd-i derūnı bülbül-i şūrìde-ģāle ŝor
Gel bir kenāra meclis-i mihr ü vefāyı ķur
Ŝun la˘l-i cān-fezāyı Selìme şehā k’olur

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Tahmis/5

Ne cüzvìdür şikest itmek Rumūzì şìşe-i
nāmı
Girer miydi ķulaġa vā˘ižüñ pendi vü
peyġāmı
Ķomazam māh-ı rūze olsa daĥı ben bu
eyyāmı
Muķarrer tevbeyi ŝırdum Muģibbì nūş
idüp cāmı
Şu göñlümden geçen gibi baña bir gül˘iźār olsa

Žūhūr idüp çemen ešrāf-ı ˘ālem sebzezār
olsa
Ķurulsa meclis ü ˘işret şarāb-ı ĥoş-güvār
olsa
Ser-ā-ser kūhsār ü šarf-ı gülşen lālezār
56bRumūzì
olsa
57a
Zümürrüd naš˘ döşense zemìne nevbahār olsa
Gülistān seyrine varsam yanumca ol
nigār olsa

Geşt ü güźār-ı bāġ ne ĥoşdur nigār ile
Bir nev-resìde ġonce-dehen gül-˘iźār ile
Çün tāzelendi gülşen-i ˘ālem bahār ile

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Ey Ģazānì bilüben źerre-i derdini şifā
Eyle teslìm-i rıżā ķılsa daĥı yār-ı cefā
Ĥūb dimiş bu süĥanı ol şeh-i dìvān-ı ŝafā
Tahmis/5
Ey Muģibbì dileme būse vü yā mihr ü
vefā
Aña ˘āşıķ mı dinür anda eger kām olsa

Ne ģikmet belki ġayretdür devādur cümle
bìmāra

DERGİSİ

Ķalbümüz pasın açar ġuŝŝa-dih-i cām
olsa
Bezm-i Cem eylesevüz fırŝat-ı eyyām
56a-b Ģazānì olsa
Bir nefes zehr-i ġam-ı dehrden ārām olsa
Bāde-i ŝaģn-ı çemen sāķi-i gül-fām olsa
Bir lebi mül ŝaçı sünbül gözi bādām olsa

Nice šāķat getürsin çeşm-i ˘āşıķ rūy-ı
dildāra
Getürmez tāb çün bir laģža perde tāb-ı
envāra

DİVAN EDEBİYATI

Raģmiyā ger bu ġazel ģażretine ˘arż olına
Bir nažar eyler idi şāh-ı cihān ben ķulına
Baķmayup devlet ile gāh ŝaġına gāh
ŝolına
Tahmis/5
Ne ˘aceb cānı revān itse Muģibbì yolına
Ölmeyüp pes daĥı ˘ālemde ya n’eyler
yolına

●

˘Aşıķ oldur vire varını güzeller yolına
Ĥarc idüp sìm ü zerin terk ide efser
yolına
55bRaģmì El çeküp iki cihāndan vireyin ser yolına
56a
Naķd-i ˘ömrüm vireyin zülf-i mu˘anber
yolına
Aŝılayın öleyin ķoñ beni dil-ber yolına

460

Başlık: Ġazel-i
Merģūm Sulšān Selìm
Ĥān Taĥmìs-i
˘Abdū’l-bāķì Efendi

Başlık: Sulšān
Süleymān Ĥān Ġāzì
˘Aleyhi’r-Raģmetü’lBārì

Başlık: Ġazel-i
Ģażret-i Sulšān
Süleymān Ĥān
Taĥmìs-i Ģazānì Beg

Başlık: Ġazel-i
Merģūm Sulšān
Süleymān Ĥān
Taĥmìs-i Raģmì
Efendi
Bursalı Rahmì Dìvānı,
s. 290-91.

Fevrì

58a-b

Fe˘ilātün
Mefā˘ilün
Fe˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Tahmis/5

İnce bilüñ öger Ĥayāli gibi
Ķaşlaruñ medģ ider Hilāli gibi
Şems öger dür dişüñi Lālì gibi
Ģāşa-li’llāh ķuluñ Maķāli gibi
Bir belākeş bu rūzgāra gele

Ķalmadı yār ile ŝoģbet Āni-i bì-çāre hìç
Nāle vü feryādı teˇśìr itmedi dildāra hìç
Hem-dem olmaķ ol perì lāyıķ mıdur
aġyāra hìç
Tahmis/5
Nev˘iyā aġyār ile ŝoģbet düşer mi yāre
[hìç]
Saña meyl itse ne var merd-i süĥanversin
hele

59a-b

Ānì

Sìneden ķaçsañ ne var rūģ-ı
muŝavversin hele
Šañ degül aĥşāmlamazsañ mihr-i
enversin hele
İñledürsin ˘andelìbüñ bir gül-i tersin
hele
Nāz iderseñ yaraşur mümtāz dil-bersin
hele

Başlık: Taĥmìs-i Ānì
Efendi Ġazel-i Nev˘ì
Efendi

Başlık: Taĥmìs-i
Ģayālì Ġazel-i Maķālì
Bu şiir, Hayālì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i Fevrì
Efendi Bā-Ġazel-i
Emrì Çelebi

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Gedā-yı bì-nevāya ŝayma Fevrì server-i
˘aķlı
Eger ābād idem dirseñ ĥarāb kişver-i ˘aķlı
Gider dest-i cünūn ile başuñdan efser-i
Tahmis/5
˘aķlı
Perìşān eyle durmasun yanuñda leşker-i
[˘aķlı]
Libās-ı ˘ārı ey Emrì seg-i dildāra şāl eyle

Šarìķ-i üştür-i miģnetde cismüm pāymāl eyle
Ŝıyup ser kāsesin yā Rab seg-i yāre sifāl
eyle
Diyārum deşt-i sevdā yārüm āhū-yı
melāl eyle
Çü ķılduñ zülfini Leylì beni Mecnūnmiśāl eyle
Ĥudāyā belki Mecnūndan daĥi şūrìdeģāl eyle

Tahmis/5

Başlık: Taĥmìs-i ˘Ālì
Efendi Bā-Ġazel-i
Mesìģ Paşa
Gelibolulu ālì Dìvānı, s.
384-85.

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Ger meclis içre alsa ele cām-ı ĥoş-güvār
˘Ālìnüñ āb-ı rūyına sìr-āb olur ġubār
Mānend-i cür˘a teşne iken ķana rūzgār
Başdan çıķarsa n’ola Mesìģi ģabāb-vār
Baş ķoşmayaydı eksügi ise şarāb ile

Hicrüñde ķaldı cān ü göñül ıżšırāb ile
Çeşmüñ ġamında dìde ˘adū oldı ĥāb ile
Baķma yüzüme ikide bir ictināb ile
Ey ĥaste-dil ķılan beni nāz ü ˘itāb ile
Gel göñlümi ĥoş eyle bir iki cevāb ile

Āsitān-ı civāna vara gele
Yalvar ey dil o şìvekāra gele
58bĢayālì Ĥāb-ı ġamdan seni uyara gele
59a
Yār kim lušf ile kenāra gele
Beñzer ol ˘ìde kim bahāra gele

˘Ālì

57b58a

Bākì Dìvānı, s. 68-69.

Yāruñ ŝafā vü leźźeti būs u kenār ile

Ĥoşdur çemende seyr idelüm tāze yār
ile
Tā düşmenüñ yüregi yana tāze yarıla
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Nālì

60a-b

Ayru düşdi šūši-yi dil ol şeker-güftār ile
Göñlüm açmaz seyr-i gül ķaldum ġam-ı
dildār ile
Bülbüli baŝdurdı feryādum cefā-yı ĥār
ile
Fürķatüñde göñlüm eglerdüm gül-i
gülzār ile
Gül de gitdi yalıñuz ķaldum ġamuñda
zār ile

Cennetāsā ŝaģn-ı ˘ālem sebzezār olsun
hele
Eşk-i çeşmüm gibi cūlar bì-ķarār olsun
hele
Deşt-i bāġ-ı rū-yı ŝaģrā lālezār olsun
hele
Def˘-i ġam ķılmaķ nedür ĥurrem bahār
olsun hele
Gül gibi destümde cām-ı ĥoş-güvār
olsun hele

Ķāmetüm oldı dü-tā bār-ı ġam-ı dildār
ile
Šāķatüm šāķ itdi hicrān ĥançer-i āzā[r]
ile
60bDānişì Yandı yaķıldı derūnum āh-ı āteş-bār ile
61a
Künc-i ġamda eglenürsem n’ola āh ü zār
ile
Görmedense görmemek yegdür seni
aġyār ile

Sırrì

59b60a

ARAŞTIRMALARI

Öldürürseñ ġam degül sulšān-ı kişversin
hele

DİVAN EDEBİYATI

●
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Cānuma geçdi egerçi tìr-i ˘aşķ-ı dil-rübā
Ķadrüm añlar dil-bere cānum fedā olsun
fedā
Dānişì bì-çāreveş oldum cefāya mübtelā Tahmis/5
Künc-i fürkat iĥtiyār itsem yiridür dāˇimā
Görmedense görmemek yegdür seni
aġyār ile

Sünbül-i Hindì ile
˘āşıķān
Bes dürür zülf-i nigār ile ˘iźār-ı gül-ruĥān
Kūy-ı dil-ber yiter ey Nālì aña bāġ-ı cinān Tahmis/5
Ķalmaz ey Bāķì hevā-yı seyr ü bāġ u
būstān
Gülşen-i Firdevs olan ĥāšır ĥayāl-i yār ile

Āh elüñden n’eyleyüm ey dil-ber-i sìmìnbeden
Aġlayup ķanlar dökem cevrüñle her dem
dìdeden
N’eyledüñ n’itdüñ dile bilmem eyā şìrìnTahmis/5
süĥan
Mest ü şeydā eyledüñ bülbül-ŝıfat Sırrìyi
sen
Olsun olsun ey lebi mül gül-˘iźār olsun
hele

DERGİSİ

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Başlık: Taĥmìs-i
Dānişì Çelebi
Bu şiir, Dānişì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Ġazel-i
Merģūm ˘Abdu’l-bāķì
Efendi Taĥmìs-i Nālì
Sellemehu’llāh

Başlık: Taĥmìs-i Sırrì
Efendi Raģmetu’llāh

Rūģì

Şehā dil mülkini yıķduñ ĥarāb itdüñ
sitemlerle
˘İmāret itseñ olmaz mı begüm lušf u
keremlerle
Šabìbā künc-i miģnetde yatup ben ĥaste
Žarìfì
ġamlarla
Seni gözler bu çeşm-i ĥūn-feşānum nice
demlerle
Gel ey nūr-ı baŝar merdümlik it demler
ķademlerle

62a

Žarìfì zülf-i dildāra nice dil baġlamayam
kim
Ya nice nār-ı ģasretle yüregüm
šaġlamayam kim
Firāķ-ı la˘li ucından nice ķan aġlamayam
[kim]
Nice zünnār-ı ˘aşķa Ĥāverì bel
baġlamayam kim
Der-i dìvār-ı deyr-i dil pür olmışdur
ŝanemlerle

Tahmis/5

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Cefādur Rūģi-i bì-çāreye itdükleri her
dem
Vefā adını ķorķar yanlarında añmaġa
ādem
Cefā itdüklerinden ġayrı miskìne bu da
Tahmis/5
bir ġam
Vefā ilüñ dir iseñ incinür söylemezler her
dem
˘Ubeydì söyleşelüm ģaķ bu kim ġoncedehenlerle

Fenā dārına geldük bir bölük ŝāģibsüĥanlarla
Alışduķ bizden evvel miģnet-i dehri
çekenlerle
Geçürdük rūzgārı sākin-i beytü’lģazenlerle
Ne açulduķ feżā-yı gülşene gülpìrehenlerle
Ne ŝalunduķ murād üzre bu bì-serv [ü]
semenlerle

61b

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Şuhūdì zülf-i dildāra nice dil baġlamayam
kim
Yaĥud cevr eyleyüp cāna ĥamāˇil
baġlamayam kim
Dil-i dìvāneye her sū selāsil baġlamayam
Tahmis/5
kim
Nice zünnār-ı ˘aşķa Ĥāverì bel
baġlamayam kim
Der-i dìvār-ı deyr-i dil pür olmışdur
ŝanemlerle

Ŝafā-baĥş ol lebüñ devrinde cānā cām-ı
Cemlerle
Bizi ķurtar küdūretden ķoma peyveste
ġamlarla
Meşām-ı rūģa rāģat vir bu zülf-i ĥam61b Şuhūdì
be-ĥamlarla
Seni gözler bu çeşm-i ĥūn-feşānum nice
demlerle
Gel ey nūr-ı baŝar merdümlik it demler
ķademlerle

Başlık: Taĥmìs-i Žarìfì
Ġazel-i Ĥāverì

Başlık: Taĥmìs-i Rūģìi Baġdādì Ġazel-i
˘Ubeydì
Bağdatlı Rūhì Dìvānı,
s. 293.

Başlık: Taĥmìs-i
Şuhūdì Ġazel-i
Ĥāverì
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Rūģì

Hilāle döndi cism-i nā-tüvānum derd ü
ġamlarla
Büküldi yā gibi ķaddüm şehā bār-ı
sitemlerle
Dimişsin anı teşrìf ideyin lušf u
Ŝāni˘ì
keremlerle
Seni gözler bu çeşm-i ĥūn-feşānum nice
demlerle
Gel ey nūr-ı baŝar merdümlik it demler
ķademlerle

62a

62b

ARAŞTIRMALARI

Nālì

İderse ĥançer-i ĥışm ile cismüm
64bMu˘ìnì cümleten yāre
65a
Yüzüm döndürmezem hergiz ola kim
ĥoş gele yāre

63b64a

Ey bu vādì-i felāketde ķalan bì-çāre
İrmeyüp Kā˘be-yi maķŝūda olan āvāre
Bāri gel baş açuban yalvaralum Settāra
Geliñüz yüz šutalum bārgeh-i Ġaffāra
Cān [u] dilden gelelüm tevbe vü
istiġfāra

Nice bir aldanalum bu felek-i mekkāre
Nice bir dilde hevā vü heves ü emmāre
Biz daĥı pey-rev olup ķāfile-i ebrāra
63a-b Sülūķì
Geliñüz yüz šutalum bārgeh-i Ġaffāra
Cān [u] dilden gelelüm tevbe vü
istiġfāra

Derdā ki źevķ ķalmadı cān-figārda
Ālām-ı hicri çekmedeyüz rūzgārda
Ķalduķ ŝafā-yı seyr-i çemenden bahārda
Baġlandı dil selāsil-i zülf-i nigārda
Göz ķaldı ĥalķa gibi der-i intižārda
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Tahmis/7

Tahmis/6

Serverā Nāliyi kim mihr-i ruĥuñ söyletdi
Ārzū-yı gül-i ter bülbüli ter söyletdi
Bülbül-i zārı gül ü ˘āşıķı mül söyletdi
Bāķiyi leźźet-i vaŝluñ šama˘ı söyletdi
Šūšiyi şevķ-i şekerdür getüren güftāra
Hevā-yı nefs ile çün bādbān-ı cismi
ķaldurduñ
Vücūduñ zevraķın šūl-ı emel baģrına
ŝaldurduñ

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Naġmesin bülbül-i cān her kime kim
diñletdi
Cān-ı nālānı Sülūkìveş anı iñletdi
Ġayrı bir nesne dilin ŝanma ki gūyā itdi
Bāķiyi leźźet-i vaŝluñ šama˘ı söyletdi
Šūšiyi şevķ-i şekerdür getüren güftāra

Tahmis/8

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Tahmis/5

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Sirişküm Ŝāni˘ì seyl oldı nice çaġlamayam
kim
Firāķ-ı la˘l-i yār ile nice ķan aġlamayam
kim
Bu āh-ı sūznāk ile nice dil aġlamayam kim Tahmis/5
Nice zünnār-ı ˘aşķa Ĥāverì bel
baġlamayam kim
Der-i dìvār-ı deyr-i dil pür olmışdur
ŝanemlerle

Devr ideli sipihr-i denì ŝubģ eger mesā
Cāhil ŝafālar eyler ü kāmil çeker belā
Rūģì ˘aceb mi olsa ġam-ı dehre mübtelā
Erbāb-ı fażl ĥāk-i meźelletde Ģükmiyā
Aŝģāb-ı cāh mertebe-i i˘tibārda

DERGİSİ

Başlık: Ġazel-i Dā˘ì
Taĥmìs-i Mu˘ìnì

Başlık: Ġazel-i Bāķì
Efendi Taĥmìs-i Nālì
Efendi

Başlık: Ġazel-i Bāķì
Efendi Taĥmìs-i
Sülūkì

Başlık: Taĥmìs-i Ŝāni˘ì
Ġazel-i Ĥāverì

Başlık: Taĥmìs-i Rūģìi Baġdādì [Ġazel-i
Ģükmì]
Bağdatlı Rūhì Dìvānı,
s. 296.

Reh-i ˘aşķ içre ey Dem˘ì ĥarāb oldı benüm
ģālüm
Belā šaġında ˘Anķāyam ki ķalmadı per ü
bālüm
Cihānda ģaşre dek ey dil hemān budur
Tahmis/5
benüm ķālüm
Benüm āzāde-dil yārān ŝorarsa nolduġın
ģālüm
Raģìmì bende olmış diyesin bir servāzāda

Tahmis/6

Tahmis/5

Ŝorarsañ ģāl-i Raģmìden egerçi kim
melāmetde
Belā-yı hecr bì-pāyān firāķ ise nihāyetde
Gözi pür-nem dili pür-ġam teni derd ü
felāketde
Mükedder oldı Yaģyā derdmendüñ ģāli
ġāyetde
Meger Allāhdan olur olursa derdine çāre
Ĥaš-ı dil-ber gibi šutdı çemen šarf-ı
gülistānı
Esüp bād-ı ŝabā itdi nevā murġ-ı ĥoşelģānı
˘Atāyì gibi bì-dār eyle sen de dìde-i cānı

Nigārı görmedüm ĥaylì zamāndur dār-ı
dünyāda
Meded bir kerre görsem ol perì-rūyı ben
üftāde
Düşüp pāyine ŝu gibi disem ol serv65a-b Dem˘ì
āzāda
Nigārum var idi cānā benüm bu dār-ı
dünyāda
Seni bulmaġ içün geldüm hemān bu
miģnet-ābāda

Teraģģum eyleyüben nā-tüvān [u] ĥor
dil-i zāra
Śevābın ķaŝd idüben eyleye hem
derdüme çāre
Sürüben yüzümi yirlere iltüp kūy-ı
65bRaģmì
dildāre
66a
Beni bir kimse olsa ķapusında ķılsa biñ
pāre
Bahāne olsa ižhār-ı maģabbet itmege
çāre

Nev˘i- Dil ü cāna belādur ķadd-i bālā dilrübālarda
66a-b zāde
˘Atāyì Belā üzre belādur bir yaña zülf-i dü-tālar
da

Eger yüz yerde zaĥm ursa ten-i efkār-ı Mu˘ìnìvār key şemşìr-i zerd-i çarĥa
bìmāra
çaldurduñ
Dil-i ŝad-çākümi tìġ-i ġam-ı ˘aşķ itse biñ Metā˘-ı ˘ömr-i naķd-i cānı Zāl-i dehre
pāre
aldurduñ
Ki her bir pāresin cān ile virsem ol
Ŝaķın dìn naķdini tārāc ider Dā˘ì o
sitemkāre
mekkāre

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Başlık: Ġazel-i
Ģażret-i Şeyĥü’lislām Taĥmìs-i Nev˘izāde ˘Atāyì

Başlık: Taĥmìs-i
Raģmì
Bursalı Rahmì Dìvānı,
s. 283-84.

Başlık: Ġazel-i Raģìmì
Taĥmìs-i Dem˘ì
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Ŝafā-baĥş olmasa ne ġam degül sālūs u
zerrāķa
Velì ˘uşşāķı bend-i ġamdan oldur bā˘iś
ıšlāķa
Bu ma˘nì źevķe dāˇirdür yazılsa ŝıġmaz
evrāķa
Ŝarìr-i bāb-ı cennetdür nevā-yı nāy
˘uşşāķa
Semā˘ itsün ŝadā-yı fetģ irişdi cān-ı
müştāķa

Tahmis/5

Cevriyā her nerede bir güzel olsa peydā
Ĥaber alsaķ oluruz görmeden anı şeydā
Dil ü cān ile olup rāh-ı šalebde cūyā
Ķanda var tāze güzel diyü ŝorarduķ
Yaģyā
Ŝonra tenhā bulıcaķ bāri cevāb olsa bize

Yārì

Şeyĥì Felek güldürmedi bir dem gelelden bāġ- Bu bezm-i miģnet-efzāya gelen źevķ
ı devrāna
itmedi ķaš˘ā

67b68a

Tahmis/5

Ķande bir ġonce güşād olsa lašìf ü zìbā
İderüz görmedin ey Yārì hezārān nevā
Ĥoş dimiş bu sözi ol nükte-şinās-ı büleġā Tahmis/5
Ķande var tāze güzel diyü ararduķ Yaģyā
Ŝonra tenhā bulıcaķ yāri cevāb olsa bize

Tahmis/5

˘Aceb mi nefģ-i ŝūr-ı neyde olan ŝavt-ı
rūģ-efzā
Šarìķ-i ˘aşķ-ı Mevlānāyı itse Güftiyā iģyā
Olupdur nāle-i dil sūrına ˘āşıķ bütün
dünyā
Cihānda nāydan hìç kimse incinmiş
midür Yaģyā
Derūn ģāli gerekmiş ġayrdan teźhìb-i
aĥlāķa

İrişdi yine Yaģyā feyż-i ebr-i lušf-ı
Yezdānì
Šarāvet var çemenlerde lešāfet var
hevālarda

DERGİSİ

67a

Keşf-i rāz eylemege cām-ı şarāb olsa bize
Rāzdān olmaġa bir mest-i ĥarāb olsa
bize
Açılup ġonçe-ŝıfat ref˘-i niķāb olsa bize
Yār açılsa biraz bāde-i nāb olsa bize
Gelse ŝāķì sebeb-i ref˘-i ģicāb olsa bize

Def˘-i ġam ķılmaġ içün bezm-i şarāb olsa
bize
Bir iki bāde-keş ü mest ü ĥarāb olsa bize
67a-b Cevri
Gül-i maķŝūdı güşād idecek āb olsa bize
Yār açılsa biraz bāde-i nāb olsa bize
Gelse ŝāķì sebeb-i ref˘-i ģicāb olsa bize

Güftì

66b67a

ARAŞTIRMALARI

Dilā bir sen degülsin bend-i zencìr-i
cefālarda
Ne diller var o zülf-i pìç-pìçe
mübtelālarda
Ne ādem cānları ķurtılmadı ķaldı
belālarda
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Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Başlık: Ġazel-i
Ģażret-i Şeyĥü’lİslām Taĥmìs-i Şeyĥì

Başlık: Taĥmìs-i Yārì
Çelebi Bā-[Ġazel-i
Yaģyā]
Yārì Dìvānı, s. 498-99.

Başlık: Ģażret-i
Şeyĥü’l-islām Yaģyā
Efendi Taĥmìs-i Cevrì
Çelebì
Cevrì Dìvānı, s. 357-58.

Başlık: Ġazel-i
Şeyĥü’l-islām
Taĥmìs-i Güftì Çelebì

Nev’ì-zāde ātāyì
Dìvānı, s. 164-65.

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Ey Cinānì olmayup māˇil bu fānì devlete
˘Ömrüñi ŝarf eyleme tekmìl-i ˘izz ü rif˘ate
Gör ne dir Bāķì ķadem baŝduķda ŝadr-ı
˘izzete
Tahmis/5
Geç otur sedd-i Sikender gibi künc-i
˘uzlete
Egme başuñ dehr-i dūnuñ efser-i
Dārāsına
Sa˘ādet yār olup olsa müyesser ˘ālem-i
vuŝlat
Egerçi bendeye āzādelikdür bā˘iś-i rif˘at
Olup fāriġ cihānda istemezdüm pāye-i
devlet
Maķālì boynı baġlu çākeri olmaķ yiter
˘izzet
O şāh-ı kişver-i ģüsnüñ der-i devletmeˇābında

Düşdi göñlüm yine bir ĥoş dil-berüñ
a˘lāsına
Serv-āzādı ķul itmiş ķāmet-i bālāsına
68bCinānì Meyl idüp baķmazsa a˘dānuñ n’ola
69a
iġvāsına
Ĥūblar māˇildür elbet ˘āşıķ-ı şeydāsına
Dil-ber-i ˘ālì-cenābuñ baķma istiġnāsına

Yed-i ķudret ne taģmìr eylemiş āb [u]
türābında
Ne keyfiyyet ķonılmış la˘linüñ cām-ı
69a-b Maķālì şarābında
Ne şìrìnlik yazılmış ģoķķa-i dürr-i ĥoşābında
Ne ģālet var ˘aceb şìrìn kelāmuñ la˘l-i
nābında

Tahmis/5

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Žulmet-i fürķate döndi yine eyyām-ı sa˘ìd
İşiginden beni bu çarĥ-ı denì ķıldı ba˘ìd
Ya˘ni günden güne ġam Āźeriyā oldı
Tahmis/5
mezìd
Vaŝl-ı dildār hevāsından idüp ķaš˘-ı ümìd
Şimdi dìvāne göñül ˘ālem-i istiġnāda

Ŝafāsı gitdi bu devrüñ ġam ile šoldı hep
dünyā
Buyurmış anuñ içün Şeyĥiyā ol fāżıl u
dānā
Bu meclisden hemān ˘uzlet-güzìn olmaķ
gerek Yaģyā
Taģammül eylemez ˘āķil olan evżā˘-ı
mestāna

Şimdi bir şāha ķul olmaz bu göñül
dünyāda
Mihr olursa nažar itmez felek-i mìnāda
68a-b Āzerì
Ķodı zìnetleri baķmaz bu ĥarāb-ābāda
Bu cihāndan götüri geçdi dil-i āzāde
Şimdi dìvāne göñül ˘ālem-i istiġnāda

Beni mu˘tād idüpdür bir gül içün āh u
efġāna
Vefādan yeg gelür cevr ü cefā ˘uşşāķ-ı
nālāna
Dil-i şeydā n’ola meyl eylemezse vaŝl-ı
cānāna
Ne zaģmetler çeküpdür alışınca derd-i
hicrāna

Başlık: Taĥmìs-i
Merģūm Maķālì

Başlık: Ġazel-i
Merģūm Bāķì Efendi
Taĥmìs-i Cinānì Beg
Cinānì Dìvānı, s. 26061.

Başlık: Taĥmìs-i Āzerì
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70b71a

Tahmis/5

Baķduġuñca ey göñül ol gözleri
fettānuña
Gelme mi cellād-ı çeşminden ĥašır
iź˘ānuña
Ķıl ģaźer ķaŝdı budur kim ķıymaķ ister
Sipāhì
cānuña
Göz dikersin tìġ ü tìz ü ġamze-i
cānānuña
Ŝusaduñ mı ey dil-i pür-pāre yoĥsa
ķanuña

Elde cām-ı mey ile olmış idük Cem bu
Ey Śenāyì yüri ˘ālemlere irdüñ şükr it
gice
Būs idüp la˘lini emsemlere irdüñ şükr it
Lāle-ruĥ-ı saķi-i meh idi maģrem bu gice

Ey Sipāhì ˘azm ider elbet diyü ol ġoncefem
Mesken itdüm yolını şāyed ola anı
gördüm
Yolunuñ ferrāşı dil cārūbdur anuñ müjem Tahmis/5
Ter ķılur ĥāk-i rehüñ çeşm-i Ledünnì
dem-be-dem
Ķonmasun diyü ġubārı yollaruñ
dāmānuña

Şerìfì

70a-b

71a-b Śenāyì

Nev-bahār oldı dilā ˘azm-i gülistān
eylerüm
Ser-te-ser dünyā olupdur gülşen-i bāġ-ı
İrem
Tahmis/5
Ey Şerìfì bezm-i gülde olmış iken
muģterem
Tevbe meyden Bāķiyā āsāndur ammā
ķorķaram
Döymeyem sāķì-i sìmìn-sā˘idüñ ibrāmına

Tahmis/5

Defter-i necmüñ ˘Ušārid baķmadın
erķāmına
Şāh-ı ĥāver çıķmadın taĥt-ı sürūrencāmına
Ŝunmadın Mirrìĥ destin tìġ-i ĥūnāşāmına
Sancaġın dikmezden evvel māh çarĥuñ
bāmına
Sikke-i şāhì yürür sulšān-ı ˘aşķuñ
nāmına

Şerìfì

Vaķtidür ey Şerìfì šūmār-ı ġonce gülsün
Ders-i kitāb-ı ˘aşķı bülbüller andan alsun
Ol ĥāce-i zamānuñ medģi cihāna šolsun
Źāt-ı kerìmi vaŝfın Bāķì ne resme ķılsun
Melģūž olan ma˘ānì mümkin degül
beyāna

DERGİSİ

Geşt [ü] güźār-ı bāġ it ˘ibretle baķ cihāna
Her gūşe beñzemişdür hem ravża-ı
cināna
Meşşāša-i bahāruñ gūyā elinde şāne
Açdı gülüñ niķābın yād irdi gülsitāna
Gösterdi ˘aks-i rūyın āyìne-i zamāne

69b70a

ARAŞTIRMALARI

Süˇāl itdükçe şekkerler niśār eyler
cevābında
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Fe˘ilātün
Fe˘ilātün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātün
Mef˘ūlü
Fā˘ilātün

Başlık: Taĥmìs-i
Śenāyì Ġazel-i Necātì

Başlık: Taĥmìs-i
Sipāhì Beg Bā-Ġazel-i
Ledünnì

Başlık: Ġazel-i Bāķì
Efendi Taĥmìs-i Şerìfì

Başlık: Ġazel-i
Merģūm Bāķì Efendi
Taĥmìs-i Şerìfì
Aķşehrì

72b73a

˘Ulvì

Bir zamān ola ki bu gerdiş-i gerdān
dükene
Düşmeye ķašre-i raģmet yire bārān
dükene
Bitmeye sebze-i ter nehr-i firāvān
dükene

Ģabìbüm eşk-i çeşmüm gibi her ŝuya
revān olma
Varup her bir meh-i gül gibi açılup
kāmrān olma
72a-b Lā-Edrì Enìs-i ehl-i ˘irfān ol celìs-i cāhilān olma
Lešāfet bāġına serv ol gülistān-ı ģazān
olma
Girüp ķanına ˘uşşāķuñ nihāl-i erġuvān
olma

71b72a

Ey ŝaçı Leylì beni ˘aşķuñla Mecnūn
eyleme
Beñzümi zerd eyleyüp ģālüm diger-gūn
eyleme
Meylì Boynumı burup benefşe gibi maģzūn
eyleme
Baġrumı gel dāġ-ı ġamdan lāleveş ĥūn
eyleme
Za˘ferānın yüzümüñ eşk ile gülgūn
eyleme

Yār idi sìne-i mecrūģuma merhem bu
gice
Gözüñ aç itdi Ĥudā dil-beri hem-dem
bu gice
Baĥt uyandı uyıdı fitne-i ˘ālem bu gice

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Tahmis/5

Tahmis/5

Nice dünyā içün ey dil zebūn-ı ķahr u
zamān ol
Varup künc-i ferāġatda yüri başuña
sulšān [ol]
Cihānuñ naķşına aldanma kendüñ ehl-i
˘irfān [ol]
Yüri bir naķş-ı rengìnüñ temāşāsında
ģayrān [ol]
Ģayālì ˘āşıķ-ı reng-i ruĥ-ı her dil-sitān
olma

Kesme ey sāķi kerem ķıl šolu cām-ı dilden
Gel dirìġ eyleme bu źevķ[i] müdāmì
dilden
Tahmis/5
˘Ulviyā ˘aşķ cüdā ola mı bir dem dilden
Gide mi fikr-i leb-i yār Meşāmì dilden
Kāndan hìç ola mı la˘l-i Bedeĥşān dükene

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Yaŝdanaldan görmedi ġuŝŝa işigüñ šaşını
Şimdi Meylìye revā mıdur ġam ide işini
Dest-i ķahruñla gider bālìn-i ġamdan
başını
Aģmedüñ gözden ŝavup sürme
ķapuñdan başını
Sāˇili maģrūm idüp eyyāmı maġbūn
eyleme

Vuŝlat u źevķ ü dem-ā-demlere irdüñ
şükr it
Dem bu demdür didügüñ demlere irdüñ
şükr it
Elüñe girdi Necātì senüñ ol dem bu gice

Başlık: ˘ Taĥmìs-i Ulvì
Merģūm Ġazel-i
Meşāmì
Ulvì Dìvānı, s. 191-92.

Başlık: Lā-Edrì Ķāˇile

Başlık: Taĥmìs-i
Meylì Efendi Ġazel-i
Aģmed Paşa
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Boşala kìse-i kān kāse-i ˘ummān dükene
Ne ġam-ı dil ne nem-i dìde-i giryān
dükene

DİVAN EDEBİYATI

Çün Emrì ol meh-i nā-mihribān bì-˘ahd
dil-berdür

Görindi lušf-ı rūy-ı yār mirˇāt-i
semenlerde

74b75a

Emrì

Cihānda şimdi rāh-ı ˘adl içinde šoġrı
yürür yoķ
Ŝafāsın dürr-i nažmuñ çeşm-i inŝāfıyla
görür yoķ
Ma˘ārif gūşvārını ķulaġına götürür yoķ
Behiştì i˘tiķādum bu senüñle pençe urur
yoķ
Belāġat ķal˘asın mesken idinen şìr-i
nerlerde

Ya esìrān-ı ġam u ˘aşķ u ya rebāb šaleb
Yā İlāhì bì-niyāz u seģer ü girye-i şeb
Fażluñı Vālihinüñ eyle felāģına sebeb
Lušfuñı ˘İşretiye bedraķa eyle yā Rab
Rāh-ı ˘iŝyānda żalāletle nice bir yürüye

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Tahmis/5

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Muhamme Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
s/5
Mefā˘ìlün

Tahmis/5

Ķāni˘ì tevbe m’olur mevsim-i gülde
mülden
İçerin and içemem cāmı düşürmem elden
Tahmis/5
˘Andelìb-i dile mümkin mi ferāġat gülden
Gide mi fikr-i leb-i yār Meşāmì dilden
Kāndan hìç ola mı la˘l-i Bedeĥşān dükene

DERGİSİ

˘İźārum hem-˘ıyārì zer bulunmaz gerçi
zerlerde
Ne ˘aŝŝı i˘tibārı yoķ miyān-ı sìmberlerde
˘Aceb mi ĥalķa olursa ümìd gūş-ı
74a-b Behiştì dillerde
Lebüñ ķandi nice şìrìn ise cānā
şekerlerde
Viŝālüñ va˘desi çaķ eyle šatludur
ĥaberlerde

73b74a

Nāmuñ isterseñ eger kevn ü mekānı
bürüye
Bì-nişān ol ki nişānuñ dü-cihānı bürüye
Vālihì Seni ˘irfān-ı bedì˘ ile beyānı bürüye
Diler iseñ seni enhār-ı me˘ānì bürüye
Bāġ-ı šab˘uñda dıraĥt-ı gül-i ģikmet
bürüye

Ķala ģālì bu zemìn zümre-i insān
dükene
Olmaya mihr-i felek encüm-i raĥşān
dükene
73a-b Ķāni˘ì Rūz [u] şeb bir ola ezmān ile erkān
dükene
Boşala kìse-i kān kāse-i ˘ummān dükene
Ne ġam-ı dil ne nem-i dìde-i giryān
dükene
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Başlık: Taĥmìs-i Emrì
Ġazel-i Nişānì Paşa
Emrì Dìvānı, s. 10-11.

Başlık: Taĥmìs-i
Behiştì Efendi
Raģmetu’llāh
Behiştì Dìvānı, s. 16869.

Başlık: Taĥmìs-i
Vālihì Efendi BāĠazel-i ˘İşretì

Başlık: Taĥmìs-i
Ķāni˘ì ˘Alì Efendi
Ġazel-i Meşāmì Beg

Bāķì

76a-b Lā-Edrì Hep ümmet-i Muģammed ĥāk oldılar
yoluñda

75b76a

Ŝafāda şād u ĥurrem her kişi ben derd ü
miģnetde
Yitirdüm ˘aķlumı Mecnūn gibi vādì-i
ģayretde
Gözüm giryān dem-ā-dem ģasret ile
künc-i fürķatde
Ķalupdur eşk-i çeşmüm gerçi kim ĥāk-i
meźelletde
Bì-ģamdi’llāh hele āh u fiġānum evc-i
rif˘atda

Gedā-yı kūy-ı yār olmaķ ezelden geldi
şānumda
Yine ģālümce derbānum der-i şāh-ı
cihānumda
Zamāne begleri gelsün ķul olsun
75a-b Ĥašāyì
āsitānumda
Diyār-ı ˘aşķa sulšānum dilā ben de
zamānumda
Vezìrümdür ġam u ġuŝŝa oturur iki
yanumda

Žuhūr itdi ĥırām-ı ķadd-i dil-ber
nārvenlerde
Oturma merdüm-i çeşmüm gibi beytü’lģazenlerde
Bahār irdi ŝafā kesb idicek demdür
çemenlerde
Ģuŝūŝā ŝalına yanuñca hem serv ü
semenler de

Mef˘ūlü
Fā˘ilātün

İskendere cem˘ oldı salšanat-ı vilāyet
Žulmi getürdigiçün ĥalķ eyledi ˘ināyet
Maġrib ü maşrıķ ehli hep itdiler išā˘at

Tahmis/5

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Eģibbā aŝdiķā himmetlerini yād iderlerse
Dil-i bìmāruña lušf eyleyüp tìmār
iderlerse
Maģabbet eyleyüp yārān vefā ižhār
Tahmis/5
iderlerse
Eger Bāķìnüñ aģvālinden istifsār iderlerse
Ġam-ı dildāra hem-dem vaķti ĥoş
devletde ˘izzetde

Benüm mūyì kepādem çarĥ-ı merdümkeş
kemānìdür
Ķıyās idüp dime bu Rüstem-i Zālüñ
kemānıdur
Bugün yanumda rūyìn-ten zamāne nevTahmis/5
cevānìdür
Hemān el arķasın yirde cihānuñ
pehlevānıdur
Ĥašāyì geçüben serüm ķadem ķudūm
nişānumda?

Viŝālin va˘de eylerse yine hicrān
muķarrerdür
Anuñçün dir bu beyti ol ki Ĥüsrev aña
çākerdür
Firāķuñla Nişānì ĥasteñüñ ģāli
mükedderdür
Viŝālüñ va˘de itmişdüñ be hey žālim
geçenlere

Başlık: Lā-Edrì Ķāˇile

Başlık: Taĥmìs-i
Ģażret-i ˘Abdu’l-bāķì
Efendi Raģmetu’llāh
Bu şiir, Bākì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i
Ģašāyì Efendi
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˘Ālì

Fażlì

77b78a

DERGİSİ

Šutalum milket-i ˘Ośmānuñ olduñ Fażliyā
şāhı
Gerekmez baña bu dünyā-yı dūnuñ ˘izzet
ü cāhı
Tahmis/5
Felekde odlara yansun n’ideyin mihr ile
māhı
Başum alup giderdüm ben ˘adem milkine
dek Āhì

Nesìm-i ŝubģ-dem esse bu ˘ālem
sebzezār olsa
Çiçekler dürlü rengìnle ķamu naķş-ı
nigār olsa
Zemìne dāmen-i gülden ķızıl altun niśār
[olsa]
Güzellik nev-bahārında cihān bāġ u
bahār olsa

Ŝanavber ķāmetüñ ˘ār˘ār mıdur Šūbì
midür yoĥsa

Tahmis/7

Öpüp meclisde cām-ı mey lebin ol lāleruĥsāruñ
Ŝarılmış boynına gör işin ol zülf-i
siyāhkāruñ
Dirìġā cevr-i cānān olduġından ġayri
aġyāruñ
Dolanurmış ser-i kūyında her gice [o]
dildāruñ
O da ˘Ālì gibi bir ˘āşıķ-ı şeydā mıdur
yoĥsa

Cemālüñ gün mi ey māh şem˘-i şebārā
mıdur yoĥsa
Tenüñ billūr-ı ŝāf mıdur dür-i yektā
mıdur yoĥsa
Perì mi yā melek aŝluñ daĥı a˘lā mıdur
yoĥsa
Ruĥuñ bāġ-ı İrem mi cennet-i me˘vā
mıdur yoĥsa

Bir ķadeģ bāde içün ķande olursa giceler
Ehl-i meclis o gice hìç dimez kim ķoçalar
Zeyniyi görse döner bir yaña daĥı poçalar
Tahmis/5
Ey ˘Ubeydì saña gündüz görünüp de
giceler
Ġayrì yirlerde olan mihr-i cihānı gidere

Düşmen senüñ mülūkuñ žulm ile ide
Hìç źerrece ġamın yoķ şehā senüñ
ġāret
dilüñde
˘Ālem ĥarāba vardı sen kendü ˘ālemüñde
Cām-ı şarāb-ı gülgūn šurur müdām
elüñde
Žālimle mürteşìler çoķdur velì yanuñda
˘Ālem ĥarāba vardı sen kendü
˘ālemünde

DİVAN EDEBİYATI

Ey göñül sìnedeki sūz-ı nihānı gidere
Yār bì-gāneye yār oldı fiġānı gidere
Zeynì Ģāŝılı šut sözüm ol şāh-ı cihānı gidere
Āşinādan [ķaçan] ol āfet-i cānı gidere
Yādlar ile ŝalınan serv-i revānı gidere

●

77a-b

76b77a
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Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātün

Başlık: Taĥmìs-i Fażlìi Baġdādì Ġazel-i
Āhì-i Rūmì
Kara Fazlì Dìvānı, s.
259-60.

Başlık: Taĥmìs-i ˘Ālì
Efendi Raģmetu’llāhi
˘Aleyh
Bu şiir, Gelibolulu Ālì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i
Zeynì Efendi Ġazel-i
˘Ubeydì Efendi

Ŝādıķā kāruñı zār ideli dildār senüñ
Ĥançer-i cevr ile deldi cigerüñ yār senüñ
Nāmuñı virdi yele ol gül-i gülzār senüñ
Çünki bunlarda ˘Ubeydì ġarażuñ var
[senüñ]
Ehl-i ˘arż olımadum diyü nedāmet itme

Ey göñül her meh-i nā-mihre maģabbet
itme
Her yüze ĥande iden dil-bere raġbet
79a-b Ŝādıķì itme
Yāre yār olma raķìbe diyü minnet itme
Dime cānāneye aġyār ile ŝoģbet itme
Seni sevsün dir iseñ aña naŝìģat itme

Kimseye šā˘n oķını atmaġı ˘ādet itme
Ķadrüñi bilmedi Aģmed gibi hìç yār
˘Aķluñı başuña cem˘ eyle sefāhat itme
79bAģmed Tìġ-i pend ile ŝaķın ķaš˘-ı meveddet itme senüñ
80a
İtdi nāmūsuñı tārāc o dildār senüñ
Dime cānāneye aġyār ile ŝoģbet itme
˘Āşıķ iseñ yaramaz eksügüñe ˘ār senüñ
Seni sevsün dir iseñ aña naŝìģat itme

Yirüñ ˘Ísì-ŝıfat ey dil dilerseñ āsmān olsun
Dehān-ı dil-rübāveş varlıġuñ ķo bì-nişān
olsun
Mücerred ˘illetinde meskenüñ künc-i
Tahmis/4
nihān olsun
Vücūduñ üzre her perr-i mekes bir
sāyebān olsun
Ķana˘at mülkine şāh ol ki ešba˘-ı cihān
olma

Sirişk-i bì-girānum gibi her sūya revān
olma
Nažardan ey perì gel āftābāsā nihān
olma
Varup sidre ķadar her ĥār-ı ĥuşka
78bLā-Edrì
sāyebān olma
79a
Lešāfet bāġına serv ol giriftār-ı ģazān
[olma]
Girüp ķanına ˘uşşāķuñ nihāl-i erġuvān
olma

Tahmis/5

Tahmis/5

Bu Sipāhì gibi öz ģālüñi añ şāyed kim
Ser-güzeşt-i dil-i pā-mālüñi añ şāyed kim
Baĥt-ı bì-šāli˘ ü iķbālüñi añ şāyed kim
Tahmis/5
Ey Ģayālì ķamu aģvālüñi añ şāyed kim
Bu ġazel bir gün ola şāh-ı cihāndāra düşe

Öte yanında dünyānuñ eger bir reh-güźār
olsa

Dil diler bì-ser olup ˘aşķ ile bì-çāre düşe
Pāy-māl ola bir serv-i hevādāra düşe
Sürinür sāye-i bì-cān ola yollara düşe
78a-b Sipāhì
Göñül ister yeñi başdan yine āvāre düşe
Yaķalar çāk idüben dāmen-i kühsāra
düşe

Baña ol yüzi gülşensüz gerekmez ger
hezār olsa

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Başlık: Taĥmìs-i
Aģmed Ġazel-i
˘Ubeydì
Bu şiir, Dukakin-zāde
Ahmed Dìvānı’nda
yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i
Ŝadıķì Ġazel-i
˘Ubeydì

Başlık: Lā-Edrì Ķāˇile

Başlık: Taĥmìs-i
Sipāhì Beg Ġazel-i
Ģayālì Raģimahu’llāh
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Tahmis/7

Başlık: Ġazel-i
˘Allāme Şeyĥì Efendi

Şevketle teşrìf eyleyüp taģt-ı gülistānuñ Dehr-i nesìm-i dil-güşā güldürdi açıldı
hevā
yine

Müstef˘il
ün
Müstef˘il

Ŝabrì

Bì-vefā ˘aşķına düşme şeh-i ĥūbān ise de
Sözi cān-baĥş lebi çeşme-i ģayvān ise de
Ĥūb-rūluķda eger Yūsuf-ı Ken˘ān ise de
81aMuģtārì Sevme şehrì güzeli ger meh-i tābān ise
81b
de
Virme hercāyiye dil şems-i dıraĥşān ise
de

81a-b

Başlık: Ġazel-i Nihānì
Taĥmìs-i Muģtārì

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Hicr ile ģālüñi Muĥtāri mükedder idenüñ
Devr idüp gün gibi her gūşeyi enver
idenüñ
Tahmis/5
Dāˇimā āyine-i ķalbüñi muġber idenüñ
Ey Nihānì ruĥı her şem˘i münevver
ķılanuñ
Olma pervānesi ger şem˘-i şebistān ise de

80b81a

Başlık: Taĥmìs-i ˘Abdì
Ġazel-i Nihānì

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Ķalb-i ˘uşşāķı ĥašı fikri mükedder ķılanuñ
Būy-ı lušfı dil-i aġyārı mu˘aššar ķılanuñ
˘Abdiyā cevrini ˘uşşāķa mükerrer ķılanuñ
Tahmis/4
Ey Nihānì ruĥı her şem˘i münevver
ķılanuñ
Olma pervānesi ger şem˘-i şebistān ise de

Başlık: Taĥmìs-i Ŝāfì
Efendi Raģimehu’llāh

Dime bì-derde ŝaķın derdüñi Loķmān
ise de
Bì-vefādan ģaźer it serv-i ĥırāmān ise de
Mıŝr-ı dilden anı dūr it şeh-i Ken˘ān ise
de
˘Abdì
Sevme şehrì güzeli ger meh-i tābān ise
de
Virme hercāyiye dil mihr-i dıraĥşān ise
de

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Ŝāfì

Çünki bunlarda ˘Ubeydì ġarażuñ var
[senüñ]
Ehl-i ˘arż olımadum diyü nedāmet itme

DERGİSİ

80a-b

ARAŞTIRMALARI

Ķapladı mirˇāt-i dehri yine jengār-ı şitā
Farķ olunamazsa miyān n’ola arż ile semā
Ber-šaraf olsa küdūret birle ˘ālemden żiyā
Tahmis/6
Berge ķaç gündür ne ģikmetdür ki
bilmem Ŝāfiyā
Gök demür yir baķır oldı döndi cūlar
mermere

DİVAN EDEBİYATI

Ķış ķıyāmet oldı ˘ālem döndi rūz-ı
maģşere
Virdi ŝan çāh-ı cehennemden nişāne her
dere
Bād ise ĥalķı zebānìveş çalar yirden yere
Şiddet-i deyden gezend irdi o nāzük
leblere
Ģürmet itmez ey gül-i rā˘nā ŝovuķ
peyġambere

●
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Ģużūr-ı Ģaķķa varmaķ ĥoş sa˘ādetdür
şehādetle
Ģuŝūŝā bu ġazāda cān vire ˘āşıķ ŝadāķatle
Mehābet bādesin nūş idelüm cām-ı
Tahmis/6
şefā˘atle
Ķızıl elmayı almaķ isterüz dest-i hidāyetle
Ögünsün düşmen ögünsün eger ķalursa
yanına
Düşüp vādì-i hicrāna ġam-ı dildār ola
vāhi
Tahmis/7
Nice bir eylesün şām u seģerde āh ile vāhı

˘Alì Paşa-yı deryā-dil ŝuŝamış kendü
ķanına
Şehādet şerbetini ŝundılar rūģ-ı
revānına
Ķoyıldı āteş-i šūb-ı ˘adūya ķıydı cānına
Šayanup şimdi a˘dā gerçi tìġ-i ĥūnfeşānına
Ögünsün düşmen ögünsün eger ķalursa
yanına

˘Aduvv dil-teşne olmışdur meger kim
kendü ķanına
Key uġratmaz beni hergiz nigāruñ
āstānına

82a

82b

83a-b Lā-Edrì

˘Ulvì

˘Ārif olanlar özini ķul eylemezler her bege
Gerçekler ārām-ı dürūġ ehline ģāşā baş
ege
Ehl-i yaķìnüñ źevķine kimdür ki žann ehli Tahmis/5
dege
Pìr-i ĥarābātuñ sözi çıķdı Ģayālì gerçi kim
Vā˘iž gibi ŝalmaz bizi efsāneden efsāneye

Ŝabrì gibi bay u gedā ˘azm itdi ŝaģrādan
yaña
Gülgeşt ider her meh-liķā ķalmadı şehr
içre ŝafā
Her gülbin olmış gūyiyā bir dil-ber-i
gülgūn-ķabā
Gülşende seyr it Şeyĥiyā şehrüñ
cüvānānın yine

Seyyāģuñ oldum ey ŝanem büt-ĥāneden
büt-ĥāneye
Künc-i viŝālüñ isteyü vìrāneden
vìrāneye
Naķd-i revānı ĥarc idüp cānāneden
Ģayālì
cānāneye
Mey ayaġa binmiş gezer mey-ĥāneden
mey-ĥāneye
Düşmiş lebüñ sevdāsına peymāneden
peymāneye

Ĥaylì bahāra ŝubģ-dem gösterdi
dìvānuñ yine
İtdi niśār-ı zer açup dest-i dür-efşānuñ
yine
Kühsār-ı bāġuñ sürĥ ile pür ķıldı
dāmānuñ yine
Küçük büyük şāh-ı gülüñ gördiler
iĥsānuñ yine

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Müstef˘il
ün
Müstef˘il
ün
Müstef˘il
ün
Müstef˘il
ün

ün
Müstef˘il
ün
Müstef˘il
ün

Başlık: Lā-Edrì Ķāˇile

Merģūmuñ
didügi Taĥmìsdür
Ulvì Dìvānı, s. 183-84.

Başlık: ˘Ulvì Efendi

Başlık: Taĥmìs-i
Ģayālì Beg
Bu şiir, Hayālì
Dìvānı’nda yoktur.

Taĥmìs-i Es-Seyyid
Ŝabrì Efendi
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ARAŞTIRMALARI

84b-a

Ża˘fì

DERGİSİ

Bir kemān-ebrū güzel tìr urdı baġrum
başına
Raģm ķılmaz çeşmümüñ her demde
ķanlu yaşına
Çār-deh-i sāle meh iken irdi on beş
yaşına

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Tahmis/5

Olup ol şem˘-i ģüsne Hāşimì cān ile
pervāne
Cemāli pertevinden āteş ursa cān-ı sūzāna
Şarāb-ı dilküşā geldükçe bezm-i ehl-i
Tahmis/5
˘irfāna
Kişinüñ sevdügi ˘ālemde bir şìrìn-maķāl
olsa
Nedìm olsa söz añlasa maģaŝŝıl ehl-i ģāl
olsa
Bu göñül baģrına kim yoķdur cihānda hìç
kenār
Sözlerüm içinde ŝankim oldı dürr-i şāhvār
Tahmis/5
Bu muĥammes Ża˘fiyā anuñçün oldı
yādgār
Varını itdi Ģayālì şāh ayaġına niśār
Āferìn ŝad-āferìn ol šab˘-ı gevher-pāşına

Ķadeģler ŝunsa gül gibi açılsa gelse
cānāne
Ŝafā-baĥş olsa her demde meyāsā bezm-i
rindāna
Ķomasa Rıf˘atìyi āteş-i hicrān ile yana
Otursa gelse dil-ber meclise ey Dürri
şāhāne
Ķızarsa tāb-ı mülden ruĥları hem al al
olsa

Nifāķ idüp ayırdı bendesinden çünki ol
Nažar itmez bu ben dil-ĥastenüñ āh ü
fiġānına
şāhı
Velì bì-çārenüñ endūh-ı miģnet geçdi
Bu sözümde yalanum yoķ benüm va’llāhi
cānına
bi’llāhi
Ögünsün düşmen ögünsün eger ķalursa Ögünsün düşmen ögünsün eger ķalursa
yanına
yanına

DİVAN EDEBİYATI

Güzelde dāniş-i ķadriyle iź˘ān-ı kemāl
olsa
Žuhūr iden kelāmı dürc-i lā˘linde leˇāl
olsa
Lebi meclisde gūyā olmada šūšì-miśāl
Rif˘ātì
olsa
Kişinüñ sevdügi ˘ālemde bir şìrìn-maķāl
olsa
Nedìm olsa söz añlasa maģaŝŝıl ehl-i ģāl
olsa

●

Civānuñ ġamzesi sāģir sözi siģr-i helāl
olsa
Bülend elfāžı dendānı gibi ˘ıķd-ı leˇāl
olsa
84a-b Hāşimì Cihānuñ šūši-i gūyāları yanında lāl olsa
Kişinüñ sevdügi ˘ālemde bir şìrìn-maķāl
olsa
Nedìm olsa söz añlasa maģaŝŝıl ehl-i ģāl
olsa

83b84a

476

Başlık: Żā˘fì Bā-Ġazeli Ģayālì Beg
Bu şiir, Za’fì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i
Hāşimì Çelebi Ġazel-i
Dürrì
Bursalı Hāşimì Dìvānı,
s. 86.

Başlık: Ġazel-i Dürrì
Çelebi Bā-Taĥmìs-i
Rif˘ātì Efendi Sirozì

Tābì

Tābì

86a-b

Başlık: Bu Daĥi Tābì
Begüñdür

Fā˘ilātün
Muhamme Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
s/5
Fā˘ilün

Ġam ocaġında olupdur ney gibi baġrum
kebāb
Nār-ı hicrān yaķdı dil ma˘mūresin ķıldı
ĥarāb
Bu gice ĥışm ile Tābì ile ey ˘ālì-cenāb
Lāle-ĥaddüm Muŝli Şāh serv-ķaddüm
Muŝli Şāh
Āftāb-ı ˘ālem-i şem˘-i cinānum Muŝli Şāh

Ģüsn ile sensin melāģat kişverine
pādşāh
Kā˘be-i kūyuñdur ehl-i ˘aşķa ķıblem
secdegāh
Şem˘-i ģüsnüñüñ iki pervānesidür mihr
ü māh
Şìvesāzum Muŝli Şāh ˘işvebāzum Muŝli
Şāh

Başlık: Ġazel-i
Merģūm Nev˘ì Efendi
Taĥmìs-i [Kātibì]

Başlık: Taĥmìs-i Sā˘ì
Ġazel-i Nev˘ì Efendi

Başlık: Tābì Beg

Mef˘ūlü
Fā˘ilātün
Mef˘ūlü
Fā˘ilātün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātün
Mef˘ūlü
Fā˘ilātün

Gözüme ˘ālem görinür sensizin ˘aynum
elem
Acıyup baña döginür šaşlar ile heft yem
Fā˘ilātün
Murġ-ı dil gül yüzüñ añup eylese n’ola
Muhamme Fā˘ilātün
naġam
Fā˘ilātün
s/5
Vaŝfını yazsam dükene ķāġıd ile hem
Fā˘ilün
ķalem
Āh elinden ey cefākār ŝad-hezārān āh vāh

Tahmis/5

Tahmis/5

Āteş-i hicrān elinden āh vāh āh vāh
Cümle ˘uşşāķ hep anuñçün çaġırup dir
āh vāh
Künc-i fürķatde enìsüm yār u ġārum āh
vāh
˘Āşıķa olmış naŝìb rūz-ı ezelde āh vāh
Āh elüñden ey cefākār ŝad hezārān āh
vāh

Ķavs-i ķuzaģ miśāli ey māh evc-i rif˘at
Tìr-i sitemle itdüñ bu ķāmetüm iki ķat
Ķaddini Kātibìnüñ ĥam ķıldı nār-ı fürķat
Nev˘ì nice getürsün hicrān yükine šāķat
Cism-i nizār öyle cān-ı figār böyle

Yoķ elde iĥtiyārum ŝabr u ķarār böyle
Mirˇāt-i šab˘ı šutdı jeng-i ġubār böyle
Göñlüm ziyāde maģzūn ĥāšır figār
Kātibì
böyle
Šāli˘ bu vech ile dūn ser-keş nigār böyle
Bì-çāre ˘āşıķı gör baĥt öyle yār böyle

Sā˘ì

85b86a

85a

85a-b

Sā˘ì-i ĥaste-ģālüñ ża˘f üzre ģāli ġāyet
Bìmār-ı derdmendüñ bulmadı hìç ifāķat
Bār-ı ġam-ı ˘adūyı çekdürme gel hey āfet
Nev˘ì nice getürsün hicrān yükine šāķat
Cism-i nizār öyle cān-ı figār böyle

İtdüm hezār zārı leyl ü nehār böyle
Bir ĥāra hem-dem ola ol gül-˘iźār böyle
˘Aķl u dil ise gitdi cān intižār [böyle]
Šaliģ bu vech ile dön ser-keş nigār böyle
Bì-çāre ˘aşıķı gör baĥt öyle yār böyle

Ģayret alur ˘aķlumı baķsam gözine
ķaşına
Āferìn ŝad āferìn ol ŝūretin naķķāşşına
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Ģasret-i ebrūñ ile ķaddüm kemān olsun
yine
Ķalb-i düşmen atdıġum tìre nişān olsun
yine
Künc-i fürķatde işüm āh u fiġān olsun
yine
Āteş-i āhumla ˘ālem pür-duĥān olsun
yine
Rāz-ı mihrüñ cümle ĥalķa dāstānn olsun
yine

Görüp bir ĥūb-ı zìbāyı ŝaķın ey Mihri
aldanma
Görürsüñ günde biñ kerre anuñ aĥlāķın
aldanma
Olur her ĥūblaruñ lā-büd zevāli ŝaķın
aldanma

Bugün bir ģüsn şāhınuñ yüz urdum
āsitānına
İrişdi ˘andelìb-i dil cemāli gülsitānına
Mihrì Ŝafālar virdi ˘uşşāķuñ yine rūģ-ı
revānına
Getürmiş ģāl-i miskìni hümāyūn zülf
yanına

87b88a

88a

Tahmis/5

Bu Ģāletinüñ baġrın cānāne içün deldüñ
Derdüñle meded eyvāh bi’llāh anı
öldürdüñ
Tahmis/5
Üstine anuñ cümle ˘ālemleri güldürdüñ
Derd ile Cinānìyi yaķup küle döndürdüñ
Külin göge ŝavurduñ irdi göre keyvāna

Tahmis/5

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mef˘ūlü
Mefā˘ìlün
Mef˘ūlü
Mefā˘ìlün

Başlık: Taĥmìs-i Ū
[Mihrì] Ġazel-i Necātì
Beg
Bu şiir, Mihrì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i
Ģāletì Ġazel-i Cinānì
Bu şiir, Azmì-zāde
Hāletì Dìvānı’nda
yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i
Behiştì Ġazel-i ˘Amrì
Behiştì Dìvānı, s. 17475.

Ġam-ı ˘ışķ itdügince cānuña kār
Nice bir künc-i ġamda ŝabr u ķarār
Bu du˘āyı Behişti ķıl tekrār
Yā İlāhì beni de bülbülvār
˘Amriyem zār u nā-tüvān eyle

Fe˘ilātün
Mefā˘ilün
Fe˘ilün

Başlık: Taĥmìs-i
Merģūm ˘Ulvì
Ulvì Dìvānı, s. 152-53.

˘Ulviyā sulšān-ı ˘aşķa bende-i fermān olup
İĥtiyār itdüm nemed-pūş olmaġı ˘uryān
olup
Fā˘ilātün
Gerçi gezdüm gūşe gūşe ˘ālemi mihmān
Muhamme Fā˘ilātün
olup
Fā˘ilātün
s/5
Aġlasun göz merdümi derdini döksin ķan
Fā˘ilün
olup
Eşk-i gülgūnum şarāb-ı erġuvān olsun
yine

DERGİSİ

Ĥūm-ĥāne-i vaģdetde içdüm šolu
peymāne
Cānumı fedā ķıldum sen la˘l-i
Ģāletì Bedaĥşāna
Kāfir yüzüñi görse cānā gelür ìmāna
Sevdā-yı ser-i zülfüñ ķıldı beni dìvāne
Şūrìdelige oldum ˘ālemde bir efsāne

Sūz u sāzı yiter nihān eyle
Vaķtidür kendüñi ˘ıyān eyle
87a-b Behiştì Meclis ehlini şādmān eyle
Ķoma bülbül ķoma fiġān eyle
˘Aşķı ˘ālemde dāstān eyle

˘Ulvì

86b87a

ARAŞTIRMALARI

Şāh-ı ĥūbān-ı cihān şem˘-i cinānum
Muŝli Şāh

DİVAN EDEBİYATI

●
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Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

89b

Tahmis/5

Cem gibi destüñde cām-ı zer-nigār olsun
hele
Hem-demüñ bir lebleri mül gül-˘iźār
olsun hele
Deşt-i ŝaģrā-yı lešāfet lālezār olsun hele
Göñlüm açılmaz dime cānā bahār olsun
hele
Evme ˘ıyşa murġ-ı zerrìn pür-şikār olsun
hele

89a

Yārì

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Şeyĥiyā görme gedā ile şeh-i kişveri bir
Encüm-i bì-fer ile mihr-i żiyā-güsteri bir
Mu˘ciz-i nušķ-ı Mesìģā-dem ile sāġarı bir
Tahmis/5
Görme nā-dān ile Veysì-i süĥan-perveri
bir
Bir midür seng-i siyeh gevher-i źì-ķıymet
ile bir

Verd-i ruĥsārını seyr itdügümüz şevket
ile
Geçdi taĥt-ı çemene şāhid-i gül zìnet ile
Şeyĥì Geldi ĥāk-i derüñe peyk-i ŝabā da˘vet ile
Nev-bahār oldı güzellendi cihān ġāyet
ile
Naĥl-i gül gibi ŝalın sen de yeñi ĥıl˘āt ile

88b

Her denì lušfın görür Yāri bu çarĥ-ı
ašlasuñ
Ĥırķa-i peşmìnesine baķmaz ammā bìkesüñ
Ol nihālüñ var ise şeftālusına dest-resüñ
Olma Yaģyā lušfına maġrūr o šıfl-ı
nevresüñ
Ķadr-i ģüsni fehm ider bir şìvekār olsun
hele

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Sözde Fevķì ŝāģib-i dìvān olursa bir kişi
Enverì Cāmi yaĥud sübģān olursa bir kişi
Medģ-i ģüsnüñde şehā Ģassān olursa bir
kişi
Tahmis/5
Nažm içinde Ģāfıž [u] Selmān olursa bir
kişi
Ey Ricālì vaŝf-ı ķaddin böyle mevzūn
itmeye

Yüzüñe gülse birķaç gün Necātì ŝaķın
aldanma
Ki gerçekler inanmadı bu dünyānuñ
yalanına

Gün mi var ģicrüñle ġam ģālüm digergūn itmeye
Ķāmet-i pìçìde mi dāġ-ı ġamūñ ĥūn
itmeye
Ay olur mı ĥāšır-ı nā-şādı maģzūn
Fevķì
itmeye
Dem mi vardur baġrumı tìr-i müjeñ ĥūn
itmeye
Laģža mı var gözlerüm yaşını Ceyģūn
itmeye

Ne ĥoş şehbāz olur gör kim beg ilter
āşiyānına

Başlık: [Taĥmìs-i Yārì
Ġazel-i Yaģyā]
Bu şiir, Yārì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Ġazel-i Veysì
Efendi Taĥmìs-i Şeyĥì

Başlık: Taĥmìs-i Fevķì
Ġazel-i Dervìş Ricālì
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Şeb-i fürķatde yitürdüm ġam ile dìde pürāb
Āteş-i hicrüñ ile oldı göñül mülki ĥarāb
Tahmis/5
Nice bir çeke Ģasan bende gerek cānı
˘aźāb
Girye vü zāri ile oldı Necātì dūlāb
Gülsitān-ı ser-i kūyuñı ŝular döne döne

Çekdi hicrüñ elemin cān ile ser döne
döne
Ġamzeñ oķları begüm cāna geçer döne
döne
Gözlerüm yaşı aķar şām ü seģer döne
91a-b Ģasan
döne
Bu cefādan ki ķadeh aġzuñ öper döne
döne
Nār-ı ġayretde kebāb oldı ciger döne
döne

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Mef˘ūlü
Mefā˘ìlü
Mefā˘ìlü
Fe˘ūlün

Al šuşuña sen daĥı Selāmì gibi şālı
Ŝal dār-ı cihān seglerine mülk ile mālı
Gel māżi vü müstaķbel[i] ŝarf eyleme ģālì Tahmis/7
Ķande görür iseñ yüzi bir tāze nihāli
Gülzār-ı cihān döndi yine bāġ-ı cināna

Rūģì

İrişdi bahār āĥir olup faŝl-ı ĥazāna
Bülbülleri şevķ ile gelüp āh u fiġāna
90bLā-Edrì Açıldı güli beñzedüben tāze civānā
91a
˘Iyş itmege yārān ile ĥoş irdi bahāne
Gülzār-ı cihān döndi yine bāġ-ı cināna

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Tahmis/5

Rūģì şarāb-ı nāb ile źevķ-i gül eylese
Šaġıtsa zülfini o ŝanem sünbül eylese
Meclisde sūz u sāz idicek bülbül eylese
Bāķì çemende şìşe-i mey ġulġul eylese
Mušrib terāne başlayıcaķ olsa bülbüle

Ka˘be bünyād it şehā dil ĥānesin ma˘mūr
idüp
Al ele göñlin faķìrüñ lušf ile mesrūr idüp
Nūr-ı tevģìd ile ķalbüñ ˘Abdiyā pür-nūr
Tahmis/5
idüp
Sen de Nev˘ì muķteżā-yı nefs-i dilden dūr
idüp
Şāhid-i rūģa gel iģżār eyle ĥalvet-ĥāneyi

DERGİSİ

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

90b

ARAŞTIRMALARI

Bir ŝubģ-dem ki düşmiş idi bāġa ġulġule
Ŝordum lisān-ı ģāl ile aģvāl-i sünbüle
Didi fiġānlar itme ki bì-çāre bülbüle
Yazmış debìr-i ģikmet ezel ŝafģa-i güle
Bülbül dem-ā-dem aġlaya her bār gül
güle

DİVAN EDEBİYATI

89b90a

●

Dest-i cevr ü devr ile yıķdılar ˘işretĥāneyi
Yaķdılar bir demde nār-ı ķahr ile
kāşāneyi
˘Abdì Dar idüp pìr-i muġānuñ başına ĥumĥāneyi
Ķalb-i ˘āşıķ gibi vìrān itdiler mey-ĥāneyi
Bì-vefālar ˘āhdine döndürdiler
peymāneyi

480

Başlık: Taĥmìs-i
Ģasan Efendi Ġazel-i
Merģūm Necātì Beg

Başlık: Taĥmìs-i Ū
Ġazel-i Dervìş Selāmì

Başlık: Ġazel-i
Merģūm Bāķì Efendi
Taĥmìs-i Rūģì

Başlık: [Taĥmìs-i
˘Abdì Ġazel-i Nev˘ì]
Baġdatlı Rūhì Dìvānı,
s. 298.

Tìġì

˘Ulvì

92a

93a

˘Ulviyā sulšān-ı ˘aşķa bende-i fermān olup
İĥtiyār itdüm nemed-pūş olmaġı ˘uryān
olup
Gerçi gezdüm gūşe gūşe ˘ālemi mihmān
olup
Fā˘ilātün
Aġlasun göz merdümi derdini döksin ķan
Fā˘ilātün
Müsebba/5
olup
Fā˘ilātün
Çeşm-i pür-ĥūn ġam ile sāġar-ı mercān
Fā˘ilün
olup
Ķayd-ı miģnetden ĥalāŝ olmadı dil
ĥandān olup
Eşk-i gülgūnum şarāb-ı erġuvān olsun
yine

Ģasret-i ebrūñ ile ķaddüm kemān olsun
yine
Ķalb-i düşmen atduġum tìre nişān olsun
yine
Künc-i fürķatde işüm āh u fiġān olsun
yine
Āteş-i āhumla ˘ālem pür-duĥān olsun
yine
Şem˘-i ĥurşìd ol duĥān içre nihān olsun
yine
Ģaddüñe dil virdügüm günden ˘ıyān
olsun yine

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Olup mihr ü maģabbet Tìġiyā ġālib bu
dünyāda
Ŝafādan ġayrı nesne olmasa a˘lāda ednāda
Šutup gün gibi cāmı zer-varaķ bu çarĥ-ı
Tahmis/5
mìnāda
N’olaydı Şem˘iyā bu bezm-i cem˘-i
˘ālemārāda
Küdūret aradan gitse ķamu ehl-i ŝafā olsa

Yüz urup pāye-i ehl-i kemālüñ pendini
gūş it
Śebātı olmayan eşyāyı terk eyle ferāmūş it
Aķarŝuveş revān ol pāk deryālar gibi cūş
Tahmis/5
it
Şarāb-ı ˘aşķı nūş eyle daĥı kendüñi ĥāmūş
it
Sözüm gūş it elüñ çek cāhil ü nā-dāna
aldanma

Eger dünyā gibi ĥūbān-ı ˘ālem bì-vefā
olsa
Dil-i ˘uşşāķa dāˇim işleri cevr ü cefā olsa
Maģāŝŝıl kār-ı ˘āşıķ dāˇimā derd ü belā
olsa
Ĥalāŝ olmaķ ne mümkin bir göñül kim
mübtelā olsa
Alınmaz ˘aşķ elinden iki ˘ālem bir yaña
olsa

Göñül bi’llāhi lušf it zìnet-i devrāna
aldanma
Ŝaķın yoķdur vefāsı şìve-i cānāna
aldanma
Muķālliddür ŝadā-yı bülbül-i nālāna
91b Lā-Edrì
aldanma
Ŝolar āĥir elüñde bu gül ü reyģāna
aldanma
Muvāfıķ yār yoķdur zümre-i yārāna
aldanma

Başlık: Tesdìs-i ˘Ulvì
Efendi Raģmeģ

Başlık: Taĥmìs-i Tìġì
Beg Ġazel-i Şem˘ì

Başlık: Lā-Edrì Ķāˇile
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Başlık: Vālihì

Başlık: Ŝubģì

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü

97b

Tahmis/5

Vālihì Aldandı şol ki dār-ı fenāda fesāneye

97a

Dil ˘ālemine eyledüm ey Vālihì nažar

Bir gece olmış idi yirüm gūşe-i belā
Olmışdı dil zamāne belāsıyla mübtelā
Hātifden irdi gūş-ı dil ü cāna bu nidā
Tahmis/5
Diñle bu mıŝra˘-ı meśeli kim Selìķiyā
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye

Āĥir bu ten ki ĥāk ola bunca hevā neye
Bir ķatre māsın āteş-i çeşm ü cefā neye
Dāˇim murāduñ oķı irişmez nişāneye
Selìķì
Ķaddüñ ĥamìde olduġı ġafletle yā niye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

96b

Başlık: Selìķì
Selìkì Dìvānı, s. 197-99.

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fġ˘ilün

Ĥalķ-ı cihān ger eyleyeler ˘unf ile ĥišāb
Göster mülāyemet aña vir lušf ile cevāb
Her nesneye muķayyed olup çekme gel
˘aźāb
Tahmis/5
Pend eyle ķavl-i Ŝubģiyi saña budur
ŝavāb
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye

Düşme dilā ger ādem iseñ ĥırŝ u dāneye
Dutulma dām-ı miģnete uyma fesāneye
Ŝubģì Çünkim gider gelen yine āĥir bu fāniye
Teslìm eyle her ne ķażā gelse lāneye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

96a

Başlık: Feyżì
Bu şiir, Hüsamzāde,
Topkapılı ve Kefeli
Feyzì Dìvān’larında
yoktur.

Başlık: Behiştì
Bu şiir, Behiştì
Dìvānı’nda yoktur.

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Ol şāh işigin eyleyegör Feyżiyā maķām
˘Ömrüñe rām olup ola tā kim felek ġulām
Dìnār-ı mihr çarĥa urup sikkeyi müdām Tahmis/5
Şāhenşeh-i memālik-i ˘aşķı ˘ale’d-devām
Uysun zamāne saña sen uyma zamāneye

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Naķd-i maģabbet ile šolu genc-ĥāneye
Çün mālik olduñ ey göñül aldanma
dāneye
Feyżì Gūş itme pend-i nāŝiģi uyma fesāneye
Ķānūnuñ üzre sen daĥı başla terāneye
Uysun zamāne saña sen uyma
zamāneye

DERGİSİ

96a

Rāz-ı mihrüñ cümle ĥalķa dāstān olsun
yine

DİVAN EDEBİYATI

Her dem żalālet ehli ile ittiģādı ķo
Varup mürìd-i mürşid-i ˘aşķ ol murādı ķo
˘Azm it diyār-ı bāķiye fānì bilādı ķo
Tahmis/5
Nā-dānlar ile olma Behiştì ˘inādı ķo
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye

●

Baķma nücūm içinde hilāl āşiyāneye
Rām olma murġ-i zìrek iseñ dām-ı
dāneye
Behiştì ˘Anķā-ŝıfat şikāruñ ilet āşināneye
Bülbül gibi şikāyeti düzme terāneye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

482

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Ģaķdan degül midür saña bu ĥayr ile bu
şer
Tefsìr ider mi cehd ile taķdìr ya beşer
Tahmis/5
Esbābı ķo müsebbibe ķıl dāˇimā nažar
Ģaddüñ bil ey Fenāyi sözi eyle muģtaŝar
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye
Her şeb Ķıyāsi eyler idüm çarĥa bed-du˘ā
Dirdüm yıķılsa durmasa bu çarĥ-ı bì-vefā
Gökden irişdi gūşuma ol gice bir ŝadā
Tahmis/5
Remz ile virdi baña ki ey ŝāģib-i belā
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye
Urdum bu ģāl-i dehri terāzū-yı fikrete
Noķŝānı olanı çıķarur evc-i rif˘ate
Añsuz seri ber-ā-ber ider ĥāk-i źillete
Tahmis/5
Gel ey ˘Ašā bu ġayret ile varma ģayrete
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye

Tìr-i murād irmedügi çün nişāneye
Düşme göñül igende ġam ü bì-girāneye
Sāķì getür şarābı ki yer yoķ bahāneye
Fenāyì
Ŝavt ile mušribā bunı baġlar terāneye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

Ey ādem oġlı hicr ile geldüñ bu ĥāneye
Uyma viŝāl-i yāri görüp yoķ fesāneye
Tìr-i murāduñ irmedi çünkim nişāneye
Ķıyāsì Meyl itme sen de ĥırmen-i ˘ālemde
dāneye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

Adın ĥarābe ķodı gelenler bu ĥāneye
Aldanma cāhına anuñ uyma fesāneye
Çünkim murāduñ oķı irişmez nişāneye
Yā ķılma ķāmetüñi bu renc ü ˘anā niye

98b

99a

99b

˘Ašā

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Var ise ĥilķatüñde eger fikr ü ĥūş-mend
Sāz u hevāyı eyleme ki pest ki bülend
˘Ālem fenāsı her dem ider ādemine pend Tahmis/5
˘Ömrüñ irişdi ġāyete Selmān derd-mend
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye

Buldum rumūz-ı nükteyi hep anda ser-teser
Gördüm šurur ol arada bir levģ-i
mu˘anber
Ķudret eliyle kātib-i ģikmet bunı yazar
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye

˘İbret gözüyle baķ bu ölü kār-ĥāneye
Ŝayma cihānda ĥırmen-i gerdūnı dāneye
Çalup çaġırma gel her olan bu terāneye
98a Selmān
Sāz-ı zamāney’uydur el ur tāziyāneye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

Tìr-i murādı irmedi anuñ nişāneye
Virseñ eline gevheri dimez bahā neye
Ey dil anuñla baģś ü cedel dāˇimā niye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

Başlık: ˘Ašā

Başlık: Ķıyāsì

Başlık: Fenāyì

Başlık: Selmān
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Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

DİVAN EDEBİYATI

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü

Ol pür-cefāker eyleye geh geh vefā vü nāz
Sen dürr-i eşkden dök ayaġına ŝad niyāz Tahmis/5
˘Arż it zebān-ı ģāl ile yüz dürlü gizlü nāz

Niçün süˇālin eyleme bu kār-ĥāneye
Šutma bahāne her nefes ol bì-bahāneye

101b

102a

Fażlì

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Ey dil hevā-yı nefs ile gel ittiģādı ķo
˘Ömrüñ esāsı ŝudur ele i˘timādı ķo
Ķadrì bu rūzgāra mürìd ol murādı ķo
Tahmis/5
Aģvāl çü böyledür güce görme ˘inādı ķo
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye

Dehr-i denì ki beñzedi bir kār-hāneye
Ne bendeye ķalur bu ne şāh-ı yegāneye
Aldanma šıfl-ı zeyrek ol ey dil fesāneye
Ķadrì Devrān ne sāz düzerse de uy sen
terāneye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Vaģdet gerekse ġayr ile gel ittiģādı ķo
Fānì olanı ġaflet ile i˘timādı ķo
Bi’llāh Sürūri Ģaķķa mürìd ol murādı ķo Tahmis/5
Emr-i Ĥudā iledür olan gel ˘inādı ķo
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Dünyā ki beñzemiş bir ulu kār-ĥāneye
Olmış maģall kār-ı Ĥudā-yı yegāneye
İtmiş şikāyet ey dil inanma fesāneye
101a Sürūrì
Āvāzuñ uydur itdügi sāz u terāneye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

Yazmış ne kim muķadder ise levģe çün
ķalem
Elbetde başa gelse gerek yazılan raķam
Tahmis/5
Şād olma ˘izzet ile fenā gelse çekme ġam
Ey Kātibí cihānda nedür çekdügüñ elem
Gördüñ zamāne uymadı uy sen zamāneye

DERGİSİ

˘Ömrüñ beķāsı yoķ ķo aña i˘timāduñı
Sa˘y eyle bunda artırıgör šurma rāzuñı
Ol bì-niyāza ˘arż ķıl ey dil murāduñı
Tahmis/5
Gel eyle çek ŝaģìfe-i devrāndan aduñı
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye

Raġbet ider mi ādem olanlar bu ĥāneye
Ŝayd olma dāma ey göñül aldanma
dāneye
Kātibì Sehm-i ķażā bilürsin irişür nişāneye
Çekmek belā vü miģneti ˘ālemde ya niye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

●

Anlar ki geldi ˘aşķ ile bu kār-hāneye
Āheng itdi nāle-i çeng [ü] çeġāneye
Durma ŝadā-yı sāz ile sen uy terāneye
100b Lā-Edrì
Ey dil ķapılma mekr ü füsūn-ı fesāneye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

100a
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Başlık: Fażlì
Kara Fazlì Dìvānı, s.
255-56.

Başlık: Ķadrì
Bu şiir, Kadrì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Sürūrì
Bu şiir, Gelibolulu
Surūrì Dìvānı’nda
yoktur.

Başlık: Lā-Edrì

Başlık: Kātibì

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Mefā˘ìlü
Mefā˘ìlü
Fe˘ūlün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Çekme ümìd-i devlet içün İsmiyā imlāl
Vir ģiŝŝeye rıżā vü ŝaķın eyleme cidāl
Geçse ne deñlü sa˘y ile ˘ālemde māh u sāl Tahmis/5
Taķdìre çünkim olmaya tedbìr ile mecāl
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye

Tesdìs/5

Erbāb-ı ġınā devlet ü iúbāl ile maġrūr
Aŝģāb-ı hüner fażl u kemālāt ile mesrūr
Zühhāda Cinānì ģarem-i cennet ile ģūr
˘Uşşāķa ŝadā-yı ney ü āvāze-i šanbūr
Ĥallāķ-ı cihān ˘āleme ķılduķda tecellì
Her şaĥŝı birer ģāl ile ķılmış mütesellì

Sensüz çeker Cinānì-i şūrìde ıżšırāb
Ārām-ı cānısın aña hìç ķılma irtiyāb
Teşrìf-i maķdemüñle olur aña fetģ-i bāb
Tesdìs/5
Lušf eyle bì-tekellüf olup eyleme ģicāb
Dil naķdin al esirge eyā sìm-ten beni
Māl ü menālümüz yoġ ise göñlümüz ġanì

˘Ālemde bunca miģnet [ü] derd ü belā
niye
Sehm-i murād irişmeye çünkim
nişāneye
smìĥān
103a Ĥātun
Geldüm edā-yı ĥıdmet içün āsitāneye
Dutdum ümìd-i himmeti şāh-ı yegāneye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

Ĥalķuñ ne ˘aceb ģikmet olur ˘ıķd ile ģalli
Her ģāle münāsib görinür cümle tecellì
Eyler kimisi fikr-i teraķķì vü te˘ālì
104b Cinānì
Gelmiş kimine ˘ālem-i süflìde tesellì
Ĥallāķ-ı cihān ˘āleme ķılduķda tecellì
Her şaĥŝı birer ģāl ile ķılmış mütesellì

Šāķ-ı sipihre zìver iden mihr-i rūşeni
Minnet ikāle eylememiş šab˘umuz denì
105a-b Cinānì Sevdüm egerçi ˘āciz ü muģtāc iken seni
Olsam da merd-i müflis derviş-i külĥenì
Dil naķdin al esirge eyā sìm-ten beni

102b

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Kimse Selìķi başa çıķamaz zamān ile
İtdüm şühūd ben hele ˘ayn-ı ˘ıyān ile
Ceng ü cidāl eyleme gel ìn ü ān ile
Tahmis/5
Diñle benüm naŝìģatümi gūş-ı cān ile
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye

Gözden bıraķdı Fażliyi gerdūn-ı nevnüvāz
Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye

Ādem gibi çün ey göñül uyduñ fesāneye
Dām-ı belāya düşdüñ idüp meyl dāneye
Cevr eylese felek saña yoķ yir bahāneye
Selìķì
Uydur nevā-yı nāleñi işbu terāneye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

Ta˘lìm eyle nāleñi çeng [ü] çeġāneye
Bezm-i cihānda sāzuñı düz bu terāneye
Gördüñ zamāne uymadı sen uy
zamāneye

Başlık: Merģūm
Cinānì Beg
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh
Cinānì Dìvānı, s. 33031.

Başlık: Merģūm
Cinānì Beg
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh
Cinānì Dìvānı, s. 27879.

Başlık: İsmìĥān
Ĥātun

Başlık: Selìķì
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Tesdìs/5

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

107a-b ˘Aşķì

Evvel nažarda göreli ben mübtelā seni
İtdüm göñül vilāyetine pādişā seni
Cān u cihāna virmezem ey dil-rübā seni
Dünyā nedür bedel ķılam ey cān aña
seni
Dünyāyı bir yaña ķosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni ey bì-vefā seni

Kūyuñ gedāsı cennet-i meˇvāyı n’eylesün
Ķaddüñ esìri sāye-i Šūbāyı n’eylesün
Gören yüzüñi ġayrı temāşāyı n’eylesün
Tesdis/5
Sensüz efendi ˘Işķi bu dünyāyı n’eylesün
Dünyāyı bir yaña ķosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni ey bì-vefā seni

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Gerçi kim derd ü belā ˘āşıķ-ı ġam-ĥāra
gerek
Tìġ-i fürķatle anuñ sìnesi ŝad-pāre gerek
Fe˘ilātün
Şerbet-i vaŝlı šabìbüñ dil-i bìmāra gerek
Müseddes Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Medģi-i ĥaste-dilüñ derdine bir çāre gerek /5
Fe˘ilün
Ķatı teng oldı benüm başuma dünyā-yı
denì
Be yüri adın añup bir daĥi bunda geleni

DERGİSİ

Nice demdür göremem Ĥüsrev ü Şìrìn
deheni
Tìġ-i fürķat elem-i hicr ile öldürdi beni
Bilmezem n’eyleyüm ey šāli˘-i güm-geşte
106a-b Medģì seni
Cāme-i faķr u fenā sıķdı be-ġāyet bedeni
Ķatı teng oldı benüm başuma dünyā-yı
denì
Be yüri adın añup bir daĥi bunda geleni

Māl ü menālümüz yoġ ise göñlümüz
ġanì

DİVAN EDEBİYATI

Ey Cinānì gerçi ìmāndan durur ģubb-ı
vašan
Kūy-ı dil-ber var iken añmam vašan
nāmını ben
˘Işķdan dāˇim çekerken dil ġam u derd ü
miģen
Gūşuma girmez dirìġā pend-i yārān-ı
kühen
Āh kim ġurbetde ķaldum bir nigār egler
beni
Çoķdan eylerdüm sefer ol gül-˘iźār egler
beni

●

Ŝanmañuz ġurbetde cām-ı ĥoş-güvār
egler beni
Yā ŝafā-yı seyr-i gülgeşt-i kenār egler
beni
Bir ˘aceb sevdādayın leyl ü nehār egler
beni
105bCinānì
Gitmege māni˘ düşüp bì-iĥtiyār egler
106a
beni
Āh kim ġurbetde ķaldum bir nigār egler
beni
Çoķdan eylerdüm sefer ol gül-˘iźār egler
beni
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Başlık: Müseddes-i
˘Aşķì Efendi
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh
Üsküdarlı Aşkì Dìvānı,
s. 237-38.

Başlık: Müseddes-i
Medģì Efendi
Raģmetu’llāhi
Medhì Dìvānı, s. 211.

Başlık: Merģūm
Cinānì Beg
Raģmetu’llāh
Cinānì Dìvānı, s. 28587.

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Ģüsnüñi seyr iden gül-i ra˘nāyı n’eylesün
La˘lüñ ķatında ġonca-i ĥamrāyı n’eylesün
Gören yüzüñi nergis-i şehlāyı n’eylesün
Sensüz Selìķì gülşen-i dünyāyı n’eylesün Tesdis/5
Dünyāyı bir yaña ķosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni ey bì-vefā seni
Šolsa ˘ālem ey perì-peyker eger maģbūb
ile
Ķāmet-i bālā ruĥ-ı zìbā gözi āşūb ile
Olmaya bir saña beñzer mìr ĥūb üslūb ile
Ŝadrinüñ ˘ömri hemān bu veche ģüsn-i
Tesdis/5
ĥūb ile
Ben seni gördüm güzeller içre müsteśnā
seni
Anuñ içün sevmedi göñlüm gözüm illā
seni

Tā gördi gözüm ey şeh-i Yūsuf-liķā seni
İtdüm bu Mıŝr-ı dile bugün pādişā seni
Dünyā ile terāzuladum dil-berā seni
108bSelìķì
İndüñ terāzudan dilese dil n’ola seni
109a
Dünyāyı bir yaña ķosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni ey bì-vefā seni

Ģüsn içinde ey ruĥ-ı mihr-i cihānārā
seni
Ģaķ Te˘ālā eylemiş bì-miśl [ü] bì-hemtā
seni
Tā görelden gözlerüm ey ķāmet-i bālā
seni
Hìç begenmez bu göñül bir dil-beri illā
seni
Ben seni gördüm güzeller içre müsteśnā
seni

109a-b Ŝadrì

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Senden Mu˘ìdì el çeküp ol şem˘-i şìveker
Almaz bütün cihānı aña virseler eger
Dünyā dolusı mālı senüñ bir ķıluñ deger
Tesdis/7
Bu mašla˘ı Necātì benümçün dimiş meger
Dünyāyı bir yaña ķosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni ey bì-vefā seni

İķlìm-i ģüsne şāh ideliden Ĥüdā seni
Yoluñda cān virüp severüm ben gedā
seni
107bMu˘ìdì Virmez iki cihāna dil-i mübtelā seni
108a
Ģācìya Ka˘be zāhide cennet baña seni
Dünyāyı bir yaña ķosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni ey bì-vefā seni

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Cānā Vaģìdì bu dil-i şeydāyı n’eylesün
Öldi hevā-yı zülf ile sevdāyı n’eylesün
Terk idemedi sen gül-i ra˘nāyı n’eylesün
Tesdis /5
Sensüz olursa gülşen-i dünyāyı n’eylesün
Dünyāyı bir yaña ķosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni ey bì-vefā seni

Gördüm göreli sevdi dil-i mübtelā seni
Cāndan ˘azìz šutsa n’ola serverā [seni]
˘Ālemde tek hele baña virsün Ĥüdā seni
107a Vaģìdì
Dünyā šolusı māla da virmem şehā seni
Dünyāyı bir yaña ķosalar bir yaña seni
Baña seni gerek seni ey bì-vefā seni

Başlık: Müseddes-i
Ŝadrì Efendi

Başlık: Müseddes-i
Selìķì Efendi
Selìkì Dìvānı, s. 184-86.

Başlık: Müseddes-i
Mu˘ìdì Efendi
Bu şiir, Kalkandelenli
Mu’ìdì Dìvānı’nda
yoktur.

Başlık: Müseddes-i
Vaģìdì
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Ŝabrì

109b110a

Ŝabri gibi sevdigüm itsem n’ola iķrār ben
Gün gibi rūşen olanı itmezem inkārı ben
Saña beñzer bulmadum dünyāda bir
dildār ben
Gerçi İsģāķdur ammā söylerüm tekrār
Tesdis/5
ben
Ben seni gördüm güzeller içre müsteśnā
seni
Anuñ içün sevmedi göñlüm gözüm illā
seni

Gökde isterken arayup bu dil-i şeydā
seni
Yirde virdi ey Mesìģā-dem aña Mevlā
seni
Göricek ģükm eylerüm bì-miśl [ü] bìhemtā seni
Sevmeyen kimdür bu ģüsn ü ĥulķ ile
cānā seni
Ben seni gördüm güzeller içre müsteśnā
seni
Anuñ içün sevmedi göñlüm gözüm illā
seni

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Müseddes Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
/5
Fā˘ilün

Başın egmez tìġine her ġamzesi
ġaddārenüñ
Olsa meddāģı olursın gözleri mekkārenüñ
İ˘timād eyle sözine Hādì-i āvārenüñ
Tesdis/5
Dāˇimā vird-i lisānı bu dil-i bì-çārenüñ
Ben seni gördüm güzeller içre müsteśnā
seni
Anuñ içün sevmedi göñlüm gözüm illā
seni

Nāgehān gördükde ey şems-i cihānārā
seni
Māh-rūlar ĥayline şāh eyledüm cānā
seni
Mülk-i dilde ģākim-i vaķt eyledüm cāna
seni
İntiģāb itdüm çıķardum cümleden a˘lā
seni
Ben seni gördüm güzeller içre müsteśnā
seni
Anuñ içün sevmedi göñlüm gözüm illā
seni

DERGİSİ

Ģüsn ü ĥulķuñdan şehā dünyā senüñ
˘Āşıķ olmışdur sever her dil-ber-i ra˘nā
şermendedür
seni
Bì-ser ü sāmān yatur kūyuñda ĥalķ
110a-b Hāşimì Seyr içün bekler yoluñ her ˘āşıķ-ı şeydā
efgendedür
seni
Šoġrusı sen serv-āzāda cihān hep
Görmege cānlar virür a˘lā seni ednā seni bendedür

Hādì

109a

ARAŞTIRMALARI

Anuñ içün sevmedi göñlüm gözüm illā
seni

DİVAN EDEBİYATI
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Başlık: Müseddes-i
Hāşimì Efendi
Bu şiir, Bursalı Hāşimì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Müseddes-i
Es-Seyyid Ŝabrì
Efendi

Başlık: Hādì Efendi

Tìġì

112a-b Beyānì

Başlık: Müseddes-i
Beyānì Efendi

Başlık: Müseddes-i
Cihānì Efendi
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh

Dem mi vardur ey Cihānì dìde pür-ĥūn
olmaya
Ol ŝaçı Leylìye göñlüm zār Mecnūn
olmaya
Fā˘ilātün
Ĥāšırum derd ü ġam u hicr ile maģzūn
Müseddes Fā˘ilātün
olmaya
Fā˘ilātün
/5
Rūz [u] şeb hicrān ile ģālüm diger-gūn
Fā˘ilün
olmaya
İñlemek çeng-i belāda ĥāne ķānūn olmaya
Şāh-zādemden yine dūr eyledi devrān
beni
Müseddes Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
/5

Başlık: MüseddesiTìġì Efendi
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh

Tesdis/5

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Tìġiyā çün ol meh-i tābāna oldum
mübtelā
Baķmaz oldum āftāb-ı ˘ālemārādan yaña
Eyleyüp āĥir ġam-ı ˘ışķ ile terk-i māsivā
Dāˇimā vird-i zebānumdur bu beyt-i dilgüşā
Fāriġ itdi mihrüñ özge meh-liķālardan
beni
Ģırz imiş ˘aşķuñ senüñ ŝaķlar belālardan
beni

Šut ķanā˘at yolını her dem dilā diñle
Faķruñ ižhār eyleyüp ĥalķa dime oldum
beni
faķìr
Źillet-i seyl-i firāvāna düşürme sen beni

Ķıldı bu devr-i zamān āvāre ser-gerdān
beni
Eyledi bezm-i belāda ney gibi nālān beni
Yaķdı yandurdı meded bu āteş-i hicrān
beni
111bCihānì Ķanlara ġarķ eylemişdür çeşm-i ĥūn112a
efşān beni
Günde biñ kez öldürür derd-i ġam-ı
hicrān beni
Şāh-zādemden yine dūr eyledi devrān
beni

111a-b

Çekdi ķullāb-ı maģabbetle hevālardan
beni
Ceźbe-i ģüsnüñ ĥalāŝ itdi ķażālardan
beni
˘Işķ-ı pāküñ eyledi ĥāliŝ riyālardan beni
Lušf idüp ķurtardı āĥir ĥod-nümālardan
beni
Fāriġ itdi mihrüñ özge meh-liķālardan
beni
Ģırz imiş ˘aşķuñ senüñ ŝaķlar belālardan
beni

˘Ālemüñ manžūrısın herkes sever cānā Ŝanma ancaķ Hāşimìnüñ göñli gözi
sendedür
seni
Dostum mirˇāt idinmişdür bütün dünyā Dostum mirˇāt idinmişdür bütün dünyā
seni
seni
Ŝaķlasun yavuz nažardan Ģażret-i Mevlā
Ŝaķlasun yavuz nažardan Ģażret-i
seni
Mevlā seni
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Refì˘ì

˘Ālì

114a

114b115a

DERGİSİ

Fā˘ilātün
Fā˘ilün

İrmiş degül çü dāmen-i pākine dest-i ĥār
Gören olurdı ŝu gibi ol servi bì-ķarār
Mef˘ūlü
˘Ālì ŝadefde aġzı dili dürr-i şāhvār
Müseddes Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Bāġ-ı cihānda bülbül-i şūrìdesi hezār
/5
Fā˘ilün
Bir ġonce gördüm anuñ içün zār olam gibi
Bir serv gördüm aña hevādār olam gibi

Ey dil esìr-i şevķ-i ruĥ-ı yār olam gibi
Aķarŝu gibi māˇil-i dìdār olam gibi
Fürķat şebinde hicr ile bìdār olam gibi
Bend ü belāya yine giriftār olam gibi
Bir ġonce gördüm anuñ içün zār olam
gibi
Bir serv gördüm aña hevādār olam gibi

Fe˘ilātün
Müseddes Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
/5
Fe˘ilün

Derd-i hicrān görüñ rūyumı za˘ferān itdi
Ārzū-yı leb-i yār yaşumı mercān itdi
Ey Refì˘ì nār-ı ˘aşķ baġrumı biryān itdi
Yıķdı yaķdı bu göñül mülkini vìrān itdi
Bir yaña cān elemi bir yaña cānān elemi
Neydi cān elemi olmasa cānān elemi

Ġam-ı cānān ile aldı ayaġum cān elemi
Cigerüm deldi meded ġuŝŝa vü hicrān
elemi
Āh kim eyledi yā ķaddümi devrān elemi
Kime taķrìr ideyin bunca firāvān elemi
Bir yaña cān elemi bir yaña cānān elemi
Neydi cān elemi olmasa cānān elemi

Yā Rabb āl-i Aģmed-i Muĥtar ģaķı içün
˘Arş-ı mecìde fer viren envār ģaķı içün
Mef˘ūlü
Lušfuñla ŝaķla Ĥaydar-ı Kerrār ģaķı içün Müseddes Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Sürme šapuñdan Aģmedi dìdār ģaķı içün /9
Fā˘ilün
Yā mažharu’l-˘acāyibü ˘avnen lenā ˘Alì
Ed˘ūke külle hemmi vü ġammin seyenceli

Kendi kendüñi idersüñ yoķ yire ĥor u
İĥtiyār-ı künc-i ˘uzlet ķıl çek elden
dāmeni
ģaķìr
Ķılma teklìf-i ķabā ˘uryān ķılsun ķo teni Ķısmet olan ĥod gelür ķalìl saña vü ger
Minnet-i nā-dān ile giyme libās-ı sūseni
keśìr
Geçme nā-merd köprüsünden ķo
Gāh bì-minnet nemed giy ey Beyānì geh
aparsın ŝu seni
ģarìr
Minnet-i nā-dān ile giyme libās-ı sūseni
Geçme nā-merd köprüsünden ķo aparsın
ŝu seni

DİVAN EDEBİYATI

Ey şìr-i Ģaķ ki ism-i şerìfüñ dürür ˘Alì
Kevśer şarāb-ı sāķisidür himmetüñ eli
Selmāna virdüñ añduġı dem deste vü
Aģmed güli
112b
Efendi Evrād idindi ismüñi her müˇmin [ü] velì
Yā mažharu’l-˘acāyibü ˘avnen lenā ˘Alì
Ed˘ūke külle hemmi vü ġammin
seyenceli
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Başlık: Müseddes-i
˘Ālì Efendi
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh
Bu şiir, Gelibolulu Ālì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Müseddes-i
Refì˘ì Efendi

Başlık: Müseddes-i
Aģmed Efendi
Dukakin-zāde Ahmed
Dìvānı, s. 60-64.
Bu şiir, Dìvān’da 15
benttir.

Bu şiir, Beyānì
Dìvānı’nda yoktur.

˘Ārifì

115b116a

117a-b Mānì

Başladı cevre o ģüsn iline şāhum neyiki
Šutdı dünyā yüzini nāle vü āhum neyiki
Yüz çevirdi yine bu baĥt-ı siyāhum
neyiki
Baña incindi gibi ol yüzi māhum neyiki
Baķmaz evvelki gibi yüzüme şāhum
neyiki
N’eyledüm n’itdüm ola cürm [ü]
günāhum neyiki

Māniyā incineli ol şeh-i ferĥunde-liķā
Nāle vü āhum ile šoldı ser-ā-ser dünyā
Söylesem sözümi gūş itmez ider istiġnā
Evvel iģsānlar iderdi baña şimdi ammā
Baķmaz evvelki gibi yüzüme şāhum
neyiki
N’eyledüm n’itdüm ola cürm [ü]
günāhum neyiki

Fe˘ilātün
Müseddes Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
/5
Fe˘ilün

Başlık: Müseddes-i
Mānì Efendi
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh
Bu şiir, Mānì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Müseddes-i
Raģmì Efendi
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh
Bu şiir, Bursalı Rahmì
Dìvānı’nda yoktur.

Düşdi gird-āb-ı ˘aşķa keşti-i ten
Anda mellāģ açamaz yelken
Raģmiyā lengerüñ gözet hele sen
İregörsin kenāra ŝaġ u esen
Fülk-i dil çıķmadın kenāra daĥi
Rūzgār atdı bir diyāra daĥi

Fe˘ilātün
Müseddes
Mefā˘ilün
/5
Fe˘ilün

Başlık: Müseddes-i
˘Ārifì Efendi

Ĥūn-ı sirişki her dem idüp dìdeden revān
Ģāl-i derūnı nāle ile eyledüm ˘ıyān
Mef˘ūlü
Bezm-i belāda çeng-ŝıfat olmışam kemān
Müseddes Fā˘ilātü
Her yirde ˘Ārifì iderüm nāle vü fiġān
Mefā˘ìlü
/5
Ney gibi nāle ķılmaduġum bezm ķalmadı
Fā˘ilün
Ŝoģbet budur ki neydügümi kimse
bilmedi

Tesdis/5

Başlık: Müseddes-i
˘Ālì Efendi
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh
Gelibolulu ālì Dìvānı,
s.416.

Bir dem mi var ki derd ile dil nāle
ķılmadı
Her sūya aķdı seyl-i sirişküm yeñilmedi
Çeşmüm yaşını şefķat ile kimse silmedi
Rāz-ı derūnuma o perì vāķıf olmadı
Ney gibi nāle ķılmaduġum bezm
ķalmadı
Ŝoģbet budur ki neydügümi kimse
bilmedi

İrmedin vuŝlat-ı nigāra daĥi
Bitmedin sìnemüzde yāre daĥi
Dūr idelden meh ü sitāre daĥi
116bRaģmì
Dönmedin çarĥ-ı ber-ķarār daĥi
117a
Fülk-i dil çıķmadın kenāra daĥi
Rūzgār atdı bir diyāra daĥi

˘Ālì

115a-b

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Sendeki şìve vü nāz ise yiter
Bendeki sūz u güdāz ise yiter
Dil-i ˘Ālìde niyāz ise yiter
Ģāŝılı çoķ ise az ise yiter
Ĥāne-i dil ķatı vìrān oldı
Ġarażuñ cevr ise oran oldı

Yine hicrüñ dile mihmān oldı
Yine derdüñle ciger ķan oldı
˘Aķl [u] fikr ise perìşān oldı
Zecr [ü] ķahr ise firāvān oldı
Ĥāne-i dil ķatı vìrān oldı
Ġarażuñ cevr ise oran oldı
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Tìġì

Nāleye başlamadın üştür-i rıģlet ceresi
Göçmedin ķāfile-i ˘ömrimüzüñ
merģalesi
Uçmadın murġ-ı revānum bozuluban
119a-b Sipāhì ķafesi
Yüzüñe bāri šoyunca baķayum ŝon
nefesi
Gele ey rūģ-ı muŝavver gele ey cān kesi
Bizi bì-cān idüben gitmege ķılma hevesi

118a-b

Şol zamān kim ˘ārıżuñ şem˘-i şeb-i
deycūr idi
Şehr içinde gün gibi mihrüm saña
meşhūr [idi]
Rūz u şeb seyr-i ruĥuñla ĥāšırum
mesrūr idi
Cismüme ŝıġmazdı cānum şevķ ile
maġrūr idi
Ey ĥoş ol günler ki ruĥsāruñ baña
manžūr idi
Çeşm-i ümmìdüm çerāġ-ı vaŝl ile pürnūr idi

Murġ-ı dil uçdı hevā vü hevesüñden
geçdi
Künc-i fürķatde per ü bālini dökdi ŝaçdı
Hicr-i la˘lüñle yiter sümm-i halāhil açdı
117b- Aģmed
Bu meśeldür güzelüm diñleyiñüz köy
118a Paşa
göçdi
Āşiyān itmiş idi sìnede ˘aşķuñ göçdi
Şimdi şehbāz-ı maģabbet o yuvadan
uçdı

492

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Sen perì ile güzeller ider aġyāra ķıyās
Şāh Maģmūda olupdur nitekim ĥāŝ Ayâs
Fe˘ilātün
Gerd-i miģnetle ķılup āyine-i ķalbin pās Müseddes Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Terk idüp itme Sipāhìye cefā beynü’n-nās /5
Fe˘ilün
Gele ey rūģ-ı muŝavver gele ey cān kesi
Bizi bì-cān idüben gitmege ķılma hevesi

Eglenürdi ĥāšırum dāˇim cemāl-i yār ile
Mu˘tenem olmışdı cānum devlet-i dìdār
ile
Yoġ idi hergiz ˘alāķam ŝoģbet-i aġyār ile
Düşmemişdüm fürķate Tìġì-ŝıfat biñ zār
Tesdis/5
ile
Ey ĥoş ol günler ki ruĥsāruñ baña manžūr
idi
Çeşm-i ümmìdüm çerāġ-ı vaŝl ile pür-nūr
idi

Bir dem aġyāra uyup eyledügüñ cevr ü
cefā
Ŝanma kār eylemeye āh-ı seģergāh saña
Fe˘ilātün
Ŝaldum Allāha seni ey ŝanem-i māh-liķā Müseddes Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Bulasın bir dem ola Aģmede n’itdüñse
/6
Fe˘ilün
şehā
Āşiyān itmiş idi sìnede ˘aşķuñ göçdi
Şimdi şehbāz-ı maģabbet o yuvadan uçdı

DERGİSİ

Başlık: Müseddes-i
Sipāhì Efendi

Başlık: Müseddes-i
Tìġì Efendi

Başlık: Müseddes-i
Aģmed Paşa
Bu şiir, Ahmed Paşa
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Müseddes-i
Tìġì Beg Edirnevì

Tìġì

Mefā˘ilün
Müseddes Fe˘ilātün
Mefā˘ilün
/5
Fe˘ilün
Ķılup mesìre-i Ya˘ķūbı külbe-i aģzān
Feżā-yı Mıŝr ŝafā oldı Yūsufa zindān
Biri birine ta˘aŝŝubla mużšarib iĥvān

Hemìşe cevr oķına eyleyüp nişāne bizi
Çeküp çevirmededür gerdiş-i zamāne
bizi
Ġam-ı firāķ ile pertāb idüp yabana bizi

121b122a

Başlık: Müseddes-i
Tìġì Efendi

Tìġì

Mef˘ūlü
Müseddes Mefā˘ìlü
Mefā˘ìlü
/5
Fe˘ūlün

Tìġì görüp ol seyyid-i ĥūbānı cihānı
Kimdür ki cihān içre aña virmeye cānı
Çün ehl-i dile eyler imiş lušf-ı nihānı
Ĥāk-i rehine biz de virüp naķd-ı revānı
Ol seyyid-i ĥūbānuñ olursaķ n’ola ķulı
Evlāda muģibbüz severüz āl-i Rasūli

Demdür gözedüp ˘ayn-ı ģaķìķatle uŝūli
˘Aşķ ile bulalum dir iseñ Ģaķķa vuŝūli
Çün ehl-i ˘abā ˘aşķına giydük ķara çulı
Elden ķomazuz dāmeni evlād-ı Rasūli
Ol seyyid-i ĥūbānuñ olursaķ n’ola ķulı
Evlāda muģibbüz severüz āl-i Rasūli

121a-b

Başlık: Müseddes-i
Ķanberì Efendi

Şeh Taķì vü bā-Naķì nūr-ı Ĥudānuñ
ģaķķiçün
˘Askerì vü Mehdi-i ŝāģib-zamānuñ
ģaķķiçün
Fā˘ilātün
Sūre-i Šāhā vü Yāsin hel eteynāk ģaķķiçün Müseddes Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Raģmet eyle Ķanberìye ĥānedānuñ
/6
Fā˘ilün
ģaķķiçün
Es-selām ey Hādi-i rāh-ı Ĥudā nesl-i ˘Alì
Es-selām ey ķušb-ı ˘ālem Ģacı Bektâş-ı
Velì

Ey şeh-i mülk-i velāyet ve’y Ģaķuñ
ķudret eli
Āsitānuñ Ka˘besine yüz sürüp didük
belì
Ravża mıdur eşigüñ yā bāġ-ı ravżānuñ
120a-b Ķanberì güli
Medģüñ oķur cān [u] dilden her seģer
cān bülbüli
Es-selām ey Hādi-i rāh-ı Ĥudā nesl-i ˘Alì
Es-selām ey ķušb-ı ˘ālem Ģacı Bektâş-ı
Velì

Fe˘ilātün
Müseddes Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
/5
Fe˘ilün

Başlık: Müseddes-i
Vaģdetì Efendi
Dimetokalı Vahdetì
Dìvānı, s. 40-42.
Bu şiir, Dìvān’da her
bendi altı beyitten
oluşan bir teci-i
benttir.

˘Āşıķāne nefesüñ Vaģdeti meydāna ilet
˘Işķ meydānını gözle şeh-i merdāna ilet
Yüzüñi yire sürüp cānib-i dìvāna ilet
Bāde-i ˘ışķ ile la-ya˘ķil ü mestāne ilet
Mažhar-ı nūr-ı Nebì maģzen-i esrār-ı ˘Alì
Pìr-i erkān-ı šarìķat Ģacı Bektâş-ı Velì

Baş çeküp burc-ı bedenden yine rūz-ı
ezelì
Šoġdı ĥurşìd-i kemāl-i ezel-i lem-yezeli
Menzil idindi meger ĥāne-i burc-ı
ģameli
119bVaģdetì
Şem˘-i baĥtın uyarup eyledi rūşen
120a
Zuģali
Mažhar-ı nūr-ı Nebì maģzen-i esrār-ı
˘Alì
Pìr-i erkān-ı šarìķat Ģacı Bektâş-ı Velì
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123b

Yine naķķāş-ı ezel naķş-ı ruĥuñ sāde
ķodı
Yüzüñe ķarşu göñül murġını feryāda
ķodı
Süˇālì
Beni gözyaşı gibi bir ulu deryāda ķodı
Seni cān gülşenine servveş āzāde ķodı
Kimini sevdi Ĥudā kimini sevdāda ķodı
Güli ārāyiş içün bülbüli ġavġāda ķodı

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Bu Āzerìnüñ eyledügi āh u vāh içün
Şāhān-ı taģtgāh-ı ģarìm-i İlāh içün
Ser-cümle enbiyā vü melāˇik sipāh içün
Ol źāt-ı pāk şāh-ı risālet-penāh [içün]
Yā Rab ģasret ile benüm alma cānumı
Bir daĥi göreyin o meh-i mihribānumı

Gerdūn ayırdı benden o şìrìn-zebānumı
Ser-menzìl-i belā vü ġam itdi mekānumı
122bĶoymadı kimse gūşına āh fiġānumı
Āzerì
123a
Ĥaylì dem oldı görmeyeli nev-civānumı
Yā Rab ģasret ile benüm alma cānumı
Bir daĥi göreyin o meh-i mihribānumı

Göreli sen güli didüm ki ķan oldı yürek
Fe˘ilātün
Göge yir yir dökilür āh-ı duĥān ile derüñ
Müseddes Fe˘ilātün
Nažar it ģāl-i Süˇālìye gel ey ķatı yürek
Fe˘ilātün
Beni aġlatma didüm didi o dil-ber gülerek /5
Fe˘ilün
Kimini sevdi Ĥudā kimini sevdāda ķodı
Güli ārāyiş içün bülbüli ġavġāda ķodı

Tesdis/5

Fā˘ilātün
Müseddes Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
/5
Fā˘ilün

Belā-yı dehre ķılup muttaŝıl bahāne bizi Vefā mı yoķ bu cihān içre Tìġi yoĥsa
Cefā içün mi getürdi felek cihāna bizi
hemān
Daĥi ne günlere ŝaķlar ola zamāne bizi Cefā içün mi getürdi felek cihāna bizi
Daĥi ne günlere ŝaķlar ola zamāne bizi

DİVAN EDEBİYATI

Çekmezüz dünyā-yı dūnuñ Feyżiyā
efkārını
Görmişüz mālik niŝāba iricek miķdārını
Cümleden āzāde bulduķ ˘ālemüñ bìkārını
Bir ŝafāya virmişüz fānì cihānuñ varını
Şehr içinde muttaŝıl ol ġamzekār egler
bizi
Kūh-ı ŝaģrālarda ĥod ŝayd-ı şikār egler
bizi

●

Bāġ-ı ˘ālemde hemān zülf-i nigār egler
bizi
Gülşen-i dehr içre ol ķaddi çenār egler
bizi
Ĥānede dāˇim diyār-ı ġam-güsār egler
bizi
122a-b Feyżì
Müstedām olsun o şūĥ u şìvekār egler
[bizi]
Şehr içinde muttaŝıl ol ġamzekār egler
bizi
Kūh-ı ŝaģrālarda ĥod ŝayd-ı şikār egler
bizi
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Başlık: Müseddes-i
Süˇālì

Başlık: Müseddes-i
Āzerì Efendi

Başlık: Müseddes-i
Feyżì Efendi
Bu şiir, Topkapılı ve
Hüsam-zāde Feyzì
Dìvānlarında yoktur.

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü

Bize bu derd [ü] belā ģüzn-i melāmet nice
bir
İllere mihr [ü] vefā lušf u mürüvvet nice
bir
Tesdis/5
Āzerìveş olavuz ĥaste-i fürķat nice bir
Nice bir eyleyelüm cān ile da˘vet nice bir
Bu gice bezme gel ey ˘ālem-i ģüsnüñ māhı
Yoĥsa yerden göge dek incinürüz va’llāhi

Beni güldür yine ey milket-i ģüsnüñ şāhı
İt perìşān u fürūmānde dil-i āgāhı
Dāˇim aġlatma ġam-ı hicr ile raģm it
gāhì
125a-b Āzerì Eyle teşrìf-i ķademüñle bu menzilgāhı
Bu gice bezme gel ey ˘ālem-i ģüsnüñ
māhı
Yoĥsa yerden göge dek incinürüz
va’llāhi

Tìr-i ġamuñ ĥam eyledi ķaddüm kemān Kūyuñda bu Cinānì-i şeydā gedā olup
125bYıllar durur ġamuñla gezer mübtelā olup Tesdis/5
Cinānì gibi
126a
Bā˘iś nedür ki çaķ bu ķadar bì-vefā olup
Pür-yāre oldı sìne dil-i nā-tüvān gibi

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

˘Andelìb-i dili gel ģasret ile zār itme
İñledüp hicrüñ ile böyle dil-efgār itme
Ĥākdan ref˘ idüben ķullaruñı ˘ār itme
Tesdis/6
Şeyĥi-i ĥaste-dili ģasret ile zār itme
Bu gice bezme gel ey ˘ālem-i ģüsnüñ māhı
Yoĥsa yerden göge dek incinürüz va’llāhi

Ġayrilerle nice bir cām-ı mey[i] nūş idesin
Cür˘aveş ĥāke ŝalup ˘Ulviyi bì-hūş
Fe˘ilātün
[idesin]
Müseddes Fe˘ilātün
Nice bir ķavm-i ģasūduñ sözini gūş idesin
Fe˘ilātün
/5
Nice bir eyledigüñ ˘ahdi ferāmūş idesin
Fe˘ilün
Bu gice bezme gel ey ˘ālem-i ģüsnüñ māhı
Yoĥsa yerden göge dek incinürüz va’llāhi

Bu göñül kişverinüñ şimdi çü sensin
şāhı
Gāh cevr eyler iseñ bāri esirge gāhì
Şeb-i fürķatde esirge bu dil-i güm-rāhı
124bŞeyĥì Saña ĥayr eylemez ey dost ġarìbüñ āhı
125a
Bu gice bezme gel ey ˘ālem-i ģüsnüñ
māhı
Yoĥsa yerden göge dek incinürüz
va’llāhi

124a-b ˘Ulvì

Ķıl nažar ģālüme ey kişver-i ģüsnüñ
māhı
Gāh cevr eyler iseñ bāri esirge gāhì
Ķoma tenhāda vü fürķatde dil-i gümrāhı
İrmesün çarĥa dilerseñ o ġarìbüñ āhı
Bu gice bezme gel ey ˘ālem-i ģüsnüñ
māhı
Yoĥsa yerden göge dek incinürüz
va’llāhi

Başlık: Müseddes-i
Cinānì Efendi
Raģmetu’llāh

Başlık: Müseddes-i
Āzerì

Başlık: Müseddes-i
Şeyĥì Efendi

Başlık: Müseddes-i
˘Ulvì Efendi
Raģmetu’llāh
Ulvì Dìvānı, s. 165-66.
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Tìġì

128a-b Ŝabrì

127b128a

DERGİSİ

Başlık: Müseddes-i
Ŝabrì Efendi

Ŝabriveş nice olmayam nālān
˘Aksine döndi yine devr-i zamān
Dost itdi seni ˘adūya cihān
Ķadrüñi bilmez iken ol nā-dān
Kendüñe yār idindüñ aġyārı
Görmeseydüm bu günleri bāri

Dem-be-dem ķılsa dil n’ola zārı
Künc-i ġamda ķoduñ bu bìmārı
Saña düşmezdi ˘ömrümüñ varı
Terk idüp ˘āşıķ-ı dil-efgārı
Kendüñe yār idindüñ aġyārı
Görmeseydüm bu günleri bāri

Fe˘ilātün
Müseddes
Mefā˘ilün
/5
Fe˘ilün

Başlık: Müseddes-i
Tìġì Raģmeh

Başlık: Śenāyi Efendi
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh

Cinānì Dìvānı, s. 36667.

Didiler ben bendeye la˘l-i lebüñ cān
olduġın
Sen de añlarsın ķuluñ Tìġì süĥandān
olduġın
Kimse bilmez derd ile baġrum šolu ķan
Fā˘ilātün
Müseddes Fā˘ilātün
olduġın
Fā˘ilātün
˘Aşķ u meşküñ görmemişler gerçi pinhān /5
Fā˘ilün
olduġın
Ŝaķlarum rāzuñ derūn-ı sìnede cānum
gibi
Kāfirem ˘aşķuñ senüñ sevmezsem
ìmānum gibi

Mef˘ūlü
Müsemme Mefā˘ìlün
Mef˘ūlü
n/7
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Kimse fāş itmez ġamum feryād [u]
efġānum gibi
Kimse açmaz rāzumı bu çeşm-i
giryānum gibi
Her kime rāz-ı derūnum fāş idem
ķanum gibi
Çünki ķan yaġı olurmış la˘l-i cānānum
gibi
Ŝaķlarum rāzuñ derūn-ı sìnede cānum
gibi
Kāfirem ˘aşķuñ senüñ sevmezsem
ìmānum gibi

Şāh ol idi iķlìme ģükm it yidi deryāya
Ķahr eyleyüp a˘dāyı lušf eyle aģibbāya
Nefsüñi idüp ŝāfì çün la˘l-i girān-māye
Var kürsiyi seyr eyle çıķ ˘arş-ı mu˘allāya
Cān gözini açup baķ ol şāhder-i zìbāya
Bu beyti Śenāyì sen kendüñe idin dāye
Ŝūfì ne-şeved ŝāfì tā dür ne keşed cāmì
Bisyār sefer bāyed nā-puĥte şeved ĥāmì

Beñzüm ŝarardı hicr ile berg-i ĥazān gibi Varduñ ˘adū-yı žālime benden cüdā olup
Eşküm ˘aceb mi çaġlasa āb-ı revān gibi Bì-çāre dil sever seni cisminde cān gibi
Bì-çāre dil sever seni cisminde cān gibi Sen aña bì-vefālıķ idersin cihān gibi
Sen aña bì-vefālıķ idersin cihān gibi

DİVAN EDEBİYATI

Bulur çü fenā āĥir ķaŝr-ı felegüñ bāmı
Ķılmaz ķafes-i tende cān murġı çü ārāmı
Gel ˘ālem-i bāķìye ˘azm eyle ķıl iķdāmı
Emmāreye zecr eyle hìç virme aña kāmı
126bŚenāyì Ey šālib olan ˘āşıķ fehm eyle ser-encāmı
127b
Bu beyti müdām oķı nūş it mey-i
gülfāmı
Ŝūfì ne-şeved ŝāfì tā dür ne keşed cāmì
Bisyār sefer bāyed nā-puĥte şeved ĥāmì
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Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Raĥt u baĥtumla reh-i ˘aşķuñda mebźūl
olduġum
Başladuñ ŝatmaġa bildükçe benüm ķul
olduġum
Añmaz olduñ tìġ-i hicrān ile maķbūl
olduġum
Ķanı Meylìveş senüñ yanında maķbūl
olduġum
Unuduldı saña göñül virdügüm yād
olmadı
Gerçi dirler dostum varın viren yād
olmadı

Ķaldı maģzūn bu dil-i āvāre hìç şād
olmadı
Žulm ü cevrüñden yıķılmış göñlüm
ābād olmadı
130a-b Meylì Gün mi geçdi ki işüm āh ile feryād
olmadı
Ĥānmānum ŝanma kim yoluñda berbād
olmadı
Unuduldı saña göñül virdügüm yād
olmadı

Tesdis/5

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Bezm idersin ġayrilerle eyleyüp ˘azm-i
kenār
Ķande bir dūn var ise cānā olursın aña yār
Hāşimì bendeñle konuşmaķdan eylersin
ķarār
Tesdis/5
Māˇil-i aġyār imişsin n’eyleyin ey gül-˘iźār
Ġayrilerle yār imişsin böyle bilmezdüm
seni
Hem-dem-i aġyār imişsin böyle
bilmezdüm seni

Dil-i Bezmì gibi bir bende olup şāha gedā
Çeşm-i Vāmıķda yir itmişdi ġıdā-yı
ġaddār
Fe˘ilātün
Müşterì’ken dil ü cān naķdi ile mihr [ü]
Müseddes Fe˘ilātün
vefā
Fe˘ilātün
/5
Varķa Gülşāh içün ey şeh ne revā ide saña
Fe˘ilün
Kişinüñ sencileyin olsa olıcaķ yāri
Dil eger bār keşed bār-ı nigārì bārì

Bì-vefā dil-ber imişsin böyle bilmezdüm
seni
Pür-cefā vü cevr imişsin böyle
bilmezdüm seni
Çarĥveş ġaddār imişsin böyle
bilmezdüm seni
129bHāşimì
Bir gül-i pür-ĥār imişsin böyle
130a
bilmezdüm seni
Ġayrilerle yār imişsin böyle bilmezdüm
seni
Hem-dem-i aġyār imişsin böyle
bilmezdüm seni

Bülbüli ġonce sever gerçi gül-i pür-hārı
Görse pervāne yanar şem˘-i ķamer
ruĥsārı
128bBezmì Sevdi ĥalķuñ šutalum her biri bir dildārı
129a
Degme yār içün ider mi göñül āh u zārı
Kişinüñ sencileyin olsa olıcaķ yāri
Dil eger bār keşed bār-ı nigārì bārì

Başlık: Müseddes-i
Meylì Efendi
Raģmetu’llāh

Başlık: Müseddes-i
Hāşimì Efendi
Bu şiir, Bursalı Hāşimì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Müseddes-i
Bezmì Efendi
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Her ne cevr itseñ baña senden şikāyet
[itmezem]
Ķulluġuñdan geçmezem bir ġayra ĥıdmet
itmezem
Fā˘ilātün
Ģāŝılı ey māh-rū senden ferāġat itmezem
Müseddes Fā˘ilātün
Tā ki cānum tendedür terk-i maģabbet
Fā˘ilātün
/3
itmezem
Fā˘ilün
Ķul olam mı ġayriye şāhum ne eglersin
beni
Bir efendüm var iken ˘ālemde sulšānum
gibi

Gice gündüz eşigüñde eyleyelden
meskeni
Gözüme hergiz görünmez kāˇinātuñ
gülşeni
İĥtiyārumla göñül taĥtında şāh itdüm
seni
132a-b Lā-Edrì
Ķulluġuñ terk itmezem terk eylerin cān
[u] seri
Ķul olam mı ġayriye şāhum ne eglersin
beni
Bir efendüm var iken ˘ālemde sulšānum
gibi

Mef˘ūlü
Müseddes Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
/5
Fā˘ilün

Göñül virüp seni cān ile sevdi çün Ānì
Esìr-i bend-i ġam-ı fürķat eyleme anı
Mefā˘ilün
Görüp viŝālüñi ol mübtelāya erzānì
Müseddes Fe˘ilātün
Müşerref oldı ķudūmuñla beytü’l-aģzānı
Mefā˘ilün
/5
Efendi bendeñe vuŝlat zamānı gelmedi mi
Fe˘ilün
Vefā vü lušf u mürüvvet zamānı gelmedi
mi

Tìġ-i cefā ile beni biñ pāre eyledüñ
Cism-i ża˘ìf-i zerdümi pür-pāre eyledüñ
Ne eylediyse cān u dil-efgāra eyledi
V’allāhi Āzerì dil-i āvāre eyledüñ
Almayayın ölince dile dilsitānumı
Cānum çıķınca añmayayın yār cānumı

Şehā ġarìbe ināyet zamānı gelmedi mi
Cefā vü cevre nihāyet zamānı gelmedi
mi
Bu nāz [u] şìveye ġāyet zamānı gelmedi
mi
Dil-i ģazìne meserret zamānı gelmedi mi
Efendi bendeñe vuŝlat zamānı gelmedi
mi
Vefā vü lušf u mürüvvet zamānı
gelmedi mi

DERGİSİ

Bir ŝubģ-dem görüp meh-i nāmihribānumı
˘Arż eyledüm sirişk-i cevāhir nişānumı
131a-b Āzerì Tìġin çıķardı ĥışm ile aķıtdı ķanumı
Ehlāke ķaŝd şimdi dil-i nā-tüvānumı
Almayayın ölince dile dilsitānumı
Cānum çıķınca añmayayın yār cānumı

Ānì

130b131a

ARAŞTIRMALARI

Gerçi dirler dostum varın viren yād
olmadı

DİVAN EDEBİYATI

●

498

Başlık: Lā-Edrì Kāˇile

Başlık: Müseddes-i
Āzerì Efendi

Başlık: Müseddes-i
Ānì Efendi

Başlık: Müseddes-i
Raģmì Efendi
Raģmeh
Bursalı Rahmì Dìvānı,
s. 256-57.

Başlık: Müseddes-i
Cinānì Efendi
Raģmetu’llāh
Cinānì Dìvānı, s. 30708.
Başlık: Müseddes-i
˘Askeri Ġazel-i Sulšān
Süleymān Ĥān
Raģmetu’llāh

Bir hilāl-ebrū ġamından Raģmiyā oldum
ĥayāl
Çarĥ-ı kec-rev gibi olsam yiridür sergeşte-ģāl
Fā˘ilātün
Yār žālim ˘aşķ ķātil ŝabr ise emr-i muģāl Müseddes Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Vādi-i ģayretde ķaldum āh kim Mecnūn- /5
Fā˘ilün
miśāl
Öldürür āĥir belālarla dirìġā ġam beni
Gözüme dünyā görünmez seyr ider ˘ālem
beni

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Derd-i ġam-ı maģabbet ile ĥaste-ģāl olup
Düşdüm ˘aceb felākete Mecnūn-miśāl
olup
Zühd ü ŝalāģ-ı kār-ı Cinānì muģāl olup
Āĥir yolında sāye-ŝıfat pāy-māl olup
Bir serv-i ser-bülende hevādār olam gibi
Šoġrusı bu ki ˘aşķa giriftār olam gibi
˘Askerì çekse sitem tìġini ķatlüme nigār
İtme teˇĥìr yüri eşigine yüz sürivar
Eyle Ferhād gibi cānuñı yolında niśār

Āh elinden šāli˘üm şād itmedi bir dem
beni
Vuŝlat-ı cānāne ile eylemez ĥurrem beni
Ġarķ ider seyl-āb-ı eşke dìde-i pür-nem
[beni]
132bRaģmì
Hey meded devrān yine saķlar ˘aceb
133a
bilsem [beni]
Öldürür āĥir belālarla dirìġā ġam beni
Gözüme dünyā görünmez seyr ider
˘ālem beni

Āşüfte-ģāl-i šurre-i šarrār olam gibi
Mecrūģ-ı tìr-i ġamze-i ĥūn-ĥār olam
gibi
133a-b Cinānì Cām-ı şarāb-ı ˘aşķ ile evkār olam gibi
Rüsvā-yı şehr ü şöhre-i bāzār olam gibi
Bir serv-i ser-bülende hevādār olam gibi
Šoġrusı bu ki ˘aşķa giriftār olam gibi

Çünki zeyn oldı şükūfeyle çemen ešrāfı
134a ˘Askeri Sāķiyā bezme şürū˘ eyle Ĥudādur ˘āfì
˘Ārife mevsim-i gülde yek işāret-i kāmı
Mušribā çenge el ur ķıŝŝa getür deffāfı

Tesdìs/5

Tesdis/5

Başlık: Müseddes-i
Dānişì Çelebi
Sellemehu’llāh
Bu şiir, Dānişì
Dìvānı’nda yoktur.

Baş açıķ ey Dānişì bir ˘āşıķ-ı şeydālaruz
Pāy-māl-i maģşerüz rind-i ķadeģpeymālaruz
Ŝūretā kim ķašreyüz ma˘nìde biz
Fā˘ilātün
deryālaruz
Müseddes Fā˘ilātün
Vaģdeti keśretde bulduķ ˘āşıķ-ı
Fā˘ilātün
/5
yektālaruz
Fā˘ilün
Ehl-i vaģdet hìçe ŝaymaz şevket-i
İskenderi
İkilikden geçmeyen birlikden içmez sāġarı

Ger ararsañ ĥāne-i ķalbüñde ara dil-beri
˘Aşķa düş kim māsivā ķaydından olsun
dil berì
Devlet-i fānì içün ayaġa düşme serserì
Dānişì Eyle šopraġa ber-ā-ber ĥāke ŝal sìm [ü]
132b
Çelebi zeri
Ehl-i vaģdet hìçe ŝaymaz şevket-i
İskenderi
İkilikden geçmeyen birlikden içmez
sāġarı
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˘Aşķì

Meded ey gülşenüñ nāzük nihāli lāle
ruĥsārı
Lešāfet sebzezārınuñ tezerv-i kebkreftārı
Vefāsuz dil-rübālar ˘askerinüñ şāh-ı
serdārı
Nev˘ì
Aġardı giryeden lušf it esirge çeşm-i
ĥūn-bārı
Gözümüñ nūrı göñlümüñ sürūrı
ömrümüñ vārı
Benümle dost olmazsañ ˘adāvet eyleme
bārì

134b

135a

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

135b Lā-Edrì Alaldan boynuma bār-ı girān-ı ˘aşķ-ı
dildārı

Cihān bāġında ey gül-ruĥ šaķup yanuña
her ĥārı
Beni bülbül gibi zār eyleyüp güldürme
aġyārı
Firāķuñ āteşi içre kebāb idüp dil-i zārı
Yaķarsañ çünki ģasret odına çeşm-i pürefgārı
Gözümüñ nūrı göñlümüñ sürūrı
˘ömrümüñ varı
Benümle dost olmazsañ ˘adāvet eyleme
bāri

Başlık: Müseddes-i
Nev˘ì Efendi
Raģmetühū
Nev’ì Dìvānı, s. 209-10.

Başlık: Lā-Edrì Kāˇile

Saña ġamz itse Nev˘ì bì-günāhì dūstum
düşmen
Ümìd itmezdüm anı gül gibi gūş eylemek
senden
Ne bā˘iś oldı bilsem yüz çevürdüñ
Mefā˘ìlün
Müseddes Mefā˘ìlün
bülbülüñden sen
Mefā˘ìlün
/5
Ne çāre fürķatüñ yazu imiş başumda
Mefā˘ìlün
evvelden
Gözümüñ nūrı göñlümüñ sürūrı
ömrümüñ vārı
Benümle dost olmazsañ ˘adāvet eyleme
bārì
Melāmet oldum ˘aşķ-ı yār ile bir źerre
˘ārum yoķ

Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5

Başlık: Müseddes-i
˘Aşķì Efendi
Bu şiir, Üsküdarlı Aşkì
Dìvānı’nda yoktur.

Mefā˘ìlün
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
Mefā˘ìlün

Vefā ümmìdin itme ˘Aşķiyā sen bìvefālardan
Ne mümkindür vefā gelmek cihānda
meh-likālardan
Żarar gelmez muķarrerdür bilürsin ĥod
gedālardan
Yüzüñ döndürme lušf it pādşāhum
āşinālardan
Gözümüñ nūrı göñlümüñ sürūrı
˘ömrümüñ varı
Benümle dost olmazsañ ˘adāvet eyleme
bāri

Jeng-i ġamdan diler iseñ ola göñlüñ ŝāfì Ĥoş dimişdür bu sözi Ĥüsrev ü Şìrìn
Ķoma elden ķoma bir laģža şarāb-ı ŝāfı
güftār
Ķanumı içmege geldükçe benüm ġamze-i
yār
Bu Muģibbìdür aña cān ile ŝıģģā ˘āfì
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Muģammed gördi şāhum sen ˘Alì-sìretli
sulšānı
Gezerken bāġ-ı ģüsn içre ĥırāmānì
ĥırāmānì
Mefā˘ìlün
Yitürdi ˘aķl [u] idrāki aķıtdı dìdeden ķanı
Müseddes Mefā˘ìlün
O dem naķş itdi evrāķ-ı güle bu beyt-i
Mefā˘ìlün
/5
müjgānı
Mefā˘ìlün
Ģüseynüm milket ü ģüsnüñ olaldan şāh-ı
ĥūbānı
Añılmaz Aģmed-i muĥtār unutdurduñ
Ģasan cānı

Tecellì eyledi şāhum çü sende ŝun˘-ı
Yezdānı
Lešāfet mihrine olduñ hemān-dem
Yūsuf-ı Śānì
Görenler ģāliñ ˘uşşāķuñ añarlar pìr-i
Meģem- Ken˘ānı
136b med Efend
Esìrüñ bendi oldı ˘ālemüñ cümle
civānānı
Ģüseynüm milket ü ģüsnüñ olaldan
şāh-ı ĥūbānı
Añılmaz Aģmed-i muĥtār unutdurduñ
Ģasan cānı

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Şu dem ki bād-ı ŝabā seyr iderdi ˘unvānı
Hevā-yı göñlümi aldı velì nesìmānì
Mefā˘ilün
Görüp o dem ki šavāfa giderdi cānānı
Müseddes Fe˘ilātün
Mefā˘ilün
Didüm senüñ dil ü cān ey Şemìmi rūģānì /5
Fe˘ilün
Dili alup gider olduñ gel al bile cānı
Biribirinden ayırma efendi yārānı

Cihānda ˘ırż u nāmūs [u] vaķār-ı i˘tibārum
yoķ
Hevā-yı mihr ile ser-geşteyem hergiz
ķarārum yoķ
Ruĥām-ı ŝabrı elden ŝaldum aŝlā
iĥtiyārum yoķ
Beni ol nev-civānuñ çünkim itdi ˘āşıķ-ı
zārı
Taģammül vir Ĥudāyā derd-i ˘aşķın
çekmege bārì

Gidüp bu demde göñülden ayırma
cānānı
Ķoma meded iki yār arasında hicrānı
136a Şemìmì Ķarārı yoķ n’ideyin tende cān-ı nālānı
Senüñle gel hele cānā revān idem cānı
Dili alup gider olduñ gel al bile cānı
Biribirinden ayırma efendi yārānı

Büküldi ķāmetüm çekmekle cevr-i ša˘n-ı
aġyārı
Ciger ĥūn oldı gitdi görmeden teşnì˘ ü
zārı
Dükendi ŝabr u šāķat ķalmadı hìç źerre
miķdārı
Beni ol nev-civānuñ çünkim itdi ˘āşıķ-ı
zārı
Taģammül vir Ĥudāyā derd-i ˘aşķın
çekmege bārì

Başlık: Müseddes-i
Meģemmed Efendi
Raģmetu’llāh

Başlık: Müseddes-i
Şemìmì Efendi
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2

Metinde boş bırakılmış.

Mefā˘ìlün
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
Mefā˘ìlün

Görelden cām-ı la˘lin mest ü medhūş-ı
müdām itdi
Ŝunup peymāne-i derd-i ġamın ˘ayşum
devām [itdi]
Şu dem kim nāz ile ķarşumda ol mihr
ĥırām itdi

Açıldı gülşen-i dehrüñ yine her verd-i
ĥandānı
Meģemm Pür itdi na˘ra-i bülbülle ešrāf-ı gülistānı
138a
ed Efend Bahār-ı ģüsne revnaķ virdi o naĥl-ı
ĥırāmānı
Aķıtdı ŝu gibi ayaġına cümle cüvānānı

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
Mefā˘ìlün

Elüñ yüze šutup açmazdan aġyāra vefā
itme
El altından aña lušf u bize cevr ü cefā itme
Bu yüzden Hāşimì miskìne sulšānum ezā
itme
Tesdis/5
Šuyulmaz ŝanma meylüñ ġayra yañlışdur
ĥašā itme
Dime aġyāra lušf itsem nihānì kim šuyar
anı
Olur rāz-ı nihānì ˘āşıķa ilhām-ı Rabbānì

Ķalup ˘Azmì belā küncinde bì-ŝabr u
sükūnuz biz
2
........ pāy-māl dehre dūnuz biz
Şikeste-ĥāšıruz gerdūn elinden baġrı
ĥūnuz biz
Belā-yı hecre düşdük şimdi ġāyet de
zebūnuz biz
Ne emdük la˘l-i cānı [vü] ne çekdük
sìneye anı
Berìyüz cümle ģislerden ne rūģānì ne
cismānì

DERGİSİ

Bilinmez ŝanup itme ġayrilerle ˘ahd u
peymānı
Šuyulmaz nesne olmaz her ne deñlü
olsa nihānì
Meśeldür gözlüye yoķ gizlü dirler
137b Hāşimì cānumuñ cānı
Kerem ķıl göz göre itme raķìbe lušf u
iģsānı
Dime aġyāra lušf itsem nihānì kim šuyar
anı
Olur rāz-ı nihānì ˘āşıķa ilhām-ı Rabbānì

Ŝanemler içre dil virdük görüp bir nāmüselmānı
Aķıtdı nice demler yaş yirine dìdeden
ķanı
Ĥalāŝ itmek müyesser olmadı ġamdan
˘Azmì dil ü cānı
137a
Efendi Ne çāre aŝŝı itmezmiş kişiye ŝon
peşìmānı
Ne emdük la˘l-i cānı [vü] ne çekdük
sìneye anı
Berìyüz cümle ģislerden ne rūģānì ne
cismānì

502

Başlık: Müseddes-i
Meģemmed Efendi
Raģmetu’llāh

Başlık: Mašla˘-ı Molla
˘Atfā Müseddes-i
Hāşimì Efendi
Bu şiir, Bursalı Hāşimì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Müseddes-i
˘Azmì Efendi
Raģmetu’llāh

Başlık: Müseddes-i
Fünūnì Efendi
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh

Dil-i vìrānumı devletlü sulšānum gel ābād
it
Yıķıķ göñlüm yapup tekrār bir beyt
Mefā˘ìlün
3
Müseddes Mefā˘ìlün
bünyād it
Mefā˘ìlün
Kerem ķıl az günāha çoķ ˘uķūbet eyleme /8
Mefā˘ìlün
dād it
Fünūnì derdmendüñ ĥāšır-ı nā-şādını şād
it

˘Adālet bir muraŝŝa˘ tāc iken başuñda
ĥākānì
Mürüvvet bir yegāne ĥil˘at iken sāye
139bFünūnì sulšānı
140a
Neden ben mūra pā-bend eylemek pend
ile zindānı
Sebebsüz itmesün devrüñde kimse āh u
efġānı

3

Vezin tutarsız.

˘Ulvì

Başlık: Müseddes-i
˘Ulvì Efendi
Raģmetu’llāh
Ulvì Dìvānı, s. 161-62.

˘Ulviyā derd-i ġam ile olıcaķ mürde
tenüm
Šolıcaķ şìven-i aģbāb ile beytü’l-ģazenüm
Fe˘ilātün
Yazalar seng-i mezārumda bu ebyātı
Müseddes Fe˘ilātün
benüm
Fe˘ilātün
/5
Baña telķìn idicek oķuyalar her süĥanum
Fe˘ilün
Ne ˘aceb tìz geçer źevķ ü sürūr eyyāmı
Olmadın nıŝf-ı nehārı irişür aĥşāmı

Ber-murād itdi felek gerçi dil-i nā-kāmı
Ŝundı ammā n’ideyin zehr ile šolu cāmı
İrdi cān ķulaġına peyk-i ˘adem peyġāmı
Āh kim geldi meded ġuŝŝa vü ġam
hengāmı
Ne ˘aceb tìz geçer źevķ ü sürūr eyyāmı
Olmadın nıŝf-ı nehārı irişür aĥşāmı

139a

Başlık: Müseddes-i
Cinānì Efendi
Raģmetu’llāhi ˘Aleyh
Cinānì Dìvānı, s. 31011.

Evvelā maķdem-i dildār ile ĥandān
oldum
Ġamdan āsūde olup vaŝl ile şādān oldum
Dūr olup ŝoñra Cinānì gibi nālān oldum
Tesdis/5
Bilmezem n’olduġumı vālih ü ģayrān
oldum
Ber-murād itdi felek gerçi dil-i nā-kāmı
Ŝundı ammā n’ideyin zehr ile šolu cāmı

Meģemmed ĥastesin bìmār-ı ˘aşķ idüp
temām itdi
Eger taģt-ı lešāfetde dilerseñ seyr-i sulšānı
Gelüp ķaŝr-ı siyāveşe temāşā it Süleymānı

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Bezm-i vaŝluñ elem-i fürķat imiş encāmı
Ġamına degmez imiş şevķ-i mey-i
gülfāmı
Ķanı ol ˘ayş u šarab źevķ [ü] ŝafā
138b Cinānì
hengāmı
Ķalmadı şimdi ġam u miģnet ile ālāmı
Ber-murād itdi felek gerçi dil-i nā-kāmı
Ŝundı ammā n’ideyin zehr ile šolu cāmı

Eger taģt-ı lešāfetde dilerseñ seyr-i
sulšānı
Gelüp ķaŝr-ı Siyāvuşa temāşā it
Süleymānı
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Benüm devletlü sulšānum bu Serhengì
faķìrüñdür
Geçen her laģža göñlinden senüñ dil4
dūzuñdur?
...............
5
...............
[Efendüm mülk-i ģüsnüñ aģsen-i
ģüsnüñle sen cānı]
[Serìr-i ģüsne serverlük cihānda saña
erzānì]

Benì ādemde görmek isteyenler nūr-ı
sübģānı
Temāşā eylesünler ol meh-i ĥurşìd-i
tābānı
Şu˘ā-ı pertev-i ģüsni cihānı ķıldı nūrānì
141b Serhengì N’ola üftādeler dirse o rūģa cānumuñ
cānı
Efendüm mülk-i ģüsnüñ aģsen-i
ģüsnüñle sen cānı
Serìr-i ģüsne serverlük cihānda saña
erzānì

5

4

3. ve 4. mısralar yazmada eksik.

Vezin tutarsız.

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mefā˘ìlün
Müseddes Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
/5
Mefā˘ìlün

Tesdis /5

Biñ pāre olsa Meşrebi tìġ-i firāķ ile
Terk itmez āsitānın ölür iştiyāķ ile
Kūyında nār-ı ģasret ile yana yaķıla
Virdükde cānı mı çıķa şāyed du˘ā ķıla
˘Aşķ ehli oldurur ki görem diye yārini
Cānı çıķınca bekleye kūy-ı nigārını

Her kim dilerse vaŝl-ı büt-i gül-˘iźārını
Terk ide ġayri fikri ķoya kār ü bārını
Eglence ide kendüye yār intižārını
141a Meşrebì
Yollar gözetmede geçüre rūzgārını
˘Aşķ ehli ol durur ki görem diye yārini
Cānı çıķınca bekleye kūy-ı nigārını

140b

Tesdis/5

Vekìl-i Ĥān Süleymānsın meded
Vekìl-i Ĥān Süleymānsın meded
İskender-i śānì
İskender-i śānì
˘İnāyet ķıl ĥalāŝ eyle ķafesden šūši-i cānı ˘İnāyet ķıl ĥalāŝ eyle ķafesden šūši-i cānı

DİVAN EDEBİYATI

Kūyında gördi Āzeriyā dün beni o yār
Derd-i firāķ cānuma itmiş temām kār
Didi helāk ider seni āĥir bu intižār
Didi ki ey ser-āmed-i ĥūbān-ı rūzgār
˘Aşķ ehli ol durur ki görem diye yārini
Cānı çıķınca bekleye kūy-ı nigārını

●

Hergiz göñül bıraķmadı feryād u zārını
Terk itmedi nigārını terk itdi varını
Ŝadıķlıġıyla šutdı der-i şehriyārını
Āzerì
Tā ģaşr olınca çekdi ġam u intižārını
˘Aşķ ehli ol durur ki görem diye yārini
Cānı çıķınca bekleye kūy-ı nigārını

504

Başlık: Müseddes-i
Serhengì

Başlık: Müseddes-i
Meşrebì

Başlık: Müseddes-i
Āzerì Efendi

Bì˘atì

˘Ulvì

142b

143a

Yüri ey Bì˘ati sen de idegörüñ kemāl
Ģıżr-ı vaķt ol ki naŝìb ola saña āb-ı zülāl
Ŝayķal it ķalbüñi ġamdan yüri āyìne-miśāl
Görine tā ki saña ˘aynı ile rūy-ı cemāl
Tesdis/5
˘Iyş [u] nūş eyle bugün añma ġam-ı
ferdāyı
Saña ıŝmarlamadılar bu yalan dünyāyı
˘Ulviyā ĥırķa giyüp cismüñi ˘uryān eyle
Dest-i şevķ ile çeküp çāk-i girìbān eyle
Ber-ķarār olma gezüp ˘ālemi seyrān eyle
Tesdis/5
Her gice kendüñi bir gūşede mihmān eyle
˘Iyş u nūş eyle bugün añma ġam-ı ferdāyı
Saña ıŝmarlamadılar bu yalan dünyāyı

Devr-i gül oldı göñül sevine biraz yine
Bülbülāsā ser-i kūyında yürüt ġavġāyı
Terk-i ˘ār eyle yüri ˘ālemüñ ol rüsvāyì
Def˘-i ġam itmege çek sāġarı pürŝahbāyı
˘Iyş [u] nūş eyle bugün añma ġam-ı
ferdāyı
Saña ıŝmarlamadılar bu yalan dünyāyı

Sevdüñ ey dil yine bir tāze gül-i ra˘nāyı
Artırursañ n’ola bülbül gibi vāveylāyı
Mesken it künc-i ĥarābātı olup rüsvāyì
Def˘i-ġam ķılmaġiçün al elüñe ŝahbāyı
˘Iyş u nūş eyle bugün añma ġam-ı
ferdāyı
Saña ıŝmarlamadılar bu yalan dünyāyı

Düş ĥarābāta Sipāhì gibi mey-ĥār olagör
Sākin-i maŝšaba-i ĥāne-i ĥammār olagör
Añla keyfiyyetimüz vāķıf-ı esrār olagör
Sāķiyā bāde-i engūr ile evkār olagör
Tesdis/5
˘Iyş [u] nūş eyle bugün añma ġam-ı
ferdāyı
Saña ıŝmarlamadılar bu yalan dünyāyı

˘Aķl ile yār olımazsañ eger ey rüsvāyì
Yüri ol meykede-i ˘aşķa düşüp rüsvāyı
Deyr-i ˘ālemde sevüp bir ŝanem-i tersāyı
Ķoma bir laģža elüñden mey-i rūģ142b Sipāhì
efzāyı
˘Iyş [u] nūş eyle bugün añma ġam-ı
ferdāyı
Saña ıŝmarlamadılar bu yalan dünyāyı

Tesdis/5

Yār nāzük ola eyyām-ı bahār yāda
Fevt idüp furŝatı gel ˘ömrüñi virme bāda
Nice bir bende olursın ġama ol āzāde
Bir daĥi bunda gelinmez yüri ey üftāde
˘Iyş [u] nūş eyle bugün añma ġam-ı
ferdāyı
Saña ıŝmarlamadılar bu yalan dünyāyı

Ey göñül diñle sözüm gel ķo ˘abes
sevdāyı
Var kenār eyleyegör bir ŝanem-i zìbāyı
142a Lā-Edrì Diñleme zāhid-i nā-dān ĥıred-i ĥod-rāyı
Söz uzatma yüri var eyleme çoķ ġavġāyı
˘Iyş [u] nūş eyle bugün añma ġam-ı
ferdāyı
Saña ıŝmarlamadılar bu yalan dünyāyı

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Başlık: Müseddes-i
˘Ulvì Efendi
Raģmetu’llāh
Ulvì Dìvānı, s. 168-69.

Başlık: Müseddes-i
Bì˘atì

Başlık: Müseddes-i
Sipāhì

Başlık: Lā-Edrì Ķāˇile
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˘Azìzìnüñ şikest olmışdı bu ķalb-i perìşānı
Çekerdi ša˘ne-i aġyār ile teşnì˘-i nā-dānı
Ģayātında maģaŝŝıl yummış idi dìde-i
cānı
Nümāyān oldı šāli˘ šutdı yüz mirˇāt-i
Tesdis/5
rūģānì
Getür āyìne-i ˘ālem-nümāyı cām-ı ŝaģbāyı
Benüm de sāķiyā görsün gözüm bir pāre
dünyāyı

Dil-i maģzūnumı gül gibi ĥandān eyle
sulšānum
Maģaldür lušf iderseñ aña iģsān eyle
sulšānum
Çerāġ-ı ĥāŝ idüp anı fürūzān eyle
sulšānum
Tesdis/6
Edāyì bendeñi maģsūd-ı aķrān eyle
sulšānum
Getür āyìne-i ˘ālem-nümāyı cām-ı ŝahbāyı
Benüm de sāķiyā görsün gözüm bir pāre
dünyāyı

Ünsì

Ser-āġāz eyle mušrib sāza uydur çeng ile
nāyı
Pür it peymāneyi ŝun bāde-i ŝāf-ı
mücellāyı
Ŝafā vir bezme lušf it yürüt cām-ı
muŝaffāyı
˘Azìzì
Ayaķlandur ele al sāġar-ı billūr mìnāyı
Getür āyìne-i ˘ālem-nümāyı cām-ı
ŝaģbāyı
Benüm de sāķiyā görsün gözüm bir pāre
dünyāyı

144a

Temāşā itmedin teşbìh iderler saña bedrāyı
Niķābuñ dil-berā ref˘ eyle görsünler
temāşāyı
O çeşm-i pür-fiten cāna şu deñlü ŝaldı
Edāyì
sevdāyı
144bReceb
Görünmez oldı ˘ālem ˘aynuma dil oldı
145a
Efendi
şeydāyì
Getür āyìne-i ˘ālem-nümāyı cām-ı
ŝahbāyı
Benüm de sāķiyā görsün gözüm bir pāre
dünyāyı

Terk idüp cāme-i zìbāyı ķabūl it ķara şāl
Ķadrüñ a˘lā ola dirseñ yirüñ it ŝaff-ı ni˘āl
Ele āsān ile girmez çü Ĥudā-yı müte˘āl
Ünsiyā šal˘at-ı Ģaķda idegör ķaddüñi dāl Tesdis/5
˘Iyş [u] nūş eyle bugün añma ġam-ı
ferdāyı
Saña ıŝmarlamadılar bu yalan dünyāyı

DERGİSİ

143b

ARAŞTIRMALARI

Bì-vefādur yüri terk eyle gül-i ra˘nāyı
Gülüben yüzüñe aldur seni ol hercāyì
Āb-ı ģayvān ise de alma ele ŝahbāyı
˘Ārif olan kişi hìç terk ide mi dünyāyı
˘Iyş [u] nūş eyle bugün añma ġam-ı
ferdāyı
Saña ıŝmarlamadılar bu yalan dünyāyı
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Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Başlık: Müseddes-i
Edāyì Receb Efendi

Başlık: Müseddes-i
˘Azìzì
Azìzì Dìvānı, s. 76-77.

Başlık: Müseddes-i
Ünsì Efendi

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Dil-i maģzūnumı vaŝluñla şād itdüñ mi
bir laģža
˘Aceb ol nā-murādı ber-murād itdüñ mi
bir laģža
Şeh-i ģüsn olalı hìç ˘adl ü dād itdüñ mi bir
Tesdis/5
laģža
Cinānìveş beni lušfuñla yād itdüñ mi bir
laģža
Ne mihr itdüñ baña ķahr ile
ġarrālanmadan ġayrı

Ķadüñ naĥlinde yir yoķ ĥalķa
bālālanmadan ġayrı
Ķanı būy-ı vefā ĥaddüñde
ra˘nālanmadan ġayrı
Ne
ģāŝıl işigüñde baña şeydālanmadan
146b Cinānì
ġayrı
Ne lušf itdüñ ˘aceb ˘uşşāķa
şeydālanmadan ġayrı
Ne mihr itdüñ baña ķahr ile
ġarrālanmadan ġayrı

146a

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Olaldan ĥaste-i derd ü ġamuñ cānā dil-i
şeydā
Yoluñda ölmek oldı Āzerìye mašlab-ı a˘lā
İdüp ifnā vücūdı eyledüm ŝoģbetden
istìzā
Bilürsin yoluña cān virdügüm ey dil-ber-i Tesdis/5
ra˘nā
Ne mihr itdüñ baña ķahr ile
ġarrālanmadan ġayrı
Güzeller şāhı neñ gördük
temāşālanmadan ġayrı

Ķanı bir ģaŝletüñ cāna dilārālanmadan
ġayrı
Ya bir eşk mi var ģüsn ile
ra˘nālanmadan ġayrı
Ya bir ˘ādet mi itdüñ ĥalķa
zìbālanmadan ġayrı
Āzerì
Ya nem gördüñ benüm yoluñda
şeydālanmadan ġayrı
Ne mihr itdüñ baña ķahr ile
ġarrālanmadan ġayrı
Güzeller şāhı neñ gördük
temāşālanmadan ġayrı

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Görüp aġyār ile olmışdı mükedder ģālüm
Ża˘fdan ŝūret-i dìvāra dönüp timśālüm
Dūstlar Ģāletinüñ bilmek içün aģvālüm
Tesdis/7
Açıcaķ ˘ışķ kitābını bu gelmiş fālum
Māye-i naķd-i ģayāt olsa eger dìdārı
Ölümümdür benüm aġyār ile görmek yāri

Yāri gördüm yine ardınca idi aġyārı
Gül-i gülzār gibi yanına almış ĥārı
Virmesün kimseye Ģaķ böyle olan
˘Azmìdildārı
145a-b zāde
Nice almaya bu ġam cān u dil-i bìmārı
Ģāletì
Māye-i naķd-i ģayāt olsa eger dìdārı
Ölümümdür benüm aġyār ile görmek
yāri

Başlık: Müseddes-i
Cinānì Efendi
Raģmetu’llāh
Cinānì Dìvānı, s. 299301.

Başlık: Müseddes-i
Āzerì Efendi

Başlık: Müseddes-i
˘Azmì-zāde Ģāletì
Efendi Sellemehu’llāh
Azmì-zāde Hāletì
Dìvānı, s. 180-82.
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147b

Hìç yanından ayırmaz o perì-ruĥsārı
Ķana ġarķ eyleyeyin dìde-i gevherbārı
Ĥārdur gülşen-i ˘ālemde anuñ ġam-ĥārı
Görmesün gözlerüm añmañ baña ol
Āzerì
mekkārı
Māye-i naķd-i ģayāt olsa eger dìdārı
Ölümümdür benüm aġyār ile görmek
yāri

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Ķāˇil ol her ne cefā eyler ise yār saña
Ġoncedür ĥārdan ayrılmasını itme recā
Fe˘ilātün
Gözüñe ķarşu gezer ġayr ile ol māh-liķā Müseddes Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Ġāfil ola gözüñ aç dime ŝaķın Āźeriyā
/5
Fe˘ilün
Māye-i naķd-i ģayāt olsa eger dìdārı
Ölümümdür benüm aġyār ile görmek yāri

Bu ķānūna yapışmışdur ģakìm-i ĥāzıķuñ
varı
Şifā bābında yazmaz şerbeti olmasa dìnārı
Sipāhì geç bulursın imdi sen bu derse
tìmārı
Tesdis/5
Varup dil-ĥaste añla göñlüñi bu beyt ile
bārì
Benüm ģālüm ne bilsün olmayan miģnet
giriftārı
Belā āzürdesi ġurbet perìşānı ġam efgārı

Anuñ kim bile sence ŝalınur serv-i
hevādārı
Ŝafāsı var elemden derdi yoķ
yanıncadur yāri
Ne ġam endìşe eyler ne çeker pervā-yı
147a Sipāhì aġyārı
Melālüm ŝorma andan añlamaz ģāl ü dil
ü zārı
Benüm ģālüm ne bilsün olmayan miģnet
giriftārı
Belā āzürdesi ġurbet perìşānı ġam efgārı

Tìġì

147a

Benüm miģnet ile yārān ŝafā yār olduġum
bilmez
Belā-yı hicr ile Tìġì dil-efgār olduġum
bilmez
Ġarìb-i ġurbet ü bì-yār u ġam-ĥār
olduġum bilmez
Tesdis/5
Ŝanur ģoş-ģālem ammā ġamla bìmār
olduġum bilmez
Benüm ģālüm ne bilsün olmayan miģnet
giriftārı
Belā āzürdesi ġurbet perìşānı ġam efgārı

Düşelden miģnet-i ˘aşķa unutdum yār u
aġyārı
Belā-yı hicrüñ ise cānuma kār itdi āzārı
Perìşān oldı dār-ı ġurbet içre ŝabrumuñ
varı
Bu ġamlarla kime i˘lām idem ģāl-i dil-i
zārı
Benüm ģālüm ne bilsün olmayan miģnet
giriftārı
Belā āzürdesi ġurbet perìşānı ġam efgārı

DERGİSİ

Güzeller şāhı neñ gördük
temāşālanmadan ġayrı

ARAŞTIRMALARI

Güzeller şāhı neñ gördük
temāşālanmadan ġayrı
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Başlık: Müseddes-i
Āzerì Efendi

Başlık: Tesdìs-i Sipāhì
Beg

Başlık: Müseddes-i
Tìġì Efendi

149a-b Sırrì

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Göñül virme olur olmaz cüvāna ķılma sen
˘izzet
Ki gelmez bunlaruñ biñde biri ˘irfāna hìç
raġbet
Ma˘ārif ķısmı bunlaruñ yanında şimdi bìķısmet
Tesdis/5
Dilerseñ çekmege Aģmed bulardan her
zamān raģmet
Ferāġat ķıl şu dil-berden ki vardur nice
oynaşı
Geç ol serv-i sehìden kim ģaremden
šaşradur başı

Meded bir derde düşdüm kim oñulmaz
baġrımuñ yaşı
Kesilmez sìnemüñ āhı yeñilmez
çeşmimüñ yaşı
Dem-ā-dem ehl-i ˘aşķuñ ĥūn-ı dildür
Aģmed yidügi aşı
148b
Efendi Didüm ey ĥānķāh-ı pìr-i ˘aşķuñ rind-i
ķallāşı
Ferāġat ķıl şu dil-berden ki vardur nice
oynaşı
Geç ol serv-i sehìden kim ģaremden
šaşradur başı

Yine oldı dil ü cān bir ŝanemüñ meyyāli Ey Ĥudā ģālet-i ˘aşķumı ziyād eyle ziyād
Sāķi-i ˘aşķ yine ŝundı mey-i ķattāli
˘Aşķ rāhında dile derd-i ġamı eyle ziyād
Fe˘ilātün
Leb-i şìrìnine çün cānumı ķılduñ Ferhād
Müsemmen/ Fe˘ilātün
Eyle ˘aşķ ile biliş eglemede hem üstād
Görinür
baĥtumdaki çün eşkāli
5
Fe˘ilātün
˘Aşķ fenninde ķoya Sırri-i dervìş bir ad
Künc-i ˘uzletde ķonur çünki bu ˘aşķ
Fe˘ilün
Nām-ı ˘aşķ ile anı ˘āleme eyle üstād
eşkāli
Nuķl-i la˘lin meze-i bāde perestār eyle
Dūd-ı āh u sehìdür bürinüp bir şālı

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Raķìbe yār olandan el çeküp elden ģabāb
ile
Libās-ı ˘āriyetden ģažž olunmaz ictināb ile
Cinānìveş dil-i şūrìde ki dāˇim ˘itāb ile
Ķayırmaz vir iki gün derd-i hicri irtikāb
Tesdis/5
ile
Ferāġat ķıl şu dil-berden ki vardur nice
oynaşı
Geç ol serv-i sehìden kim ģaremden
šaşradur başı

Dilā gel dāmen-i ŝabr ile sil çeşmüñdeki
yaşı
Ķoyup bu mācerāyı dehr-i ˘aşķuñ olma
ķallāşı
Sevüp bir bì-vefāyı eyleme taģsìn ü
sābāşı
148a Cinānì
Viŝāli źevķine degmez belā-yı miģnet-i
nāşı
Ferāġat ķıl şu dil-berden ki vardur nice
oynaşı
Geç ol serv-i sehìden kim ģaremden
šaşradur başı

Başlık: Müseddes-i
Sırrì Efendi

Başlık: Müseddes-i
Aģmed Efendi
Bu şiir, Dukakin-zāde
Ahmed Dìvānı’nda
yoktur.

Başlık: Müseddes-i
Cinānì Efendi
Cinānì Dìvānı, s. 30506.
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Başlık: Dervìş
Ķalender El-Mevlevì

Miślimüz görmedi çarĥ-ı felek-i
būķalemūn
Bizdedür ˘ilm-i ser-ā-perde-i esrār bugün
Hìç bu dāˇireye uġramaz evhām-ı žunūn Tesdis/5
Ne ķadar ˘ilm ile olursa Ķalender meşģūn
Dilümüz egleyemez ŝūfi bizüm ķāl ehli
Bì-zebān söyleşelüm var ise bir ģāl ehli

Ķoyamaz saĥt mecāzì dil-i meyyāl ehli
Vāŝıl-ı Ka˘be-i dil ola mı iģmāl ehli
Yüri źevķ idemez manŝıb u āmāl ehli
151a Ķalender Bize hem sırr u hem aģvāl olımaz māl
ehli
Dilümüz egleyemez ŝūfi bizüm ķāl ehli
Bì-zebān söyleşelüm var ise bir ģāl ehli

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Başlık: Müseddes-i
Hāşimì Çelebi
Raģmetu’llāh
Bu şiir, Bursalı Hāşimì
Dìvānı’nda yoktur.

Jeng-i ġamdan olalı mirˇāt-i ĥāšır pürkeder
Źerrece źevķ ü ŝafā ķalmadı dilde bir eśer
Fā˘ilātün
Nāvek-i endūhına dehrüñ idüp sìne siper
Müseddes Fā˘ilātün
Hāşimì olduñ nişān tìr-i ķażāya ol ķadar
Fā˘ilātün
/5
Dilde ŝabr gözde ĥāb tende šāķat
Fā˘ilün
ķalmadı
Bilmezem ģālüm n’olur bir yirde rāģat
ķalmadı

Başlık: Müseddes-i
Dānişì Çelebi
Sellemehu’llāh
Bu şiir, Dānişì
Dìvānı’nda yoktur.

Pìrlik irdi mecālüm gitdi ķudret ķalmadı
Ża˘fa yüz šutdı beden cismümde ķuvvet
ķalmadı
Dilde ˘ayş u ˘işrete meyl ü maģabbet
ķalmadı
150b Hāşimì Gitdi gülzār-ı vücūdumdan šarāvet
ķalmadı
Dilde ŝabr gözde ĥāb tende šāķat
ķalmadı
Bilmezem ģālüm n’olur bir yirde rāģat
ķalmadı

Cevr-i dildārı benüm göñlüme sen yād
Mūrāsā olayın kūy-ı belā pā-māli
Źerreveş seyr ideyin bì-ser ü pā her cānı eyle
Ola bir gün görem ol mihr-i cihānārāyı

DİVAN EDEBİYATI

Ol perì cānum gibi dìdemde olmışdur
nihān
Nice olmasun gözüm yaşıyla esrārum
Fā˘ilātün
˘ıyān
İrmesün mi her gice eflāke feryād u fiġān Müseddes Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
/5
Dānişì bì-çāreveş ķaldum ġarìb ü nāFā˘ilün
tüvān
Yā İlāhì Ģażretüñdür çāresizler çāresi
Ben ġarìb üftādeyüm bì-çāreler bì-çāresi

●

Ĥāl-i rūy-ı dil-rübānuñ olmışam āvāresi
Düşmişem ˘ummān-ı ˘aşķa hìç
görünmez ķarası
Ġamzesinüñ ˘āşıķa eksük degüldür
149b Dānişì
yāresi
Tìġ-i hicrüñ dāˇimā sìnemde artar yarası
Yā İlāhì Ģażretüñdür çāresizler çāresi
Ben ġarìb üftādeyüm bì-çāreler bì-çāresi

510

Cānib-i maşrıķdan açdıķda cemālin āftāb
Nūrını ŝaģrālar[a] ŝaçdıķda her dem
māhtāb
Fā˘ilātün
Eksük olmasun ķapusından ģišāb-ı
Müseddes Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
müstešāb
/8
Fā˘ilün
Bu yiter şimdi Fenārì-zādeye ģāżır kitāb
Allar giydi ķadırġalar bugün güller gibi
Sancaķ-ı şāhì çeker her biri sünbüller gibi

Başlık: Fenārì Çelebi
El-Ķāżì Raģmetu’llāh

Başlık: Vaģdetì-i
Baġdādì

Vaģdetì seyf-i Ĥudā ķātil-i aŝģāb-ı caģìm
˘Askeridür kim anuñ derine cennāt-ı
na˘ìm
Fe˘ilātün
Mehdi-i devr-i zamān vāķıf-ı esrār-ı
Müseddes Fe˘ilātün
ķadìm
Fe˘ilātün
Ģażret-i faŝl-ı Ĥudā kāşif-i Ķurˇān-ı ˘ažìm /5
Fe˘ilün
Sırr-ı Ģaķ nūr-ı Muģammed Esedu’llāhi
velì
Ve ˘Aliyy ü ˘Aliyy ü ˘Aliyy ü ˘Aliyy

Ģażret-i źāt-ı eģaddan yine rūz-ı ezelì
Ŝūret-i muģkem ile irişüben ķudret eli
Ķudret ile yoġurup āteş ü bād āb [u] gili
152a Vaģdetì Mesken idindi o dem kendü içün cān
dili
Sırr-ı Ģaķ nūr-ı Muģammed Esedu’llāhi
velì
Ve ˘Aliyy ü ˘Aliyy ü ˘Aliyy ü ˘Aliyy

Çekdirürler šurmadın dünyāyı İskender
gibi
Ĥaŝma ķarşu āteşin ŝaçar yürür ejder
152b- Fenārì gibi
153a Çelebi Emr-i ĥünkār ile ceng eyler gelür
Ģaydar gibi
Ģaķ Te˘ālā her birin ģıfž eylesün server
gibi
Allar giydi ķadırġalar bugün güller gibi

Başlık: Müseddes-i
Medģì Efendi
Medhì Dìvānı, s. 222.

Delindi ĥançer-i ġamdan dil-i bì-çāre
sulšānum
Dem-ā-dem ķana ġarķ oldı tenüm ŝadpāre sulšānum
Teraģģum eyle lušf it ˘āşıķ-ı ġam-ĥāra
Mefā˘ìlün
[sulšānum]
Müseddes Mefā˘ìlün
Niçün raģm eylemezsüñ Medģi-i bì-çāra /5
Mefā˘ìlün
sulšānum
Mefā˘ìlün
Günāhum neydügin bilmem şehìd-i
Kerbelā ģaķķı
Ģabìbüm var ise ˘afv it ˘Aliyyü’l-Murtażā
ģaķķı

Sözin gūş itme aġyāruñ ģabìbüm gel
Ĥudā ģaķķı
Baña bühtān ider anlar Rasūl-i Kibriyā
ģaķķı
Bu yolda bì-günāham ben gürūh-ı
enbiyā ģaķķı
151b Medģì
Baña žulm eyleme lušf it esirge evliyā
ģaķķı
Günāhum neydügin bilmem şehìd-i
Kerbelā ģaķķı
Ģabìbüm var ise ˘afv it ˘Aliyyü’lMurtażā ģaķķı
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Eger bir dem olursañ vaŝla mesrūr
Gezerseñ nice yıl ˘ālemde mehcūr
Olursa her günüñ vaŝl ile pür-sūr
Ŝaķın kim Fehmiyā sen olma maġrūr

Viŝāl şāhid-i cennet cemāli
154b Fehmì Şitāb-ı āftāb-ı berķ miśāli
Dü-˘ālem teşne-i āb-ı zülāli
Cihāntāb olmadın bulur zevāli

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Mefā˘ìlün
Müseddes
Mefā˘ìlün
/5
Fe˘ūlün

Nice yıl itmiş iken ĥāne-i aġyārı maķām
Olmadı külbe-i aģzāna gelüp bir gice rām
Ey Cinānì çü müfìd olmadı hergiz ibrām
Biz de bu beyti diyüp eyleyelüm ķaš˘-ı
Tesdis/5
kelām
Ķande gitseñ ŝalınup serv-i ser-efrāz gibi
Dil-ber oldur ki ķoluñda ola şehbāz gibi

Dil-ber oldur ki uyup ˘āşıķa demsāz gibi
Gitse yanınca gide hem-dem ü hem-rāz
gibi
Dūstluķdan çeküp el düşmen-i ġammāz
154a Cinānì
gibi
Rişte-i mihrüñi ķaš˘ eylemeye kāz gibi
Ķande gitseñ ŝalınup ser ü ser-efrāz gibi
Dil-ber oldur ki ķoluñda ola şehbāz gibi

153b

˘Arż-ı ģāl itmek içün kūyuña hergiz
varsam
Gider ˘aķlum olur ol demde lisānum
ebkem
Tesdis/5
Dime ey dil o mehüñ vaŝlına vāŝıl olsam
Bir iki gün daģı ŝabr eyleye Şeyĥì epsem
Baña eyyām-ı viŝāl olmadı çünkim rūzı
Nev-bahārı n’idelüm n’eyleyeyüm bu rūzı

DERGİSİ

˘Iyd-ı vaŝluñ baña çün olmadı ey meh
rūzì
Şeb-i hicrüñ demidür n’eyleyelüm nevrūzı
Şeyĥì Baña fürķatle dem-ā-dem ola ģasret rūzì
Olsun ey dil cigerüm nār-ı firāķuñ sūzı
Baña eyyām-ı viŝāl olmadı çünkim rūzı
Nev-bahārı n’idelüm n’eyleyeyüm bu
rūzı

Sancaķ-ı şāhì çeker her biri sünbüller
gibi

DİVAN EDEBİYATI

Gel šabìbüm maraż-ı hicr ile oldum bìmār
Bir devāsāz bulunmaz baña ķaldum nāçār
Çünki Şeyĥìye o şeh itmedi ˘arż-ı dìdār
Tesdis/5
Göñli açılmaz eger olsa da ˘ālem gülzār
Baña eyyām-ı viŝāl olmadı çünkim rūzı
Nev-bahārı nidelüm n’eyleyeyüm bu rūzı

●

Virdi dil ĥānesine āteş-i fürķat sūzı
Var mıdur bencileyin kim ola bed bir
rūzı
N’ola eyyām-ı bahār olsa çerāġ-efrūzı
153a-b Şeyĥì
Görmesün dìdelerüm mihr-i żiyā-endūzı
Baña eyyām-ı viŝāl olmadı çünkim rūzı
Nev-bahārı nidelüm n’eyleyeyüm bu
rūzı
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Başlık: Fehmì Efendi
Raģmetu’llāh

Başlık: Müseddes-i
Cinānì
Cinānì Dìvānı, s. 35051.

Başlık: Tesdìs-i Eyżan
Nevrūziyye [Şeyĥì]

Başlık: Müseddes-i
Nevrūziyye-i [Şeyĥì]

6

Šālibì

İlāhì cānibine ŝalmışam ben iki serdārı
Kerem ķıl düşmeni ķahr eyle manŝūr
eyle anları

Ĥudāyā ˘izzetüñ ģaķķı mužaffer eyle
ĥünkārı
Ricālu’llāh ola dāˇim anuñ her yirde
enŝārı
Ġuzāt-ı dìne çoķ himmetle budur

Yazmada eksik bırakılmış.

156b

155b

Dìde gördi ruĥuñla gül-bedeni
Ĥāl-i fülfülle sìne-i semeni
Noķša-i źerreveş hem ol deheni
˘Avnì
Mā-ģaŝal dil begendi cümle seni
Ol Ĥudā ģaķķı ki yaratdı seni
Seni gül saña bülbül itdi beni

Bugün şemşìr-i ˘adluñ pādişāhum dutdı
meydānı
Şikār itdüñ felekde gün gibi pençeñle
Şìrvānı
6
Perìşān
eyledi … şeyšānı
155a Medģì
Daġıtdı tāc [u] taģtın cünbiş-i ceyş-i
cihānbānı
Budur āyìn ü šarz pādişāh-ı āl-i ˘Ośmānì
Veliyyu’llāh görmek isteyen görsün
Murād Ĥānı

Zamānuñ ģāli vü yārüñ viŝāli
Hemān ma˘nìde bengì ģayāli

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Tesdìs/3

Zihì ķudretle māˇ-i šıyndan insān iden
sensin
Murāda irgürüp ˘ālemleri şādān iden
sensin
Cemì˘an Šālibìnüñ mašlabın iģsān iden
Tahmis/5
sensin
Yoġ iken var idüp çün Aģmedi sulšān
iden sensin
Yine sen vir anuñ maķŝūdın ey ˘ālemlerüñ
varı

Başlık: Ġazel-i Dāveri Cihāndārì [Sulšān
Aģmed] Nažm-ı
Taĥmìs-i Šālibì Dā˘ì

Başlık: Tesdìs-i ˘Avnì
Efendi
Not: Varak
kopukluğundan
dolayı şiir eksik.

Benüm ey serv-ķadd ü sìm-berüm
Aġlamaķdan aġırsa çeşm ü terüm
Ŝanma kapuñdan ola ġayrı yirüm
Rūz u şeb vird idüp bu beyti dirüm
Ol Ĥudā ģaķķı ki yaratdı seni
Seni gül saña bülbül itdi beni

Fe˘ilātün
Mefā˘ilün
Fe˘ilün

Başlık: Medģì Efendi
Raģmetu’llāh
Bu şiir, Medhì
Dìvānı’nda yoktur.

Esirge Medģi-i bì-çāreyi yād eyle
sulšānum
Esìr-i pāy-māl-i faķr[ı] āzād eyle sulšānum
Yıķıķ göñlüm dem-i lušfuñla bünyād eyle
Mefā˘ìlün
sulšānum
Müseddes Mefā˘ìlün
Dil-i ĥāki mezellet içre ābād eyle
Mefā˘ìlün
/7
sulšānum
Mefā˘ìlün
Müşerref eylesün envār-ı lušfuñ merķad-i
ceddüñ
˘Alem çeksün dem-ā-dem ceyş-i İslām
üstine ķaddüñ

Zamānuñ ģāli vü yārüñ viŝāli
Hemān ma˘nìde bengì ģayāli
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Yine nev-rūz ile müjde irişdi źevķ
hengāmı
Ŝınur sāķì-i devrān gör seģer mihr ile
pür-cāmı
Niśār eyler zamān bezm-i meyine berg-i
158a-b Edāyì
bādāmı
Bahār olduķda diller açılup bulsa n’ola
kāmı
Rebì˘ oldı Ģabìb-i ekremüñ mevlūdı
eyyāmı

Gelüp şehr-i rebì˘ü’l-evvelüñ teşrìfi
hengāmı
Güşāde oldı Ģaķķuñ ĥalķa bāb-ı künc-i
en˘āmı
Cihānı tāze ķıldı ķabż-ı ebr-i raģmet-i
157b[Şefì˘ì]
˘āmì
158a
Bahār olduķda diller açılup bulsa n’ola
kāmı
Rebì˘ oldı Ģabìb-i ekremüñ mevlūdı
eyyāmı

İki ˘asker urup a˘dā-yı dìne tìġ-i Kerrārı
Ümìdüm fetģ ü nuŝret ķıla yārı Ģażret-i
Bārì
Nigehdār olup anlara yetiş ey ˘ālemüñ
157a Šabìbì
varı
İlāhì cānibine ŝalmışam ben iki serdārı
Kerem ķıl düşmeni ķahr eyle manŝūr
eyle anları
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Tahmis/7

Recā-ı ŝādıķum var gerçi ˘iŝyānum ķatı bìģad
Hidāyet-baĥş ola baña Edāyì gün gibi ol
ĥad
Ümìdüm var ķıyāmetde ki sāye-baĥş ola Tahmis/7
ķad
O sulšān-ı kerìme bende-i dildādedür
Aģmed
İder icrā-yı sünnetle aña ta˘žìm ü ikrāmı

İdinmişdür Şefì˘ì olmaġiçün dergehüm
mesned
O sulšān-ı kerìme bende-i dildādedür
Aģmed
İder icrā-yı sünnetle aña ta˘žìm ü ikrāmı

Muķaddes ravżasınuñ ĥıdmet ile oldı
müstes˘id
Aña mevrūśdur bu devlet-i sermed

Ġam u şādìyle geh ĥandān geh giryān
iden sensin
Belā-yı hicr ile yā Rab dili nālān iden
[sensin]
Šabìbì derdmendüñ derdine iģsān iden
Tahmis/5
sensin
Yoġ iken var idüp çün Aģmedi sulšān
iden sensin
Yine sen vir anuñ maķŝūdın ey ˘ālemlerüñ
varı

DERGİSİ

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Başlık: Ġazel-i Sulšān
Aģmed Ĥān Taĥmìs-i
Edāyì Efendi

Başlık: Ġazel-i Sulšān
Aģmed Ĥān Nažm-ı
Taĥmìs-i [Şefì˘ì]

Başlık: Ġazel-i Ū
Nažìre-i Šabìbì

˘Ulvì

Çün girer her cāna dünyā hādim-i leźźet
gibi

159a

Fevrì

Ģaķķa lāyıķ kār yoķ iĥlāŝ ile šā˘at gibi
Bendeye olmaz şeref ˘arż-ı ˘ubūdiyyet
gibi
Şāh-ı dehre zìver olmaz ˘adl ile hìmmet
gibi
Ĥalķ içinde mu˘teber bir nesne yoķ
devlet gibi
Olmaya devlet cihānda bir nefes ŝıģģat
gibi

İçürür
ecel-i cāmın saña şerbet
Edāyì
gibi
158b Receb Ŝaġlıġ ile ĥoş geçürmek bu demi fürķat
Efendi gibi
Ĥalķ içinde mu˘teber bir nesne yoķ
devlet gibi
Olmaya devlet cihānda bir nefes ŝıģģat
gibi

158b159a

Cāme-i ŝıģģat Ĥudādan ĥalķa bir ĥıl˘at
gibi
Bir libās-ı fāģir olmaz cisme ol kisvet
gibi
Var iken baĥt u sa˘ādet ķuvvet [ü]
ķudret gibi
Ĥalķ içinde mu˘teber bir nesne yoķ
devlet gibi
Olmaya devlet cihānda bir nefes ŝıģģat
gibi

Tahmis/5

Tahmis/5

Bu Edāyìnüñ İlāhì ķıl temennāsın ķabūl
Zinde olsun dāˇimā ol pādişāh-ı pür-uŝūl
İki ˘ālemde şefì˘i olsun aña lušf rüsūl
Ger ģużūr itmek dilerseñ ey Muģibbì
fāriġ ol
Olmaya devlet cihānda gūşe-i ˘uzlet gibi

Fevriyā keśretde ķalma ķıl yirüñ künc-i
ģamūl
Hem zebānuñ ķavl-i Ģaķ it hem-demüñ
fi˘l-i Rasūl
Gör ne dir irşād idüp sulšān-ı erbāb-ı
ķabūl
Ger ģużūr itmek dilerseñ ey Muģibbì
fāriġ ol
Olmaya devlet cihānda gūşe-i ˘uzlet gibi

˘Ulviyā āsāyiş-i ˘uķbāya isterseñ vuŝūl
Ģubb-ı dünyādan ferāġat gibi olmaz šoġrı
yol
Şādmān erbāb-ı ˘uzletdür hemān ancaķ
Tahmis/5
melūl
Ger ģużūr itmek dilerseñ ey Muģibbì
fāriġ ol
Olmaya devlet cihānda gūşe-i ˘uzlet gibi

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Başlık: Ġazel-i
Merĥūm Sulšān
Süleymān Taĥmìs-i
Fevrì

Başlık: Edāyì Receb
Efendi

Başlık: Ġazel-i
Merĥūm Sulšān
Süleymān Ĥān
Taĥmìs-i ˘Ulvì
Bu şiir, Ulvì
Dìvānı’nda yoktur.
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7

Ŝaģfì

Yazmada boş bırakılmış.

160a

Sözlerüñ zeyn itdi şāhum ˘ālemi cennet
gibi
Ģaŝŝ-ı cān itsem revādur āyet-i raģmet
gibi
Vechi var baş üzre dutsam efser-i ˘izzet
gibi
Ĥalķ içinde mu˘teber bir nesne yoķ
devlet gibi
Olmaya devlet cihānda bir nefes ŝıģģat
gibi

Pend idüp ol şāh-ı ˘ālem çün bize gösterdi
yol
Ŝafģiyā cān [u] göñülden ķo anı eyle
ķabūl
Tahmis/5
Cān ķulaġıyla işit benden budur aŝl-ı uŝūl
Ger ģużūr itmek dilerseñ ey Muģibbì
fāriġ ol
Olmaya devlet cihānda gūşe-i ˘uzlet gibi

Tahmis/5

Māsivāsından gehì ol nūr-ı ˘irfān ile šol
Gerçi kim çoķdur du˘āgūlar ˘Alìveş ŝaġ u
ŝol
Çün ferāġ ile müyesserdür ģużūr-ı ķalbe
yol
Ger ģużūr itmek dilerseñ ey Muģibbì
fāriġ ol
Olmaya devlet cihānda gūşe-i ˘uzlet gibi

ARAŞTIRMALARI

Ŝıģģata şükr it ki yoķdur ni˘met ol
ni˘met gibi
Rāġıb olma devlete ĥalķ-ı denì himmet
gibi
ĤınnālıDevlet ammā bì-beķādur ˘ömr kim
159b zāde ˘Alì
mühlet gibi
Efendi
Ĥalķ içinde mu˘teber bir nesne yoķ
devlet gibi
Olmaya devlet cihānda bir nefes ŝıģģat
gibi

DİVAN EDEBİYATI

Künc-i miģnetde Zekāyì olmayam dirseñ
ķabūl
Keśret-i dünyādan el çek vaģdeti eyle
ķabūl
Tahmis/4
7
Ķūtı rūģa ġıdādur ..... pür uŝūl
Ger ģużūr itmek dilerseñ ey Muģibbì
fāriġ ol
Olmaya devlet cihānda gūşe-i ˘uzlet gibi

●

Rıf˘at-i dünyā ki her bir kimsenüñ
sevdāsıdur
˘İlleti šūl-ı emel bil ġafletüñ mìnāsıdur
İĥtiyār-ı faķr iden mülk-i cihān
159a-b Zekāyì Dārāsıdur
Salšanat didükleri ancaķ cihān
ġavġāsıdur
Olmaya baĥt u sa˘ādet dünyede vaģdet
gibi
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Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Başlık: Ġazel-i Ū
Taĥmìs-i Ŝaģfì Çelebi

Başlık: Ġazel-i Ū
Taĥmìs-i Ĥınnālızāde ˘Alì Efendi

Başlık: [Taĥmìs-i
Zekāyì]

162a-b Śānì

Yād ol dilā zamānede ĥayru’l-ĥalef gibi
Bul iĥtirām ŝāģib-i ˘izz ü şeref gibi
Dürr-i ma˘ārife dehenüñ aç ŝadef gibi
Bil dāˇirüñ maķāmuñı gözle selef gibi
Ŝaķın zamāne sille çalar saña def gibi

Dil-berler içre olmayasın dil-rübā gibi
˘Āşıķlar içre gelmeyesin mübtelā gibi
161bFiġānì Sen taĥt-ı ģüsn içre otur pādişā gibi
162a
Yilsün yoluñda yıllar ile dil ŝabā gibi
Görsün cefāñı cānuma cānā vefā gibi

Kes ta˘alluķ riştesin ˘Ísì-i mu˘ciz-fen gibi
Tā ki sedd-i rāh-ı rıf˘at olmaya sūzen
gibi
Şāh-ı tecrìd ol dilā dervìş-i ķayd-efgen
161a-b Dervìş gibi
Māl ü cāha ġurre olma dime olmaz ben
gibi
Sür yüzüñ yire tevāżu˘ üzre ol dāmen
gibi

Tahmis/5

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Tìrüñe cān ķarşu çıķup dir ĥoş-āmedi
Virsün Ĥudā saña güzelüm ˘ömr-i
sermedi
Tahmis/5
Ey dil-rübālaruñ dü-cihānda ser-āmedi
Gördi Fiġāni rā ķaşuñı fikr idüp didi
Ķaddüm iki büken benüm āĥir bu rā gibi
Pìr-i muġān naŝìģat idüp didi dün baña
Sūr-ı sürūrda geçürüp ˘ömri Śāniyā
Nūş eyle var śelāśe-i ġassāle dāˇimā
Šabl-ı memāta urmadın ol mehter-i ķażā
Ŝaķın zamāne sille çalar saña def gibi

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Tahmis/5

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

İster iseñ dünyede Dervìş źevķ-i müntehā
Ĥānķāh-ı künc-i istiġnāyı meˇvā ķıl saña
Zāl-i dünyāya zebūn olma eyā merd-i
Ĥudā
Tahmis/5
Ey Muģibbì dār-ı dünyā kimseye itmez
vefā
Gösterür kendüyi gerçi zìnet ile zen gibi

Raģmiyā naķd-i kelāmuñ ģażrete bulsa
˘Iyş u ˘işret ˘ārife olmaz dem-i vuŝlat gibi
vuŝūl
Ŝalšanat iki cihān içinde bu ģālet gibi
Lāyıķ oldur kim anı redd itmeye dest-i
˘İzzet ü bāķì hemān bir şāhdan himmet
ķabūl
160b- Raģmì gibi
Gūş idüp bu nükteyi ģayretde ķalmışdur
161a Çelebi Ĥalķ içinde mu˘teber bir nesne yoķ
˘uķūl
devlet gibi
Ger ģużūr itmek dilerseñ ey Muģibbì
Olmaya devlet cihānda bir nefes ŝıģģat
fāriġ ol
gibi
Olmaya devlet cihānda gūşe-i ˘uzlet gibi

Başlık: Taĥmìs-i Śānì
Çelebi

Başlık: Taĥmìs-i
Fiġānì
Bu şiir, Figānì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Ġazel-i
Merģūm Ū Taĥmìs-i
Dervìş

Başlık: Ġazel-i
Merģūm Ū Taĥmìs-i
Raģmì Çelebi
Bursalı Rahmì Dìvānı,
s. 282-83.
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Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Veysi-i bì-çāreyem oldum ġamuñla pāymāl
Ĥāšırum maģzūn u baġrum ĥūn u cism
bì-mecāl
Böyle iken pādşāhum ģāl-i ķalb pür-melāl Tahmis/5
Eylemem ölsem de ben gerdūn-ı dūna
˘arż-ı ģāl
Bir efendüm var iken ˘ālemde sulšānum
gibi
Ey Ģayālì ideli ˘arż-ı maģabbet cānān
Ģasedinden bize ĥaŝm oldı ķamu ĥalķ-ı
cihān
Tahmis/5
Kāˇinātuñ dilini dutmaġa ĥod yoķ imkān
Diyelüm sākin olup gūşe-i ˘uzletde hemān
Sevenüñ bendesiyüz sevmeyenüñ sulšānı

163a-b Nālì

Ĥanümānı terk idüp bu ķalb-i vìrānum
gibi
Baş [u] cāndan el yuyup bu çeşm-i
giryānum gibi
Terk-i cem˘iyyet idüp ˘aķl-ı perìşānum
163bVeysì
gibi
164a
Başum alup ķande gidem āh u efġānum
gibi
Bir efendüm var iken ˘ālemde sulšānum
gibi

Zìver-i fażl iledür ehl-i dilüñ ˘unvānı
Viremez kimse kemāline anuñ noķŝānı
164a-b Ģayālì Ġam degül buġżını eylerse ˘adüvv
pinhānì
Nidelüm böyle imiş ķavl-i ģasūduñ şānı

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Baģr-ı ˘ilme Nāliyā gūyā ŝadef olmış o leb
Bunca biñ dürr-i ma˘ārif anda ģāŝıl oldı
hep
Var ģaķìķat dürlerini eylegil andan šaleb
Tahmis/5
Ķašre-i gümdür vücūduñ Vecdiyā ammā
˘aceb
Nažm-ı dürrìler döker šab˘uñ senüñ deryā
gibi

Rütbe-i a˘lā dilerseñ zehre-i zehrā gibi
Geç ta˘alluķ sūzeninden Ģażret-i ˘Ísā
gibi
Ādeme ˘ālemde pā-bend olmaya dünyā
gibi
Rıf˘at isterseñ eger mihr-i cihānārā gibi
Sür yüzüñ her gün yire eyle tenezzül mā
gibi

Tahmis/5

Fevrì

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

162b163a

DERGİSİ

Eşküñi n’eyler revān idüp irerseñ yārüñe
Raģm ile baķmaya hergiz dìde-i ĥūnbāruña
Ĥüsrev-i nažm uşda şāhid Fevriyā
güftāruña
Ey Nişānì ķašre gelmez dìde-i dildāruña
Seyl iderseñ göz göre yaşını ki āhū gibi

ARAŞTIRMALARI

Bir hilāl olmaz felekde ol hilāl-ebrū gibi
Bir güneş toġmaz cihān burcında ol
meh-rū gibi
Bāġda ˘ar˘ar mı bitdi ol ķad-i dil-cū gibi
Sünbül-i ter mi olur ol šurre-i cādū gibi
Yāsemen m’aceb var ol kākül-i gül-bū
gibi

DİVAN EDEBİYATI

●
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Başlık: Taĥmìs-i
Ģayālì Beg
Bu şiir, Hayālì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i Veysì
Efendi

Başlık: Taĥmìs-i Nālì
Ġazel-i Vecdì

Başlık: Taĥmìs-i Fevrì
Ġazel-i Nişānì Beg

˘Ālì

Ŝāliģ

166a-b

166b167a

Ķarārum ķalmadı gördükde ol dem
˘āşıķ-ı zārı
Kemāl ile lešāfetde görüp ol iki ruĥsārı

Ser-ā-ser ˘āleme bu ĥulķ ile şöyle šolusın
kim

Tahmis/5

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Muhamme Mefā˘ìlün
Nedendür ey felek derd ehlinüñ olmaya Ģuŝūŝā zülf-i dil-berden perìşān ola
Mefā˘ìlün
s/5
aģvāli
dermānı
Mefā˘ìlün
Niçün devrüñde pā-māl eyledüñ erbāb-ı Fiġān u nāleden ĥod gice gündüz olmaya
ģāli
˘irfānı
Belānuñ yoķ mı oranı cefānuñ yoķ mı
Belānuñ yoķ mı oranı cefānuñ yoķ mı
pāyānı
pāyānı

Gel inŝāf eyle ey gerdūn-ı dūn lāyıķ
mıdur ˘Ālì
Ola her dem belānuñ çeknegi ġam ġuŝŝa
pā-māli

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Merāmì ŝanma yanmaġ ile şem˘e bir żarar
degdi
Çerāġ-ı cism-i merdān oldı anlardan
nažar degdi
Ŝaķın žann itme bì-hūde bu deñlü nūr-ı
Tahmis/5
fer virdi
Meger sūz-ı dilümden aña Yaģyā bir şerer
degdi
Ŝabāģ olınca yandı meclisüñ şem˘-i
şebistānı

Bugün sensin cihān-ı ˘işrete İskender-i
śānì
Elüñde sāġar itsün cām-ı Cem gibi
dıraĥşānì
165bMerāmì Ferāmūş itmek içün telĥi-i eyyām-ı
166a
hicrānı
Pey-ā-pey ŝunmaġa lušf eyle sāķì cām-ı
gerdānı
Yiter aġırladuñ rašl-ı girānla ġayri yārānı

Nedür bu bì-vefā dil-berlerüñ cevr ü
firāvānı
Nedür ol ˘āşıķ-ı bì-dillerüñ feryād u
efġānı

Mef˘ūlü
Mefā˘ìlün
Mef˘ūlü
Mefā˘ìlün

Tahmis/7

Ey Ģayreti yüzüñ sür ĥāk-i der-i cānāna
Vaķt oldı sücūd eyle ol Ģażret-i Sulšāna
Rāz-ı dil-i pür-derdi insāna di insāna
Esrār sözin Aģmed keşf eyleme nā-dāna
Ģayvāna maģal görme sen çeşme-i
ģayvānı

Yārüñ ruĥ-ı zülfinde bil küfr ile ìmānı
Vechine nažar eyle gör āyet-i Ķurˇānı
164bĢayretì Dil ĥānesini pāk it gör anda o sulšānı
165b
Ey šālib olan ˘ārif seyr itmege cānānı
Diķķatle temāşā ķıl her gördügüñ insānı

Sevenüñ bendesiyüz sevmeyenüñ
sulšānı

Başlık: Taĥmìs-i Ŝāliģ
Efendi Ġazel-i Rindì

Başlık: Taĥmìs-i
Merģūm ˘Ālì Efendi
Bu şiir, Gelibolulu Ālì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Ġazel-i
Ķażì˘asker Yaģyā
Efendi Taĥmìs-i
Merāmì-i Eyyūbì

Başlık: Taĥmìs-i
Ģayretì Ġazel-i
Aģmedì
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Tahmis/6

˘Ahdiyā cevr ü cefā eyler ise maģbūbum
Rāżıdur her ne ise aña dil-i maģzūnum
Rūz [u] şeb vird idünüp dir bu dil-i pürĥūnum
Ey Selìķì reh-i ˘ışķ idi benüm mašlūbum
Ģamdü-li’llāh ki baña itdi hidāyet Hādì

Ādemüñ ˘aşķı nedür bilmez iken evlādı
Bì-sütūn içre ķomışdum bu dil-i nā-şādı
Hìç añılmamış idi Ĥüsrev [ü] Şìrìn dādı
168a-b ˘Ahdì
Kūh-ı ġamda ben iderken dün [ü] gün
feryādı
Māder-i dehr šoġurmamış idi Ferhādı

Şerìfì

Tahmis/5

167b168a

Ĥoşdur ol ĥāce-i ŝāģib-hüner añla bu
sözi
˘Āşıķuñ altun olur kār-ı maģabbetle yüzi
Ķāl olup pūte-i ˘aşķuñda Şerìfìnüñ özi
Zer-i dāġ u direm-i eşk ile pür göñli gözi
N’eylesün devlet-i ˘aşķuñda Cemālì mālı

Bir şehüñ dil reh-i ˘aşķında olup pā-mālì
Šāķatüm ķalmadı ˘arż itmege māfi’l-bāli
Hem-demümdür çoķ ola yaşı ki yoķ
ihmāli
Bir dem olmadı gözüm ķanlu yaşumdan
ģālì
Göremem yāri kime aġlayayın aģvāli

˘Aceb mi ˘Ahdiyā dil-ber saña ˘arż eylese
aĥlāķ
Mülāyimdür anuñ la˘lin öpüpdür cümle-i
˘uşşāķ
Dimişdür āftāb-ı nažma olan muššali˘ āfāķ Tahmis/6
Güzellerden birer būse alur her şi˘rine
İsģāķ
Anuñçün böyle šatludur anuñ ebyāt u
eş˘ārı

˘Aceb rūģ-ı muŝavver ĥoş-ĥırām-ı ĥande˘Aceb mi ˘aşķıñuñ biñ cān ile olsam
rūsın kim
ĥarìdārı
Dil-i mecrūģ-ı ˘uşşāķa o deñlü kìne-cūsın
Zihì pākìze-ŝūret ģikmet eyle Ģażret-i
kim
Bārì
Yed-i ķudretle vaż˘ itmiş yüzüñde nūr-ı Güzeller içre n’ola saña dirsem āb-rūsın
Muĥtārı
kim
Zemìn [ü] āsmān ĥalķı senüñ ˘aşķuñ
giriftārı

DİVAN EDEBİYATI

Yine sevdi dil-i dìvāne bir şūĥ-ı
sitemkārı
Ģelāl olsun içerse ķanumı ol çeşm-i ĥūnbārı
Beni yād itmedi dil-ber alup yanına
167a-b ˘Ahdì
aġyārı
Bize her dem söger yārüñ leb-i la˘l-i
şeker-bārı
Kim acırdı anı emmiş ya öpmiş olsavuz
bārì

520

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Başlık: Taĥmìs-i ˘Ahdì
Ġazel-i Selìķì

Başlık: Taĥmìs-i
Şerìfì-i Aķşehrì BāĠazel-i Cemālì

Başlık: Taĥmìs-i ˘Ahdì
Be-Ġazel-i İsģaķ

Tahmis/5

Şādide gördüm beķā yoķ iĥtiyār itdüm Sìnemüñ üstinde kesdüm la˘l ü çekdüm
ġamı
170byāreler
Muģibbì
Ol sebebdendür gözümüñ eksük olmaz Bulımadum ey Muģibbì derdüme hìç
171a
hìç nemi
çāreler

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Tahmis/7

Ķuluñ Mānì şeker-ĥādur lebüñ vaŝfında
gūyādur
Ġarìb-i dest-peymādur gedā-yı bì-ser ü
pādur
İşi seyr ü temāşādur ser-i kūyuñda
ġavġādur
Fużūlì rind-i şeydādur hemìşe ĥalķa
rüsvādur
Gören dir bu ne sevdādur bu sevdādan
uŝanmaz mı

170a-b Mānì

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Tahmis/7

Kelāmuñ şānı ma˘nā burcınuñ gūyā ki
mihridür
˘Adūnuñ urmaġa gerdānını tìġ-i
sipihrìdür
Me˘ānì-i dür-efşānum bu nažm içinde
gizlidür
Debìristān-ı nažmuñ Nāšıķì bir zer-i
cumhurdur
Anuñçün maģż-ı ģikmetdür süĥan
bābında güftārı

Cihān rezminde ķanlar dökdüg’içün
çeşm-i ĥūnĥārı
˘Adem mülkine ŝaldı cemreveş a˘dā-yı
küffārı
Güzellik kişverin ķıldı müsellem
169a-b Nāšıķì
kendüye Bārì
Melāģat mülkinüñ ŝāģib-ķırānıdur
görüñ yāri
Anuñçün lenduhāveş kāküli olmış
ķafādārı

˘Aceb ol şāh-ı ˘ālem ˘āşıķuñ ĥūnına
ķanmaz mı
Bu deñlü nāle bir gün aña teˇśìr ide
ŝanmaz mı
Ķıyāmet yoķ mıdur ŝanur yaĥud ĥaşre
inanmaz mı
Beni cāndan uŝandırdı cefādan yār
uŝanmaz mı
Felekler yandı āhumdan murādum
şem˘i yanmaz mı

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Cām-ı hicrini Su˘ūdìye ŝunup ol sāķì
Cevr ile başuma teng eyledi bu nüh šāķı
Baña ša˘n eyleme nālem šutagör āfāķı
Tahmis/5
Cevre ķatlanmaķ olurdı n’idelüm ey Bāķì
˘Ahd-i ģūbān gibi yoķ ŝabrumuzuñ
bünyādı

Bì-beķā bildi göñül çün bu ĥarāb-ābādı
Geşt ider ˘ālemi bülbül gibi vādì vādì
Ķayd-ı ġamdan çekilüp bulmış iken
168bSu˘ūdì
āzārı
169a
Oldı dil bir büt-i şìrìn-dehenüñ Ferhādı
Aña lālā geçinür Ĥüsrev [ü] Şìrìn dadı

Başlık: Taĥmìs-i
Merģūm Sulšān
Süleymān Ġazel-i
Ģayālì

Başlık: Ġazel-i Fużūlìi Baġdādì Nažm Mānì
˘Aleyh
Mānì Dìvānı, s. 48-49.

Başlık: Taĥmìs-i
Nāšıķì
Bu şiir, Nātıkì
Dìvānı’nda yok.

Başlık: Taĥmìs-i
Su˘ūdì Ġazel-i Bāķì
Efendi
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172a-b Fevrì

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Yārdan cevr ü Cinānìden taģammül
olmasa
Kim bilürdi nāmumuz ol şūĥ u şengül
olmasa
Gül daĥi bulmazdı şöhret gerçi bülbül
Tahmis/5
olmasa
Kim añardı bülbülüñ gūyālıġın gül
olmasa
˘Amriyem nažm ile destān eyleyen sensin
beni

Aġladup cevr ile giryān eyleyen sensin
beni
İñledüp hicr ile nālān eyleyen sensin
beni
171bCinānì Āteş-i fürķatle sūzān eyleyen sensin beni
172a
Mübtelā-yı bend-i hicrān eyleyen sensin
beni
Ķanlu yaşum gibi ġalšān eyleyen sensin
beni

Fevriyā mesken iden ĥānesini ĥammāruñ
Nāmuñı cāma degiş bāde-keş ol ķo ˘āruñ
Tahmis/5
Oķu bu mašla˘ını şā˘ir-i siģr-āśāruñ
Bezm-i ˘ālemde bugün la˘l-i firāķı yārüñ
Kātibì itdi yine rind-i mey-āşām beni

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Tahmis/5

Mübtelā-yı ġam idüp gerdiş-i eyyām
beni
Eylemişdür düşürüp ayaġa bed-nām
beni
Şimdi mey-ĥāneye irgördi ser-encām
beni

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Deşt-i ġamda her yaña düşmiş yürür
Geşt ķıldum ser-te-ser gezdüm agerçi
˘ālemi
āvāreler
Görmedüm sencileyin ey ehl-i diller
Derd-i āhumdan giyüp ŝaģrā-yı ġamda
hem-demi
ķaralar
Bir perì-peyker melek-sìmā nigār ādemi Meyyit-i Mecnūn içün dutdı Ģayālì
mātemi

DİVAN EDEBİYATI

Nār-ı ˘aşķuñdan yaķup göñlinde mihrüñ
şem˘asın
Ŝaldı āfāķa Ĥalìlì berķ-i āhı lem˘asın
Her zamān nūş itmeseñ alup raķìbüñ
ķašresin
Ŝunsuñ İbrāhìme ey gül-çehre la˘lüñ
cür˘asın
Dünyede ŝaġ olduġınca añmaya cām-ı
Cemi

●

Gözlerümden itmeyüp eksük
firāķuñdan demi
Gāh mülk-i şādiyi gezdüm gehì mülk-i
ġamı
Her ģaremde nice biñ eşyānuñ oldı
171a-b Ĥalìlì
maģremi
Ser-te-ser geşt eyledüm gerçi niġārā
˘ālemi
Bulmadum bir sencileyin dil-beri vü
hem-demi
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Başlık: Taĥmìs-i Fevrì
Ġazel-i Kātibì

Başlık: Taĥmìs-i
Cinānì Ġazel-i ˘Amrì
Cinānì Dìvānı, s. 24546.

Başlık: Taĥmìs-i Ĥalìlì
Ġazel-i İbrāhìm

Muhibbì Dìvānı, s. 9697.

Başlık: Taĥmìs-i
Merģūm Cinānì
Çelebi
Cinānì Dìvānı, s. 24950.

Başlık: Taĥmìs-i
Behìştì
Behiştì Dìvānı, s. 17071.

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Her ķaçan görsem seni hem-dem olup
a˘dā ile
Šaġılur ˘aķlum Cinānìveş gider sevdā ile
Eyleyüp terk-i vašan fikrin dil-i ĥod-rā ile Tahmis/5
Geçmeyüp kūyuñ yolından heftelerle ay
ile
Görmemek yegdür görüp dìvāne
olmakdan seni

Fe˘ilātün
Gerçi ˘Adn itdi Behiştìye cihān bāġını gül
Muhamme Fe˘ilātün
Ravżada Kevśere raġbet ķomadı kāse-i
Fe˘ilātün
s/5
mül
Fe˘ilün

174a-b Behìştì Ŝalınup nāz ile seyr itmege serv ü
semeni

Başlık: Taĥmìs-i
Pend-i Beyānì Berāy-ı
Ŝāfì Beg
Bu şiir, Beyānì
Dìvānı’nda yoktur.

Gördügümce sen gül-i nev-reste-i nāzük
teni
˘Aşķum artar vālih ü dìvāne eylerseñ
beni
Açmayup mihr-i ruĥ-ı zìbāña çeşm-i
173bCinānì
rūşeni
174a
Gūşe-i fürķatde eylersem ˘aceb mi
meskeni
Görmemek yegdür görüp dìvāne
olmakdan seni

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Diñle pendini Beyānìnüñ ilet başa işi
Kendüye itmese himmet ķalur ayaķda kişi
Tahmis/5
Gitse jeng āyineden rūşen olur gösterişi
Maĥlaŝuñ Ŝāfi ise terk idegör ġıll u ġışı
İrgöre himmet-i ˘ālì daģı aķrāna seni

Başlık: Taĥmìs-i
Beyānì Ġazel-i Ŝāfì
Bu şiir, Beyānì
Dìvānı’nda yoktur.

Eyledi tā ki ezel gevher-i yek-dāne seni
Virdi ģıfž itmek içün ĥāzin-i devrāna
seni
173a-b Beyānì Götirince ne belā çekdi bu meydāna seni
Bildi bir dürr idügüñ atmadı yabana
seni
Šoġduġuñ gibi ŝarup ŝarmaladı ana seni

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Künc-i miģnetde Beyānì günüm oldı şeb-i
tār
Rūzgārumsa gelüp geçmededür leyl ü
Tahmis/5
nehār
Gün gibi rif˘ata irgörse sipihr-i ġaddār
Ķomasa maĥlaŝ-ı Ŝāfì gibi ayaķda ne var
Bāri fi’l-cümle ķarìn eylese yārāna beni

Šop idüp atdı felek ˘arŝa-i devrāna beni
Dest-i çevgān-ı ķażā ŝaldı bu meydāna
beni
172bBeyānì Kimse yoķdur ki varup añlada yārāna
173a
beni
Kim bilür atmayalardı ķatı yabana beni
Šaş šoġuraydı šoġurmaķdan ise ana beni

Yine şād itdi bugün bāde-i gül-fām beni
Ġamdan ey sāķi ĥalāŝ eyledi bir cām
beni
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175b176a

˘Ārifì

Olmışam bir pādşāhuñ bende-i
fermānberi
Ģüsn ile olmış durur ĥūbān-ı ˘ālem
serveri

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Tahmis/5

Göreyin bir derde dūş olsun ki bulmasun
devā
Tahmis/5
Hem iģāša eylesün ešrāfını derd ü belā
Miģnet ü endūh derd ü ġuŝŝa vü renc ü
˘anā

Başlık: Taĥmìs-i ˘Ārifì

Başlık: Taĥmìs-i Āzerì
Ġazel-i Şānì Efendi

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Āzerì ŝaģrāya düşdüm terk idüp ġamĥāneyi
Künc-i ˘aşķa mesken itdüm ĥāšır-ı
vìrāneyi
Ķande gördüm bilmezem ol gözleri
mestāneyi
Bir görünmez derde uġratdum dil-i
dìvāneyi
Hìç bilmem n’eyleyem Şānì dehān-ı dilberi

Źerreveş sevdüm bugün sen āftāb-ı
enveri
˘Aşķuñı terk eylemem terk eylerin cān u
seri
Çeşm-i ĥūn-rìzüñ gibi tìz eyleyüp ol
175a-b Āzerì
ĥançeri
Mū-be-bū kesseñ cefā tìġiyle cismüm ey
perì
Ķılca olmaz ĥāšırum ķayd-ı ta˘alluķdan
berì

Derd ü ġam anlar ile def˘ olunur nesne
degül
Şerbet-i vaŝluñ irişmezse olur ĥaste göñül
Döyemez cevrüñe cānum seven ölsün mi
seni

DERGİSİ

Başlık: Taĥmìs-i
Dānişì Çelebi
Bu şiir, Dānişì
Dìvānı’nda yoktur.

Ķademüñ ķılsa müşerref n’ola ŝaģn-ı
çemeni
Cilve eyyāmıdur ammā ki bu ġam aldı
beni
Nice šoyunca görem sen gül-i nāzükbedeni
Kendü kirpigüm olupdur baña gözüm
dikeni

DİVAN EDEBİYATI

Gice gündüz iderüz Dānişiyā āh u fiġānı
Olmışuz miģnet ile ĥaste-i ˘aşķ-ı cānān
Fe˘ilātün
Baġrımuz pāreledi ĥançer-i dest-i hicrān Muhamme Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Böyle ĥalķ itmiş ezelden bizi Ĥallāķ-ı
s/5
Fe˘ilün
cihān
Sevenüñ bendesiyüz sevmeyenüñ hìç seri

●

Ne ķadar yolına virseñ o şehüñ cān u
seri
Bil o deñlü yine senden ķaçup eyler
ģaźeri
174b- Dānişì
Yūsuf-ı śāni olursa aña itmem nažarı
175a Çelebi
Sevmeden sevmemeden itse n’ola dil
güźeri
Sevenüñ bendesiyüz sevmeyenüñ hìç
seri
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177a-b Keşfì

Sırr-ı ˘aşķuñ cāna perver eyledüm
irşādını
Bir meh-i nā-mihrüñ itdüm dilde
muģkem yādını
Ķılmaġa varup ĥarāb-ābādınuñ
bünyādını
Ŝalduġumda ĥāne-i ˘aşķuñ ezel
bünyādını
Šaşa ķullandum belā iķlìminüñ
Ferhādını

Ben nice medģ idem ki cemālini il bilür
Gün gibi bì-nažìr bilür bì-bedel bilür
Yaģyā ˘ale’l-ĥuŝūŝ ki ziyāde güzel bilür
Bu ˘izzete bu devlete ġāyet maģal bilür
Sulšānumı efendümi şāh-ı cihānumı

Yā Rabbi ģasret ile benüm alma cānumı
Bir daĥi göreyüm meh-i nāmihribānumı
176bŞ. Yaģyā
Cānānuma cefā ķılıcı nev-civānumı
177a
Şāhin baķışlu yārümi rūģ-ı revānumı
Sulšānumı efendümi şāh-ı cihānumı

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Ger ˘aceb mi kendüye kār itse zāhid šañ
degül
˘Āşıķı rüsvā iden ˘ār itse zāhid šañ degül
Keşfiyā cehlini ižhār itse zāhid šañ degül Tahmis/5
Ey Ģayālì ˘aşķa inkār itse zāhid šañ degül
Ĥayli müşküldür kişi terk eylemek
mu˘tādını

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Muhammes/ Fā˘ilātü
5
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Ey Ģiŝālì hicr ile bì-tāb olan ten şükr kim
Šutmış idi ˘ālemi feryād u şìven şükr kim
Olmış idüm ˘aşķ ile ālūde-dāmen şükr
kim
Tahmis/5
Ey Fużūlì cāna yetmişdüm göñülden şükr
kim
Baġladum bir dil-bere ķurtardum andan
cānumı

Ĥalķ-ı ˘ālem bilmeyüp derd ü dil-i
nālānumı
Ŝandılar bì-hūdedür bu āteş-i sūzānumı
Ša˘n idüp hep işidenler nāle vü
176a-b Ģiŝālì
efġānumı
Her gören ˘ayb itdi āb-ı dìde-i giryānumı
Eyledüm taģķìķ görmiş kimse yoķ
cānānumı

˘Ārifì bu cümleden gülşende olmasun
Tūtiyā-yı dìdem olmışdur anuñ ĥāk-i
deri
cüdā
Göreyin olsun İlāhì dìn ü ìmāndan berì Her kim ayırmaķ dilerse benden ol mehHer kim ayırmaķ dilerse benden ol meh- peykeri
peykeri

Başlık: Taĥmìs-i Keşfì
Ġazel-i Ģayālì

Başlık: Taĥmìs-i
Merģūm Yaģyā
Efendi
Taşlıcalı Yahyā Dìvānı,
s. 191-92.

Başlık: Taĥmìs-i
Ģiŝālì Ġazel-i Fużūlì
Bu şiir, Hisālì
Dìvānlarında yok.
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Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Tahmis/5

Her ŝaçı sünbül yüzi gül fitne-i devr-i
ķamer
Muŝģaf-ı ģüsninde yazılmış ki māhāźe’lbeşer
Gösterelden lāle-ruĥsārın perìnüñ bir
nažar
Dāġ-ı sevdādan Surūrì ile yanmışdur
ciger
Kim görünmez şu˘le-i āhumdan āteşpāresi

Sāķ-ı sìmìnine šaķmış cevher-i ĥalĥālini
Vesme yaķmış ķaşına almış sevād-ı ālini
Reng içün ˘uşşāķa arturmış ruĥınuñ alını Tahmis/6
Ķılmaġa miskìn Cinānìnüñ perìşān ģālini
Bir eline zülfin almış bir elinde şānesi

Çìn seģer bì-dār olup ol cānumuñ
cānānesi
179a-b Cinānì Ĥāb-ı rāģatda açılmış nergis-i
mestānesi
˘Ālemi zencìr-i zülfi ķılmaġa dìvānesi

Mef˘ūlü
Mefā˘ìlü
Mefā˘ìlü
Fe˘ūlün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Çün perìşān oldı ruĥsāruñda zülfüñ
tāresi
Ŝubģumı ġam şāmına döndürdi baĥtum
ķarası
Sìnemüñ söyler yürekde aġzın açup
178bSürūrì
yāresi
179a
Dostum göñlüm olaldan ġamzeñüñ
āvāresi
Dökülür gözden yaşum yirine baġrum
pāresi

Tìġì

Tahmis/5

178a-b

Tìġì şeb-i žulmetde ķomışdı beni ol māh
Olmasa eger meş’āle-i āh u seģergāh
˘Aşķ odına yanmazsa n’ola zāhid-i gümrāh
Erbāb-ı dilüñ āteş-i āhından imiş āh
Dünyā evinüñ Vaģdetiyā nūr u żiyāsı

DERGİSİ

Bu šāķ-ı revāķuñ ne bülend idi esāsı
Āb üzre urulmasa anuñ šarģ-ı bināsı
Yoġ idi ķuŝūrı eger olmasa fenāsı
Ĥoş ķaŝr-ı ŝafā idi felek olsa beķāsı
Ammā n’idelüm fāni imiş bu yıķılası

ARAŞTIRMALARI

Tahmis/5

DİVAN EDEBİYATI

Giydirelden egnüme ˘Azmì maģabbet
şālını
Ĥāke yeksān eyledi ben ĥaste vü pāmālini
Ya nice żabš eylesün ˘āşıķ dil-i meyyālini
Ey Behiştì kim görürse dir ruĥında ĥālini
Kim getürdi Rūmiline bu ˘Arab oġlanını

●

Bekleme dāˇim raķìb-i bed-kemānuñ
yanını
Ehl-i derdüñ ķana ġarķ itme dil-i
sūzānını
Eyledüm ta˘lìm-ĥāne sìnemüñ
177b˘Azmì
dükkānını
178a
İtme her bir senge varup tìrüñüñ
peykānını
Sìneme gel sìneme isterseñ oķ
meydānını
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Başlık: Taĥmìs-i
Cinānì Çelebi
Cinānì Dìvānı, s. 25455.

Başlık: Taĥmìs-i
Sürūrì Efendi
Bu şiir, Gelibolulu
Surūrì Dìvānı’nda
yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i Tìġì
Beg Ġazel-i Vaģdetì

Başlık: ˘Azmì Efendi
Ġazel-i Behiştì Çelebi

180b

Dūstlar āĥir zamān oldı ˘adālet ķalmadı
Mihr ü şefķat aradan ref˘ oldı raġbet
ķalmadı
˘Azmì Lušf ise ķābil degül ģaķķ uĥuvvet
ķalmadı
Ey göñül a˘yān-ı devlet içre himmet
ķalmadı

Cihānda cāhil ü nā-dān olanlar ˘izz ü
rif˘atde

Ne dünyāda beķā var ne güzellerde vefā
ķaldı
Ne dilde źevķ-i ˘işret var ne ĥāšırda ŝafā
ķaldı
Ne başum görmedük ˘ālemde bir derd ü
180a Lā-Edrì
belā ķaldı
Ne Şām u Mekke var görmem ne deşt-i
Kerbelā ķaldı
Ne ķāŝıda mürüvvet var ne beglerde
seĥā ķaldı

devrān olıgör ister iseñ mertebe
Cāhil ü nā-dān olıgör ister iseñ mertebe
Bāķiyā şimdi kemāl ehline raġbet ķalmadı

˘Azmiyā derbān olıgör ister iseñ mertebe
Esfel ü aķrān olıgör ister iseñ mertebe
Tahmis/5

Kelāma ķādir olmaz
olan işde
devletde
Tahmis/5
Dilā erbāb-ı devlet ķāŝır olmışdur
mürüvvetde
Bu derd-i hicre dermān bulmayup bu
künc-i fürķatde
Bu bìmār Nişānì ey šabìbüm bì-devā ķaldı

Egerçi leźźetin gerdūn-ı dūnuñ šoymaduķ
gitdük
Hele dünyā içün dünyāya minnet
itmedük gitdük
Ŝu gibi yillerine serv-ķaddüñ aķmaduķ
Tahmis/5
gitdük
Ģayālì devlet-i bì-i˘tibāra baķmadın
gitdük
Bize besdür bu kim dillerde bir
efsānemüz ķaldı

Yoluñda ĥarc olunmaduķ bugün cānā
nemüz ķaldı
Hemān dünyā vü māfìhāda bir
cānānemüz ķaldı
Daĥi mey-ĥāne peymān ŝımaz
179bĢayālì
peymānemüz ķaldı
180a
Niġārā bezm-i ģüsnüñde dil-i
dìvānemüz ķaldı
Perin yaķmış cemālüñ şem˘ine
pervānemüz ķaldı

Başını çözmiş şemìminden pür olmış
ĥānesi
Bir eline zülfin almış bir eline şānesi

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Başlık: Ġazel-i Bāķì
Taĥmìs-i ˘Azmì

Taĥmìs-i Ū Ġazel
Nişānì Beg

Başlık: Taĥmìs-i
Merģūm Ģayālì Beg
Bu şiir, Hayālì
Dìvānı’nda yoktur.
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Kimden umarsın kerem ehl-i mürüvvet
ķalmadı

DİVAN EDEBİYATI

Şāmì

Ayrılıķ cān u göñül şehrini vìrān eyledi
Yaķdı yıķdı dūstum ĥāk ile yeksān
eyledi
181b Ģayretì Ķomadı cem˘iyyet-i ĥāšır perìşān eyledi
Fürķatüñ derdi nigārā baġrumı ķan
eyledi
Rūzgār oldı muĥālif vaŝl-ı hicrān eyledi

181a

Geçmedi bir gün ki dil derd ile bì-zār
olmadı
Vādi-i fürķatde kimse baña ġam-ĥār
olmadı
Kimseler hìç bencileyin mübtelā zār
olmadı
Ol ķamer-ruĥsār bir gün baña dildār
olmadı
Nice feryād itmeyem kim šāli˘üm yār
olmadı

Firāķ-ı la˘l-i cānān ile cānumda sitem
ķaldı
Gidüp źevķ [ü] ŝafā dilden derūnumda
elem ķaldı
Gözüm yaşumdan özge künc-i ġamda
180bDem˘ì
daĥi nem ķaldı
181a
Ŝafā gitdi gönül āyìnesinde jeng-i ġam
ķaldı
Gül-i şādì açılmaz sìnede ĥār-ı elem
ķaldı

528

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Ģayretì gibi boyun virdüm belā zencìrine
Cānumı itdüm hedef cānā melāmet tìrine
˘Āşıķuñ ölmekden özge pes daĥı tedbìri
Tahmis/7
ne
Cānını virdi dirìġā çün ŝaçuñ zencìrine
Anuñ içün meskenin zencìr-i zindān
eyledi

Tahmis/5

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Ġonce-i la˘lüñ açup aġyāra mey-gūn
eyleme
Miģnet ü derd ile ģālümi diger-gūn
eyleme
Şāmiyi terk eyleyüp şeydāyı Mecnūn
Tahmis/5
eyleme
Sen Revānìden šavāf-ı kūyuñı dūn eyleme
Ka˘bedür var ise şāhā o günehkār
[olmadı]

Šutulma bāġ-ı ˘ālemde ŝaķın her servāzāde
Senüñle āşinā iken vefālar gösterür yāda
Ne dir pendini gūş it gör saña Dem˘ì-i
üftāde
Raģìmì her ģasìse iģtiyāc ˘arż itme
dünyāda
Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı
kerem ķaldı

DERGİSİ

Başlık: Taĥmìs-i Ū
Ġazel-i Merģūm
Ģayretì Beg

Başlık: Taĥmìs-i Şāmì
Ġazel-i Revānì

Başlık: Taĥmìs-i
Dem˘ì Ġazel-i Raģìmì

˘Aceb cāna niġāruñ manŝıb-ı ˘aşķı
virilmez mi
Bu bāġ içre o servüñ pāyine yüzler
sürülmez mi
Nihāl-i ķāmetinden mìve-i vaŝlı
182bLā-Edrì
derilmez mi
183a
Dilā bār-ı viŝāle dest-i himmetle irilmez
mi
Nesìm-i lušf esmez mi o naĥl-i nāz
egilmez mi

182a-b ˘İlmì

Yār bezm-i vuŝlata aġyārı demsāz
itmedi
Lušf idüp ben mübtelāya nāza āġaz
itmedi
Ĥayli demdür bendesine böyle i˘zāz
itmedi
Bir niyāz ile lebin emdürdi çoķ nāz
itmedi
Lušf u iģsānı baña çoķ sevdigüm az
itmedi

Ġamze-i mestüñ sell-i seyf-i müjgān
eyledi
Nice evbāşuñ serin yoluñda ġalšān
182a Vaģìdì eyledi
Virüp aķın dìde ķonaġına çoķ ķan eyledi
Çeşm-i Tātāruñ göñül mülkini vìrān
eyledi
Yaķdı yaķdı göz göre alan tālān eyledi

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Revādur cism-i lāġar eşk-i ĥūnìn içine
düşsün
Firāķ-ı yār ile her derd ü miģnet başına
üşsün
Yem-i derd ü elem deryā-ŝıfat cūş eyleyüp
Tahmis/5
šaşsun
Ķayurmaz seyl-i ġam šaşsun gerekse
başdan aşsun
Kümeyt-i bāde-i gül-gūn ile Yaģyā
geçilmez mi

Başlık: Ġazel-i
Ģażret-i Ķāżì˘asker
Yaģyā Efendi TaĥmìsiŪ

Başlık: Ġazel-i
Ģażret-i Yaģyā
Efendi Taĥmìs-i ˘İlmì
Çelebi
Bu şiir, İlmì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i Vaģìdì
Fā˘ilātün
Çelebi Bā-Ġazel-i
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Dānişì Çelebi
Fā˘ilün
Sellemehu’llāh

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Tahmis/5

˘İlmi-i bì-çārenüñ naĥl-ı murādı bitmeyüp
Dest-i ümmìdi o serv-i bāġ-ı ģüsne
yitmeyüp
İmtinān-ı dehr-i dūn ile dili incitmeyüp
Tahmis/5
Evc-i istiġnādan ey Yaģyā tenezzül
itmeyüp
Himmetüm şehbāzı alçaķlarda pervāz
itmedi

Görmemişken neşvesin źevķ itmemişken
ģāletin
Yār perestiş eyledükde ˘aşķınuñ
māhiyyetin
La˘l-i cān-baĥşına diyüp ey Vaģìdì
nisbetin
Cām-ı ˘aşķuñ yād idince Dānişì
keyfiyyetin
Mest olup ol ġonce-leb çāk-i girìbān
eyledi
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Ĥayālüñ aldı dil ü ˘aķl u cānı gösgötüri Su˘ūdiyem çeküp ālām-ı ˘aşķı Ķaysāsā
184a-b Su˘ūdì Geçürdi ˘aşķuñ ile dil zamānı gösgötüri Fünūn-ı miģnete oldum çü ˘ālim ü dānā
Niśār idüp ben eger ĥānmānı gösgötüri Nice me˘āni-i rengìni eyleyüp inşā

Tahmis/5

Ey Cinānì žulm idüp her ˘āşıķ-ı giryāna
çarĥ
Āşinā iken ider cānān ile bì-gāne çarĥ
Uġradup rāh-ı belāda vādi-i ĥırmāna çarĥ Tahmis/7
N’ola ger ŝalsa Fużūlìyi ġam-ı hicrāna
çarĥ
Vuŝlat eyyāmında ol ġāfil iken maġrūr idi

Ķanı ol gün kim ruĥuñ şevkiyle dil
mesrūr idi
Çehre-i ġam perde-i taķdìr ile mestūr idi
˘Arż iderdüñ ˘ārıżuñ lušfuñ ˘aceb mevfūr
183bCinānì idi
184a
Ey ĥoş ol günler ki ruhsāruñ baña
manžūr idi
Çeşm-i ümmìdüm çerāġ-ı vaŝldan pürnūr idi

DERGİSİ

Nihāl-i ķaddüñ ey serv-i revānum oldı
çün peydā
Cihān bāġına reftāruñ bıraķdı fitne-i
ġavġā
˘Aceb mi āh u zār itsem bu ben bì-çāre dil Tahmis/5
zìrā
Binā-yı ˘aşķa bünyādı uraldan iñlerem
şeydā
Kimesne görmedi Ānì ki baña rūzgār itdi

ARAŞTIRMALARI

Gel ey gül ĥār-ı ģasret bāġ-ı sìnem ĥār
ĥār itdi
Ġam-ı sevdā-yı zülfüñ ˘aķl u fikrüm
tārmār itdi
Maģalleñ itleri ben nā-tüvānı gördi ˘ār
183a-b Lā-Edrì
itdi
Ser-i kūyuñda bilsem ol ne cürm-i bìşümār itdi
Meger bir kerre var ise yañuldı āh u zār
itdi

DİVAN EDEBİYATI

Şol ki Fehmì šūši-i šab˘ın şeker-ĥā eyledi
Ķand-i eş˘ār ile ol šūši-i gūyā eyledi
Ya˘ni kim bu nažm-ı sükker-bārı peydā
Tahmis/5
eyledi
Ķāmetin lām itdi Meylì ķaddini yā eyledi
Ol ķıyāmet-ķāmet ol ebrūsı rādan
geçmedi

●

Dil nevā-yı nāy u cām-ı dil-güşādan
geçmedi
Mušrib-i gül-çehre vü şìrìn-edādan
geçmedi
183a Fehmì Geçdi ˘ömr ammā ki dil źevķ ü ŝafādan
geçmedi
Hìç göñlüm rūy-ı ĥūb [u] ĥoş ŝadādan
geçmedi
Pìr olduķça ģarìŝ oldı hevādan geçmedi
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Mefā˘ilün
Fe˘ilātün
Mefā˘ilün
Fe˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Başlık: Taĥmìs-i
Su˘ūdì Çelebi Ġazel-i
Yaģyā Şebšavì

Başlık: Taĥmìs-i
Cinānì Ġazel-i Fużūlì
Cinānì Dìvānı, s. 23234.

Başlık: Taĥmìs-i Ū
Ġazel-i Ānì Beg

Fā˘ilātün Başlık: Taĥmìs-i
Fā˘ilātün Fehmì Efendi Ġazel-i
Fā˘ilātün Meylì Efendi
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Mefā˘ìlü
Mefā˘ìlü
Fe˘ūlün

Tahmis/5

Tahmis/5

Ālām-ı belā almış idi ķalb-i Ķabūlì
Bilmezdi nedür ģācet-i maķŝūda vuŝūli
Güm-rāh imiş āĥir giderek añladı yolı
Dergāh-ı Ĥudā semtine yüz šutdı Ķabūlì
Uŝlandı göñül derd ü belā istemez oldı
Maķālì her gelen gitmekdedür bu ˘ālem-i
dūna
İķāmet fikrini ķo ˘āzim ol semt-i digergūna
Gedā-yı ˘ālim ol reşk itme Dārā vü
Ferìdūna
Çü geldi Ĥüsrevā bu āsiyāb-ı çarĥ-ı
gerdūna
Saña da ˘āķıbet dirler berü gel nevbetüñ
geldi

Meyl itdi göñül göz görüp ol ķaddi çenārı
Mef˘ūlü
˘Aşķ ile yaşum oldı cihān bāġına cārì
Muhamme Mefā˘ìlü
Gülşende nümāyān olıcaķ verd-i ˘iźārı
Mefā˘ìlü
s/5
Seyr iden olur Hāşimiyā ˘āşıķ-ı zārı
Fe˘ūlün
Bir ġonce-femüñ bülbüliyüz cān ile şimdi

Cūlar gibi dil geşt-i feżā istemez oldı
Šuruldı biraz mihr ü żiyā istemez oldı
184b Ķabūlì Zencìr-i ser-i zülf-i dü-tā istemez oldı
Dìvāne-ŝıfāt ŝìt u ŝadā istemez oldı
Uŝlandı göñül derd ü belā istemez oldı

Çıķ istiķbāle ey dil yār-ı ˘ālì-ģażretüñ
geldi
Sevin ey dil ayaġı tozı tāc-ı ˘izzetüñ
geldi
Šoyunca ey gözüm baķ nice yıllıķ
185a Maķālì
ģasretüñ geldi
Dilā şād ol ki bezme ol meh-i mehšal˘atuñ geldi
Esìr-i şām-ı hicr idüñ çerāġ-ı ŝoģbetüñ
geldi

Alındı göñül ˘ārıż-ı cānān ile şimdi
Bilmem nic’idem ol gül-i ĥandān ile
şimdi
185a-b Hāşimì Ķanlar aķıdup dìde-i gìryān ile şimdi
Dil nāleler itse n’ola efġān ile şimdi
Bir ġonce-femüñ bülbüliyüz cān ile
şimdi

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mefā˘ilün
Fe˘ilātün
Mefā˘ilün
Fe˘ilün

Olurdı ģālet-i ˘aşķa dilüm velì gūyā
Yazılmaz olsa aġaçlar ķalem midād deryā
Tahmis/5
Ne ĥoş dimiş bunı ey Rıĥletì-i dānā?
Getürmek olur idi ģāli ķala ey Yaģyā
Ŝıġaydı žarf-ı ģurūfa ma˘ānì gösgötüri

Cihānı ķapladı āhum duĥānı gösgötüri
Silüp süpürdi hevā ĥānmānı gösgötüri
184a Rıĥletì Velì niśār idüp elde olanı gösgötüri
Yoluña virmez isem baş u cānı gösgötüri
Benümle ķorķut efendi cihānı gösgötüri

Yoluña virmez isem baş u cānı gösgötüri Getürmek olur idi ģāli ķāle ey Yaģyā
Benümle ķorķut efendi cihānı gösgötüri Ŝıġaydı žarf-ı ģurūfa ma˘āni gösgötüri

Başlık: Taĥmìs-i
Hāşimì
Bu şiir, Bursalı Hāşimì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i
Maķālì Bā-Ġazel-i
Ĥüsrev

Başlık: Taĥmìs-i
Ķabūlì
Kabūlì Dìvānı, s. 52122.

Başlık: Taĥmìs-i
Rıĥletì Ġazel-i Şebšavì
Yaģyā Efendi
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DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

Raģmiyā virmeyicek yār baña vuŝlat elin
Virmeye şāhid-i maķŝūd bize devlet elin
Āh u zār ile urup bir birine ģayret elin
Yüzine šutsa Necātì n’ola ger ģaclet elin
Nesi var yüze gelür dest-i du˘ādan ġayrı

Baña bir gūşe mi var künc-i fenādan
ġayrı
Baña maģrem kim ola derd ü ˘anādan
ġayrı
186bRaģmì Ger ŝorarlarsa dilā bunca belādan ġayrı
187a
Dime kim yārda yoķ cevr ü cefādan
ġayrı
Ne dilerseñ bulunur mihr ü vefādan
ġayrı

Tahmis/5

Aģmed gibi ġamın çek o ˘ayyār-ı nāzügüñ
Fāş itme ĥalķa sırrın o ruĥsār-ı nāzügüñ
Cevrine ķıl taģammül o dildār-ı nāzügüñ Tahmis/5
Zinhār ŝaķla ĥāšırın ol yār-ı nāzügüñ
Vālì eger murād ise vuŝlat didükleri

˘Ālì

Ehl-i hüner ne söylese düşnām ider ˘avām
Dānā belā vü ġuŝŝada nā-dān şād u kām
Tahmis/5
Nā-ehl olan denìleredür ˘izz ü iģtirām
Bunca belādan özge yine ˘āliyā müdām
Eksük degül göñülde ķasāvet didükleri

Ģużūrì dehre baş indirmeyen ģāķān u
serverler
Šutarken lāleveş bezm-i ķadeģler sìmsāġarlar
Giyerken farķına zerrìn muraŝŝa˘ tāc
Tahmis/5
efserler
Meşāmì cām-ı Cemşìdi sifāle ŝaymayan
serler
Fenā sāķìsi bezminde döner peymānedür
şimdi

DERGİSİ

Hicrān-ı yār imiş dile zaģmet didükleri
Cāna cihānda ˘aşķ imiş āfet didükleri
186bAģmed Renc ü ˘anā imiş bu meveddet didükleri
187a
Derd ü belā imiş bu maģabbet didükleri
Bir şūĥ-ı şìvekār ile ülfet didükleri

186a

Baġlandı gitdi rāh-ı ˘ināyet didükleri
Her dem güşāde bāb-ı ihānet didükleri
Maģv oldı gitdi cūd [u] saĥāvet
didükleri
Bir āsitāne idi mürüvvet didükleri
Yapdı anuñ ķapusını ĥisset didükleri

Yanar şem˘-i ruĥūñ şevķine dil
pervānedür şimdi
Oķudur ķıŝŝasın Mecnūn gibi efsānedür
şimdi
Yiri geh vādi-i ģayret gehì vìrānedür
185b Ģużūrì
şimdi
Şu ˘āķil gördügüñ göñlüm ˘aceb
dìvānedür [şimdi]
Yitürdi kendüsin bilmez sözi efsānedür
şimdi
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Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Başlık: Taĥmìs-i
Raģmì Ġazel-i Necātì
Bursalı Rahmì Dìvānı,
s. 284-85.

Başlık: Taĥmìs-i
Aģmed Ġazel-i Vālì
Bu şiir, Dukakin-zāde
Ahmed Dìvānı’nda
yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i ˘Ālì
Efendi
Gelibolu ālì Dìvānı, s.
402.

Başlık: Taĥmìs-i
Ģużūrì Ġazel-i
Meşāmì

Şol ķadar itdi dil-i bìmāra derd-i ˘aşķ eśer
Olmaz isem çāre yoķ Fevrì ider lā-büd
żarar
Cān çıķarsa ŝormazam ŝıģģat cevānìden Tahmis/5
ĥaber
Yād-ı la˘lüñle Ģayālì nūş ider ĥūn-ı ciger
Gör šabìb-i hicr aña cānā ne şerbet baġladı

Deyr-i dehre çün beni bennā-yı ķudret
baġladı
Ol ŝanem taŝvìrini naķş itdi ŝūret
[baġladı]
Cān bu ma˘nāyı bilüp ˘aşķ ile ülfet
baġladı
Ana raģminden tenüm şol dem ki ŝūret
baġladı
Bir ŝanem yādına zünnār-ı maģabbet
baġladı

Sūzì

187a-b Fevrì

Nālì

Yoķdur ey Nāli anuñ gibi bir āşūb-ı
Tahmis/5
zamān
Ķaģpe dünyā gibi yüze gülüci ķavli yalan

˘Aşķdur ˘āşıķı bülbül gibi nālān idici
˘Aşķdur ġonceleri çāk-i girìbān idici
˘Aşķdur çehre-i ĥūbānı dıraĥşān idici
˘Aşķdur şem˘-i ruĥ-ı dil-beri tābān idici

188a

Ġarķ-ı ĥūn-āb olsa lāyıķ Raģmiyā bu
çeşm-i ter
Ki anı maķŝūda irgürmez sipihr-i kìnever
Pisteri ĥāk-i belā bālìnidür seng-i meder Tahmis/5
Yād-ı la˘lüñle Ģayālì nūş idüp ĥūn-ı ciger
Gör šabìb-i hecr aña cānā ne şerbet
baġladı

Tā ezel ĥāküm ki taģmìr oldı šıynet
baġladı
Cevher-i ˘ışķa maģall içün liyāķat
baġladı
˘Unŝur-ı pākümde ķudret nice ģālet
187bRaģmì
baġladı
188a
Ana raģminde tenüm şol dem ki ŝūret
baġladı
Bir ŝanem yādına zünnār-ı maģabbet
baġladı

187a

Sūziyā yār hele başa ķodı minnet elin
Tìġ-i vaŝl ile keser bir gün olur fürkat elin
El virüp fürķat [ü] nuŝret iricek vuŝlat elin Tahmis/5
Yüzine šutsa Necātì n’ola ger ģaclet elin
Nesi var yüze gelür dest-i du˘ādan ġayrı

Ķanı bir ŝarılacaķ eski fenādan ġayrı
Ķanı pehlū idecek tāze yaradan ġayrı
Bunca derd ile dilā bunca belādan ġayrı
Dime kim yārda yoķ cevr ü cefādan
ġayrı
Ne dilerseñ bulunur mihr ü vefādan
ġayrı

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Başlık: Ġazel-i Nev˘ì
Efendi Taĥmìs-i Nālì
Ĥalìfe

Başlık: Taĥmìs-i
Raģmì Nažìre Ġazel-i
Ģayālì
Bursalı Rahmì Dìvānı,
s. 276-77.

Başlık: Taĥmìs-i Fevrì
Ġazel-i Ģayālì

Başlık: Taĥmìs-i Sūzì
Ġazel-i Necātì
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Leyle-i zülfin añup Mecnūn gibi dil zār
189b Fedāyì idi
Vādi-i hicrānda cismüm derd ile bìmār
idi

Ķanı o dem ki görürdük ˘iźār-ı dildārı
O mihr-i źerre-nüvāz ol meh-i keremkārı
189a-b Nüvìdì O gün olur mı Ĥudāyā felek olup yārı
Görür miyüz yine ol āftāb-ı ruĥsārı
O şūh-ı ˘işve-nüvāz ol büt-i sitemkārı

Mefā˘ilün
Fe˘ilātün
Mefā˘ilün
Fe˘ilün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Tahmis/5

Nic’olur ģālüm Fedāyì ol ķad-i mevzūn
ile
Dem-be-dem ˘ayş u šarab eyler šurup her Tahmis/5
dūn ile
Šoldı ķalbüm ol gözi sāģir elinden ĥūn ile

Nüvìdi yād ile eyler mi baĥt u iķbāli
Güźār ider mi yaĥud hicr ile meh ü sāli
Olur mı devlet-i vaŝl ile muntažam ģāli
Geçer mi yoĥsa firāķ ile rūzumuz ˘Ālì
Görür müyüz yine ol āftāb-ruĥsārı

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

Ķalbi dil-i Cināni gibi dirhem olduġın
Fehm eyleyüp yüzüñde ġamuñ müdġam
oldıġın
Zaĥmı ĥadeng-i hicr ile bì-merhem
oldıġın
Çün bildiler nişāne-i tìr-i ġam oldıġın
Bāķìyi ĥalķ çekdi çevirdi kemān gibi

Tahmis/5

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Yoķdur zamānede göñül ol nev-civān
gibi
Hercāyılıķda ˘āşıķa ammā cihān gibi
188b Cinānì Gözden šolundı mihr-i sipihr-iķtirān gibi
Terk itdi ben ża˘ìfini gitdi revān gibi
Gelmek müyesser olmadı bir daĥi cān
gibi

Nālì

188b189a

Bu devr içre cihān ĥalķı olupdur mūźì vü
cevvār
Gidüpdür ˘ahd ü peymān ehli šutdı ˘ālemi
ġaddār
Cefādan ġayrı Nālì görmedüm yārāndan
Tahmis/5
her bār
Vefā resmini ebnā-yı zamāndan umma
Ģilmì var
Saña yārüm diyenlerde hiç aġyār olmamış
var mı

Şehā la˘lüñ ġamıyla çeşmi ĥūn-bār
olmamış var mı
Gözine tār-ı zülfüñle cihān tār olmamış
var mı
Velì bāġ-ı cihānda ġonceveş dār
olmamış var mı
Dilā bülbül-ŝıfat dehr içre pür-zār
olmamış var mı
Bu gülşende naŝìbi ˘āķıbet ĥār olmamış
var mı

DERGİSİ

Bilmeyüp ˘ahd ü amān gözlemeyen ķadr
ile şān
Kim dir iseñ eger ey Nev˘i o fettān-ı cihān
Dūstını aġladıcı düşmeni ĥandān idici

ARAŞTIRMALARI

˘Aşķdur meş˘ale-i māhı fürūzān idici

DİVAN EDEBİYATI

●
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Başlık: Taĥmìs-i
Fedāyì Ġazel-i İsģāk
Bu şiir, Fedāyì
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Ġazel-i ˘Ālì
Efendi Taĥmìs-i
Nüvìdì Efendi

Başlık: Ġazel-i Bāķì
Efendi Taĥmìs-i
Cinānì
Cinānì Dìvānı, s. 25860.

Başlık: Taĥmìs-i Nālì
Ġazel-i Ģilmì Efendi

Māżi vü müstaķbeli yā itme ĥoş gör ĥāšırı
Cümle eşyāya nažar ķıl gözle her dem
Fā˘ilātün
nāžırı
Muhamme Fā˘ilātün
˘Āşıķ oldur diñleye her dem kelām-ı şā˘iri
Fā˘ilātün
s/6
Sāġarì yāĥud ķabūl eyle bu pend-āmìzi
Fā˘ilün
Ya çek el serden yāĥud çıñratma ˘aşķuñ
šāsını

Ülfet ile hicr-i yār ile ķoma sevdāsını
Diñleme ķavm-i ˘adūnuñ nā-sezā
iġvāsını
Çünki düşdüñ ˘aşķa ˘āşıķ çek demürden
190b Sāġarì yāsını
Yā taģammül ķıl cefā-yı yāra çek
ġavġāsını
Yā çek el serden yaĥud çıñratma ˘aşķuñ
šāsını

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Ģamdu-li’llāh pādşāhum bì-nihāyet
leşkerüñ
Başķa başķa pādşehlerdür kemìne
çākerüñ
Adı var ancaķ hemān Dārā ile İskenderüñ Müsebba/
7
Ķande ˘azm itseñ şehā Ģıżr-ı hidāyet rehberüñ
Āftāb-ı ˘ālemārādur muraŝŝa˘ efserüñ
Ģāŝılı medģüñde ˘ācizdür Maķālì çākerüñ
İltifāt ister k’ola gūyān zebān-ı ebkemi

Ey sa˘ādet taĥtınuñ şāh-ı hümāyūn
maķdemi
Vey selāšìn-i źevi’l-ķadruñ e˘izz ü
ekremi
Gerçi kim gördi nice Efrāsiyāb u
Rüstemi
189bMaķālì Görmede çeşm-i felek sen deñlü şāh-ı
190a
a˘žamı
Ĥüsrev-i mülk-i ˘Acem bir çākerüñdür
a˘cemi
Saña ŝunuldı Süleymān nebìnüñ ĥātemi
Šañ mı rām olsa saña hep vaĥş u šayr u
ādemì

Ĥāšır-ı meksūrumuz ˘aşķında pür-efkār Geldi tesĥìr itmege İsģāķı biñ efzūn ile
Šapduġum teñri ģaķıyçün bir büt-i ˘ayyār
idi
ile
Dün gice tā ŝubģa dek fikrüm o mehruĥsār idi
Çeşm-i baĥtum dìde-i encüm gibi bì-dār
idi

Başlık: Taĥmìs-i
Dervìş Sāġarì

Başlık: Taĥmìs-i
Merģūm Maķālì
Raģmetu’llāh
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DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

191b

Tābì

Server-i mülk-i melāģat şāh-ı ĥūbānum
˘Alì
Serv-i gülzār-ı lešāfet verd-i ĥandānum
˘Alì
Gevher-i kān-ı mürüvvet şāh-ı
merdānum ˘Alì
Nūr-ı Yezdānum ˘Alì şem˘-i şebistānum
˘Alì
Māh-ı tābānum ˘Alì ĥurşìd-i raĥşānum
˘Alì

191a-b Şemsì N’ola şimden girü żabš eyler iseñ çār
erkānı
Diyār-ı şarķa çıķdı bir ķuluñ fetģ itdi
Şirvānı
˘İnāyet itseñ olmaz mı aña şehr-i
Bedeĥşānı

Bi-ģamdi’llāh saña sulšānum oldı emr-i
Rabbānì
Kesüp mülģidlerüñ başını tìġüñ aldı
meydānı

Bendeñe žulm eyledüñ nā-ģaķ yire
cānum yüri
Ĥançer-i āzār ile dökdüñ yire ķanum
yüri
Umaram dādum saña ķalmaya
190bFedāyì
sulšānum yüri
191a
Yirde ķalmaz ˘āşıķuñ āhı benüm ĥānum
yüri
Çekdüm el senden yüri ey şāh-ı
ĥūbānum yüri
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Bezm-i ġamda dìde cāmum ĥūn-ı
eşkümdür şarāb
Fā˘ilātün
Nār-ı ġam çik çik acıdur baġır itmişdür
Fā˘ilātün
kebāb
Muhamme
Fā˘ilātün
Tābi-i üftādeñi iñletme ey ˘ālì-cenāb
s/5
Fā˘ilün
Şāh-ı ĥūbānum ˘Alì ey şem˘-i devrānum
˘Alì
Şūĥ-ı çeşm-i āfetüm lušf ıssı sulšānum ˘Alì

İşitdi ķudretüñi her šarafdan ĥüsrevā a˘dā
İdüp envā˘-ı taģsìn ser-fürū itdi bütün
dünyā
Mefā˘ìlün
Ne var Şemsì gibi bendeñ ola İskender [ü]
Mefā˘ìlün
Muhamme
Dārā
Mefā˘ìlün
s/5
Diyār-ı şarķa çıķdı bir ķuluñ fetģ itdi
Mefā˘ìlün
Şirvānı
˘İnāyet itseñ olmaz mı aña şehr-i
Bedeĥşānı

Muttaŝıl aġyār-ı bed-ĥāha vefālar idesin
Bu Fedāyì derdmendüñe cefālar idesin
Fā˘ilātün
Zecr-i hecrüñi aña her dem ˘ašālar idesin Muhamme Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Lāyıķ-ı cevr eyleyüp cānā ezālar idesin
s/5
Fā˘ilün
Çekdüm el senden yüri ey şāh-ı ĥūbānum
yüri

DERGİSİ

Başlık: Taĥmìs-i Tābì
Beg

Başlık: Taĥmìs-i
Şemsì Paşa
Bu şiir, Şemsì Paşa
Dìvānı’nda yoktur.

Başlık: Taĥmìs-i
Fedāyì Er-rācil
Bu şiir, Fedāyì
Dìvānı’nda yoktur.

Ģaźer ķıl Sa˘yiyā rāzuñı hìç fāş itme
aġyāra
Şeyāšìni ģayıfdur vāķıf itmek böyle esrāra
Şeb-i ġamda neler çekdügüñi ˘arż eyle
Tahmis/5
dildāra
Beyān it yana yana ģasb-i ģālüñ Derdiyā
yāra
Bahāne ister iģsāna çün ol şāh-ı cihān
şimdi

Firāķuñla olupdur dil-berā kārum fiġān
şimdi
Döginür ģasret ile eşk-i çeşm-i ĥūnfeşān şimdi
Düşüp Ferhādveş kühsāra ey şìrìnzebān şimdi
Ġamuñla şöyle oldum ben ża˘ìf-i nātüvān şimdi
Başumda yapdı Mecnūn gibi ķuşlar
āşiyān şimdi

Şānì

193a-b Sa˘yì

192b193a

Şu˘arā cem˘ oluban ģüsn-i edā eyleseler
Źikr-i evŝāf-ı şehi rūģa ġıdā eyleseler
Şāni cān u dil ile medģ ü senā eyleseler
˘Iyddur üç güne dek şāha du˘ā eyleseler
Şemsiyā yeñiçeri beklese her yanları

Šoġdı gün gibi çıķup mihr ü vefā anları
˘Āşıķān itdi fedā yollarına cānları
Seyr içün māh-cemāl şeh-i ĥūbānları
Šoldı ˘uşşāķ ile şehrüñ yine meydānları
Çıķsa ŝalınsa n’ola serv-i ĥırāmānları

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Tahmis/6

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Muhamme
Fe˘ilātün
s/6
Fe˘ilün

Rūģ-ı Ŝıddìķ beni çün bize hem-yār oldı
Nuŝret-i ˘avn-i ˘Alì yār-ı ķafādār oldı
Ŝādıķa sürĥ-ı serüñ tāc başına dar oldı
Çün bize Ģażret-i ˘Ośmān Paşa serdār
[oldı]
Ķıralum tìġ-i velāyetle ˘adū-yı ˘ömri

Sancaķ-ı şāhì çeküp şarķa idelüm seferi
Uralum yine teberrāriye tìġ ü teberi
Ser-i ˘asker idüp ˘Ośmānì gibi şìr-i neri
192a-b Ŝādıķ
Ĥāke yeksān idelüm memleket-i sürĥ-i
seri
Ķıralum tìġ-i velāyetle ˘adū-yı ˘ömri

Tahmis/6

Nice bir derdüñ ile
hicrān olsun
˘Iyd-ı vaŝluñla irişdür anı şādān olsun
Ķadri ey şūĥ senüñ başuña ķurbān olsun
İtme inkār aña eyledügüñ iķrārı

Sevmişem şimdi ben ol ġamze-zen-i
mekkārı
Göñlümüz almadadur cāźibe-i ruĥsārı
192a Rāġıbì
Serv[i] şermende ider şìve ile reftārı
Seyr it ol reng-i zer-i şūĥ-ı şeker-güftārı
Aña māˇil olanuñ göge deger destārı

Nice bir Rāġıbinüñ dìdeleri ķan olsun

Başlık: Taĥmìs-i Sa˘yì
Ġazel-i Derdì

Başlık: Ġazel-i Şemsì
Paşa Taĥmìs-i Şānì
Efendi

Başlık: Taĥmìs-i Ŝādıķ
Efendi Raģmetu’llāh

Başlık: Taĥmìs-i
Rāġıbì Ġazel-i Ķadrì
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194b195a

Źātì

Bāġ-ı dehr içre belākeş ˘āşıķam bülbül
gibi
Ģāl-i Hindūsı perìşān-ģāliyem sünbül
gibi

Derdüñe düşdi göñül dermāndan iñler
Tahmis/5
ģāliyā
Derdümi bì-derd olanlar bilmediler ģāliyā

Behiştì nāme yazmaġa müsā˘id olmadı
Ya ŝabr u yā sefer diyü ne Rūm u ne
ammā
˘Acem ķaldı
Šolandum rub˘-ı meskūnı hemān mülk-i Aġızdan söyledüm yüzi ķarasıyla ķalem
ķaldı
˘adem ķaldı

Tahmis/5

Devāt-ı çeşm-i pür-ĥūnumdan ˘arż-ı ģāl
için ģālā
Pesendì ser-güźeştüm ķaŝdum idi kim
idem ifşā
Nigārın vāķıf-ı esrār ider şāyed diyü
maģżā

Dilā erbāb-ı ˘işretden ne Cemşìd ü ne
Cem ķaldı
Yanında her birinüñ anca kim sürdügi
dem ķaldı
Yoluñda çün baña hem-rāh olur derd ü
194a-b Pesendì
elem ķaldı

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün
Mefā˘ìlün

Mef˘ūlü
Fā˘ilātü
Mefā˘ìlü
Fā˘ilün

İki ˘ālem pertevidür nūr-ı şām-efrūzumuz
Men ˘aref sırrına vāķıf bilmişüz
kendözümüz
Fā˘ilātün
Muhamme Fā˘ilātün
Ģayy-i yā ĥayy ile iģyā ķılmışuzdur
Fā˘ilātün
s/5
özimüz
Fā˘ilün
Nefģa-i Rūģu’l-Ķudsdur Ķudsiyā her
sözümüz
Ķādirìyüz Ķādirìyüz Ķādirìyüz Ķādirì

DERGİSİ

Ervāģ-ı ins baŝdı ķadem çün seyāģata
Geldük żarūri ˘ālem-i kevn-i ŝabāvete
Düşdük Meşāmi renc ü belā vü saķāmete Tahmis/5
Bu ĥāk-dāna geldük egerçi iķāmete
Demler o demler idi zamān ol zamān idi

Biz müsāfirlerdeñüz ķurduķ felekde
çāderi
˘Aķl-ı evvel olmışuz fehm itmişüzdür
āĥiri
Ķudsì
Dest-i beyżāmuzla yaķduķ nice nice
sāģiri
Bāšını ma˘mūrlar vìrāne ammā žāhiri
Ķādirìyüz Ķādirìyüz Ķādirìyüz Ķādirì

●

Şol dem ki rūģ šāˇir-i ķuds-āşiyāndı
Cān bülbüline gülşen-i vaģdet mekāndı
194a Meşāmì Kān-ı ĥafāda cevher-i cān bì-nişān idi
Ketm-i ˘ademde ˘ālem ü ādem nihān idi
Demler o demler idi zamān ol zamān idi

193b
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Başlık: Ġazel-i
Merģūm Bāķì Efendi
Raģmetu’llāh
Taĥmìs-i Zeyrek-zāde
Çelebi

Başlık: Taĥmìs-i
Pesendì Ġazel-i Behiştì

Başlık: Taĥmìs-i
Meşāmì

Başlık: Taĥmìs-i
Ķudsì El-imām

Tahmis/7

Tahmis/7

Ān ki der bend-i ġam u der ġam-ı bendet
bāşed
Ey ki der çenber-i in dāˇire dāḫil bāşì
Hemçü Bāķì be sereş fikr-i kemendet
To çerā ez ḫašar-ı vāķı˘a ġāfil bāşì
Çend der bend-i ġam-ı devlet-i zāˇil bāşì bāşed
˘Āķıbet beste-yi fitrāk-i semendet bāşed
Nev-bahārest der ān ĥūş ki ḫoşdil bāşì
Ģāfižā ger meded ez baĥt-ı bülendet
Ki besì gül demed ez-ḫāk ü to der gil
bāşed
bāşì
Ŝayd-ı ān şāhid-i mašbū˘ şemāˇil bāşì

Be cāh u rif˘at-i ḫod ser ber āsmān dārì
Çü āftāb-ı felek tāc-ı zer-nişān dārì
Be serverì vü ser-efrāzi vü cihāndārì
Terā ki herçi murādest der cihān dārì
Çi ġam zi ģāl-i ża˘ìfān u nā-tüvān dārì

196a-b Bāķì

196b197a

Bāķì

Eger belāġat-i Bāķì feŝāģat-i Cāģıž
Biyā pey ez-süḫan-ı şeyĥ ü gofte-yi vā˘iž
Meşov be-cānib-i ìşān demì çü men lāģıž
Çü gül be-dāmen ezin bāġ mìberì Ģāfıž
Çi ġam zi na˘ra vü feryād-ı bāġbān dārì

Tahmis/5

Yārì

˘Aşķdur sūzende-i ģāşāk hāmūn u ˘anā
˘Aşķdur ˘aşk-ı ģaķìķì mesleginde rehnümā
Gūş it ey Yārì nedür ol fāżıl-ı pākìze-edā
˘Aşķdan ķurtulmadan Yaģyā ölüm
yegdür baña
Ķanķı ˘āşıķdur ki derd-i ˘aşķa dermān
eyledi

Ĥāšırum zülfinde sünbülveş perìşān
eyledi
Ķara baĥtum gör beni maģbūs-ı zindān
eyledi
Ġamze-i Tātārını ġāret-i cān eyledi
Aldı göñlüm yār evvel ŝonra vìrān
eyledi
Āh kim dil mülkini alan u tālān eyledi

195a

Dìdemüñ ĥūn-ābına bā˘iś ü maģrem
Źātiyā
Çeşmüm üzre görinen ĥūn-ābe ŝanma
Bāķiyā
Gözüme geldi şarāb-ı ˘aşķ-ı dil-ber mül
gibi

Ĥaste cismümde müzeyyen tāze dāġum
gül gibi
Ĥalķ-ı ˘ālem gül seveydi kāşkì bülbül
gibi
Ol lebi ġonca baña ķalurdı tenhā gül gibi

Mefā˘ilün
Fe˘ilātün
Mefā˘ilün
Fe˘ilün

Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilātün
Fe˘ilün

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Başlık: Merģūm
˘Abdu’l-bāķì Efendi
Ġazel-i Ĥāce Ģāfıž-ı
Şìrāzì

Başlık: Merģūm Bāķì
Efendi Ġazel-i Ĥāce
Ģāfıž

Başlık: Ġazel-i
Ģażret-i Şeyĥü’lislām Taĥmìs-i Yārì
Çelebi
Yārì Dìvānı, s. 542-43.

Bu şiir, Źātì
Dìvānı’nda yoktur.
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DERGİSİ

Tābi˘-i rāh-ı ģaķìķat sākin-i künc-i Hüdā
Mažhar-ı nūr-ı hidāyet rūşenā-yı evliyā
Tekye-i ˘aşķa nişìn olan hümām-ı
muķtedā
Ģażret-i ibn-i Aġa ol pìşvā-yı muhtedā
Bilmek isterseñ šarìķin Mevlevìdür
Mevlevì

ARAŞTIRMALARI

˘Ālim ü ˘allām u ˘ilm-i meśnevìdür
Mevlevì
˘Ārif ü ˘arrāf u ģilm-i ma˘nevìdür
Mevlevì
198a Lā-Edrì Maģrem-i sırr-ı ģaķāyıķ menba˘ıdur
Mevlevì
Vāķıf-ı sırr-ı rumūz-ı ma˘nevìdür
Mevlevì
Kāşif-i esrār-hā-yı meśnevìdür Mevlevì

DİVAN EDEBİYATI

Tā çend şevì ey dil mest-i mey-i lā-ya˘ķıl
Der-˘arŝa-i āb u gül zinhār mesed ġāfil
Goftest derìn ma˘nì ża˘fì ģıred-i kāmil
Cāmì zerdì be-kesel yekr di şod yek-dil?
Bāşed ki künì menzil der-˘ālem-i yektāyì

●

Ey çehre-i gülgūnet der-ġāyib-i zìbāyì
Ķadd-i ser-efrāzet çün Sidre be-bālāyì
197a-b Lā-Edrì Bā-ebru vü ĥāl ĥašš-ı bā-zülf-i mušarrāyì
Her laģža cemāl ĥod nev˘-i digerārāyì
Şevķ-i diger-engìzi sūz-ı diger-efzāyì
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Tahmis/7

Tahmis/5

Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilātün
Fā˘ilün

Mef˘ūlü
Mefā˘ìlün
Mef˘ūlü
Mefā˘ìlün

