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ÖZET
Mecmualar, Klâsik Türk Edebiyatı tarihi açısından oldukça önemli bir
yere sahiptir. Özellikle şiir ve nazîre mecmuaları, şairlerin dîvânlarında
yer almayan yeni şiirleri içermesi ve kaynaklarda adı geçmeyen ya da adı
bilindiği halde şiirleri elimizde bulunmayan şairlerin şiirlerinin yer alması
gibi birçok değerli bilgi ile Klâsik Türk şiiri araştırmalarına kaynaklık
etmektedir. Çalışmamıza konu olan mecmua, İstanbul Üniversitesi Nadir
Eserler Kütüphanesi TY 105 numarada kayıtlı Cem‛iyyetü’ş-Şi‛r adlı şiir
mecmuasıdır. Çalışmada öncelikle mecmuanın genel tanıtımı yapılmış,
ardından 88b-200a varaklarının muhtevası ve bazı dil özellikleri
incelenmiştir. 1209/1794-95 tarihinde derlenen eser, 208 varaktan
oluşmaktadır. Eserde on beşinci ile on sekizinci yüzyıl arasında yaşamış,
tespit edebildiğimiz 131 şair ve muhtelif nazım şekillerinde kaleme
alınmış 385 şiir yer almaktadır. Bu şairler ve kullandıkları nazım şekilleri
ile şiirlerin bahir ve kalıpları, tablolar halinde verilmiştir. Çalışmanın
amacı mecmuayı tanıtmak ve onun muhtevası hakkında bilgi vermek
olduğu için metin karşılaştırması yapılmamıştır. Antoloji niteliğinde
seçme şiirler mecmuası kategorisine dahil edebileceğimiz söz konusu bu
derleme eser; Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne uygun
olarak hazırladığımız tablo ile araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.
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THE POETRY JOURNAL WHICH IS REGISTERED IN THE ISTANBUL
UNIVERSITY RARE BOOKS LIBRARY NUMBERED TY 105 CALLED
CEM‘İYYETÜ’Ş-Şİ‘R
ABSTRACT
Journals have quite an important place in terms of Classical Turkish
Literature history. Particularly, poetry and nazîre journals are the
sources of the Classical Turkish Poetry researches with many valuable
information, such as the presence of new poems which are not included
in the poets' dîvâns, and the poems of poets whose the names are not
exist in sources or poems are not available, although the names are
known. The journal, which is the subject of our study, is a poetry journal
called Cem‛iyyetü’ş-Şi‛r registered in the İstanbul University Rare Books
Library numbered TY 105. İn the study, primarily, is made general
introduction of the journal, after is examined some linguistic feature and
concent of 88b-200a foils. The journal, which is compiled in 1209/179495 is composed of 208 foils. İn the journal is located poems written in
various poetry forms and 131 poets lived in fifteen and eighteen century.
These poets and poetry forms that they used with aruz prosody of the
poems are given in tables. Because purpose of the study is to introduce
the journal and to inform of its content is not made text comparison. This
miscellany work, which our included in anthology feature selected poems
category, is presented to benefit of researches with the table that our
prepared complying with the Systematic Classification Project of Journals
(MESTAP).
Key Words: IU Rare Books Library, journal, poetry journal, divan poetry,
MESTAP1

GİRİŞ
Mecmualar, edebiyat tarihimiz açısından dîvân ve tezkire metinlerinin yanı sıra önemli
bir yere sahiptir. Arapça cem‘ kökünden türeyen mecmua, “bir araya getirilmiş, toplanmış”
anlamındaki mecmû‘dan gelmektedir. Başlangıçta kişilerin özel zevk ve beğenilerini yansıtan
bir not defteri olarak ortaya çıkmış fakat zamanla gelişip daha düzenli bir tertip ve şekle
bürünerek farklı konulardaki yazıları içine alan bir kitap özelliği kazanmıştır (Uzun 2003,
265).
Mecmualar, kendi aralarında: 1. Nazîre mecmuaları, 2. Meraklılarca toplanmış birer
antoloji niteliğinde seçme şiirler mecmuaları, 3. Türlü konulardaki risalelerin bir araya
getirilmesiyle meydana gelen mecmualar, 4. Tanınmış kişilerce hazırlanmış, birçok yararlı
bilgileri, fıkraları ve özel mektupları kapsayan mecmualar olmak üzere beş ayrı maddeyle
1

MESTAP, Prof. Dr. Fatih Köksal’ın teklifi ve örnek çalışmaları üzerine başlattığı, ülke çapında konuya ilgi duyan gönüllü
araştırmacılar tarafından el birliğiyle gerçekleştirilecek müşterek bir projedir. Projede, cönkler de dahil tüm mecmuaların
ayrıntılı tasnif ve dökümlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://mecmualar.tr.gg/MESTAPProjesi-Hakk%26%23305%3Bnda.htm (ET: 24.03.2018).
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tasnif edilebilir (Levend 1984, 166-167). Ancak şiir geleneği açısından ele aldığımızda,
mecmua türlerinden nazire mecmuaları ile şiir mecmuaları ön plana çıkmaktadır.
Mecmuaların çok az bir kısmının mürettibi ve derleniş tarihi belli iken, büyük bir
kısmının ne mürettibi ne de derleniş tarihi bellidir. Bu eserler, “edebiyattan ilahiyata,
felsefeden tıp tarihine, folklordan etnografyaya kadar” muhtelif konularda bilgi içeren
kaynaklardır (Aydemir 2007, 123). Mecmualar Türkçe, Arapça ve Farsça olarak tek bir dille
yazılabildiği gibi mürettibin dil bilgisine veya derlenen metinlerin diline göre bu dillerin ikisi
ya da üçüyle birlikte de yazılabilmektedir. İlmî ve dinî konularda derlenmiş mecmualar daha
çok mensur ve Arapça, edebiyat ve sanat konularındaki mecmualar ise manzum ve FarsçaTürkçe olarak yazılmışlardır (Uzun 2003, 627).
Şiir mecmuaları, sayı açısından yazma eser kütüphanelerimizde en çok bulunan eser
türleri arasındadır. Bu eserler aracılığıyla dönemin zevklerini, edebî tercihlerini vb.
anlayabilir, “kaynaklarda adı geçmeyen, unutulmuş şairlerin şiirlerine” veya “bilinen
şairlerin bilinmeyen/ dîvânlarında bulunmayan şiirlerine” rastlayabiliriz. Aynı zamanda
varlığı bilindiği hâlde nüshası tespit edilemeyen eserlerle karşılaşabilir veya şairlerin
hayatlarıyla ilgili önemli bilgiler edinebiliriz (Köksal 2012, 88-90).
Muhtelif şairlerin çeşitli şiirlerini içeren Cem‘iyyetü’ş-Şi‘r adlı şiir mecmuasını,
yukarıda zikredilen tasnife göre antoloji niteliğindeki seçme şiirler mecmuası kategorisinde
ele almak mümkündür. Bu çalışma, başta şiir mecmuaları olmak üzere cönkler de dahil tüm
mecmuaların ayrıntılı tasnif ve dökümlerinin yapılmasını hedefleyen Mecmuaların Sistematik
Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
CEM‘İYYETÜ’Ş-Şİ‘R’İN TANITIMI
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde TY 105 numarada Cem‘iyyetü’şŞi‘r adıyla kayıtlı olan şiir mecmuasının derlenmeye başlangıç tarihi H.1209 Cemâziye’levvel (M.1794), bitiş tarihi ise H.1209 Zilka’de (M.1795) olup mürettibi ‛Abdüşşekûr-zâde
el-Hâc Sâlih İbnü’l-Hâc Mehmed’dir.2
Mürettip, mukaddimede bildirdiği üzre eserine Cem‘iyyetü’ş-Şi‘r adını vermiştir.
Arapça cem‘ kökünden türeyen ve “topluluk, toplu ve düzenli olma” manalarına gelen
cem‘iyyet kelimesiyle mecmuanın adı, şiir topluluğu anlamını taşımaktadır. Mecmua
geleneğine baktığımızda mecmualara türüne, konularına veya derleyicilerin kendi isimlerine
göre Mecma‘u’n-Nezâ’ir/Câmi‘u’n-Nezâ’ir, Mecmû‘a-i Eş‘âr, Livâyî Bey Mecmuası gibi
adlandırmalar yapıldığını görmekteyiz. Bu isimlerden de anlaşılacağı gibi mecmualara cem‘
kökünden türeyen mecmua, câmi‘ ve nihayetinde de cem‘iyyet gibi isimlerle mecmuaların bir
derleme eser olma özelliğine vurgu yapılmaktadır. Aynı şekilde mecmuanın mürettibi de,
eserini oluştururken mecmuada yer alan şairleri ve şiirlerini birer insan topluluğu gibi

2

Eserin mukaddimesinde, mürettip “Ba‘d-ez-įn dā‘iye-i vāhiye-i bende-i üftāde, Burūsevį el-aśl sākin-i İstanbul tābi‘į śadr-ı
‘ālį ǾAbdüşşekūr-zāde el-Ĥāc Śāliĥ İbnü’l-Ĥāc Meĥmed” ifadeleriyle kendisini tanıtırken aslen Bursalı olduğu ve
İstanbul’da yaşadığını bildirir. Mürettibin hayatı ve kimliği hakkında bu bilgilerden başka herhangi bir bilgi
edinilememiştir.
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düşünmüş ve insanların bir araya gelişi gibi şiirleri de bir araya toplamıştır. Bu nedenle de
mürettip, eseri için Cem‘iyyetü’ş-Şi‘r ismini tercih etmiştir.
Mecmua, 314x107 mm ölçülerindedir. Vişne çürüğü meşin, sırtı kumaş kaplı bir cilde
sahiptir. Mecmuanın kâğıdı ise âharlı ve renklidir. Eserin her varağı eski rakamlarla
numaralandırılmıştır. Varakların ‘b’ yüzünde râbıta kelimeleri yer almaktadır. Toplam 208
varaktan oluşan mecmuada 69 varak eksiktir (53, 64, 127-138, 141-150, 152-187, 189-197).
Ayrıca bir adet mükerrer sayfa (vr. 91) numarası bulunmaktadır. Mecmuanın başında bir
mukaddime ve 1a sayfasında ise iki adet şahıs mührü vardır. Bu mühürlerden biri “min-

ketebehu’l-faķįr Ĥasan Ĥaķķı ibn-i İşķodravį Şerįfį Muśŧafā Şeyħü’l-Vüzerā ve Şeyħü’lĤarem-i Ĥażret-i Nebevį - 1276” şeklinde ketebe kaydını düşen Hasan Hakkı’ya, diğeri ise
ketebe kaydının altına eserin tashihini yaparak sah kaydı düşen “ŝümme isteśaĥĥa’l-faķįr ‘Ali
Rıżā birāder-i müşārun ileyh ve ‘an-ħulefā-i āmedį - ġurre-i Receb 1264” Ali Rıza’ya aittir.
Asıl metnin dışında 4 varak başta ve 1 varak sonda olmak üzere 5 varak boştur. Bu boş
sayfaların ilk üçünde mecmuadan farklı bir hatla yazılmış çeşitli manzum ve mensur yazılar 3
ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi mührü vardır. Asıl metnin başlangıcından önceki 4
varakta ise Fihrist bölümü4 ve son varağın ‘a’ yüzünde latince bir yazı yer almaktadır.
Fihristin üçüncü varağı, cedveli kırmızı mürekkep ile çizilerek boş bırakılmıştır. Sayfanın boş
olmasından cetvellerin önceden çizilerek içerisinin sonradan doldurulduğu anlaşılmaktadır.
Fihrist bölümündeki sayfa numaralarından ve râbıta kelimelerinden anlaşıldığı üzere, 53
numaralı varakta yer alan bir tesdîs, 64 numaralı varaktaki müstezât-ı Emîn başlıklı şiir,
gazeller kısmında 127-135 varakları arasında yer alan “vav ( ”)وve “he ( ”)هkafiyeli şiirler ile
“ye ( ”)یharfinin ilk üç (136-138) varağındaki şiirler mecmuadaki sayfa eksikliğinden dolayı
tespit edilememiştir. Aynı şeklide, 141-150 arasında yer alan kıt‘alar, 152-187 arasındaki bazı
kıt‘alar ve 156 numaralı varakta kayıtlı olan müfredât bölümündeki şiirler de mecmuada
bulunmamaktadır.
Mecmua, harekesiz nesih yazı türüyle okunaklı bir şekilde yazılmıştır. Eserde nakarat
beyitleri, velehu ibareleri, fihristin cetveli ile içerisindeki bazı yazılar, temmet işaretleri,
başlıklar ve mahlaslar kırmızı mürekkep ile kayıtlıdır. Eserdeki satır sayısı genellikle 32’dir.
Fakat kıt‘a ve rubâ‘îlerin olduğu varaklarda bu sayı 44’e kadar çıkmaktadır.
Her varak tek sütundan oluşmaktadır. Fakat mürettip, sayfanın geriye kalan boş
kısımlarını değerlendirmek için olsa gerek, bazen sayfaya sığmayan şiirleri sayfanın
köşesinden devam ettirmiş bazen de yeni bir şiiri sayfanın köşesinden başlatmıştır. Bu
nedenle, sayfa kenarında yer alan şiirler derkenar olarak değerlendirilmemiştir.
Cem‘iyyetü’ş-Şi‘r, muhtelif şairlerin çeşitli şiirlerinden oluşan seçki niteliğinde bir şiir
mecmuasıdır. Mürettip mukaddimede, eserini derlerken öncelikle tercî-i bendlere,
3

Boş varaklarda bulunan manzum ve mensur yazıların, mecmuanın içerinde derkenarlara yazılmış manzumelerin ve 199a’da
yer alan mensur metnin hattından dolayı ketebe kaydını düşen Hasan Hakkı’ya ait olduğu anlaşılmaktadır.
4
Katalog bilgisinde sayfa sayısının “197 [2] yk. ” ve fihristin ise “IIIb-Va yk. arasında” olduğu kayıtlıdır. Ayrıca elimizdeki
fotoğraf kaydında boş sayfalar ile fihrist sonda bulunmaktadır. Katalog bilgisi için bkz.
http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/results?qu=cemiyyet%C3%BC&te= (ET: 25.03.2018).
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ramazâniyyelere, tahmîs, tesdîs ve müstezâtlara ardından da lugazât, gazeliyât ve rubâ‘iyyât
gibi çeşitli şairlerin şiirlerine yer verdiğini belirtir. Gazel ve bazı beyitleri ise Arap
harflerindeki sıralamaya (elifbâ) göre derlediğini ifade eder. Aynı zamanda bu şiirleri,
kendisinde bulunan dîvânların yanı sıra güvenilir tanıdıklarından ve bazı kütüphanelerden
temin edebildiği şiirlerden seçerek bir araya getirdiğini dile getirir. 5 Bu doğrultuda mecmuada
yer alan nazım şekilleri şu şekildedir: Tercî-i bend, terkîb-i bend, tahmîs, tesdîs, mu‘aşşer,
murabba‘, kasîde (ramazâniyye, hammâmiyye, miyâhiyye, arz-ı hâl), destan (durûb-ı emsâl),
müstezâd, mesnevî (berber-nâme, sâhil-nâme vb.), lugaz, gazel, kıt‘a, rubâ‘î, matla‘ ve
müfred. Bu nazım şekilleriyle yazılmış çeşitli manzumelerin yanında 2 tane de mensur metin
bulunmaktadır (vr. 27a, 199a). Mecmuada mürettep bir dîvân tertibinde olduğu gibi hemen
her nazım şekliyle yazılmış şiirlere yer verilmesi, mecmuanın en ayırt edici özelliklerinden
biridir. Mecmuanın düzenlenmesinde şair isimleri arasında alfabetik bir sıralama
gözetilmemiş, aynı şaire ait şiirlere farklı varaklarda yer verilmiştir.
Genel sayfa düzeni içinde şiirler genellikle beyit ile başlamakta ve beyitlerden sonra,
diğer nazım şekilleriyle yazılmış şiirler yer almaktadır. Bir sütunu aşan uzun şiirlerde şiirin
devam ettiğini göstermek için “velehu” ibareleri konulmuştur. Aynı şekilde, sayfa
kenarlarında kayıtlı olan şiirlerin her bir beyitinin başına da “velehu” ibaresinin konulduğu
görülmüştür.
Mecmuada hemen her şiirin başında başlık bulunmaktadır. Bu başlıklarda nazım
şekilleri ile şairlerin isimleri kayıtlıdır. Kimi zaman da sadece nazım şekli veya şair ismi
yazılmıştır. Beyit ve müfred başlıklarında ise çoğunlukla şair ismi yazmamaktadır. Ancak
bazı beyitlerin, öncesinde ya da sonrasında yer alan şiirin şairine ait olduğu belirlenmiştir.
Şiirlerin sonunda, kırmızı mürekkeple şiirin sona erdiğini gösteren temmet işareti “”تمت
م م
bulunmaktadır. Şiirlerin bitişi genellikle “ ”تمتveya üç mim “  ” مişareti ile gösterilirken,
sayfa kenarlarında bulunan şiirlerin her bir beyitine ise kısaca tek mim “  ” مkonulmuştur.
Bazı sayfaların sol ya da sağ köşelerinde mecmuadan farklı ve bozuk bir hatla yazılmış
beyit ya da mısralar bulunmaktadır. Bu manzumelere tablonun (bkz. Tablo 3) dipnot alanında
dikkat çekilmiştir. Kimi sayfalarda ise mürekkep dağılmasından dolayı okunamayan kelimeler
bulunmaktadır (ör. 112b, 114b). Mürekkep lekeleri de oldukça fazladır. Fakat bu lekeler
okumaya engel olacak kadar yoğun değildir.
Mecmuanın İncelenmesi ve Muhteva Tablosu*
Çalışmamıza konu olan Cem‘iyyetü’ş-Şi‘r adlı şiir mecmuası, mürettibi ve derleniş
tarihi bilinen nadir mecmualardan olup mürettep bir dîvân tertibi şeklinde düzenlenmesi,

5

Mürettip, mukaddimede geçen “(…) diledüm ki ‛alā-ķadrü’l-imkān tedārik ve cemį‛ idebildigim miķdārı ba‛żı şā‛irānların

tercį-i bendlerinden ve ba‛żı ramażāniyelerinden ve ba‛żı taħmįs ve tesdįs ve müstezāt ve luġazāt ve ġazeliyāt ve
rubā‛iyyātlarından ĥurāfāt-ı teheccį üzre her ĥarfden birer ġazel ve ba‛żı beyitlerinden cemį‛ idüp (…) ba‛żı kendimizde
bulunan dįvānlardan ve ba‛žı eĥibbā-i eśdaķlarımızdan ve ba‛żı kütüpħānelerden tedārik ve cemį‛ olunup (…)” şeklindeki
*

ifadeleriyle aynı zamanda derleme tekniği hakkında ipucu vermektedir.
Bu başlık altında sadece çalıştığımız kısma dair (88b-200a) bilgi verilmiştir.
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muhtevası ve diğer özellikleriyle edebiyat tarihine büyük katkı sağlayabilecek nitelikte bir
mecmuadır.
Çalışmamızda incelemesini yaptığımız mecmuanın 88b-200a sayfaları arasında yer alan
şairler göz önünde bulundurulduğunda mecmua, 15. ile 18. yüzyıl arası dönemi
kapsamaktadır. Necâtî Bey’den Fitnat Hanım’a, Karamanlı Nizâmî’den Haşmet’e kadar
birçok şair mecmuada yer almaktadır. Eğer şair sayısını dikkate alırsak 16. ve 17. yüzyılda
yaşamış şairler çoğunluktadır. Fakat şiir sayısı bakımından en çok manzume 18. yüzyıla aittir
(bkz. Tablo 1).
Mecmuada mürettip, mahlasdaş olan Üsküplü İshâk Çelebi ile Şeyhülislâm İshâk
Efendi’nin şiirlerinin karışmaması için olsa gerek, şiir başlıklarında İshâk Çelebi’nin
mahlasını “  ;” اسحاقŞeyhülislâm İshâk Efendi’nin mahlasını ise “  ” اسحقşeklinde farklı
olarak kaydetmiştir. Fakat bu ayrım, aynı mahlası kullanan Bursalı Rahmî ve Kırımlı Rahmî
için uygulanmamıştır. Kendisi de aslen Bursalı olan mürettip, Bursalı Tâlib’e ait olan ilk
gazellerin başlıklarında şairin kimliğini netleştirmek için “Gazel-i Tâlib-i Burusevî” şeklinde
sıfat kullanmıştır.
Bazı gazellerin başlıklarındaki isimler ile mahlasların hatalı kaydedildiği görülmüştür
(4, 187, 269, 270, 309, 325 nolu şiirler). Örneğin, 139b’de Necâtî Bey’e ait olduğunu tespit
ettiğimiz gazelin başlığında “gazel-i râzım  ” غزل رازمyazmaktadır. Aynı şekilde son/mahlas
beytinde yer alan “râzım  ” رازمkelimesi de mahlas gibi düşünülüp kırmızı mürekkeple
kaydedilmiştir. Bazı durumlarda ise şiir başlıklarındaki şair isimleri ile mahlaslar birbirini
tutmamaktadır (8, 281 nolu şiirler). Örneğin, 89a’da (8 nolu şiir) gazel başlığında “Hâsib”
ismi kayıtlıyken mahlas beytinde “Sâhib” mahlası yer almaktadır.
Kimi durumlarda ise mahlasta bulunmayan nispet “ -î ”sinin başlıktaki isimde yer aldığı
görülmektedir. Örneğin, 200 numaralı şiirde (vr. 112b) mahlas “Vâkıf ”tır. Ancak şiir
başlığında isim “Vâkıfî” şeklinde kaydedilmiştir. 4 numaralı şiirde (vr. 88b) ise hem
“Mu‘îdî”ye ait olan şiir “Sa‘îd” olarak kaydedilmiş hem de başlıkta olması gereken nispet “ -î
”si yazılmamıştır.
Bazı şiir başlıklarında nazım şekli adı yanlış yazılmıştır. Örneğin, 352 ve 357 numaralı
Bursalı Tâlib’e ait rubâ‘îler (vr. 151b), kıt‘a başlığı ile kaydedilmiştir. Aynı şekilde 286
numaralı şiirde (vr. 123a) Âgehî’e ait olan bir kaside, hem gazel başlığı ile hem de son beyitte
bulunan “ŧorıda  ” طوریدهkelimesinin mahlas olarak düşünülmesi üzerine yanlış bir isimle
yazılmıştır. Fitnat Hanım’a ait noksan (nâ-tamâm) gazeller de kıt‘a başlığı ile kaydedilmiştir.
Örneğin, 351 numaralı (vr. 151b) 2 beyitlik gazel (dîvânda 3 beyit) “Kıt‘a-i Fitnat” şeklinde
yazılmıştır. Bazı kıt‘alarda ise hiç başlık bulunmayıp sadece kırmızı mürekkeple yazılmış
şiire ait notlar bulunmaktadır. Öneğin, Haşmet’e ait olduğunuz tespit ettiğimiz 344 numaralı
şiirde (vr. 151a), başlık olarak “Ni‘met Efendiden Sonra Olan Müfettiş […]” notu kayıtlıdır.
Mecmualar, dönemin imlâ ve fonetik özellikleri açısından da önemli ipuçları
taşımaktadır. Cem‛iyyetü’ş-Şi‛r’i bu yönüyle ele aldığımızda, çoğunlukla s/ş, ĥ/ħ, r/z, y/p/b ve
ś/ż gibi noktalı harflerin bulunduğu kelimelerde yazım yanlışları gözlemlenmiştir. Örneğin;
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žâlim طا لم, ħoş حوش, ĥarâret خرارت, ‘arśa عرضه, şerâr سرار, rîze زیرە, pâre یارە, meh-pâre مه بارە
vb.
Mecmuada aynı kelime veya ekler kimi zaman farklı yazılmıştır. Örneğin; şimdengeri
 شمدنكری/ şimdengerü شمدنكرو, oķına  اوقنه/ oķuna اوقونه, beni  بنی/ meni منی, geçersin  كچرسن/
görmesün كورمسون, idelim  ایده لم/ virelüm  ویره لومvb.
Bazı kelimeler ise yanlış yazılmıştır. Örneğin, lisân فسان, va‘žı وضعی, ħıyâbân ختابان,
leylî لیكی, ħˇâb-nâk خاب نباك, źerrece  زرە جهvb.
Mecmuanın genelinde karşılaştığımız diğer önemli yazım özellikleri ise bazı
kelimelerin yanında belirtme ve yön eklerinin de eksik yazılmış olmasıdır. Aynı zamanda,
ikileme ve sıfat grupları arasına kimi durumlarda atıf vavı koyulmamıştır. Örneğin; her zamân
[olmaz] müsâ‘id هر زمان مساعد, gül [alup] gelse كل كلسه, şikâ[r] شكا, dil[i] دل, reftâr[e] رفتار, âh
[u] nâlem اه نالم, şâm [u] seher  شام سحرvb.
Mecmuayı konu olarak ele aldığımızda gazeller, dîvân tertibinde olduğu gibi harf
sırasına göre kaydedildiği için, farklı şairlere ait aynı redif ve konudaki şiirlerin arka arkaya
geldiği görülmektedir. Bu şiirlerin büyük bir çoğunluğu âşıkâne ve rindâne tarzda yazılmıştır.
Eserde aynı zamanda, çeşitli nazîre mecmualarında yer alan muhtelif şairlerin nazire şiirleri
de bulunmaktadır (bkz. Tablo 3). Mecmuanın bu özelliğinden dolayı, mürettibin nazire
mecmualarını gördüğü ve bu eserlerden de şiirler derlediği anlaşılmaktadır.
Mecmuadaki toplam şiir sayısı 385’tir. Mahlasları dikkate alarak tespit edebildiğimiz
131 şairin gazel (251), kaside (1), kıt‘a (12), rubâ‘î (6), matla‘ (16) ve müfred (2) olmak üzere
6 farklı nazım şekliyle yazılmış şiirleri mevcuttur. Ayrıca, çok sayıda müstakil beyit (97) de
yer almaktadır. Mecmuada matla‘ beyitlerinin, ayrı başlık kullanılmadan beyit ve müfred
başlığı altında kaydedildiği belirlenmiştir.
Tablo 1: Mecmuada Yer Alan Şairler İle Kullandıkları Nazım Şekilleri ve Sayısı
Sıra Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Şair Adı
‘Abdî
‘Adlî
Âgehî
Âhî
‘Âkif
‘Âlî (Gelibolulu)
‘Amrî
‘Ârif (Abdülbâkî)
‘Ārifî
‘Âsım
‘Aşkî
‘Ayânî
Âzerî
‘Azîzî
‘Azmî (Pîr Mehmed)

Nazım Şekli ve Sayısı
3 Gazel
1 Gazel
1 Kaside
2 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
2 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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Bâkî
Câmî
Ca‘fer Çelebi
Cinânî
Çâkî
Dürrî
Emîn
Emrî
Enîs Dede
Fâ’izî (Kaf-zâde)
Fakîrî
Fasîh
Fethî
Fevrî
Figânî
Fitnat Hanım
Fuzûlî
Gınârî/Gubârî?
Hâdî
Hâfız
Hamîd
Hasan
Haşmet
Hayâlî
Haydarî
Hayretî
Hâzık
Hâzim
Helâkî
Hevâyî
Hilâlî
Hüdāyî
Husrev
İshâk (Çelebi)
İshâk (Şeyhülislâm)
‘İşretî
‘İzzet (Ali Paşa)
‘İzzetî (Vişne-zâde)
Kadrî
Kâmî (Edirneli)
Kâtibî
Kâzım
Kelîm
Kerîmî

8 Gazel (1 Mükerrer), 4 Beyit
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel, 1 Beyit
1 Gazel
1 Gazel
2 Gazel
4 Gazel
1 Beyit
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Matla‘
1 Gazel
2 Gazel
8 Gazel, 4 Kıt‘a
3 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
3 Gazel
1 Gazel
17 Beyit, 16 Gazel, 7 Kıt‘a, 1 Matla‘
2 Gazel, 2 Beyit
1 Gazel
4 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
2 Gazel
1 Gazel
2 Gazel
2 Gazel, 1 Beyit
1 Gazel
4 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
2 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
2 Beyit, 2 Matla‘, 1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
2 Gazel
1 Gazel
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Lâyıkî
Lâmi‘î (Çelebi)
Lisânî
Mâyilî
Mantıkî
Mesîhî
Meşâmî
Meylî
Misâlî
Mucîb
Muhibbî
Mu‘îdî
Murâdî (IV. Murâd)
Nâ’ilî
Nâbî
Nâtık(î?)
Nazîm(â?)
Necâtî
Necîb
Nedîm
Nesîmî
Neşâtî
Neylî
Nizâmî (Karamanlı)
Râgıb Paşa
Rahmî (Bursalı)
Rahmî (Kırımlı)
Rahmî
Râmî (Paşa)
Recâ’î
Refi‘î
Resâ
Revânî
Rindî
Rûmî
Rüşdî
Sâbir (Parsa)
Sâbit (Boanalı)
Sabrî
Sâdık
Sâhib
Sâlik (Kasımpaşalı)
Sâmî (Arpaemîni-zâde)
Sa‘dî (Abdülbâkî)
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1 Gazel
2 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel, 2 Beyit
2 Gazel (1 Mükerrer)
1 Beyit
1 Gazel, 1 Beyit
8 Gazel, 2 Beyit
1 Gazel
1 Gazel
5 Gazel, 5 Beyit
3 Gazel
2 Gazel, 1 Beyit
1 Gazel
1 Gazel
3 Gazel, 1 Beyit
1 Gazel
10 Gazel, 6 Beyit
2 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
2 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
2 Gazel
2 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
7 Gazel, 2 Beyit
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
7 Gazel, 1 Beyit
1 Matla‘
1 Gazel
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
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Sebâtî
Selîmî (II. Selîm)
Selmân
Sipâhî
Sivâsî
Subhî
Sun‘î
Sûzî Çelebi
Sürûrî
Şehrî
Şem‘î (Prizrenli)
Şemsî
Şevkî (Edirneli)
Tab‘î
Tab‘î - Na‘tî
Tâlib
Tâli‘î
‘Ubeydî
‘Ulvî
Usûlî
Vâkıf
Vecdî
Vehbî (Seyyîd)
Veysî
Yahyâ (Şeyhülislām)
Yahyâ Beg (Taşlıcalı)
Za‘fî
Zâtî
Lâ-Edrî
Toplam

1 Gazel
1 Beyit, 1 kıt‘a
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Gazel
1 Beyit
1 Gazel
1 Gazel
2 Gazel
1 Gazel
2 Gazel
1 Gazel
1 Müşterek Gazel
9 Gazel, 6 Beyit, 6 Rubâ‘î
1 Gazel
4 Gazel, 2 Beyit
3 Gazel, 1 Beyit
1 Beyit
1 Gazel
1 Gazel
4 Matla‘, 2 Gazel.
1 Gazel
15 Gazel, 5 Beyit
1 Gazel, 1 Beyit
1 Gazel
2 Gazel
29 Beyit (2 Mükerrer), 7 Matla‘, 2 Müfred
385 (Gazel-251, Beyit-97, Matla‘-16,
Kıt‘a-12, Rubâ‘î-6, Müfred-2, Kaside-1)

Mecmuada Bâkî ve Mu‘îdî’ye ait 2, şairini tespit edemediğimiz beyitlerden ise 2 tane
olmak üzere toplamda 4 tane mükerrer şiir bulunmaktadır. Ayrıca, Tab‘î ve Na‘tî mahlaslı
şairlerin 1 tane müşterek gazeli vardır.
Mecmua, genellikle 5’er beyitlik gazellerden oluşmaktadır. Aslı 5 beyitten daha fazla
olan gazeller de ise mürettibin, gazellerin ilk üç ya da 4 beytini alıp mahlas beyti ile
birleştirerek 5’er beyitlik gazeller oluşturduğu görülmüştür.
Mecmuada Necâtî, Bâkî, Nedîm, Muhibbî, Şeyhülislâm Yahyâ, Haşmet ve Koca Râgıp
Paşa gibi ünlü şairlerin şiirlerinin yer almasının yanında, Suyolcu-zâde Mehmed Necîb,
Edirneli Rüşdî, Veysî, Sâbir Pârsâ, Fethî, Sebâtî, Fâ’izî, Meşâmî, Lisânî ve Hâdî gibi edebiyat
tarihimizde, zikredilen şairler kadar çok tanınmayan şairlerin şiirlerinin de bulunması oldukça
önemlidir.
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Mecmuada en fazla şiiri bulunan şairler; Haşmet (41), Bursalı Tâlib (21) ve Şeyhülislâm
Yahyâ (20)’dır. Bâkî, Necâtî, Fitnat Hanım, Edirneli Kâmî, Nâbî, Râgıp Paşa, Kasımpaşalı
Sâlik ve Bosnalı Sâbit gibi farklı nazım şekilleriyle mecmuada birçok şiiri bulunan şairlerin
yanı sıra, tek bir şiiriyle yer alan şairlerin sayısı da oldukça fazladır. Örneğin Ca‘fer Çelebi,
Misâlî, Karamanlı Nizâmî, Şehrî, Usûlî ve Neşâtî başta olmak üzere toplamda 84 şairin tek
şiiri yer almaktadır.
Tablo 2: Mecmuada Yer Alan Şiirlerde Kullanılan Vezinler ve Sayısı
Mecmuada remel, hezec, muzâri‘, müctes, münserih, cedîd ve ahreb kalıpları olmak
üzere 7 farklı bahirle yazılmış 385 şiir yer almaktadır. En fazla şiir ise remel bahri kalıpları ile
yazılmıştır. Hece ölçüsü ile yazılan herhangi bir şiir bulunmamaktadır.
Sıra
Nr.
1

Kullanılan Vezin

Sayı

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün (Remel)

85

2

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün (Remel)

82

3

Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün (Hezec)

68

4

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘įlü Fā‘ilün (MuzâriǾ)

49

5

Mef‘ūlü Mefā‘įlü Mefā‘įlü Fe‘ūlün (Hezec)

40

6

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün (Müctes)

28

7

Mefā‘įlün Mefā‘įlün Fe‘ūlün (Hezec)

7

8

Müfte‘ilün Fā‘ilün Müfte‘ilün Fā‘ilün (Münserih)

5

9

Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün (MuzâriǾ)

4

10

Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün (Cedîd)

3

11

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘įlün Fā‘ (Ahreb)

3

12

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün (Remel)

2

13

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘įlü Fe‘ūl (Ahreb)

2

14

Müfte‘ilün Mefā‘ilün Müfte‘ilün Mefā‘ilün (Recez)

2

15

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilātün (Müctes)

1

16

Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün (Recez)

1

17

Mef‘ūlü Mefā‘įlün Mef‘ūlü Mefā‘įlün (Hezec)

1

18

Müstef‘ilātün Müstef‘ilātün (Recez)

1

19

Mef‘ūlü Mefā‘ilün Mefā‘įlün Fa‘ūl (Ahreb)

1

Toplam

385

Bu çalışmanın amacı, Cem‘iyyetü’ş-Şi‘r adlı şiir mecmuasını tanıtmak ve muhtevası
hakkında bilgi vermektir. Bu nedenle, Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne
göre hazırladığımız tabloda metin karşılaştırılması yapılmamış, şiirler mecmuadaki varak
sırasına göre verilmiştir. Muhtevanın tabloya aktarılmasında öncelikle varak numaralarına,
şair isimlerine ardından şiirlerin matla beyti/bendine, devamında mahlas/makta beyti/bendine,
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nazım şekli ve türüne son olarak da vezin ve açıklamalar kısmına yer verilmiştir. Tabloda
makta beytinin yazıldığı kısma, mahlas beyti bulunmayan gazellerin son mısraları eklenmiştir.
Tablonun açıklamalar kısmına ise, başta yayımlanan dîvânlar olmak üzere çeşitli akademik
çalışmalardan edindiğimiz bilgiler de kaydedilmiştir. Mükerrer şiirler tabloda da mükerrer
gösterilmiş ve dipnotlarla bu duruma dikkat çekilmiştir. Metne yaptığımız eklemeler ise
köşeli parantez “ [ ] ” içerisinde belirtilmiştir. Mecmuanın transkripsiyonu oluştururken,
İsmail Ünver’in “Çevriyazıda Yazı Birliği Üzerine Öneriler” adlı makalesindeki tekliflere
büyük ölçüde uyulmaya çalışılmıştır.
Çalışmamızda ağırlıklı olarak 16. yy ile 18. yüzyılda yaşamış şairlerin şiirleri yer aldığı
için Eski Anadolu Türkçesi'nin dil özellikleri, mümkün mertebe korunmuş; 18. yüzyıl ve
sonrası döneme ait şiirlerde ise çoğunlukla günümüz imlâsına yakın şekiller tercih edilmiştir.
SONUÇ
İncelenen ve muhtevası sunulan Cem‘iyyetü’ş-Şi‘r adlı mecmuayı, günümüz mecmua
tasnifleri arasında antoloji niteliğindeki seçme şiirler kategorisine dahil edebiliriz. Mecmua,
mürettibinin ve düzenlenme tarihinin belli olması, özel bir isim verilmiş olması, mürettep bir
dîvân tertibine hayli yakın bir şekilde düzenlenmesi, içerisinde muhtelif şairlerin çeşitli
şiirlerini barındırması gibi birçok özelliğiyle edebiyat tarihine katkı sağlayabilecek bir
mecmuadır.
15-18. yüzyıl arasında yaşamış, tespit edebildiğimiz 131 şaire ait toplamda 385 şiir yer
almaktadır. Bu şiirler gazel, kasîde, kıt‘a, rubâ‘î, matla‘ ve müfred olmak üzere 6 farklı nazım
şekliyle yazılmıştır. Mecmuada çok sayıda müstakil beyit de bulunmaktadır. Ayrıca şairini
tespit edemediğimiz şiirlerin yanı sıra dîvân neşirlerinde veya kaynaklarda
belirleyemediğimiz şiirler de yer almaktadır. En çok şiir Haşmet (41) ve Bursalı Tâlib (21)’e
aittir. Mecmuada tek bir şiiri bulunan şair sayısı da oldukça fazladır.
Cem‘iyyetü’ş-Şi‘r adlı şiir mecmuasında, mürettibe ait herhangi bir şiirin varlığına dair
bir bilgi veya ipucu bulunmamaktadır. Mürettibin şair olmadığı ve mecmuayı kişisel zevk ve
tasavvuruna göre tertip ettiği düşünülmektedir.
Çalışmamızda yer alan Meşâmî, ‘Âsım, Lâyıkî, Hâzim, Lisânî, Resâ, Tab‘î, Sürûrî,
Rahmî, Cînânî, Nesîmî vb. şairlerin dîvânlarında bulunmayan ya da kaynaklarda
belirleyemediğimiz yeni şiirleri tespit edilmiştir. Çalışmamızın bu vb. tespitler aracılığıyla
saha araştırmalarına katkı sağlayacağını ümit etmekteyiz.
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TABLO 3: Cem‛iyyetü’ş-Şi‛r’in (88b-200a) MESTAP’a Göre Muhteva Tablosu

Yp.
nr.

Mahlas

88b

Lā-Edrį

88b

Nedįm

88b

Selįmį

88b

MuǾįdį

88b

ŦabǾį

89a

Necātį

89a

Sālik

89a

Śāĥib

89a

ǾAdlį

89b

Necātį

89b

Necātį

89b

Cāmį

89b

ǾAyānį

90a

Lā-Edrį

Matla’ beyti / bendi

Makta’ beyti / bendi

Ħūn-ı çeşmüm dökdi ter taǾdād olunsa bį-şümār
Ey meh-i Ǿālem n’içün esrārum itdin āşkār
Her ŧurrasında biŋ şiken-i dil-rübāsı var
Her bir şikenc-i ŧurrada biŋ mübtelāsı var
Ħoşdur çemende seyr idelüm tāze yār ile
Tā düşmenüŋ yüregi yana tāze yarıla
ŦāliǾüm naħs olduġı çarħ-i sitemgerden midür
Başuma bunca belā dilden mi dil-berden midür
Zülfüŋ yanında Ǿanber-i sārāya kim baķar
Rūyuŋ ķatında māh [u] şeb-ārāya kim baķar
Çekdükce ķara śaçlar ķuluc ķuluc śunarlar
Ol iki ejdehālar bir gün baŋa śunarlar
ǾUşşāķa ķayd-ı efser-i dārā aġır gelir
Destār-ı şevķa bir gül-i raǾnā aġır gelir
Śanma ķumāş-ı ĥüsne ħaŧ-ı nev ziyān verir
Cedvel-keşįde Muśĥaf’a benzer ki şān verir
Bir mülāyim dil-bere Ǿālemde ķıymet var mıdur
Ħāk-i pāyine yüz urmaķ deŋlü Ǿizzet var mıdur
Ey saǾādet güneşi gül yüzüŋi māh bilür
İşigüŋi felege virmedüm Allāh bilür
Mįvesi her şįvenüŋ luŧfuyla bostānuŋdadur
Fitnesi āħir zamānuŋ çeşm-i fettānuŋdadur
Gel ey Yūsuf-cemālüm saŋa çoķ saǾy-i cemįlüm var
Ki mülk-i Mıśr-ı ĥüsne eşk-i çeşmüm gibi Nįl’üm var
Būse-i laǾlüŋ içün pādişehüm cān dirler
Leb-i cān-baħşuŋ içün ǾĮsā-yı devrān dirler
Ħˇāce māla meyl ider kendüye yār olur śanur
Ġalibā dünyāyı miskįn ber-ķarār olur śanur

Nazım
şekli /
birimi

Bilseŋ begim ederdi seni reşk bį-ķarār
Şimdi Nedįm’iŋ öylece bir mācerāsı var
Ey MuǾįdį gice gündüz gülmeyüp ķan aġlamaķ
Kendü kendüŋden midür ya cevr-i dil-berden
midür
Sįm-i sirişki Ǿarż ide gör yāre ŦabǾiyā
Yoħsa zamānede ķurı sevdāya kim baķar
Şāyān mı ferş-i rāh-ı ħayāl olsa Sālikā
Beytü’l-ĥicāl-i ŧabǾa bu kālā aġır gelir
Sündüs-ŧırāz-ı cāme-i nažma nažįredir
Revnaķ verirse Sāĥib-i muǾciz-beyan verir
Ħāk-i pāyi cevherine naķd-i cān ister nigār
ǾAdliyā sulŧān geçersin sende ķudret var mıdur
LaǾl-i cānān şevķine yansaŋ yaķılsaŋ n’ola kim
Ey Necātį āteş-i firķat senüŋ cānuŋdadur
Göŋül şemǾin uyarsam nār-ı şevķiyle ne ŧaŋ Cāmį
Derūn-ı sįnede peykān-ı dil-berden fetįlüm var
N’ola ebyāt-ı śafā-baħşum olursa gevher
ŦabǾ-ı pāķime ǾAyānį benüm Ǿummān dirler

Nazım türü

Yer Nr.: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, CemǾiyyetü’ş- ŞiǾr, No: 105.

Vezin

Açıklamalar
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Gazel/5
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Beyt-i Sulŧān
Selįm Ħān

Gazel/4
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Ġazel-i MuǾįdį

Gazel/5

--. /-.-. / .--. / -.-

Ġazel-i TabǾį

Gazel/1

--. / -.-- / --. / -.--

Beyt-i Necātį

Gazel/6

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Sālik

Gazel/4

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Śāĥib

Gazel/4
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Ġazel-i ǾAdlį
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Beyt-i Necātį

Gazel/5
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Her kimi görse göŋül kendüsine yār śanur
Her vefāsız güzeli yār-ı vefādār śanur

N’ola ǾUlvį ķuluna virmese o şāh selām
ŻaǾf-ı cismün göricek śūret-i dįvār śanur

Ħaddüŋ üzre ķo ħaŧuŋ olsun Ǿayān üç günde bir
Olasın tā āfet-i devr-i zamān üç günde bir
Bezm-i ġam muŧribinüŋ sāķį rebābın götürür
Çeşm-i giryān ķabını ŧolu şarābın götürür
Yāre mā’il olıcaķ mihr [ü] muĥabbet az olur
Anuŋ-[i]çündür niyāz ehline dā’im nāz olur
Göŋül bir rind-i Ǿālem-sūz şūħ-ı şeh-levend ister
Ki Ǿaşķ odına yaķmaġa dil [ü] cāndan sipend ister
Geçüp bu śadr-ı nihāl śoĥbet eyler ħār ile güller
Irāķdan mest olup feryād ider bį-çāre bülbüller
Güzeller nāzla reftār iderler
Dönerler ġoncaveş güftār iderler
Zülfüŋi keşf eyledi çün žāhir oldı nūrlar
Yüziŋe cān virse ŧaŋ mı cennet içre ĥūrįler
Tįġ-i ġamzeŋ sįneme [ol] deŋlü urdı yāreler
Yāreler ķan aġlayup her dem saŋa yalvareler
Ol kerįme ĥalf-ı vaǾde eylemek lāyıķ mıdur
Bį-vefālıķ yoħsa āyįn-i dil-ārālıķ mıdur
Luŧf-ı reftār[e] ķaçan ķāmeti bünyād eyler
Ķul ider kendüye servi yine āzād eyler

Ol müferriĥ-leb śanemle iki gün ħayrān olup
ǾAşķiyā nūş it şarāb-ı erġuvān üç günde bir
Ol cefā yüki ne cevr eylese İsĥāķ çeker
Ne ķadar olsa anuŋ nāz u Ǿitābın götürür

90a

ǾAşķį

90a

İsĥâķ
(Çelebi)

90b

Necātį

90b

Bāķį

90b

Ŝebātį

90b

Muĥibbį

90b

Muĥibbį

91a

Muĥibbį

91a

Ħusrev

91a

Şevķį
(Edirneli)

91a

Meylį

Bugün ġāyet de d[il]-şādım nažar ķıldum raķįb aġlar
Vücūdı derd-ķayd olmış devā bilmez ŧabįb aġlar

Rāġıb
Paşa
Rāġıb
Paşa

Mužaffer vaķt-i fırśatda Ǿadūdan intiķām almaz
Mürüvvetmend olan nā-kāmį-i düşmenle kām almaz
Kimse cemǾiyyet-i esbāb[ı] ser-ā-ser bulamaz
Cām-ı billūr bulursa mey-i aĥmer bulamaz

91b
91b

Murādı sįneye bir serv-i sįm-endām[ı] çekmekdür
Semend-i ŧabǾa Bāķį bir gümişden sįne-bend ister
Eger sāġar gibi öpmek dilerseŋ laǾl-i dildārı
Ŝebātį göz ķarardup ayaġa düş nitekim yiller
LaǾl-i nābı ķaśdın itse bu Muĥibbį derdmend
Ķanını içmek dilerler ol gözleri maħmūrlar
ŞiǾr oķurken Ħusrev’e düşnāmuŋ ey şįrįn-kelām
Ĥüsnüŋi vaśf itdügiçün aŋa ĥelvālıķ mıdur
Şevķį źevķ-i lebüŋe dāġlara düşerse n’ola
Naķş-ı Şįrįn niçe Ħusrev’leri Ferhād eyler
Meyilį’nüŋ śabā ĥālin yitürür Ĥażret-i Leylā
Degül kim zār-ı ser-gerdān çü Mecnūn ol ġarįb
aġlar
Sen bulursun yine Rāġıb gibi şeydā ammā
O senüŋ gibi cefā-pįşe sitemger bulamaz

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġurbetten Geldügi
Vaķidden Merĥūm
Sulŧān Selįm’e
Merĥūm Ŧurāķ
Beg’üŋ
Mersiyyesiyle
Virdügi
Ġazellerdendür Ve
Maķbūlįdür.
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Ġazel-i Rāġıb
Paşa
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91b6

Ĥaşmet

91b

Fiŧnat

92a
92a

Ŧālib
(Bursalı)
Ŧālib
(Bursalı)

92a

Yaĥyā (Ş.)

92a

Ĥāzim

92b

Ĥaşmet

92b

ǾĀkif

92b

Neylį

92b

Kelįm

93a

Cinānį

93a

Rāmį

93a

Ŝābit
(Bosnalı)

93a

Bāķį

93b

Necātį

93b

Nābį

93b

Māyilį
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Ruħśat bulunur dāmen-i cānān ele girmez
Cānān bulunur gūşe-i imkān ele girmez
Āh [u] nālem ol şeh-i bįdāra te’sįr eylemez
Bir nigehle bu dil-i vįrānı taǾmįr eylemez
Müdām sāġarı sāķį-i gül-Ǿiźār yürütmez
Felek bu bezmde bir Ǿayşı ber-ķarār yürütmez
Çeşm-i inśāf ķadr-i kāmla mįzān olmaz
Kişi noķśānını bilmek gibi Ǿirfān olmaz
Ķalur gider bu göŋül zülf-i yārdan gelmez
Śafā-yı şāmı ŧuyan ol diyārdan gelmez
Süħan dād-ı Ħudā’dur bir feyz-i ibrām ile olmaz
Kemāle ķābiliyyet şarŧdur iķdām ile olmaz

Ķoynuŋdan ayırma bil anıŋ ķadrini ey şūħ
Ĥaşmet gibi bir nüsħa-i Ǿirfān ele girmez
Ħāne-i ķalbim ħarāb etdi teġāfül Fiŧnatā
Bir nigehle bu dil-i vįrānı taǾmįr eylemez
Ġonca-i kām açılmaġa zamān var Ŧālib
Leb-i ümmįd bu eyyāmda ħandān olmaz
Şu şevķ kim nefes-i pįrden gelür Yaĥyā
Dem-i seĥerde nesįm-i bahārdan gelmez
Ķıyāfet fikrüŋ itmez merdüm-i dānā-meniş Ĥāzim
Şeref-i źātı gerekdür zįnet-endām ile olmaz

Dile yek cām-ı leb-ā-leble şeŧāret gelmez
Bülbüle bir gül-i ħandān ile ĥālet gelmez
Dil-i āşüfteyi seyr-i temāşā-yı çemen açmaz
Açar gül-rūy-ı dil-ber lįk her bir gül-beden açmaz
Ġubār-ı kūyunadır rūy-māl-i ħülyāmız
Çü sāye ħāk-i reh-i yāre düşdü sevdāmız
Varıruz meykedeye sāġar-ı memlū çekerüz
Dönerüz śavmaǾada şevķle hū çekerüz
Kelāmum defter-i dilden sebaķ-ħˇān olmayan bilmez
Zebān-ı Manŧıķu’ŧ-Ŧayr’ı Süleymān olmayan bilmez
Biz ol Ǿāşıķlaruz kim dāġımuz merhem ķabūl itmez
O gülzārın ki āteşdür gül[i] şebnem ķabūl itmez
Dü-şāħ-ı ŧurraŋı gördükce end-bend oluruz
Ġazāl-ı dil gibi ser-ĥalķa-i kemend oluruz
Dehen-i ġoncada ol laǾl-i güher-bār olmaz
Bülbül-i bāġda bu leźźet bu ki güftār olmaz
Cihānda ādem olan bį-ġam olmaz
Anuŋçün bį-ġam olan ādem olmaz
Bu āb [u] tāb ķaydın mey-ħāneler de bilmez
Śabāda neşve kimden mestāneler de bilmez
Biz ķāfile-sālār-ı beyā[bā]n-ı cünūnuz
Mecnūn-ı belā dįdeye hem-rāh-ı nümūnuz

Nažįre söylemek ħaylį pür-gūdur n’içün bilmem
Dehānuŋ niçe demdür ǾĀkif-i muǾciz süħan açmaz
Çün oldu bāǾis-i ķaŧǾ-ı ümįd-i tįġ-i firāķ
Raķįb ile n’ola Neylį kesilse daǾvāmız
Reşk-i siĥrüz ki Kelįmā daħi nā-süfte iken
Silk-i endįşe-i mevhūmeye lü’lü çekerüz
Gül-i rengįn-i ruħsārı o naħl-i gülşen-i ĥüsnüŋ
O deŋlü nāzik ü terdir ki Rāmį şemm ķabūl itmez
Şu ħoş-ķumāş-ı nesįc-i belāġate Ŝābit
Bu şāh beytle tamġā-zen-i perend oluruz
Şöyle nāz uyħusına varmış o yār ey Bāķį
Ki cihan ĥalķı fiġān eylese bįdār olmaz
Erbāb-ı bezm Nābį geh mest [ü] gāhį maħmūr
Bu derd-i ser nedendür ħum-ħāneler de bilmez
Fānį degülüz Māyilį ŧarz-ı kühen-ħalķ
Tarĥ-ı süħan-ı tāzede biz ehl-i füsūnuz
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Ġazel-i Ĥāzim
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Nažįre LiÜstādine’lMerĥūm Śā’ib-i
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Nābį.
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Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Kelįm
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91b’de mecmuadan farklı bir hatla derkenar; “Śaçdı leyl-i nehār duǾāda śanurum yoķdur me’vā” mısraı kayıtlıdır.
TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2018, Yıl 6, Sayı: 12
Issn: 2147-8872

- 539 -

Fatma Çelik
93b

Şevķį
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ŞemǾį
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ǾUbeydį
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ǾUbeydį
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ŻaǾfį
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Fużūlį

95a

Ĥaşmet
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Necātį
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Ĥamįd
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Cinānį
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ǾUlvį
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Āhį
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Fiġānį

95b

Sürūrį
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Biz ki yüz cānla o şāh-ı cihānuŋ ķulıyuz
Dimezüz ki fülān ibn-i fülānuŋ ķulıyuz
Çārşū-yı Ǿaşķa girmiş bir bölük rüsvālaruz
Āhlarla nālelerle Ǿālemi ārālaruz
Gitdi Ǿaķlum gibi [ol] rūĥ-ı revānum gelmez
Yine ĥaşr olmayıcaķ sįne[me] cānum gelmez
Cefā vü mihrüŋ ol fettān birin bilür birin bilmez
Ġam u şāduŋ dil-i nālān birin bilür birin bilmez
N’ola ger yoġ-ısa mescidde bizüm raġbetümüz
Gele mey-ħāneye zāhid göresin ĥürmetümüz
Nice nūş itsün ŧolumuz her ķadeĥ peymānemüz
CürǾamuz yanında maĥv oldı yidi deryālaruz
Biz ki bu devr içre cām-ı dil-küşāya māliküz
Rindler serdārıyuz sırça sarāya māliküz
ŦaǾn[ı] ķo zāhid ki biz dįvāna gelmişlerdenüz
Cām-ı laǾl-i yār ile mestāne gelmişlerdenüz
Ħaylį yıllardur ser-i kūy-ı melāmet beklerüz
Leşker-i sulŧān-ı Ǿirfānuz velāyet beklerüz
Etdikde muĥālif dil-i Ǿuşşāķa o şehnāz
Dil oldu nevā-sāzį-i efġāna ser-āġāz
Yüzüŋ gülzārına sünbül śaçuŋ śaç kim niķāb olmaz
Çerāġ-ı meclis-efrūza žalām-ı şeb ĥicāb olmaz
O gūne bādeden olsun tehį sebūlarımuz
Ki minnet ile ola rįzįde āb-ı rūlarımuz
Kelāmum defter-i dilden sebaķ-ħˇān olmayan bilmez
Zebān-ı Manŧıķu’ŧ-Ŧayr’ı Süleymān olmayan bilmez
Śubĥa dek aġladuķ bu şeb ŧoġmadı māh-pāremüz
ŦāliǾimüz açılmadı düşkin imiş sitāremüz
Zāhidā içsen eger sen de bizüm şerbetimüz
Gül gibi žāhir olurdı saŋa keyfiyyetimüz
Sevdā-yı zülf-i yārla āvāre-ħāŧıruz
Gāhį ǾArab’da gāhį ǾAcem’de misāfirüz
Zülfünüŋ küfrine her kim Ǿahd ü peymān eylemez
Tā ebed kāfir ķalur sevdā-yı įmān eylemez
Mey-perestān-ı ĥaķāyıķ vermez ehl-i cāha ses
Sürme-i āvāze-i mestāndır ħavf-ı Ǿases

Tįrine sįne nişān itmek-[i]le nām çıķar
Şevķiyā dünyede biz nām u [ni]şānuŋ ķulıyuz
Ey Hüdāyį Ǿācebā ķandadur ol māh-liķā
Çıķdı gökler yüzine āh u fiġānum gelmez
Ĥabįb ile raķįb aĥvālini sormaŋ Meşāmį’den
O bir dįvānedür yārān birin bilür birin bilmez
Ħiźmetüŋde yanalı āteş-i şevķuŋla müdām
ŞemǾį’yüz çünki bizüm yanmaġ-[i]miş
ħiźmetümüz
Ey ǾUbeydį n’ola vaśf itseŋ miyānıyla lebin
Biz ħayāle ķādirüz rengįn edāya māliküz
Cān u dilden geçmişüz ŻaǾfį ŧarįķ-i Ǿaşķda
Biz erenler yoluna merdāne gelmişlerdenüz
Yatdılar Ferhād u Mecnūn mest-i cām-ı Ǿaşķ olup
Ey Fużūlį biz onlar yatdıķca śoĥbet beklerüz
Gözi yaşlu gider dā’im Necātį yolıŋa ķā’im
Bilür KaǾbe yolı menzillerinde dā’im āb olmaz
Ĥaķįķat anlamadı sūz-ı Ǿaşķımuz Ǿālem
Hevāya gitdi Ĥamįdā bu hāy u hūlarımuz
Cinānį nažmın erbābın taśavvuf fehm ider zįrā
ǾAyār-ı gevheri śarrāf-ı devrān olmayan bilmez
Gözümüŋ şįşeleri izi ķumından pür olup
Bizüm ol günlere Āhį ire mi sāǾatimüz
Meclisde bāde şevķine aŋup Fiġānį[yi]
Firķatde geçdi Ǿömri diyü acır aġlaruz
Ey Sürūrį ol śanemden Ǿahd ü peymān isteme
Kim perįdür ādem-ile Ǿahd [ü] peymān eylemez
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LāmiǾį

97a
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Ĥaşmet
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(Bursalı)

97b

Fiŧnat

97b

Yaĥyā (Ş.)

97b
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Ĥaşmet

98a

Emrį

98a

Vecdį

Fatma Çelik

Olmadıķça tā güsiste rişte-i medd-i nefes
Gevher-i maķśūdına ġavvāś olur mı dest-res
Tāb-ı cemāliŋ ile sįnede dāġ-ı heves
Encümen-i Ǿaşķıŋa oldu çerāġ-ı heves
Aķıdur cūy-ı sirişkini raķįb-i nā-kes
Kūyıŋa uġramasun dirseŋ eger başını kes
Mādām ola ol zülf-i siyehkār müşevveş
Eksük mi olur şāne ile dilde keş-ā-keş
Çıķarup cāmesini şevķ-ile püryān idi Ķays
İrmege menzil-i maķśūde şitābān idi Ķays
Duħān-ı āh-ı siyāh-ı derūn nefes-[be]-nefes
Sipihri itmede jengārgūn nefes-[be]-nefes
Yoķdur ey ķıble-i dil-i bį-kes
Senden özge göŋülde hįç heves
Göŋül [ru]būde-i ĥüsn-i Elest olup ķalmış
Miŝāl-i āyįne śūret-perest olup ķalmış
Ey benüm cān u cihānum ķaçma benden bir nefes
Ayru olmaķ cān revā mıdur bedenden bir nefes
Yatır medhūş ol āfet tāb-ı müjgānın şarāb almış
Gözünde ķalmamış sāmān-ı fitne düzd-i ħˇāb almış
O žālim dāġ-ı Ǿaşķı sįneye yaķmış yaķışdırmış
Çerāġ-ı ħāśa pertev verip yaķmış yaķışdırmış
Ĥużūr-ı yārda Ǿarż-ı recā ne müşkil imiş
Gedā murādını şāha edā ne müşkil imiş
Kenār-ı ħaŧŧdan ol āfet [ruħ]-ı pür-tāb göstermiş
Sehergāh-ı ĥüsünde mihr-i [ā]lem-tāb göstermiş
Ümmįd-i ħˇāb Ǿāşıķa olmaz ħayāl-[i]miş
Bį-çāre yāri düşde de görmek muĥāl-[i]miş
Reh-i firāķda Ǿuşşāķa reh-nümā yoġ-[i]miş
Ġarįbe hįç bu yerlerde āşnā yoġ-[i]miş

Cā[m]-ı serşār-ı hevānıŋ ħoşdur ammā neşvesi
Derd-i serdir çün ħumārı eyleme Rāġıb heves
Āh-ı derūnum eder Ǿālemi kül Ĥaşmetā
Āteş-i Ǿaşķıyla dil oldu ocaġ-ı heves
Kūyına girye ile vāśıl olursak ne Ǿaceb
Bāġa gelmez mi aķar śu ile Yaĥyā niçe ħas
Sāyebān itmiş idi üstine murġān perį
Fā’iżį mülk-i muĥabbetde Süleymān idi Ķays
Şu ruķye-ħˇān-ı ķalem ŧabǾa ne oķur üfürür
Mü’essir olmada Ŝābit füsūn nefes-[be]-nefes
Saŋa Śābir ħırāş-ı sįne-i dil
Nāħun-ı cevr-āşnāyān bes
Bį-vefālıķ eyleme Ǿömrüm gibi ey cevri çoķ
LāmiǾį bendeŋdurur gel ķaçma andan bir nefes
Ķumāş-ı rūy dest-i vaślıŋa ħˇāhān iken Rāġıb
Varıp çįn-i cebįniŋde metāǾ-ı pįç ü tāb almış
Çerāġ etdi beni Ĥaşmet velį āteşlere düşdüm
O žālim dāġ-ı Ǿaşķı sįneme yaķmış yaķışdırmış
Ħaŧıŋla Ǿārıż-ı gülgūnıŋı vaśf eyleyüp Fiŧnat
Bahāristān-ı maǾnāda gül-i şād-āb göstermiş
Dermān olursa senden olur ey ŧabįb-i cān
Yaĥyā-yı ħaste-ĥāl Ǿaceb bį-mecāl-[i]miş
Hele ben ārzū-yı śıĥĥat eylemem Ŧālib
Ya var imiş ġam-ı Ǿaşķıŋ devāsı [ya] yoġ-[i]miş

Şeh-i serįr-i melāĥat vefāyı neyler imiş
Güzel olup da terk-i cefāyı neyler imiş
Leblerüŋ ġonca yaŋaġuŋ gül-i ħandān olmış
Ĥüsnüŋ ey serv-i sehį tāze gülistān olmış
Göŋül esįr-i leb-i nūş-ħand olup ķalmış
Meges gibi ki giriftār-ı ķand olup ķalmış

Ĥasret-i laǾlüŋ-[i]le cān virür Emrį śanemā
Gözleri ķan aķıdur üstine ĥayrān olmış
Beni fütāde-i çāh-ı źeķan ider Vecdį
Nigeh ki mā’il-i ķadd-i bülend olup ķalmış
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Ĥaķķ TeǾālā ĥüsnüŋi bir tāze gülzār eylemiş
Śad-hezār bülbülleri o[l] gülşene zār eylemiş
Giryeden reh-güźe[r]-i yāri raķįb itmiş yaş
Ben de ižhār ideyim ħūn-ı sirişkim miş yaş
Ġamıŋla sįne-i śad-çāk-i Ǿāşıķ ten nefes ķalmış
İdüp pervāz gūyā murġı bir ħālį nefes ķalmış
Gülsitān-ı dehre geldük reng yoķ bū ķalmamış
Sāye-endāz-ı kerem bir naħl-i dil-cū ķalmamış
Edrine şehrine geldük hāy yoķ hū ķalmamış
Gice şorbāsı çıķar bir bellü ķapu ķalmamış
Ġam[um] şerĥ itmeg-[i]çün ger uzadursa zebān āteş
Anuŋ taķrįr-i sūzından ŧolar her dü-cihān āteş
Elif ķāmetlü dildāruŋ yüzinde zülfi cįm olmış
Beġāyet serv-ķadd ancaķ anuŋçün aġız mįm olmış
Bezm-i bālāda göŋlüm bir ħoş belāya düşmiş
Kim cām-ı Ǿaşķuŋ-ile źevķ u safāya düşmiş
Dāġ-ı Ǿaşķıŋ sįne-i āzāde bį-bā-kāne baś
Sikke-i sulŧān-ı ĥüsnüŋdür meded şāhāne baś
Ħāl-i ruħsārıyla dāġ-ı Ǿaşķı levĥ-i cāna baś
ǾAnberįn mūm ile mühr[i] nāme-i kitmāna baś
Bulmayan silk-i nižāmıŋ ķılar ižhār-ı ħulūś
Ķatre-i eşkiŋ eder lü’lü-i şehvār-ı ħulūś
İcrā-yı füsūn çeşm-i siyehfāmına maħśūś
İǾcāz-ı Mesįĥā leb-i gülfāmına maħśūś
Güzellik olduġına saŋa maħtaśś
Şehā ebruŋ-ile çeşmüŋ yiter naś
Seyl-i sirişk-i ħūnįn ĥumret-nümā-yı Ǿārıż
K’olur şarāb-ı gül-reng gül-[g]ūnesā-yı Ǿārıż
Oldu śürāĥį sāġar ile gül-bün-i neşāŧ
Şāyeste dense bezmimize gülşen-i neşāŧ
Ĥācınuŋ maķśūdı KaǾbe baŋa rūyuŋdur ġaraż
Fikr[i] cennet zāhidüŋ Ǿuşşāķa kūyuŋdur ġaraż
Rencūr-ı Ǿaşķa ķayd-ı müdāvā da bir maraż
Cān-ı Ǿalįle nāz-ı eŧibbā da bir maraż

Aġlamış żırlamış o şūħa raķįb ey Raĥmį
Ben de ižhār ideyim ħūn-ı sirişkim miş yaş
Ceyş-i ġamdan ķanda ķılsun ilticā ehl-i niyāz
ĶalǾa-i himmetde Nābį burc [u] bārū ķalmamış
Şimdi ķanġı izbeye itsün Hevāyį ilticā
Hep yıķılmış köhne-i dükkān yapu ķalmamış
Eger ġammāz olmasa Mesįĥį āhınuŋ dūdı
Ķalurdı sįneŋ içinde ebed şöyle nihān āteş
Biçdi ķabā-yı medĥį Ġınārį? bir nigāra
Kim aŋa māhdur lįk ħurşįd sāye düşmiş
Çıķmasın nāmıŋ felekde Rāġıb ol meh-rū ile
Mühr-i mihr-i dil-güźārı nāme-i kitmāne baś
Ħātem-āsā nāmverlik cilvegerse dilde ger
Ĥaşmet āb-rįz-i seħāyı ķāleb-i iĥsāna baś

Fiŧnat Cem-i devrāndır alan destine śanma
Keyfiyyet-i śahbā-yı Cem’iŋ cāmına maħśūś
Hemān dünyāda bį-nām ü nişān ol
Budur Ǿālemde Yaĥyā saŋa maħlaś
Ħaŧŧıŋ görünce Ĥaşmet gerdāna etdi raġbet
Şarķa sefer göründü oldu cüdā-yı Ǿārıż
Ġoncayı vaśf eylese Yaĥyā dehānuŋdur murād
Sünbül-i ħoş-būyı medĥ eylerse būyuŋdur ġaraż
Zāhid seherden iŋliyerek geldi meclise
Eksük midür [yā] Ŝābit nā-şāda bir maraż
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8

Ĥaşmet

Fatma Çelik

Verdi ħurūş-ı giryeyi Ǿuşşāķ-ı zāra ħaŧŧ
Döndü seĥāb-ı ķaŧre-niŝār-ı bahāra ħaŧŧ
Yaķmayınca özünü āteş-i pür-zūr-ı şemǾ
Olamaz merdümek-i dįde-i şeb nūr-ı şemǾ
Rūy-ı dil-ber āl kāġaz Ǿanberįn mū anda ħaŧŧ
Sāyesi müjġānınuŋ iǾrābdur beŋler nuķaŧ
Gerdūn iderse niyyet-i terk-i cefā ġalaŧ
Bed-ħˇāhdan śudūr-ı vefā muŧlaķā ġalaŧ
Etse o şūħ ħande-i şįrįn-i iĥtižāž
Olu[r] küşāde-rū gül-i rengįn-i iĥtižāž
Āteş-i Ǿaşķımı teskįn idemez baĥr-i muĥįŧ
Mācerāmız bizüm ey dil daħi çoķ [śu] götürür
Yār nerm olduķca geldi sįne-i efġāna ĥažž
Merhem olduķca mülāyim andan eyler yāre ĥažž
Sevmem ol şaħśı ki yār olmaya andan maĥžūž
Bülbül olmaz gül içün bād-ı ħazāndan maĥžūž
Būs-ı leb-i dildāra bulundu yine māniǾ
Bį-ġā’ile nūş-ı meye yār olmadı ŧāliǾ
Çeşm-i baśįret olsa nažar-efgen-i ferāġ
Şeh-rāh-ı ķurba nāžır olur revzen-i ferāġ
Od yanar başumda çeşmümden aķar her-bār demǾ
Şām-ı ġamda meclis-i derde vücūdum oldı şemǾ
Dest-şūy-ı Ǿayş olup mey-ħāneden çekdim ayaġ
Eyledim būs-ı leb-i sāķį [vü] dil-berden ferāġ
ǾĀşıķānıŋ kimi dil-ħaste kim pür-sūz-ı dāġ
Görmedim dārü’ş-şifā-yı Ǿaşķda bir ferdi śaġ

Ĥaşmet śafā-yı gülşene yoķ iǾtibārımız
Döndürdü rūy-ı āli gül-i nev-bahāra ħaŧŧ
Yazılurdı ħāŧır-ı mecrūĥ-ı Yaĥyā dostum
Kātib-i vaśfuŋ ideydi üstüħˇānundan nuķaŧ
Nābį baķılsa çeşm-i ĥaķįķatle Ǿāleme
Taķdįr-ile müśālaĥadan māǾadā ġalaŧ
Ĥažžım śafā-yı ħāŧır-ı aĥbābdır benim
Ĥaşmet yanımda böyledir āyįn-i iĥtižāž
Miĥnet-i derd [ü] belā hep ĥažž-ı rūĥānį olur
Çekdügüm ālāmdan Yaĥyā gelürse yāre ĥažž
Var mı bir serv-i sehį gelmeye āġūşa Emįn
Ķaşı bir tįr ki olmaya kemāndan maĥžūž
Źevķe baķalım sįne-be-sįne o perįyle
Ĥaşmet olamam bį-hūde nežžāreye ķāniǾ
Cāna sulŧān-ı muĥabbet eyledi Yaĥyā hücūm
ĶalǾa-i ārām [u] ĥıśn-ı śabrı itdi ķalǾ [u] ķamǾ
Bende yoķ benden ħaber kim cüst ü cū eyler beni
V[ā]dį-i ħayretde Rāġıb şöyle oldum güm-sürāġ
Girmeyigör dergeh-i pįr-i muġāna Ĥaşmet
BaǾdezįn mey-ħāne-i ümmįdden çekdik ayaġ

Göster[ir]se bize mir’āt-ı felek sūy-ı luŧf
Görünür āyįne-i dįdemize rūy-ı luŧf

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Ĥaşmet

Gazel/1

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Beyt-i Ĥaşmet

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Yaĥyā

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Nābį

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Ĥaşmet

Gazel/1

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Beyit

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Yaĥyā

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Emįn

Gazel/5

--. / .--. / .--. / .--

Nažįre Li-Cenāb-ı
Śāĥib-Ruhāvį

Gazel/1

--. / -.-. / .--. / -.-

Beyt-i Ĥaşmet

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Yaĥyā

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Rāġıb
Paşa

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Ĥaşmet

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Nažįre LiÜstādine’lMaħdūmü’lMuǾažžam Ĥażreti Ĥamįd Efendi
Sellemehullāhü
Taālā

Gazel/1

100a’da mecmuadan farklı bir hatla derkenar olarak;
“ Ķız ķoçudan baķıyor
Elma ŧurunc atıyor
Elinde divid ķalem
Derde dermān yazıyor ” şeklinde bir mani kayıtlıdır.
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102a
102a
102a

Yaĥyā (Ş.)
Raĥmį
(Bursalı)
Rāġıb
Paşa

102b

Yaĥyā (Ş.)

102b

Ĥaşmet

102b

Ĥamįd

102b

Yaĥyā (Ş.)

103a
103a

Ŧālib
(Bursalı)
Ŧālib
(Bursalı)

103a

Ĥaşmet

103a9

Ŧālib
(Bursalı)

103b

Ĥaşmet

103b

Yaĥyā (Ş.)

103b

Kāžım

103b

ŦabǾį
MaǾaNaǾtį

104a

Yaĥyā (Ş.)

104a

Ŝābit
(Bosnalı)

9
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Ħalķa ħalķa zülfi dām [u] iki ħāli iki zāġ
Murġ-ı dil śayd itmege beŋ gösterüp ķurmış duzāġ
Tįġ-i çeşmüŋde kimüŋ k’ola cilā-yı mā-zāġ
İstemez ġayrı o şemşįr-i bihįn-sįmā zāġ
Mest olup etmiş girįbānın küşāde tā-be-nāf
Vaķtidir ol māh ile isterseŋ olmaķ sįne-śāf
Penāh olursa n’ola mihr ü māha sāye-i Ǿaşķ
Bülend mertebedür mihriŋ-ile pāye-i Ǿaşķ
Ħaŧŧ-ı Ǿiźār u tāb-ı ŧarāvet ħalef selef
Leyl ü nehār [u] vuślat u firķat ħalef selef
Būs-ı ruħuyla eyler isek ārzū-yı luŧf
Görmez miyüz ya māhdan āyā ki rūy-ı luŧf
ǾĀrıż-ı zįbāŋa virmiş ħaŧŧ-ı müşgįnüŋ şeref
ǾĀşıķ-ı miskįnüŋ ārāmı oldı ber-ŧaraf
Dilleri ħandān ider ġulġul-ı mįnā-yı Ǿaşķ
Ġonca-i ŧabǾı açar bülbül-i gūyā-yı Ǿaşķ
Tįre diller pür-kederdir olduġumdan sįne-śāf
İstemezler olduġun bed-peykerān āyįne śāf
Şerĥadārān-ı ġamıŋ sįne-i Ǿüryānına baķ
Vech-i meşrūĥ ile ser-defter-i hicrānına baķ
Ne ħoşdur źevķ-yāb-ı çāşnį-i Ǿaşķ-ı pāķ olmaķ
Ne Ǿālemdir hele bir kerre görsek derdnāk olmaķ
Nūş-ı sāġar edemem būs [u] kenār olmayıcaķ
Zevraķa el mi irer yemde kenār olmayıcaķ
Bir dil-rübāya düşdi göŋül mübtelāsı çoķ
ǾAşķuŋ śafāsı yoķ degül ammā cefāsı çoķ
Meger bendinde dildāruŋ idüp endįşe-i terķįķ
Miyān-ı yāri āġūş-ı ħayāle eyledüm taŧbįķ
Bu bāzārgāh-ı vuślatda metāǾ-ı vaśl-ı cānān yoķ
Tesellį-i dil-i Ǿuşşāķı ķābil yār u yārān yoķ
Āh-ı şerernāk ider bādeye pūyān-ı Ǿaşķ
Hep şerer-i āhdur rįg-i beyābān-ı Ǿaşķ
Žann itme gülde jāle-i terdür varaķ varaķ
Çalındı ġoncayı göbegünden çıķar Ǿaraķ

Meclis olmaz kim o şāh içün yanup yaķılmaya
İltifāt idüp n’ola Yaĥyā’yı eylerse çerāġ
Çeşm-i cānāna ki bį-tāb ü tüvāndur Raĥmį
İstemez ġayrı o şemşįr-i bihįn-sįmā zāġ
Ħulf-i vaǾd eylerse eyler bį-vefāsından žuhūr
Yoħsa olmaz neźr-i naķd-i cāna Rāġıb’dan ħilāf
Püşt-i lebinde ħaŧŧı bedįd oldu Ĥaşmetā
Vaķt-i ħumār u laĥža-i Ǿişret ħalef selef
Biŋ ġonca-i ümįd Ĥamįd açsa rūzgār
Gelmez meşāmm-ı ħˇāhiş-i dānāya būy-ı luŧf
Gūşvār itmezse dürr-i nažmuŋı Yaĥyā o şāh
Ķadr [ü] ķıymet bulmaya Ǿālemde mānend-i ħazef
Sįne-śāf olma ħulūś-ı ħaśma etme iǾtimād
Ŧālibā gerd-i ġarażdan olmaz āb-ı kįne śāf
Ĥaşmetā girye-i hicrāna nažar-endāz ol
ǾĀlem-i Ǿaşķımızın lücce-i Ǿummānına baķ
Ġarįbe mįzbāŋlıķ etmeyen münǾimleriŋ Ŧālib
Meger yādına gelmez mįhmān-ı zįr-i ħāk olmaķ
Zülf-i siyāh-ı yārda var śad-hezār çįn
El çek ŧolaşmadan aŋa Yaĥyā ħatāsı çoķ
Siyeh-i mevc-i fiġānum şuǾle-sūz olduġın Kāžım
Şikest āvāz [u] reng-i ĥüsn-i cānān eyledi taĥķįķ
Yarandırdım semend-i ŦabǾį iśŧabl-ı riyāżetde
Velākin NaǾtiyā bir merd-i meydān-ı süħandān
yoķ
Ŝābit hezāra gül yine meydān ider gibi
Her ķıŧǾa gül-büni degenek dökdi bir ķucaķ

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Yaĥyā

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Raĥmį

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Rāġıb
Paşa

Gazel/1

.-.- / ..-- / .-.- / ..-

Beyt-i Yaĥyā

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Ĥaşmet

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Ĥamįd

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Yaĥyā

Gazel/1

-..- / -.- / -..- / -.-

Beyt-i Ŧālib

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Ŧālib

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Ĥaşmet

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i Ŧālib

Gazel/1

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Beyt-i Ĥaşmet

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Yaĥyā

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i Kāžım

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i ŦabǾį
MaǾa-NaǾtį

Gazel/1

-..- / -.- / -..- / -.-

Beyt-i Yaĥyā

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Ŝābit

103a’da mecmuadan farklı, bozuk bir hatla yazılmış der-kenar;
“Zülfünüŋ tārı şuǾāı bāśıramdır şānesi
Ol hümāy-ı ġamzeniŋ cismim saǾādet ħānesi” beyti kayıtlıdır.
TURUK
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Ħūn-ı dil nūş ederiz bezm-i şarāb olmayıcaķ
Yıķarız mülk-i dili mest-i ħarāb olmayıcaķ
Seyr-i gülşende ne ĥāśıl bile yār olmayıcaķ
Şāh-ı gülden ne biter tāze bahār olmayıcaķ
Mest-i lāyaǾķıl ider ādemi cām-ı Cem-i Ǿaşķ
Geçürür iki cihānda kişiyi Ǿālem-i Ǿaşķ
Ħūrşįd-i cihān-tāb-ı gümānum seherüm yoķ
Ser-tābe-ķadem ħayr-ı duǾāyam eŝerüm yoķ
Olur ruħsāruŋa gün laǾlüŋe gül-berg-i ter Ǿāşıķ
Saŋa eksük degül gökden iner yirden çıķar Ǿāşıķ
Şu gelen nāzla ol serv-i ħırāmān ancaķ
Şu gelen şįve ile ol gül-i ħandān ancaķ
Ten esāsın yıķdı ķıldı cān evin [ā]bād Ǿaşķ
Dilde seng-i hecrle śaldı aġır bünyād Ǿaşķ
Bezmimüzde yine bir maĥbūb-ı raǾnāmuz mı yoķ
ǾAşķla nūş itmege cām-ı muśaffāmuz mı yoķ

Sālik[ā] her süħan ārāyiş-i taĥsįn olmaz
Dilde her nükte[si] bir faśl-ı ħiŧāb olmayıcaķ
Bāķiyā şāhid-i maķśūd olur çehre-nümā
Śāf [u] pāk āyįne-i dilde ġubār olmayıcaķ

Necātį

105a

Faķįrį

105b

Lā-Edrį

105b

Revānį

105b

Rāġıb
Paşa

105b

Ĥaşmet

106a

Lā-Edrį

106a

Fiŧnat

106a

Ŧālib
(Bursalı)

106a

Yaĥyā (Ş.)

106b

Nā’ilį

104a

Sālik

104a

Bāķį

104b

Yaĥyā
(Taşlıcalı)

104b

Şehrį

104b

Fużūlį

104b

Ĥayretį

105a

Necātį

105a

Kerįmį

105a

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Sālik

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Bāķį

Gazel/1

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Beyt-i Yaĥyā

Gazel/5

--. / .--. / .--. / .--

Ġazel-i Şehrį

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i Fużūlį

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Ĥayretį

Gazel/1

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Beyt-i Necātį

Ey Kerįmį şimdi meclisde nemüz eksük bizüm
Bir beli ince güzel maĥbūb-ı raǾnāmuz mı yoķ

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Kerįmį

Gül muśĥafın śabā yili açdı varaķ varaķ
ǾAşķ āyetini bülbül oķudı sebaķ sebaķ

Vaśf-ı ruħuŋla yazmaġa şiǾrin Necātį’nüŋ
Kāġıd ŧutar elünde çiçekler ŧabaķ ŧabaķ

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Gözden geçürdi muśĥaf-ı ĥüsnüŋ varaķ varaķ
Nūr āyetini ŧıfl-ı dil oķur sebaķ sebaķ

Śora śora çü KaǾbe’yi bulurlar ey nigār
Bulur Faķįrį KaǾbe-i kūyuŋ ķonaķ ķonaķ

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Gazel/1

.--- / .--- / .--

Beyit

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Revānį

Gazel/5

--. / .--. / .--. / .--

Ġazel-i Rāġıb
Paşa

Gazel/5

--. / .--. / .--. / .--

Ġazel-i Ĥaşmet

Gazel/1

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Beyit

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Fiŧnat

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Ŧālib

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Yaĥyā

Gazel/1

.-.- / ..-- / .-.- / ..-

Beyt-i Nā’ilį

Zamān-ı ĥüsnüni śarf iden aylaķ
Olur şehbāz iken śoŋ demde çaylaķ
Lāleveş alma ele sāġarı yār olmayıcaķ
Ķılma śoĥbet hevesin tāze bahār olmayıcaķ
Āvāre dili zülf-i siyehfāma düşürdük
Ol murġ-ı żaǾįfi yine bir dāma düşürdük
Her meclisiŋ aĥbābını hem-dem mi śanırsıŋ
Her gördügümüz bāde-keşi Cem mi śanırsıŋ
Baķ ķad-i mevzūna seyr it zįnetin gįsūlaruŋ
Görmedüŋse naħl-i gülde bitdigin şeb-būlaruŋ
Bilmedik źevķ-i viśāliŋ çekmeyince firķatiŋ
Olmayınca ħaste ķadrin bilmez ādem śıĥĥatiŋ
Yaķarım āhım ile saķfını beytü’l-ĥazeniŋ
Çekemem ĥasretin ol Yūsuf-ı gül-pįreheniŋ
Ādem śayılmaz oldı ķapuŋda gedālaruŋ
Yoķ mı ĥisābı pādişehüm mübtelālaruŋ
Raķįbe itdi eŝer infiǾāli āhumuzuŋ
Teġāfülün gör o şūħ-ı ġalaŧ-nigāhumuzuŋ

Şehrįdür iden ġamze-i bį-dāduŋı tekfįr
Zinhār bu sözden ħaberüm yoķ ħaberüm yoķ
Ne pervāne döyer bir şuǾleye ne şemǾ bir āha
Fużūlį śanma kim Ǿālemde beŋzer saŋa bir Ǿāşıķ
Görüp āteşte beni nāzla dildār didi
Ĥayretį yine bugün vālih ü ĥayrān ancaķ

Yār göŋlümde Revānį ķomadı śabr u ķarār
ǾĀşıķ olan nic’ider śabr u ķarār olmayıcaķ
Ħaŧŧ gelsin olur mįve-i vuślat diyü erzān
Rāġıb dili olmaz ŧamaǾ-ı ħāma düşürdük
Diŋle sözümü Ĥaşmet’i şāyān-ı viśāl et
Ben eyledigüm pendi saŋa kem mi śanırsıŋ
Sürmeden Fiŧnat bu vādįye kümeyt-i ħāmeyi
Ĥażret-i Maħdūm’a peyrevlik mi bilmem niyyetiŋ
Ŧālibā demler ola bezm-i cihānda ede devr
Gül gibi elden ele cām-ı şarāb-ı süħanıŋ
Yaĥyā’dan özge ġayrıya tek eyleme vefā
Ķābildür ol ne deŋlü olursa cefālaruŋ

Cezerį-zāde
Ķāśım Paşa’nın
gazeline nazįredir.
Cezerį-zāde
Ķāśım Paşa’nın
gazeline nazįredir.
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106b

ǾĀrif

106b

Nābį

106b

Neşāŧį

107a10

Ŧālib
(Bursalı)

107a

Ķadrį

107a

Ǿİzzet

107a

Neylį

107b

Neylį

107b

Miŝālį

107b

ǾAbdį

107b

Kāmį

108a

Kāmį

108a

Necįb

108a

Sālik

108a

ǾUlvį

108b

Sālik

108b

Emįn

108b

Vehbį
(Seyyid)

10
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Dildāra göŋül kendiŋi hem-rāz edemezsiŋ
Bį-çāresin ol rütbeyi iĥrāz edemezsiŋ
Çoķ görmişüz zevālini ġaddār olanlaruŋ
Hengām-ı fırśat[ın]da dil-āzār olanlaruŋ
Biŋ pāre eylese [dili] şemşįr-i firķatüŋ
Her pāresünde yine muķarrer muĥabbetüŋ
Dilleri ħandan ider ġulġul-ı mįnā-yı Ǿaşķ
Ġonca-i ŧabǾı açar bülbül-i gūyā-yı Ǿaşķ
Çıķarduŋ başa cānā bāliş-i rūzgāra yüz virdüŋ
Ķoparduŋ fitneler yir yir ħaŧ-ı jengāra yüz virdüŋ
Olduķda tār-ı kākül-i cānān bölük bölük
Śabr u sükūnum oldu perįşān bölük bölük
Kim var ġamıŋla āh-ı [he]zār etmedik seniŋ
Pāyiŋe naķd-i eşki niŝār etmedik seniŋ
Yoķ sūdı kesb ü vāye-i Ǿirfān edenleriŋ
Hep āteş oldu māyesi ħüsrān edenleriŋ
Cāme-i surħ [u] kebūd içre nihāŋdur ħançerüŋ
Śan şafaķ üzre hilāl-i āsmāndur ħançerüŋ
Yāri nerm eyledüm tāze civānum diyerek
Geldi śaĥn-ı dile ey serv-i cihānum diyerek
Tamām mevsimidir naħl-i ser-keşįdesiniŋ
Henüz teşnesiyiz mįve-i resįdesiniŋ
Āb içre keştįsi vār yine gird-āblarıŋ
Daħi çoķ śu götürür giryesi dolāblarıŋ
Miŝāl-i āyįne mihr ile rū-be-rū gördük
Hezār vech-ile ol māhı ħūb-rū gördük
Ey dil heves-i kūy-ı dil-ārāya mı düşdüŋ
Ey mū[r]çe-i şevķ ser-i pāyā mı düşdüŋ
Bizi firķat şebinde ķomaduŋ ey meh-liķā geldüŋ
Śafā virdüŋ göŋül mir’ātına şāhum śafā geldüŋ
Ey murġ-ı āh bāl ü periŋ yoķ mudur seniŋ
Ey nāvek-i derūn eŝeriŋ yoķ mudur seniŋ
Ġonca-i tāze-i gülzār-ı leŧāfet dehenüŋ
Sįb-i ħoş-būydur ol gülşen-i ĥüsnüŋ źeķanuŋ
Maĥbūbda ħayāl gibi ince bel gerek
Şeh-beyt-i ĥüsne mıśraǾ-ı [ŝānį] güzel gerek

Mir’āt-ı ruħuŋ olmaz ise ǾĀrif’e der-pįş
Ol ŧūŧį-i ħoş-gūy[ı] süħan-sāz edemezsiŋ
Virsün Ħudā hevāya ġubār-ı vücūdunı
Nābį derūn-ı ehl-i dile bār olanlaruŋ
Yetmez [mi] źevķ-i Ǿaşķ Neşāŧį-i zārıŋa
N’eyler göŋülde daġdaġa-i fikr-i vuślatuŋ
Elüŋ gögsiŋe ķo inśāfa gel kim Ķadrį-i žāra
Aŋa bir dest-būsuŋ virmedüŋ aġyāra yüz virdüŋ
Sen Ǿİzzetā muķįm-i der-i ħānesin daħi
Seyr etmede ĥiśārda yārān bölük bölük
Çeşm-i firāķ-ı dįde-i Neylį girye mi var
Sevdā-yı kākülüŋ şeb-i tār etmedik seniŋ
Ŧatlu dillerle Miŝālį’nüŋ giripdür göŋlüne
Gūyiyā bir dil-ber-i şįrįn-zebāndur ħançerüŋ
Eylerüm ĥāl-i dil-i zārımı bir gün taśrįĥ
ǾAbdiyā ol yine ey Ǿişve-zebānum diyerek
ǾAceb midir ġazel-i ābdār-ı Kāmį’den
Olursa āb-zede-i kāġıdı cerįdesiniŋ
Niyāz-nāmemizi Ǿarża bulmadıķ ruħśat
Ser-i rehinde Necįbā Ǿaceb ġulū gördük
Sįr-āb-ı zülāl-i süħan et Ħıżr-ı ħayāli
Sālik ne bu ħayret çeh-i ħülyāya mı düşdüŋ
Meger kim cezbe-i Ǿaşķum idüpdür göŋlüŋe te’sįr
Unutmışduŋ dil-i ǾUlvį’yi sulŧānum aŋa geldüŋ
Ġabġabından n’ola isterse Emįn şeftālū
Nāmı var tāze ķızıl elmāda bu sįb-źeķanuŋ
DaǾvā-yı şāǾiriyyeti iŝbāta Vehbiyā
Dil-keş edā bu gūne müsellem ġazel gerek

Gazel/5

--. / .--. / .--. / .--

Ġazel-i ǾĀrif

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Nābį

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Neşāŧį

Gazel/1

-..- / -.- / -..- / -.-

Beyt-i Ŧālib

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i Ķadrį

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Ǿİzzet

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Neylį

Gazel/1

-..- / -.- / -..- / -.-

Beyt-i Neylį

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Miŝālį

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i ǾAbdį

Gazel/5

.-.- / ..-- / .-.- / ..-

Ġazel-i Kāmį

Gazel/1

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Beyt-i Kāmį

Gazel/5

.-.- / ..-- / .-.- / ..-

Ġazel-i Necįb

Gazel/5

--. / .--. / .--. / .--

Ġazel-i Sālik

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i ǾUlvį

Gazel/1

--. / -.-. / .--. / -.-

Beyt-i Sālik

Gazel/4

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Emįn

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Vehbį

107a’daki bu beyit, 103a’da yer alan beyit ile aynıdır.
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Nābį
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Bāķį

109a

Źātį

109a

Bāķį

109a

Ĥaydarį

109b

Lā-Edrį

109b

ǾUbeydį

109b

Helākį

109b

Recā’į

109b

Ħayālį

110a

Bāķį

110a

ǾAzmį

110a

Ĥayretį

110a

ǾAzįzį

110b

Sūzį
Çelebi

110b

İsĥāķ
(Çelebi)

Fatma Çelik

Revāc-ı mihri şikest etdi sįne-i śāfıŋ
ǾAmūd-ı śubĥa ħalel verdi sāķ-ı şeffāfıŋ
Çeşmüŋ gibi mest olmaġ-[i]çün cāma mı düşdüŋ
ǾAksüŋ gibi cām-ı mey-i gülfāma mı düşdüŋ
Ayaġuŋ ŧopraġın özler [bulur]ken gökde her kevkeb
İşigüŋ cānibin gözler [ze]hį Ǿālį-nažar kevkeb
Sen beni bįgāne śanma āşnāŋum ben senüŋ
Bende-i muħliś muĥibb-i bį-riyāŋum ben senüŋ
Bir iki gün çekelüm cevr ü cefāsın ķadeĥüŋ
Sürevüz bir dem ola źevķ ü śafāsın ķadeĥüŋ
Düşelden Ǿāleme bir şemme būy-ı zülf-i pür-çįniŋ
Derūnı lāleveş pür-ħūn olupdur nāfe-i Çįn’iŋ
Miĥnet deminde yār gerek
Ġuśśa vaķtinde ġam-güsār gerek
Derdüŋ ne behey Ǿāşıķ bį-çāre neden olduŋ
Bir yirde ķarāruŋ yoķ āvāre neden olduŋ
Egleyen göŋlümi gerçi mey ü cām olsa gerek
Dostum nuķl-i lebüŋsüz o ĥarām olsa gerek
Śundı cām-ı cefāmı çünki felek
Ne belā-pįşe ey göŋül el çek
Tįr-i cefālar eyledi baġrum delik delik
Ġam oķlarıyla ŧopŧolu[yam] nitekim belik
Ġoncalar içre nihān eyleme gül-berg-i terüŋ
YaǾni seyr eyleyelüm sįneŋi çöz tügmelerüŋ
Yir yir belürmiş ol ħat-ı reyĥān bölük bölük
Śaf śaf yazılmış āyet-i Ķur’ān bölük bölük
ǾĀşıķ bilür demin cigeri ħūn olanlaruŋ
Ferhād’a śor śafāsını Mecnūn olanlaruŋ
Cihānda vuślat-ı yār ile şādān olmaduŋ gitdüŋ
Dilā Ǿömrüŋ ġam-ile geçdi ħandān olmaduŋ gitdüŋ

Ey ġam yine mi ħāŧır-ı Nābį’de de bulduŋ
Kāfir yine sen kişver-i İslāma mı düşdüŋ
Ben gedāyı pādişāh-ı Ǿālem eylerdüŋ begüm
Ger diseŋ bir kerre Źātį pādişāŋum ben senüŋ
Bāķiyā dün gice meclisde gül-efşānlar-[i]le
Māh-tāb itmiş-[i]dük bezm[e] żiyāsın ķadeĥüŋ
Śafā-yı ħāŧır isterseŋ nažar ķıl rūy-ı cānāna
Dilerseŋ rūşen ola Ĥaydarį çeşm-i cihān-bįniŋ
Pāmāl-i muĥannetsin yoķdur başuŋa çāre
Çaķ böyle ǾUbeydį sen bį-çāre neden olduŋ
Ten-i mecrūĥ-ı Helākį’ye ki dāġ urdı ġamuŋ
Şöhret-i sikke-i şāhıyla benām olsa gerek
Cām-ı laǾlini saŋa emdürmez
Yoķ yire çekme ey Recā’į emek

ǾAzmį diyār-ı vaśluŋa Ǿazm itse cā-be-cā
Baġlar yolını Ǿasker-i hicrāŋ bölük bölük
Bir serv-i ħoş-ħırāma aķar göŋli śu gibi
Ey Ĥayretį ŧabįǾatı mevzūn olanlaruŋ
ǾAzįzį ejder-i ġamdan ħalāś idüp dil ü cānı
Ŧılısım-ı vuślata yārüŋ nigehbān olmaduŋ gitdüŋ

Ħazāndur çün śoŋı bu nev-bahāruŋ
Demin sür lāleveş bu sebzezāruŋ

Gazel/1

.-.- / ..-- / .-.- / ..-

Beyt-i Nedįm

Gazel/5

--. / .--. / .--. / .--

Ġazel-i Nābį

Gazel/1

.--- / .--- / .--- / .---

Beyt-i Bāķį

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Źātį

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Bāķį

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i Ĥaydarį

Gazel/1

..-- / .-.- / ..-

Beyit

Gazel/5

--. / .--- / --. / .---

Ġazel-i ǾUbeydį

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Helākį

Gazel/5

..-- / .-.- / ..-

Ġazel-i Recā’į

Gazel/1

--. / -.-. / .--. / -.-

Beyt-i Ħayālį

Gazel/1

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Beyt-i Bāķį

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i ǾAzmį

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Ĥayretį

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i ǾAzįzį

.--- / .--- / .--

Beyt-i Sūzį Çelebi

Mesnevi/1

Yüzüŋ gülden lebüŋ mülden boyuŋ berg-i semenden
yig
Cihān bāġında kim vardur gel inśāf [eyle] senden yig

Güzel sevmek ŧutalum Ǿayb imiş incinmesin İsĥāķ
Ne deŋlüyse se[ven] olur münevver sevmeyenden
yig

Gazel/5

Gāzavātnāme

www. turukdergisi.com

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i İsĥāķ

TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2018, Yıl 6, Sayı: 12
Issn: 2147-8872

- 547 -

Fatma Çelik
110b

Ǿİşretį

110b

Ĥasan
(Çelebi)

111a

Lā-Edrį

111a
111a

Yaĥyā
(Taşlıcalı)
CaǾfer
(Çelebi)

111a

ǾAmrį

111b

Ħüdāyį

111b

Fevrį

111b

Emrį

111b

Ĥāfıž

112a
112a

Rāġıb
Paşa
Rāġıb
Paşa

112a

Ĥaşmet

112a

Ĥamįd

112b

Yaĥyā (Ş.)

112b

Yaĥyā (Ş.)

112b11

11

Vāķıf

www.turukdergisi.com
Ey şāh-ı ser-firāz nažįrüŋ mi var senüŋ
Ya ben ķuluŋdan özge esįrüŋ mi var senüŋ

Yārüŋ maĥallesinden ıraġ olma Ǿİşretį
İki cihānda bir daħi yirüŋ mi var senüŋ
Kimse hem-pā olmadı hergiz semend-i ŧabǾuŋa
Mülk-i nažmuŋ yügrügisin ey Ĥasan meydān
senüŋ

Gazel/5

--. / -.-. / .--. / -.-

Ġazel-i Ǿİşretį

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Ĥasan

Gazel/1

.--- / .--- / .--- / .---

Beyit

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Nažįre-i Yaĥyā
Beg

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i CaǾfer

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Nesįmį’nin
gazeline nazįredir.

Muhammes/1

.-.- / ..-- / .-.- / ..-

Beyt-i Ħüdāyį

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Fevrį

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Emrį

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Ĥāfıž

Gazel/1

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Beyt-i Rāġıb Paşa

Rāġıb olma gūr-dilveş bį-sezā-yı dest ü pā
Olma muħtāc-ı Ǿaŧā sen reh-neverd-i kāmil ol

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

İktisāb-ı śafvet et bir kāmil-i rūşen-dil ol
Mihr-i Ǿālem gibi pertev-baħş-ı vālā-menzil ol

Keff-i yed et ķābiliyyetden derūnı Ĥaşmetā
Dest-res olmaķ dilerseŋ devlete nā-ķābil ol

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Eyle tekmįl-i fünūn-ı Ǿaşķ ferd-i kāmil ol
Vaśl [u] hecri luŧf u mihri bir görüp deryā-dil ol
Sįne bir vįrānedür genc-i nihānįdür göŋül
Gevher-i Ǿaşķ isteyen gelsün ki kānįdür göŋül
Bezm-i Ǿaşķa nitekim pervāne geldüŋ ey göŋül
Yan yaķıl ol şemǾ-i ĥüsne yana geldüŋ ey göŋül
Bezme sāķį bir gül [alup] gelse de māniǾ degül
Sāġar olsun da bize cām olsa da māniǾ degül

Şūhį-i eşǾāra saǾy it siĥr eyle [ey] Ĥamįd
Reşk-sāz-ı çeşm-i dil-ber ġıbŧa-rįzi Bābil ol

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Ĥamįd

Gazel/1

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Beyt-i Yaĥyā

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Yaĥyā

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Vāķıf

Dāmen-i iĥsānuŋı muĥkem ŧutupdur cān senüŋ
Ey boyı serv ü çenārum el benüm dāmān senüŋ
Ölümli ħastesi olduŋ göŋül sen çeşm-i İlyās’uŋ
ǾAcebdür cemǾ olup bir gün senüŋ ŧutmazsa il yāsuŋ
Śubĥ-ı śādıķ gibi ey ġāfil aġardı śaķaluŋ
Ħaberüŋ yoķ seni penbeyle boġazlar ecelüŋ
Nigārā sende ħatm olmış güzellik tāzelik terlik
Senüŋ şānuŋa gelmişdür serįr-i ĥüsne serverlik
Her ķaçan śalıncaġa binseŋ śalınsaŋ ey melek
Göklere uçar diyü cān ŧalbınur ditrer yürek
Belālaruŋ dil-i uşşāķa dil-figāra gerek
Belį Ǿināyet ü raĥmet günāhkāra gerek
Dil ü cān ķarşu çıķar sįneye cānān gelicek
Memleket ħalķı gibi şehr[ine] sulŧān gelicek
Pāymāl eyleme gįsū-yı Ǿabįr-efşānuŋ
Ķuyruġın baśma nigārā uyur ejderhānuŋ
ǾIyd-ı vaślına nigāruŋ beni ķurbān eyleŋ
Bu gedāyı Ǿadem iķlįmine sulŧāŋ eyleŋ
Bezm-i meyde olma pür-çįn-i ġażab dem-beste gül
Ħande-rūluķdur olan bu şįşeye şāyeste gül
Ķābiliyyet istemezler ķadr [ü] cāhe ķābil ol
Şehsüvār-ı tevsen-i baħt ol hünerde rācil ol

Giceyi gündüze ķatup ecelüŋ geldi senüŋ
YaǾni ey pįr siyāħ iken aġardı śaķaluŋ
Eridi CaǾfer’üŋ nār-ı ġamuŋla pūte-i tende
Sen anı firķat-i tende unıtduŋ bu mıdur erlik
ĦilǾat-ı zįbā geyürdi medĥle dil-berlere
Her güzelden ǾAmrį’ye bir būse bayrāmlıķ gerek
Dostum nice ŧuyar ķanda görür aġyāruŋ
Fevrį-i mürdeye sen cān gibi pinhān gelicek
Emriyā śanma şafaķ sille-i āhumla seher
Yüzini ķana yudı mihr-i cihān-ārānuŋ
ǾAşķınuŋ küncine vįrāne imiş maħzūn olan
Ey ġam u ġuśśa dil-i Ĥāfıž’ı vįrān eyleŋ

İşiginde eyle Yaĥyā gibi [bį]-pervā fiġān
Bārgāh-ı Ĥażret-i sulŧāŋa geldüŋ ey göŋül
Devlet-i śadr-ı kerem-güsterde Vāķıf baǾdezįn
Tevsen-i baħtum benüm rām olsa da māniǾ degül

Ġazel-i Rāġıb
Paşa
Nažįre Li-Ĥażret-i
Vezįr-i Şehįr
Cenāb-ı Rāġıb
Paşa

103a’da mecmuadan farklı bir hatla derkenar; “ Cihān sulŧānlıġı isterseŋ gel güvāh ol gel ” mısraı kayıtlıdır. Bu mısra, birkaç kelime farkıyla ve aynı hatla 95a’daki derkenarla aynıdır.
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Rindį

112b

Ŝābit
(Bosnalı)

113a

Lā-Edrį

113a
113a

Ŝābit
(Bosnalı)
Ŧālib
(Bursalı)

113a

Fiġānį

113b

Ĥaşmet

113b

Sālik

113b

SaǾdį

113b

Necātį

113b

Lā-Edrį

114a

Lā-Edrį

114a

Emrį

114a

RefįǾį

114a

Ħayālį

114b

Lā-Edrį

114b

Bāķį

114b

Rāġıb
Paşa

Fatma Çelik

Ele al gül gibi peymāne-i [mül]
Seherį gülşene gel ey yüzi gül
Bāde-i Ǿaşķ sebūveş dilüme virdi ħalel
Kendi žarfına żarar eyledi ol keskįn ħall
Al eyleme ĥayāl-i sirişkin miŝāl-i gül
ǾAks oldı çeşm-i bülbüle reng-i cemāl-i gül
Ne ħiźmet olsa gider ber-sell-i istiǾcāl
Efendi tįrkeş oķıdur o ġamze-i ķattāl
Küşād-ı baħŝ-i niyāz etmeniŋ zamānı degil
Der-i muĥabbeti bāz etmeniŋ zamānı degil
Terk idüp yārānı firķat iħtiyār itdi göŋül
Bir niçe eyyām vaĥdet iħtiyār itdi göŋül

Rindiyā fırśatı fevt eyleme gel
Olıcaķ vakt-i safā-yı gül ü mül

..-- / ..-- / ..-

Gazel/1

Ķıŧār ile çekilüp māliħulyā-yı viśāl
Derūn ħazįnesi ey Ŝābit oldı māl-ā-māl
Ǿİnān-keşįde-i gülgūn-ı [ħˇāhiş] ol Ŧālib
Bu Ǿarśada tek ü tāz etmeniŋ zamānı degil
ǾAsker-i derd ü belāya şāh-ı ġam olmaġ içün
Ey Fiġānį şimdi şöhret iħtiyār itdi göŋül

Reh-i Ǿaşķıŋla pāmāl et beni ey şeh-levendim gel
Emįn ol ķaçma benden sevdigim cānım efendim gel
Nev-bahār-ı ĥüsndür kim çehre gül dįdār gül
Ol gül-endāma nažar ķıl sįne gül ruħsār gül
Ten[in]de daġ olaldan meyli lālezāra degil
Hezār-ı bāġ-ı ġamın ħˇāhişi bahāra degil
Göŋül ger ķul-[i]seŋ bir şāhla ol
Belāya śabr ile Allāh ile ol
Āşnā-yı ġam-ı cānāne mi olduŋ ey dil
ǾĀķıbet kendiŋe bįgāne mi olduŋ ey dil
Aldı ġonca luŧf-ile destine dil-ber dest-māl
Ebr-i sįmįnden ŧutar śan mihr-i enver dest-māl
Egleyen göŋlüm ruħuŋdur ya ħaŧuŋdur ey güzel
Şehr-i ġamda ŧurġuran anı ya śādur ya ecel
Ķubbe-i cāmiǾ-i ġamdur görinen baş degül
Ŧāķlardur anuŋ altında ŧuran ķaş degül
ǾĀrıżuŋ meyden Ǿaraķ-rįz olsa ey ĥūr-i cemįl
Śanuram cennetde tuġyān eylemişdür Selsebįl
ǾArśa-i rūy-ı zemįn ġayret-i mįnā mı degül
SāǾat-i bāġ-ı cihān cennet-i Me’vā mı degül
Raĥm eyle āb-ı dįde-i gevher-niŝāra gel
Emvāc-ı baĥr-i eşkümi seyr it kenāra gel
Şāhid-i şūh-ı ħayāliŋ zįb-i āġūş eyledim
Serv-i ķaddiŋ şuǾle-i dāġımla gül-pūş eyledim
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Gazel/5

.-.- / ..-- / .-.- / ..-

Gazel/5
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Gazel/5
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Ġazel-i Fiġānį
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Beyt-i Ĥaşmet

Gazel/5
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Ġazel-i Sālik
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Ġazel-i SaǾdį

Gazel/5

.--- / .--- / .--

Ġazel-i Necātį

Gazel/1

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Beyit

Gazel/1

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Beyit

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Emrį

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Edirneli Şevķį’nin
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Ġazel-i Bāķį
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Ġazel-i Rāġıb
Paşa

Gazel/1

Vaśf-ı ruħsārıyla gülşen-zįb-i şevķ ol Sālikā
Ħāme gül endįşe gül evrāķ gül eşǾār gül
O māhı etse dil āġūş hāleveş SaǾdį
Sipihr nāziş eder belki rūzgāra degil
Eyā śūfį ķalenderdür Necātį
Ögünmez manśıb-ile cāhla ol

Derd ü ġam çoķluķdur Emrį yalaŋuzsın ol muŧįǾ
Bu meŝeldür tābiǾ olur keŝre dā’im eķall
Merdüm-i çeşmüm ele sübĥa-i lü’lü almış
RefîǾyā bu görinen eşk-i güher-pāş degül
Reşk-i aǾdādan Ħayālį çekme miĥnet śābir ol
Eyledi Ĥaķķ āteş-i Nemrūd’ı gülzār-ı Ħalįl
Bāķį dem urma seyr-i maķāmāt-ı Ǿaşķdan
Geç āh u nāle naħmelerinden ķarāra gel
Sedd-i rāh-ı cilve-i [nezzāredir] Rāġıb ĥayā
Kendi şermimden ruħ-ı dildāra rū-pūş eyledim

Ġazel-i Rindį
Beyt-i Ŝābit

Şarkı
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Dil āteş-i hicrānıŋa yansın mı efendim
Bu tābiş-i dil-sūza ŧayansın mı efendim
Emsem lebini kākül ü gerdāna śarılsam
Şeb-tābe-seĥer ol büte mestāne śarılsam
Ne śoĥbet-i reyyānı ne Ǿayş u demi buldum
Rāĥat-dih olur ħāŧıra ancaķ ġamı buldum
Derūn-ı dilde ġam-ı Ǿaşķı cāvidān buldum
Ĥarįm-i sįnede bir genc-i şāyegān buldum
Ħaŧ üzre zülf-i muǾanber midür nedür bilmem
Ŧılısm-ı fitneye ejder midür nedür bilmem
O şūħ-ı dostı düşmenden ümmįd-i viśāl itmem
Dil-i bį-tābumı bāzįçe-i fikr-i muĥāl itmem
Eyyām-ı bahār olmaz idi gülşen olaydum
Ħūrşįd ŧulūǾ itmez idi revzen olaydum
ǾĀr idermiş beni öldürmege ol sįm-tenüm
Varayum yalvarayum boynuma ŧaķup kefenüm
Üftādenem ey serv-i revānum diye düşdüm
Düşmezdi bu söz ġaflet ile söyleye düşdüm

114b

Ĥaşmet

115a

Ĥaşmet

115a

Ŧālib
(Bursalı)

115a

ǾĀrif

115a

Rüşdį
(Edirneli)

115b

Nābį

115b

Nābį

115b

ŞemǾį

115b

Ŝābit
(Bosnalı)

116a

Ĥaşmet

Ķurbānıŋ olam geçdi benim saŋa śıcaġım
Serd oldı hevā çıķma ķoyundan ķuzucaġım

116a

Kelįm

Meded āzürde-i devr-i sipihr-i bį-devām oldum
Ŧolandı[r] sāġar-ı mįnāyı [sāķį] ben temām oldum

116a

Raĥmį

116a

Faśįĥ

116b

Lā-Edrį

116b

ǾAbdį

116b

Necįb

116b

Bāķį

117a

Ŝābit
(Bosnalı)

117a

Kātibį

Dil ħˇācesini kār-ı ĥarįr-i şeref itmem
Sermāye-i naķd-i ġam-ı Ǿaşķı telef itmem
Cemşįd reşk iderdi eger Ǿişret eylesem
ǾAnķā-pesend olurdı eger Ǿuzlet eylesem
Ben çarħ-ı denįden ki recā-yı şeref itmem
Bį-hūde anı nāvek-i āha hedef itmem
Bugün dāġum o yār-i āteşįn ruħsāra gösterdüm
Def-i bezm-i belāyı muŧrib-āsā zāra gösterdüm
Gülşen-i sįnemde ārām eyle gel cānum desem
Dāġ-ı cevrin tāzeler ey verd-i ħandānum desem
Eyledi müjde-i gül bülbüli şād u ħurrem
Ġoncanuŋ göŋli açıldı güle düşdi şebnem
Gözüm görüp seni göŋlüm begendi sulŧānum
MetāǾ-ı ĥüsne özendüm efendi sulŧānum
Bugün cāmiǾde bir meh-rū hilāl-ebrū civān gördüm

Vardır dese [dil] yoķ yire ol ġonca-dehāna
ŞāǾir sözüne Ĥaşmet inansın mı efendim
Mesrūrį-i vuślatda ħoş ammā hele Ŧālib
Rāĥat-dih olur ħāŧıra ancaķ ġamı buldum
Ǿİnān-ı ħāmeyi ǾĀrif ben it[me]düm irħā
Semend-i ŧabǾımı ben muŧlaķu’l-Ǿinān buldum
Nedür bu itdigi her dem cefālar ey Rüşdį
Felekde yār-ı sitemger midür nedür bilmem
Nįsānı bedįd olmaz idi silk-i füśūlüŋ
Nābį heves-i gevher ile maħzen olaydum
ŞemǾįyem gūşe-i mey-ħāneyi virmem felege
Gülşen-i bāġ-ı İrem’den baŋa yigdür vaŧanum
Ŝābit ķalemümle hünerin kānını buldum
Bir cevheri çoķ māyeli gencįneye düşdüm

Ġam-ı ĥırmānla ülfet Kelįm ol deŋlü ķıldum kim
Derūn-ı cān u dilden münkir-i źevķ-i merām
oldum
Her bir süħanum Raĥmį benüm tāze-edādur
Ben nažmda taķlįd-i zebān-ı selef itmem
Bir şeb Faśįĥ vaśla irüp ĥālüm aġlasam
Taķrįr-i mācerā-yı ġam-ı ĥasret eylesem
Süħan-ı sübĥāne-i ǾAbdį rişte-i iǾcāz-ı rengįnüŋ
Nesįc-i tār u pūdı siĥr-ile hemvāre gösterdüm
ǾArż-ı YaǾķūb-ı dil etsem yāre mānend-i Necįb
Gel efendim pādişāhım māh-ı KenǾān’ım desem
Ābdār olsa n’ola mįve-i şiǾr-i Bāķį
Urmadı kimse bu bāġ içre daħi böyle ķalem

Ķaşı miĥrābına n’ola idersen Kātibį secde
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Ĥāźıķ
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Rāġıb
Paşa

117b

Nāŧıķ

117b

Śādıķ

117b

ǾUbeydį

118a

Lā-Edrį

118a

Fużūlį

118a

Ħüdāyį

118a

Ĥayretį

118b

Ħayālį

118b

İsĥāķ
(Çelebi)

118b

Ħayālį

118b

Nižāmį

119a

Lā-Edrį

119a

Çākį

119a

Rūmį

119a

Hilālį

Fatma Çelik

Yeşil cāme ile dönmiş ki śan Ħıżr’ı Ǿayān gördüm

Cemāl-i KaǾbe’sini secdegāh-ı mü’minān gördüm

Ķılıp basŧ-ı süħan ol ġonca-i raǾnāyı söyletdim
Şekerle besler idim ŧūŧį-i gūyāyı söyletdim
Āġūşa o meh-pāreyi ķā’il ideyazdım
Bāzūlarımı bend-i ĥamā’il ideyazdım
Ħayāl-i zülf-i ħam-ber-ħam ki eyler ħāŧır[ım] derhem
Olur her ķadd-i āhım tūġ-ı şāhį dūd-ı dil perçem
Tenüm mülk-i belā ġam bį-sütūnudür benüm başum
Nişān-ı tįşe-i Ferhād-ı miĥnetdür iki ķaşum
Dökülüp śaçılmadan yolıŋda mānend-i nesįm
Nergis ü bādāmveş elde ne zer ķaldı ne sįm
Beni zencįr-i Ǿaşķa śanma kim baġlanmadum gitdüm
Senüŋ dįvāneŋ oldum ey perį uślanmadum gitdüm
Niçe kāfir niçe sāĥir niçe cāźū gördüm
Śanma çeşmüŋ gibi bir merdüm-i bed-ħū gördüm
Tenümde zaħm-ı tįġüŋ çeşm-i ħūn-efşāna beŋzetdüm
Oķuŋ kim śaf śaf eŧrāfındadur müjgāna beŋzetdüm
Al bārį gel cānumı ey ruħları verdüm
Şimdengirü ħod żaǾf-ile ben kendümi derdüm
İçüp mest-i şarāb-ı erġuvān olmaķ diler göŋlüm
Gedā iken yine şāh-ı cihān olmaķ diler göŋlüm
Ġamūnla ŧopŧoludur şād gördügüŋ göŋlüm
Ħarāb olupdur o[l] ābād gördügüŋ göŋlüm
Yoġ-idi bu vechle hergiz perįşān oldıġum
Bilmezem kendüm bilelden böyle ĥayrān oldıġum
Melāmet mülkine mālik olup tā kim Ǿalem çekdüm
Selāmet defteri erķāmına evvel raķam çekdüm
Faśl-ı güldür ŧaleb-i bāde-i gül-reng idelüm
Naġme-i çengle Ǿayş itmege āheng idelüm
Ŧapŧuġum teŋri ĥaķiçün o śanem
Śanmasun cevr itdügünden uśanam
ǾAnā-yı hecr ile öldüm Ǿināyet yoķ mı hey žālim
Bu žulme ġāyet olmaz mı Ǿadālet yoķ mı hey žālim
Bugün ġamnāk ü pür-derdüm ki bir meh-rūdan
ayrıldum
Lebi şįrįn sözi şekker dişi lü’lüden ayrıldum
Bahār irişdi gelüŋ seyr-i sebzezār idelüm
Kenār-ı gülşeni cürǾayla lālezār idelüm

Kelįm-i ŧavr-ı nažmım muǾciz-i ŧabǾımla ey Sālik
Elimde şāhsār-ı ħāme-i maǾnāyı söyletdim
Az ķaldı firįbende olup luŧfına Ĥāźıķ
Göŋlüm yine bir ŧāzeye mā’il ideyazdum

ǾArūs-ı dehr ider her gün baŋa ħūrşįdden ruħ Ǿarż
Benümse öyle mekkār ile Nāŧıķ ħoş degül başum
Śādıķā engüşt-i Aĥmed’dür meger enf-i nigār
Kim işāretle hilāl-ebrūların ķılmış dü-nįm
Saŋa Ǿāşıķ olup derd ü ġam u mihrüŋle cān virdüm
ǾUbeydį’yem belā-yı Ǿaşķdan uśanmadum gitdüm
Fużūlį öldürür her dem beni ehl-i nažar ŧaǾnı
Ki n’içün laǾl-i yāri Çeşme-i Ĥayvān’a beŋzetdüm
Beŋzetmiş özin laǾl-i leb-i yāre Ħudāyį
Girse elüme cām-ı lebüŋ ķanın içerdüm
Ferāġat eyleyüp [ey] Ĥayretį bu şiǾr [ü] inşādan
Bugün Ǿālemde bį-nām u nişān olmaķ diler göŋlüm
Bir śaçı Leylā nigāruŋ ķıśśa-i hecriyledür
ǾĀleme İsħāķ Mecnūn gibi destān oldıġum
Ħayālį gūşe-i mey-ħānede[n] bir ŧoġrı yol buldum
Götürdüm ayaġı Ǿişret diyārına ķadem çekdüm
Bezm-i Ǿaşķuŋda Nižāmį ger ura lāf-ı ħıred
Alalum Ǿaķlını bir cürǾa-ile reng idelüm
El irmez devlet el virmez ayaġuŋ öpmege bilsem
Başında yoķsa Çākį’nüŋ o devlet yoķ mı hey žālim
Çeker miyin derd-ile Rūmį ebrūnıŋ belāsın çün
Yūsuf-śūretlü ǾĪsā’nuŋ Muĥammed-ħūdan
ayrıldum
Hilālį bir niçe gün bezmgāh-ı gülşende
Güzeller ile sürüp Ǿayş-ı nev-bahār idelüm
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Şöyle germ oldı bu şeb bezm āteş-i seyyāleden
Farķ olunmaz devr-i sāġar şuǾle-i cevvāleden
Düşse n’ola mihr ü mehi çarħıŋ nažarımdan
Ayırdı beni göz göre nūr-ı baśarımdan
Gül-bün-i tāze-resim sensin efendim sensin
Bülbül-i bį-ķafesim sensin efendim sensin
Gül-i bāġ-ı hevesim sensin efendim sensin
Ġāyet-i mültemisim sensin efendim sensin
Bezm[e] gel nūş-ı şarāba Ǿaşķ u şevķ-ile boyan
Ey nihāl-i naħvetim cūy-ı murād ile śulan
MuǾteberdir śāf gevher dehrde nā-kām iken
Her güherden ķadri elmāsıŋ füzūn bį-nām iken
Hep tįr-i cevrdir dil-i zārım nişān eden
Ġamdır beni bu ĥāle ķoyup nā-tüvān eden
Hercā’įye dil verme ki āvāre olursın
Dermān bulamazsın ķatı bį-çāre olursın
Kesb-i sūz itmege ķandįl dil-i rūşenden
Çıķdı bu şevķle revġan niçe pįrāhenden
Ǿİnānın çeşm-i giryān aldı dest-i iħtiyārumdan
Śavulsun baŋa seng-i rāh olanlar reh-güźārumdan
Oldı cārį dildeki sevdā dehān-ı ħāmeden
Aŋlanur ĥāl-i perįşānum sevād-ı nāmeden
Yaķdum dili āteşlere tāb-ı nažarumdan
Berg-i gül-i ruħsārıŋa dāġ[ım] eŝerümden

Ŝıķlet-i vażǾı raķįbiŋ çekilir mi Rāġıb
Çeşmimde benim tįredir Ǿālem kederimden
Etdi gülzār[ı] fedā Ĥaşmet-i bülbül-āvāz
Gül-bün-i tāze-resim sensin efendim sensin
Sālik’i etme zükām-āver-i būy-ı ĥasret
Gül-i bāġ-ı hevesim sensin efendim sensin
ŞāǾir-i muǾciz-şiǾār olsaŋ Ǿaceb mi Fiŧnatā
Nev-be-nev feyż-i İlāhį ŧabǾıŋa ilhām iken
Bāġ-ı ħayālim eyledi şād-āb Ŧālibā
Cūy-ı belāġate ķalemim nāvdān eden
Ħūnį gözi kim ħançer ile tįġ ile oynar
Yaĥyā aŋa ulaşma ki biŋ pāre olursın
Eger Ǿayb-ı hünerle olmayaydum töhmet-ālūde
İderdüm Manŧıķį yüz biŋ şikāyet rūzgārumdan
Teşne olmazdı ħaŧ-ı eşǾāra ħāl-i noķŧaya
Olsa maħlas Nābiyā dest-i dil-i ħod-kāmeden
Mihrinden alup dįdelerüm Nā’il[įyā] feyż
Yāķūta döner her biri ħūn-ı cigerümden

Gelse nesįm-i śubĥla müjde şāh-ı bahārdan
İtse ħalāś bülbüli miĥnet-i intižārdan
Būy almadı bu bāġda bir yāsemen diken
Ķadrini görmek olmadı hįç nārdan [diken]
Muġber göŋül cihānda śafā-ülfet olmasun
Tek rūzgāra źerre ķadar minnet olmasun
Muŧribā meclis-i Ǿaşķa ŧarab-āversin sen
Māhdan mihr gibi ĥüsnle mihtersin sen
Śulanmış nev-nihālān-ı gülistān eşk-i bülbülden
Nümāyandır me’āl-i Ǿaşķ anıŋçün śafĥa-i gülden
Ġarįķ-i lücce-i [hicrānıŋı] farķ eyle sā’irden […]
Çıķarma āşnāŋı ħāŧır-ı deryā-meķāŧirden
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Beyt-i Rāġıb Paşa
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Paşa
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Ġazel-i Fiŧnat
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Ġazel-i Ŧālib
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Ġazel-i Yaĥyā
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Ġazel-i Manŧıķį
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Beyt-i Murādį
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Ġazel-i Dürrį
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Ġazel-i Ǿİzzetį
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Ġazel-i Neylį
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Beyt-i Ĥaşmet

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i Mucįb

Gazel/1
Dilde bu ħār ħār-ı sitem Dürriyā o kim
Kāfir raķįb oldı gül-i bezm ü ben diken
Lā-büd sitemle Ǿayşını telħ eyler Ǿİzzetį
Kimse bu dehr-i dūn ile hem-śoĥbet olmasun
Olsa evfer ne ķadar saŋa niyāz-ı Neylį
Evc-i şehnāzda śad-perde füzūntersin sen
Çü mįl-i sürme ħāmem rūşen etdi Ǿālemin çeşmiŋ
Mucįbā böyle feyž[i] görmedim bir kilk-i şāǾirden
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121b
121b
122a
122a
122a

Hādį
Śabrį
(Şâkir)
Ŧālib
(Bursalı)
Raĥmį
(Kırımlı)
İsĥāķ
(Ş.)

122a

ǾAbdį

122b

Rāġıb
Paşa

122b

Nažįm

122b

Necįb

122b

Veysį

123a

Ŧālib
(Bursalı)

123a

Nedįm

123a

Āgehį

123a

Ŝābit
(Bosnalı)

123a

Lā-Edrį

123b

Lā-Edrį

123b

Rāmį
(Paşa)

123b

Sālik

123b

Vehbį
(Seyyid)

124a

Lā-Edrį

Fatma Çelik

Ħurūş-ı eşk-i firķat dįde-i deryā-meķāŧirden
Ħayāli naķşın etmez şüste yāriŋ levĥ-i ħāŧırdan
Mey-ħāne benim śaĥn-ı gülistān seniŋ olsun
Peymāne benim ġonca-i ħandān seniŋ olsun
Miŝāl-i nāl olup ol gül-beden ħayālinden
Ne nāl bil ki ħayāl oldu ten ħayālinden
O māhıŋ būsegāh etdikçe eller dest ü dāmānın
Hücūm-ı girye eyler Ǿāşıķıŋ ter-dest ü dāmānın
Gören evvel nažarda derdi eyyām-ı cüvānįsin
Bu Yūsuf-ta[l]Ǿatıŋ çeşm-i cihān görmiş mi ŝānįsin
Sermest-i Ǿaşķdur yine śahbā-yı nāzdan
Śad el-ĥaźer o ġamze-i bį-iĥtirāzdan
Ebrūsı ŧākına nice etsin yaman yemįn
Miĥrāb-ı tįġa vażǾ edemez her cebān cebįn
Ümįd itmem yem-i ġamda kenār-ı āşnālardan
Alınmaz bir ħaber baĥr-i belāda nā-Ħudā’lardan
Felek ol āftābuŋ görmemişdür gerçi ŝānįsin
Velį įmā ederler ebr ü zevāl ĥüsn [ü] ānısın
Gidüp ħˇāb-ı teġāfül dįdelerden dūr olur bir gün
Bu meclis böyle ķalmaz mestler maħmūr olur bir gün
Bir śafā kesb eyle kim peymāneler reşk eylesin
Neşve-i serşārıŋa ħum-ħāneler reşk eylesin
ǾĀķıbet göŋlüm esįr etdiŋ o gįsūlarla sen
Hey ne cādūsun ki āteş baġladıŋ mūlarla sen
Çekdürüp firķateŋi bizde[n] ıraġ olduŋ sen
Baĥr-i firķatde niçe furtunalar çekdüm ben
Bintü’l-Ǿineb mübālaġa-i āb u tābdan
Aŧlas ķabarcıġı çıķarur her ĥabābdan
O bālā-ķaddüŋ ummaķ būse laǾl-i di[l]-sitānından
Ümįd-i mįvedür bāġuŋ hemān serv-i revānından
Muħammerdür ruħuŋ reng-i şarāb ü nükhet-i gülden
Anuŋçün naǾre-i mestā[ne]müŋ yoķ farķı bülbülden
Bir laĥža nihān olsa o meh-rū nažarumdan
Bįzār olurum ĥāśılı nūr-ı baśarumdan
Ümmįd-i ħūn-bahāda döker Ǿāşıķān ķan
Senden dirįġ eder mi meger ins ü cān cān
Mir’āta ķıl bir kez nažar gör kendiŋi cānānesin
Yüz Yūsuf[ı] ħayrān eder bir miŝli yoķ cānānesin
Eger cān ise maħśūduŋ benüm cānum revān olsun
Murāduŋ her ne ise olsun ey şāh-ı cihān olsun

Nažįre eyle Ǿarż-ı meşķ-i süħandır yoħsa ey Hādį
Mucįb’iŋ rütbe-i eşǾārı bālādır nežā’irden
Yıllarla ķarār it dil-i Śabrį’de dilerseŋ
Ey şāh-ı ġam ol gūşe-i vįrān seniŋ olsun
Ķabūl-i naķş-ı nįgū-nāme Raĥmį müstaǾidd ister
Edenler faśś-būs-ı ħalķa mažhar dest ü dāmānın
Nevāzişkārdır taŧyįb ider İsĥāķ dildārım
Kemāl-i luŧfla Ǿuşşāķınıŋ ķāđį vü dānįsin
Hem-ķıymet-i daźaķ dürr-i nā-yāb-ı maǾrifet
ǾAbdį fiġān bu gerdiş-i bį-imtiyāzdan
Şikeste beste ŧarĥ-ı zāra tabǾ-ı Nažįmā’dan
Şebāne bir ġazel ŧoġdı derūna bu edālardan
Kemālin bulmada gerçi Necįb ol mihr-i evc-i nāz
Velį įmā eder[ler] ebr ü zevāl ĥüsn [ü] ānısın
Gelür bu bezme bir sāķį alursın dost-ı kānįsin
Bu mātem-ħāne ey Veysį serāy-ı sūr olur bir gün
Bü’l-Ǿaceb ayyār-ı efsūngersin ey kilk-i Nedįm
Çoķ ŧabįǾat ser-ħoş eylersiŋ bu dārūlarla sen
Baĥr-i Ǿaşķ içre yürürsem n’ola yelken ŧorıda
Bir ĥarāmį baķıcı yāre esįr oldum ben
Ŝābit varınca heşt-behişt[e] ħalāśı yoķ
Bu çār-bāġ-ı ġamda bize ıżŧırābdan

Rāmį n’ola Ǿarż eyleyeler herkese şiǾrüŋ
Bāzār-ı belāġatde utanmam güherümden
Düşdüm diyār-ı ġurbete ĥayfā ki Sālik
Arāmgāhım etdi ġam-ı gül-[ru]ħān ħān
Vehbį yeter zār eylediŋ dünyāyı bįzār eylediŋ
Çoķ sūziş ižhār eylediŋ yıķdıŋ göŋül kāşānesin

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i Hādį
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Āzerį

124a

Ǿİzzet
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Lā-Edrį

124a

ǾĀlį

124b

Yaĥyā (Ş.)
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ǾĀśım
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Resā
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ǾĀrifį
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Lā-Edrį
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Revānį
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Āhį
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Hilālį
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Lā-Edrį
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ŦāliǾį

125b

Śubĥį

125b

ŚunǾį

126a

Bāķį

126a

ǾUlvį

126a

Selmān

126a

Şemsį

www.turukdergisi.com
Başımuz kūyıŋda ġaltān olduġın aŋmaz mısın
Gūyveş ħāk-ile yeksān olduġın aŋmaz mısın
Şāħsā[r]-ı gülde bülbül oldu bį-hūş nāleden
Ķaŧre-i ħūn-āb-ı çeşmin dökdü evvel jāleden
İki Ǿālemde olur mažhar-ı luŧf u iĥsān
Nehy-i Ĥaķķ’dan śaķınup emr-i şerįfine uyan
Çeşm ise pür-ħūn ķalb ise maĥzūn
Bende-i meftūn ĥālüm digergūn
Sāķįye diŋüz bezme yine bāde getürsin
Bir bir hep unutduķlarımuz yāde getürsin
O keyfiyyet ki geh bāzūda geh pehlūda gördüm ben
Ne cām-ı Cem’de ne āyįne-i dil-cūda gördüm ben
Lebleri şerĥ oldı içdükce şarāb-ı nābdan
Āb virdi laǾline yāķūt-ı āteş-tābdan
Yār itmez sözüŋ aśġā kime söylersin sen
Gūş ŧutmaz saŋa ķaŧǾā kime söylersin sen
Āşūb-ı dehr ü şūħ-ı cihān sen degül misin
Cevr-āşnā vü düşmen-i cān sen degül misin
Derdimi aŋladılar sįne-i sūzānumdan
Bildiler mestligümi çāk-i girįbānumdan
Kime feryād ideyin nāle vü efġānumdan
Kime ķan aġlayayın dįde-i giryānumdan
Niçe ķan aġlayayın dįde-i giryānumdan
Yandum odlara yaķıldum dil-i sūzānumdan
Çarħ bir gün yıķılur nāle vü efġānumdan
Yir yüzi seyle varur dįde-i giryānumdan
Kime yanam yaķılam bu dil-i vįrānumdan
Yaķdı yandurdı meni o[l] daħį bir yanumdan
Kime derdüm yanayın sįne-i sūzānumdan
Kime ķan aġlayayın dįde-i giryāŋumdan
Baŋa her nükte kim irür leb-i cānānumdan
Her birin minnet idüp pek severüm cānumdan
İrdüm fiġān u zārla ol āstāna ben
Çıķdum kemend-i nāle ile āsmāna ben
Günāhum bildüm eylersem n’ola şefķat recā senden
Benüm devletlü sulŧānum ħatā benden Ǿaŧā senden
Ey yüzi cennet ruħı gülzār dirseŋ işte sen
Pāk-meşreb ŧālib-i dįdār dirseŋ işte ben

Güldürürsin luŧfla iĥsānuŋla dā’im illeri
Āźerį derdüŋle nālān olduġın aŋmaz mısın
Ǿİzzetā kālā-yı Ǿirfān [tek] cenāb-ı Rāġıb’a
Bir ķumāş olmaz müşābih gelse de Bengāle’den

Bir ġazel didüm yine yārāna söyleŋ söylesün

Ġoncaveş dem-beste ķaldı Şemsį’ye açılmadı

Göz yaşı gibi alçaķda ķaldı
ŦaǾn eyler oldı ǾĀlį[ye] her dūn
Ben inkār eylemem śāĥib-zemįniŋ güftesin ammā
Meżāmįn ü nikātı ǾĀśım ħoş-gūda gördüm ben
Tāze vü ter bir ġazel nažm eyledi ħāmeŋ Resā
Olsa şāyeste devātuŋ ġonca-i sįr-ābdan
ǾĀrifį mest-i mey-i ġaflet olup cümle cihāŋ
Birbirin diŋlemez aślā kime söylersin sen
Mülk-i nažm içre Revānį ide Ħusrev taĥsįn
Her ġazel kim oķuna defter ü dįvānumdan
Saŋa maĥlaś yiter Āhį kim ider ismüni yād
Her ġazel kim oķunur defter ü dįvānumdan
Uġraduġına yanar tįri Hilālį yaķılur
Yaķdı odlara diyü sįne-i sūzānumdan
Beni ey ŦāliǾį ġarķ eyledi Ǿummāna yaşum
Niçe ķan aġlayayam dįde-i giryānumdan
Śubĥiyā cānına derd eh[l]inüŋ āteş bıraġur
Her ġazel kim oķına defter [ü] dįvāŋumdan
Ululuķdur saŋa itüm didügi ŚunǾ[į] nigār
Ķıldı mümtāz beni yine hep aķrānumdan
Gerek öldür gerek dirgür seni terk eylemez ǾUlvį
Cefāŋa rāżıyam lāzım degül baŋa vefā senden
Her zamān Selmān görüp cānānı dir bį-iħtiyār
Yoluŋa cānı terk ider kimdür dirseŋ işte ben
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Bāķį açsun aġzını Selmān’a söyleŋ söylesün
126b

Ĥaşmet

126b

Ĥaşmet

126b

Ŧālib
(Bursalı)

126b

Yaĥyā (Ş).

Herkesle olma āyįne mānendi rū-be-rū
Naķş-ı ħaŧıŋ çıķarmasın aġyār mū-be-mū
Zülf[i] şeb-būy-ı fiten sįm-beden budur bu
Sünbül-i bāġ-ı bahā[r] müşg-i Ħoten-būdur bu
Oldu çemende gül-bün ile āb-şār-ı cū
Sāķį vü bezm ü muŧrib ü cām-ı mey [ü] sebū
Aldı göŋlüm bir civān-ı hūb-rūy u tünd-ħū
Ġamze-i ser-tįzi ħūnį çeşm-i mesti fitne-cū

Dostlar luŧf eylesün cānāna söyleŋ söylesün

Münteşir rāyiĥa-i sünbül-i gįsūsından
Ĥaşmetā nükhet-i śad-çįn ü Ħoten būdur bu
Geldi zamān-ı Ǿayş civānāne Ŧālibā
Gülşende vaķtidir yüriye her nihāle śu
Gūyiyā Yaĥyā bu şiǾr ol maŧlaǾ-ı zįbā ile
Bir civān-ı tāzedür mevzūn ķadd [ü] ħūb-rū
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Ġazel-i Yaĥyā
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Bu varaklar
eksiktir.

139a

Rāġıb
Paşa

139a

Bāķį

139a

Lāyıķį

139a

Ĥayretį

139b

Lā-Edrį

139b

Resā

139b

Emrį
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Necātį
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Lā-Edrį
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İsĥāķ
(Çelebi)

140a

Sivāsį

140a

Helākį

140b

Lā-Edrį

140b

Sipāhį

Ol āteş-i ruħsāre ki her sįne dayandı
Āyįne gibi bir nefes āħir oda yandı
Sāķiyā ķalmaz imiş çünki bu śoĥbet bāķį
Mey-i gülgūn içelüm bāde-i cennet bāķį
Görmeden vaśfuŋ işitdüm dil-berā sevdüm seni
Cān u dilden ķul olup dil-rübā sevdüm seni
Lebüŋden būse almadı kimesne cāmdan ġayrı
Śoyup ķoynına ķoymadı seni ĥammāmdan ġayrı
Buldılar zāviye-i şeyħi baśup oġlanı
MaǾnevį kāfir imiş çıķdı beŝŝ-i pinhānı
Eylesem tāze nihālüm ile seyr-i çemeni
Böyle yanumca śalındursam o serv[i] bedeni
Seĥerle śaçuŋ güneşi zencįre düşürdi
Ħaŧŧuŋda Ħıżır çeşmesini tįre düşürdi
Śanmaŋ beni kim devr-i zamān çekdi çevürdi
Bir ŧurraları müşg-feşān çekdi çevürdi
Germ oldı yine Ǿaşķ [u] muĥabbet yeŋilendi
Dārū-yı ħıred sūz-ı meveddet yeŋilendi
VaǾde-i vaśla dilinden dil-berüŋ lā gelmedi
Çok vefā śūretlerin gösterdi illā gelmedi
Şehā raĥm eyle incitme kerem ķıl ķalb-i Ǿuşşāķı
Güzellik sevdigüm başta ķalur śanma saŋa bāķį
Bize bir dil-rübā olsa vefālı
Öpülmekden ķoçulmaķdan śafālı
Cānā helāk iderdi beni ġam didikleri
Sükker lebüŋde olmasa em didikleri
Uymasa nāleme ger bülbüle kem dirlerdi
Reng almasa ruħuŋdan güle kem dirlerdi

Bāķį ölsün yolıŋa pādişehüm sen śaġ ol
Baħt pāyende Ħudā yār saǾādet bāķį
Lāyıķį kemter ķuluŋdur ey ĥabįbüm luŧf idüp
N’ola bir kez eyleseydin merĥabā sevdüm seni
Bi-ĥamdi’llāh hele ey Ĥayretį rüsvāy-ı Ǿālemsin
Nesi ķalur śoŋında kişinüŋ bir nāmdan ġayrı
Ŧaleb-i yār ile nažm oldı Resā nev bu ġazel
Ketm-i Ǿaşķ eyler iken şevķ-ile söyletdi beni
Zülfüŋde nigār[ıŋ ki] ol Emrį’yi gören dir
Dįvāneyi gör kendüyi zencįre düşürdi
Fāş eyledi rāzum diyü altun kemerini
Yoķ yirlere ol mūy-miyān çekdi çevürdi
Devr-i Ādem’den berü İsĥāķ’a beŋzer Ǿāleme
Bir belā-keş Ǿāşıķ-ı rüsvā vü şeydā gelmedi
Sivāsį ķo cihān mülkin fenādur bu fenādan geç
Bilürsin kim fenā içre ķalur ancaķ hüve’l-bāķį
Bu resme dil-ber-i şūrįde-ĥāle
Helākį mübtelānuŋ n’ola ĥāli
Śadr-ı mey-ħāneye mįrāne Sipāhį geçseŋ
Devr-i Ǿadlüŋde şehā Ķābil’e kem dirlerdi

Gazel/1

--. / .--. / .--. / .--

Beyt-i Rāġıb Paşa

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Bāķį

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Lāyıķį

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i Ĥayretį

Gazel/1

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Beyit

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Resā

Gazel/5

--. / .--. / .--. / .--

Ġazel-i Emrį

Gazel/5

--. / .--. / .--. / .--

Ġazel-i Necātį

Gazel/1

--. / .--. / .--. / .--

Beyit

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Gazel/5

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i Sivāsį

Gazel/5

.--- / .--- / .--

Ġazel-i Helākį

Gazel/1

--. / -.-. / .--. / -.-

Beyit

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Sipāhį

Ġazel-i İsĥāķ
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140b

ǾUbeydį

140b

Źātį
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Muttaśıl ķoynına alup ķuçar ol sįm-teni
Olmasun iki yaķa issi görem pįreheni
Öldürür nā-gāh bir gün rūze-i firķat beni
ǾIyd-ı vaśla bārį ķurbāñ it behey āfet beni

Ey ǾUbeydį müjesi tįri geçer göŋlümden
Buluşaydum dir idüm yāre göŋülden geçeni
Źātiyā cennetde ger dįdār-ı yāri görmesem
Nār-ı dūzaħdan daħi artuķ yaķar cennet beni

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i ǾUbeydį

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Źātį

141150

Bu varaklar
eksiktir.

151a

Vehbį
(Seyyid)

151a

Fiŧnat

151a

Ĥaşmet

151a

Ŧālib
(Bursalı)

151a

Fiŧnat

151a

Ĥaşmet

151a

Ŧālib
(Bursalı)

151a

Fiŧnat

151a

Vehbį
(Seyyid)

151a

Ŧālib
(Bursalı)

Olur āsūde-i ķayd-ı sitem ekŝer ħuśūśında
Tevekkül eyleyen fażl-ı Ħudā’ya her ħuśūśında
Ġam [u] endūh-ı devrān śāf-ŧabǾāna keder vermez
Belį āyįneye timŝāl-i zişt aślā żarar vermez
Bu ferve-i zįbā ile ol şūhı görünce
Geh kendine geh kürküne baķdım oyalandım
Ķāķım gibi gerden-i kāfūruna Ĥaşmet
Śırtında boġaz kürki görünce yaķalandım
Gitdikçe o māh beni meftūn ediyor
Ĥāl-i dil-i zārımı digergūn ediyor
Bilmem niç’olur hevā-yı zülf-i siyehi
Emvāc-ı yem-i cünūn[um] efzūn ediyor
ǾAks-i lebini cām-ı mey-i nābda gördüm
Bir ġonca-i neşkūfteyi śan ābda gördüm
Kākülleriŋ içre göricek Ǿārıż-ı ālıŋ
Gūyā ki gül[i] sünbül-i sįr-ābda gördüm
Bir āfet-i meh-pāre žuhūr etdi şehirde
Kim sinn-i şerįfi henüz on dört yaşında
Girmez ele bülbül [gibi] śad-çāk da olsam
Gördüm o gül-i naħveti Şeh-zāde başında
Ġam-ħāneme geldi o şeh-i bende-nüvāz
Ķıldı der-i ħāne-i dil-i zārımı bāz
Nā-gāh yine gelir diye reh-güzera
Kālā-yı nigāhım eyledim pāy-endāz
Kim baķar naħl-i güle ķāmet-i dil-cū var iken
N’eyleyem sünbül [ü] şeb-būyı o gįsū var iken
Raġbet eyler mi göŋül śayd-ı ġazāl-ı mihre
Ĥalķa-i bezmde ol gözleri āhū var iken
Aşçı-zāde güzelin ħˇān-ı viśāliŋ özler
Vehbį-i ħaste-dili gör neniŋ aşın ister
Yüz vermez o şāh dergehinden dūruz
Her vechle biz bu bābda maġdūruz
Keyfiyyet-i ĥālimiz su’āl etmez hįç
Bezm-i mey-i vāsl-ı yārdan mehcūruz

Alır mı behre nā-ķābil füyūżāt-ı İlāhį’den
Nihālān-ı muśavver nev-bahār olmaġla ber vermez

MatlaǾ

.--- / .--- / .--- / .---

Beyt-i Vehbį

Gazel/2

.--- / .--- / .--- / .---

Ġazel-i Nāķıś-ı
Fiŧnat

KıtǾa

--. / .--. / .--. / .--

Der-Ĥaķķ-ı Vezįr

RubāǾį

--. / .-.- / .--. / .-

ĶıŧǾa başlığı ile
kayıtlıdır.

KıtǾa

--. / .--. / .--. / .--

ĶıŧǾa-i Fiŧnat

KıtǾa

--. / .--. / .--. / .--

Der-Ĥaķķ-ı Vezįr

RubāǾį

--. / .-.- / .--. / .-

ĶıŧǾa başlığı ile
kayıtlıdır.

KıtǾa

..-- / ..-- /.. -- / ..-

ĶıŧǾa-i Fiŧnat

MatlaǾ

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Beyt-i Vehbį

RubāǾį

--. / .-.- / .--- / -

ĶıŧǾa başlığı ile
kayıtlıdır.
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151a

Ĥaşmet

Fatma Çelik

ĦilǾat-ı zįbā-yı teftįş[i] felek
Kim dedi bir Rize[li] yırtlaza ver
Cāme-i niǾmet iken lāyıķ mıdır
Rįze rįze bez gibi yırt laza ver

KıtǾa

-.-- / -.-- / -.-

NiǾmet Efendiden
Sonra Laz Rizevį
Yırtlaz Muśŧafā
Efendi
Müfettişü’lĤaremeyn
Oldukda
Söylenmişdir.

Gül ħacālet-zede ruħsār-ı dil-ārāmıŋ için
Sünbül āşüfte seniŋ zülf-i siyehfāmıŋ için
ǾAnberįn ħāline dil virmedi ser-i zülfünden
Bend olursuŋ śaķın ey dil ŧamaǾ-ı ħāmıŋ için

KıtǾa

..-- / ..-- /.. -- / ..-

ĶıŧǾa-i Fiŧnat

151a

Fiŧnat

151b

Vehbį
(Seyyid)

Alalım kāmı bugün biz o neşāŧ-efzādan
Görelim āb-ı ĥayāt akdıġın ejderhādan

MatlaǾ

..-- / ..-- /.. -- / ..-

151b

Ĥaşmet

Bu Ǿarż-gehde ķuvvet-i baħt ile āśafā
Eş[h]eb-süvār-ı devlet olan ester istemez
Lākin piyādegān-ı reh-i ġurbet el-yevm
Muĥtāc-ı esb ü ester olur ister istemez

KıtǾa

--. / -.-. / .--. / -.-

151b

Fiŧnat

Gazel/2

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

151b

Ŧālib
(Bursalı)

RubāǾį

--. / .-.- / .--- / .-

ĶıŧǾa başlığı ile
kayıtlıdır.

151b

Ĥaşmet

KıtǾa

..-- / ..-- /.. -- / ..-

ĶıŧǾa-i Ĥaşmet

151b

Fiŧnat

Gazel/2

--. / .--. / .--. / .--

Ġazel-i Nāķıś-ı
Fiŧnat

151b

Ŧālib
(Bursalı)

RubāǾį

--. / .-.- / .--- / -

ĶıŧǾa başlığı ile
kayıtlıdır.

Neş’e-i mül mest-i keyf-i laǾl-i meygūnuŋ seniŋ
Nāz u şįve müstezād-ı ķadd-i mevzūnuŋ seniŋ
Feryād-ı sitemden etmedik hįç ferāġ
Ey çarħ buŋa taĥammül eyler mi dimāġ
Bir ruħları gülden ayrı düşdüm şimdi
Olsam n’ola dāġ daġ çün lāle-i bāġ
Vermeyen śūret-i idbāra vücūd
Edemez ħalķa teveccühde ķıyām
Dönmese arķasını miĥrāba
Ħalķıŋ iķbālini görmezdi imām
Düşdi o mehiŋ Ǿārıż u gįsūsına göŋlüm
Bāġıŋ nažar etmez gül ü şeb-būsına göŋlüm
Ħāŧır güç ġamıŋla sūzān olmaķ
Pek müşkil imiş esįr-i hicrān olmaķ
Ey serv düşer mi ol ķad-i bālāya
Bizden bu ķadar keşįde-dāmān olmaķ

Siĥrini Hārūt’uŋ eyler kendüye bend-i zebān
Bir nigāh-ı çeşm-i ġūyā-yı pür-efsūnuŋ seniŋ

Gülzār-ı leŧāfetde o nev-gül-bün-i nāzıŋ
Śular gibi aķdı ķad-i dil-cūsına göŋlüm

Beyt-i Vehbį
başlığı ile
kayıtlıdır.
Hengām-ı
Nefyimizde
Vüzerādan Bir
Źāt-ı ǾĀlį Bir
Ķaŧār-ı Ķaŧır İle
İstifsār-ı Ħāŧır
Etdükde
Teşekküren
Yazılmışdır.
Ġazel-i Nāķıś-ı
Fiŧnat
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151b

Ĥaşmet

151b

Vehbį
(Seyyid)

151b

Fiŧnat

151b

Ĥaşmet

151b

Ŧālib
(Bursalı)

www.turukdergisi.com
Cenāb-ı ketħudā-yı Āśaf-ı devrān ki etmişdir
Riyāż-ı cūdıŋa ser-Levĥa naķd-i feyż-i iĥsānı
Ola gülşen-ŧırāz-ı bezm-i devlet źāt-ı merġūbı
Aŋa şevķ-āver-i iķbāl ola tevfįķ-i Rabbānį
Olup cūyende bir emr-i muĥāl içün aķa[r] her ān
Tevekkül çeşmesidü[r] Ǿaynı-[i]le dįde-i giryān
Bend etdi dilim zülf-i girih-gįr-i muĥabbet
Bir mū ile baġlandı yine şįr-i muĥabbet
Dünyāyı yaķar āteş-i Ǿaşkıyla dil etse
Bu nār-ı cihān-sūz ile taķrįr-i muĥabbet
Şerār-ı āh-ı dil-sūzum olur gerdūna peyveste
Yanar ķandįl ekŝer ķubbe-i vālāter altında
Yere geçsin kibārın luŧfı olmazsa nedir sūdı
Niçe gencįneler der-beste ķalmışdır yer altında
Bir nāme yazup o şāha irsāl etdik
YaǾni ki murād-ı dili įśāl etdik
ǾĀşıķlıġ-[i]le nām verip Ǿālemde
Biz ķıśśa-i Ķays[ı] şimdi baŧŧāl etdik

KıtǾa

.--- / .--- / .--- / .---

ĶıŧǾa Be-Esāmį-i
Lāle-Hā

MatlaǾ

.--- / .--- / .--- / .---

Beyt-i Vehbį

KıtǾa

--. / .--. / .--. / .--

ĶıŧǾa-i Fiŧnat

KıtǾa

.--- / .--- / .--- / .---

ĶıŧǾa-i Ĥaşmet

RubāǾį

--. / .-.- / .--- / -

ĶıŧǾa başlığı ile
kayıtlıdır.

152187
188a

Lā-Edrį

Rūzgārdan ġam çeküp gözler yumarsın pencere
Ǿİşret içün geldi rāyān göz yumarsın pencere

188a12

MuǾįdį

ŦāliǾüm naħs olduġı çarħuŋ sitemüŋden midür
Başuma bunca bela dilden mi dil-berden midür

188a

Lisānį

188a

Lā-Edrį

188a

Lā-Edrį

188b

Lā-Edrį

188b13

12
13

Bāķį

Dünyede dost bulınmaz kendüye insān aķçesüz
Āşnālıķ eylemez insāna bir cān aķçesüz
Bir zamān dįvāne göŋlüm şöyleşirdi yār ile
Şimdi yārin ĥasretiyle söyleşir dįvār ile
Her [kişi] ki cān-ı śıdķ-ile Ħudā’ya yār olur
Rūz u şeb dünyā anuŋ yanında ħiźmetkār olur
Kūy-ı dildārı ķoyup daġlara çıķdı Ferhād
Olmadı yine seri ķayd-ı belādan āzād
Sāķiyā ķalmaz imiş çünki bu śoĥbet bāķį
Mey-i gülgūn içelüm bāde-i cennet bāķį

Ey MuǾįdį gice gündüz gülmeyüp ķan aġlamaķ
Kendü kendü[ŋ]den midür ya cevr-i dil-berden
midür
Ne baħtlu ol kişi kim dā’im Ħudā’ya ĥamd ide
Giçine sulŧān gibi dünyāda her ān aķçesüz

Bāķį ölsün yolıŋa pādişehüm sen śaġ ol
Baħt pāyende Ħudā yār saǾādet bāķį

MatlaǾ

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i MuǾįdį

Gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

Ġazel-i Lisānį

MatlaǾ

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

MatlaǾ

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

MatlaǾ

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

188a’daki bu gazel, birkaç kelime farkıyla 88b’de yer alan gazel ile aynıdır.
188b’deki bu gazel, birkaç kelime farkıyla 139a’da yer alan gazel ile aynıdır.
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Bu varaklar
eksiktir.
Müfred başlığı ile
kayıtlıdır.

Müfred başlığı ile
kayıtlıdır.
Müfred başlığı ile
kayıtlıdır.
Müfred başlığı ile
kayıtlıdır.
Ġazel-i Bāķį
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188b

Nesįmį

188b

Selįmį
(II. Selįm)

188b

Ĥaşmet

188b

Fetĥį

188b

Lā-Edrį

Fatma Çelik

Aġlarum derd ile ben her gice Eyyüb miyem
Dökerüm göz yaşı ben hecr ile YaǾķūb miyem
Senüŋle ķanı ey dil-ber śu śızmadı aramuzdan
Ġaraż bu mıydı ey žālim bizümle āşnālıķdan
Virülmişdür saŋa şāhum güz[elli]k śunǾ-i Ħālıķ’dan
Ġurūr ile niçe şāhlar düşüpdür pādişāhlıķdan
Teneffüs etmedi Ĥaşmet ķuluŋ bu Ǿālemde
Ne ibtisām-ı feraĥda ne vaķt-i mātemde
Fetįl-i şemǾ-i baħtum gerçi sulŧānum uyandurdı
Çerāġ itdi beni ammā ve lākin yaķdı yandurdı
Ne ķadar söylense Ǿālemde nāmuŋ
ǾĀķıbet iki ŧaşdur nişānuŋ

Ana raĥmine düşelden beni terk itmedi ġam
Bilmezem ben bu ġamuŋ gözine maĥbūb miyem

KıtǾa başlığı ile
kayıtlıdır.
Selįmį’ye ait
gazelin ikinci
mısralarından
oluşmaktadır.
Müfred başlığı ile
kayıtlıdır.

Gazel/2

..-- / ..-- /.. -- / ..-

KıtǾa

.--- / .--- / .--- / .---

MatlaǾ

.-.- / ..-- / .-.- / ..-

MatlaǾ

.--- / .--- / .--- / .---

Beyt-i Fetĥį

Gazel/1

..-- /.. -- / ..-

Beyit

189197

Bu varaklar
eksiktir.

198a

Lā-Edrį

198a

LāmiǾį

198a

Lā-Edrį

198a

Kāmį

198a

Kāmį

198a

Lā-Edrį

198a

Kāmį

198b

Lā-Edrį

198b

Nābį

198b

Enįs Dede

198b

Bāķį

198b

Sāmį

198b

Lā-Edrį

Ķurtaran sen gözi Tātār’uŋ elünden cānı
Varsun ey rūĥ-ı revānum kefede yaġ içsün
Şunda bir bikr ķız oġlan bulınur mı dellāl
Yaŋaġı gül sözi şįrįn dili şekker lebi bal
Şimdilik bir iki sāġarla ħarāb eyle bizi
Sāķiyā bu dil-i vįrānumuzı yap yap yap
Ķoyup firāş-ı elemde beni bu ĥālet ile
Giderse yāre göŋül śıĥĥat u selāmet ile
Ķadeĥ duǾāsını oķur śavarmış Ǿuşşāķı
Hele bizi de duǾādan unutmasun sāķį
Farķı yoķ merdāne maġlūb iden nisvānına
Her kimüŋ kim maśrafı ola įrādına
Şeb-i hicrānı göŋül söyle ruħ-ı cānāne
ŞemǾe söyler gice her vāķıǾasın pervāne
Zenbūr-ı ġuśśa çıķa diyü eylerüm duħān
Şehd-i belāyı śorma dilā işimüz dumān
Ķalmadı rāh-ı ŧalebde ħaŧar in-şā’allāh
İderüz kūy-ı merāma güźer in-şā’allāh
Ŧoķunsun tek hemān laǾl-i nemek-rįzüŋ leb-i cāma
Ķatarsaŋ bāde-i nāba nemek ķat ķat ĥelāl olsun
Dil-ber beşikden ögrenür oldı śalınmaġı
Her ŧıfl-ı nā-resįde ħırāmān olup gezer
Dün etdi pįr-i muġān duħter-i rezi iķrār
Yine faķįre anıŋ vaǾde-i kerįmesi var
Her dil-ber içün sįnede bir yāre mi olsun
N’itsün dil-i niĥnet-zede biŋ pāre mi olsun

Ŧaleb it şehr[i] ara bul bu śıfatlı güzeli
LāmiǾį’den ne bahā ister iseŋ gel berü al

Peyk-i āhum gideli ħaylî zamāndur yāre
Umaruz ki getürür bir ħaber in-şā’allāh

Müfred

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Gazel/7

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Müfred

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Gazel/1

.-.- / ..-- / .-.- / ..-

MatlaǾ

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

MatlaǾ

-.-- /-.-- /-.-- / -.-

MatlaǾ

..-- / ..-- /.. -- / ..-

MatlaǾ

--. / -.-. / .--. / -.-

Gazel/5

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Ġazel-i Nābį

Gazel/1

--. / -.-. / .--. / -.-

Beyt-i Enįs Dede

Gazel/1

--. / -.-. / .--. / -.-

Beyt-i Bāķį

MatlaǾ

.-.- / ..-- / .-.- / ..-

Beyt-i Sāmį

Gazel/1

--. / .--. / .--. / .--

Urfalı ǾAbdį
dįvānının

Ġazel-i LāmiǾį

Müfred başlığı ile
kayıtlıdır.
Müfred başlığı ile
kayıtlıdır.
Müfred başlığı ile
kayıtlıdır.
Müfred başlığı ile
kayıtlıdır.
Müfred başlığı ile
kayıtlıdır.
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ġazeliyāt
bölümünde
‘Lāedrį’ notu ile
kayıtlıdır.

198b14

Lā-Edrį

198b

Lā-Edrį

199b

200a

Āteş-i Ǿaşķımı teskįn idemez baĥr-i muĥįŧ
Mācerāmız bizüm ey dil daħi çoķ śu götürür
Olıcaķ bir kişinüŋ baħtı ķavį ŧāliǾi yār
Kehlesi daħi maĥallinde anuŋ işe yarar

Gazel/1

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Beyit

Gazel/1

..-- / ..-- /.. -- / ..-

Beyit

-

Sayfa boştur.

Lā-Edrį

.--- / .--- / .--- / .---

Nābį’nin İstanbul’a
geldiğinde
Üsküdar’da
konaklaması, bazı
şairler tarafından
yanlış anlaşılınca
içlerinden biri bu
beyti yazmıştır.15

Yazup taśvįr-i papayı sezādur Nābį ’ye virmek
Gerekdür kendüzin bilmezlere kendüyi bildürmek

MatlaǾ

Tablo 4: Mensur Kısmın MESTAP’a Göre Muhteva Tablosu
Yp.
nr.
199a16

Müellif
-

Eser Adı

Baş

İskender
Ĥażretleriniŋ
Naśįĥatleri

Ġaflet olunca evvelā sırrını śaķla

Son
Nām oldı:
Rıżāsın iste Mevlā’nıŋ desinler saŋa ħoş geldiŋ
Cihān bāġın terk etdiŋ n’içün dįvāna boş geldiŋ

14

198b’deki bu beyit, 101a’da yer alan beyit ile aynıdır.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Mahmut Kaplan, “Hikmet Şairi Yûsuf Nâbî”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., Ankara 2012, s. 19.
16
199a’daki bu kısım, mecmuadan farklı olarak diğer derkenar şiirlerle aynı hatla yazılmıştır.
15
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