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MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR ADIYLA İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
ŞEVKET RADO YAZMALARINDA KAYITLI 71 NUMARALI ŞİİR MECMUASI*

Öz
Klasik Türk edebiyatı içerisinde tezkire, divan gibi kaynakların yanında
günümüzde mecmualar da önemli birer kaynak niteliğini taşımaktadır. Bu
kaynaklar “derleme” eser sınıfına girmektedir. Derleyenin tercihine göre
oluşturulan bu eserler; öncelikle derleyen kişinin, sonrasında yazıldığı devrin
şiir zevkini ve sosyal durumunu göstermesi bakımından oldukça önemlidir.
Çalışmamıza konu olan mecmua, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket
Rado Yazmaları 71 numarada kayıtlı Mecmû‘a-i Eş‘âr adlı şiir mecmuasıdır.
Çalışmada ilk olarak mecmuanın genel tanıtımı yapılacak, sonrasında 38a74b varaklarının muhtevası incelenecektir. Eser, 74 varaktan oluşmaktadır.
Mecmua içerisinde Âlî (Gelibolulu), ‘Ulvî, Âskerî, Bâkî, Derûnî, Emrî, Figânî,
Hafız Fütûhî, Hatayî, Hayâlî, Hayretî, İbni Kemâl, Lâmi‘î (Çelebi), Medhî,
Müdâmî, Nazmî (Edirneli), Niyâzî-i Mısrî, Rahmî (Bursalı), Revânî, Sırrî, Sultan
Ahmed, Şem‘î (Prizrenli), Usûlî, Vecdî, Yahyâ Beg (Taşlıcalı), Zâtî, Zeynî gibi
şairler yer almaktadır. İncelediğimiz kısım içerisinde toplam 64 şiir
bulunmaktadır. Çalışmada şairler ve kullandıkları nazım şekilleri ile bu
* Bu makale “Mecmû‘a-i Eş‘âr, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları Numara:71 (38a-74b) İncelemeKarşılaştırmalı Metin, Sakarya 2019” başlıklı yüksek lisans tezinden hareketle üretilmiştir.
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şiirlerin bahir ve kalıpları, tablolar halinde verilmiştir. Çalışmanın amacı
mecmuayı tanıtmak ve muhtevası hakkında bilgi vermektir. Eser;
Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne uygun olarak
hazırladığımız tablo ile sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul
Mecmuası, Divan şiiri, MESTAP.

Araştırmaları

Enstitüsü,

Mecmua,

Şiir

THE POETRY JOURNAL WHICH IS REGISTERED IN THE ISTANBUL
RESEARCH INSTITUTE SEVKET RADO MANUSCRIPTS NUMBERED 71
CALLED MECMU’A-İ EŞ’AR
Abstract
In classical Turkish literature, besides the sources such as the thesis and the
divan, in the present time journals is an important source. Although journals
are included in the compilation class, these sources are limited to poetry
journals. These works, which are formed according to the compiler's
preference, are very important in terms of showing the pleasure and social
status of the period in which it was written first. It is the guest of the magazine
Mecmû‘a-i Eş‘âr, registered in Şevket Rado Yazmaları 71. In the first part of
the study, general introduction of the journal will be done and then the
content of the 38a-74b foils will be examined. This collection is composed of
74 foils. Âlî (Gelibolulu) in the journal, 'Ulvî, Âskerî, Bâkî, Derûni, Emrî,
Figânî, Hafız Fütuhi, Hatayî, Hayâlî, Hayretî, İbni Kemâl, Lâmi'î (Çelebi),
Medhî, Müdâmî, Nazmî (Edirneli), Niyâzî-i Mısrî, Rahmî (Bursalı), Revanî, Sırrî,
Sultan Ahmed, Şem'î (Prizrenli), Usûlî, Vecdî, Yahyâ Beg (Taşlıcalı), Zâtî, Zeynî,
and poets are included. There are 64 poems in the section we examined. In the
study, poets and the forms they use are given in the form of bahir and their
patterns. The aim of the study is to introduce the magazine and give
information about its content. Also in this work, it has been tried to be
presented with the table we prepared in accordance with the Systematic
Classification Project (MESTAP).
Key Words: Istanbul Research Institute, Journal, Poetry Journal, Divan
Poetry, MESTAP.1

Giriş
Arapça cem‘ kökünden türemiş olan mecmua; “toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş
şeylerin hepsi olarak” tanımlanmaktadır. Seçilmiş yazılardan oluşturulan yazma kitaplara da
mecmua denilmektedir (Devellioğlu 2007:596). Mecmua başlangıçta ayetler, hadisler, fetvalar,
dualar, hutbeler, şiirler, ilahiler, şarkılar, mektuplar, latifeler, lugaz ve muammalarla ilaç
tariflerinin, notların, tarihi belge ve kayıtların bir araya getirildiği bir not defteri olarak ortaya

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 dâhil tüm mecmuaların ayrıntılı
tasnif ve dökümlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://mecmualar.tr.gg/ (ET: 03.01.2019).
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çıkmış, zaman ilerledikçe gelişerek tertip ve şekil bakımından bir kitap özelliğine kavuşmuştur
(Uzun 2003: 265-268).
Mecmualar döneminin zevklerini, edebî yönelimlerini yansıtan eserlerdir. Bu eserler
yardımıyla kaynaklarda adı geçmeyen, unutulmuş şairlerin şiirlerine veya bilinen şairlerin
bilinmeyen / dîvânlarında bulunmayan şiirlerine ulaşabilir ve şairlerin hayatları hakkında bilgi
edinilebilir (Köksal 2012: 88-90). Aynı ve farklı yüzyıllarda yaşamış şairlere ait manzumeleri
barındırma özelliğiyle birer seçki niteliğindeki şiir mecmuaları; klasik edebiyat, halk edebiyatı,
tekke edebiyatı mahsullerini bir arada bulundurmasıyla da ayrı bir önem taşımaktadır ( Yılmaz
2008: 255).
Agâh Sırrı Levend’e göre, mecmualar şöyle ayrılabilir:
a. Nazire Mecmuaları,
b. Meraklılarca toplanmış, birer antoloji niteliğinde seçme şiir mecmuaları,
c. Türlü konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan mecmualar,
d. Aynı konudaki eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan mecmualar,
e. Tanınmış kişilerce hazırlanmış, birçok yararlı bilgileri, fıkraları ve özel mektupları
kapsayan mecmualar (1998: 166-167).
Mecmualar, kültür tarihimizin sayısız hazinelerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Toplumların tarih boyunca meydana getirdiği kültür ve medeniyetin günümüze taşınmasını ve tarihî
hafızanın canlı tutulmasını ve geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurulmasını sağlamaktadır
(Kaplan 2018: 326). Ayrıca bu eserler, edebiyat tarihinde büyük bir boşluğu doldurmaktadır ve
edebiyat tarihinin ana kaynaklarına yardımcı olma görevini üstlenmektedirler. Bazen de ana kaynak
niteliğini taşırlar (Aydemir 2007: 123). Ayrıca bu eserlerin çok az bir kısmının mürettibi ve derleniş
tarihi bellidir. Mecmualar, “edebiyattan ilahiyata, felsefeden tıp tarihine, folklordan etnografyaya
kadar” çeşitli konuları içerisinde barındıran eserlerdir (Aydemir 2007: 123). Farklı şairlerin çeşitli
şiirlerini içeren Mecmû‘a-i Eş‘âr adlı şiir mecmuasını, yukarıda bahsedilen tasnife göre antoloji
niteliğindeki seçme şiirler mecmuası olarak ele alabiliriz. Çalışmamız, tüm mecmuaların ayrıntılı
tasniflerinin yapılmasını amaç edinen Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne katkı
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Mecmû‘a-i Eş‘âr’ın Tanıtımı
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları 712 numarada kayıtlı Mecmû‘a-i
Eş‘âr adlı mecmua, 200 x 105mm., 150 x 85 mm, II+73 yk., 10 st. 2 stn. gibi şekil özelliklerine
sahiptir. Nestalik hatla kaleme alınan mecmuanın başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Krem,
orta kalınlıkta, aharlı, su yollu, filigranlı kâğıt cinsine sahiptir. Eser ayrıca reddadelidir. Mukavva
üzerine sırtı ve kenarları kahverengi deri kaplı salbekli gömme şemseli cilt gibi özellikleri de
mevcuttur. Eserin ön iç kapağında bir beyit yazılıdır. 1a’da bir beyit ve bazı karalamalar mevcuttur.
1b’de ise “ ṣāḥib Aḥmed Ġālib Efendi ” kaydı bulunmaktadır. 2a-b’de ise karalama şeklinde
yazılmış bir şiir ve çeşitli mısralar vardır. 73b ve arka iç kapakta ise uykusuzlukla ilgili iki kıta, bir
2

Mecmua kütüphane kataloğunda ŞR_000072 olarak yer almaktadır.
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beyit ve çeşitli hesap karalamaları bulunmaktadır. Mecmua içerisinde Âlî (Gelibolulu), ‘Ulvî,
Âskerî, Bâkî, Derûnî, Emrî, Figânî, Hafız Fütûhî, Hatayî, Hayâlî, Hayretî, İbni Kemâl, Lâmi‘î
(Çelebi), Medhî, Müdâmî, Nazmî (Edirneli), Niyâzî-i Mısrî, Rahmî (Bursalı), Revânî, Sırrî, Sultan
Ahmed, Şem‘î (Prizrenli), Usûlî, Vecdî, Yahyâ Beg (Taşlıcalı), Zâtî, Zeynî gibi şairlerin gazel,
tahmis, mesnevi nazım türleriyle yazılmış şiirleri bulunmaktadır. Ayrıca mecmuada 16. yüzyıl
Ḳanûnî dönemi şairi olan ‘Âskerî’ye ait bir Pend-nâme örneği yer almaktadır.
Pend-nâme-i ‘Âskerî
Baş: 41b

Ħūb-rūlarla ittiĥād itme
Meylüŋi anlara ziyād itme

Sonu: 45b

Ey göŋül pend işid ‘inād itme
Ḳaḥbe vü ḥįze i‘timād itme

Pend-nâme’de ahlaki öğütler verilmekle birlikte müstehcen bir üslup hâkimdir. Nazım şekli
olarak terci-bend tercih edilmiş ve aruzun fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün kalıbıyla yazılmıştır. Ayrıca
mecmua içerisinde Şehzâde Mustafa’nın katli üzerine yazılmış olan terci-bend nazım şeklinde bir
mersiye de yer almaktadır.
Mecmuanın İncelenmesi ve Muhteva Tablosu3
“Mecmû‘a-i Eş‘âr” adını taşıyan çalışmamıza konu olan bu mecmuanın derleniş tarihi ve
mürettibi belli değildir. Çalışmamız içerisinde incelemesini yaptığımız mecmuanın 38a-74b
sayfaları arasına bakıldığında 16. yüzyılda eser vermiş şairler çoğunlukta yer almaktadır. Şiir sayısı
bakımından da en çok şiir 16. yüzyıla aittir (bkz. Tablo 1).
Mecmuada şiirlerin başlıkları kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Çoğu şiirin başlığı verilmiş
fakat bazı şiirlerin başlığı verilmemiştir. Ayrıca mürettip tarafından nazım şekilleri belirtilen
manzumelerin adlandırılmasında problemlerin olduğu görülmektedir. Nazım şekli başlık olarak
kırmızı mürekkep ile yazılan bazı manzumelerin gerçekte o nazım şekliyle yazılmadığı tespit
edilmiştir. Bu bakımdan mecmualarda mürettibin yazmış olduğu nazım şekillerine ihtiyatla
yaklaşmak gerekmektedir. Mürettibin yanlış yazdığı nazım şekilleri köşeli parantez içerisinde
düzeltilerek verilmiştir. Örneğin, 48b’de yer alan Zeynî’ye ait gazel, tahmis başlığı ile yazılmıştır.
Aynı şekilde 53b’de yer alan Medhî’ye ait mütekerrir müseddes, tahmis başlığı ile yazılmıştır.
54b’de yer alan Lâmi‘î’ye ait bir gazel, tahmis başlığı verilerek yanlış bir nazım şekliyle yazılmıştır.
Mecmuanın geneline baktığımızda gazellerin çoğunda mahlas ve kırmızı mürekkeple yazılı
başlık bulunmaktadır. Başlığı bulunmayanlar ise tarafımızda tespit edilerek köşeli parantez ile
oluşturulan metne eklenmiştir. Ayrıca bazı müseddeslerin başlıkları olmamakla birlikte kime ait
olduğu da tespit edilememiştir.
Şiir mecmuaları, dönemin imlâ ve fonetik özellikleri bakımından ipuçları sunan önemli
kaynaklardır. Mecmû‘a-i Eş‘âr’da bu doğrultuda incelendiğinde aynı kelime veya eklerin farklı
yazımlarını barındırmaktadır. Örneğin  ب نیbeni /  م نیmeni.

3

Bu başlık altında sadece tez olarak çalıştığımız kısma (38a-74b) dair bilgi verilmiştir.
TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2019, Yıl 7, Sayı: 16
Issn: 2147-8872

- 303 -

Oğuz Yıldırım

www.turukdergisi.com

Ayrıca mecmua içerisinde yazım özellikleri bakımından bazı kelimelerin belirtme ve yön
eklerinin eksik yazıldığı görülmektedir. Örneğin tedbîr[i], dil[i], reftâr[e]
Tablo 1: Mecmuada Yer Alan Şairler İle Kullandıkları Nazım Şekilleri ve Sayısı

Sıra Nu.

Şair Adı

Nazım Şekli ve Şiir Sayısı

1

Âfitâbî

1 Gazel

2

‘Âlî (Gelibolulu)

1 Muhammes

3

Âskerî

2 Tercî-i Bend

4

Bâkî

6 Gazel

5

Derûnî

1 Gazel

6

Emrî

1 Gazel

7

Figânî

1 Gazel

8

Hafız Fütûhî

1 Gazel

9

Hatâyî

1 Gazel

10

Hayâlî

2 Gazel

11

Hayretî

1 Gazel

12

İbni Kemâl

1 Kıt‘a

13

Lâmi‘î (Çelebi)

1 Gazel

14

Medhî

1 Müseddes

15

Müdâmî

1 Gazel

16

Nazmî (Edirneli)

1 Gazel

17

Nihânî

1 Gazel

18

Niyâzî-i Mısrî

1 Gazel

19

Rahmî (Bursalı)

1 Gazel

20

Revânî

1 Gazel, 1 Mersiye

21

Sâmî

1 Mersiye

22

Sırrî

1 Gazel

23

I. Ahmed

2 Gazel
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24

Şem‘î (Prizrenli)

1 Gazel

25

Ulvî

1 Gazel, 1 Tahmis, 1 Müseddes

26

Usûlî

1 Gazel, 1 Tahmis

27

Vecdî

1 Nazire

28

Yahyâ Bey (Taşlıcalı)

1 Gazel, 1 Tercî-i bend

29

Zâtî

5 Gazel

30

Zeynî

10 Gazel

31

Bilinmeyen

1 Müseddes, 1 Muhammes,
2 Gazel, 1 Müfred, 1 Nazm, 2 Tahmis

Toplam

64

Mecmua içerisinde Âskerî’ye ait 1 Pend-nâme, Revânî’ye ait 1 İşret-nâme bulunmaktadır.
Ayrıca Şehzâde Mustafa’nın katli üzerine yazılmış bir Muaşşer Mersiye de yer almaktadır.
Mecmuada Bâkî, Hayâlî, Yahyâ Bey, Zâtî gibi ünlü şairlerin yer almasının yanında, Zeynî, Derûnî,
Hâfız Fütûhî, Figânî, Müdâmî gibi çok tanınmayan şairlerin şiirlerinin yer alması da önemlidir.
Mecmua içerisinde en fazla şiiri bulunan şairler Zeynî (10), Bâkî (6) ve Zâtî (5)’dir.
Mecmua içerisinde yer alan şairlerin genellikle 1 veya 2 şiirine yer verilmiştir. Örneğin
Rahmî (Bursalı), Hayretî, Şem‘î başta olmak üzere toplam 19 şairin tek şiiri bulunmaktadır.
Tablo 2: Mecmuada Yer Alan Şiirlerde Kullanılan Vezinler ve Sayısı
Mecmuada remel, hezec, muzâriʿ, recez, cedîd kalıpları olmak üzere 5 farklı bahirle yazılmış
64 şiir bulunmaktadır. En fazla şiir ise remel bahri kalıpları ile yazılmıştır. Hece ölçüsü ile yazılan
herhangi bir şiir bulunmamaktadır.
Sıra
Nu.

Kullanılan Vezin

Sayı

1

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün (Remel)

20

2

FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün (Remel)

15

3

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün (Hezec)

9

4

FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün (Cedîd)

5

5

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün (Hezec)

3

6

MefǾūlü MefāǾįlün MefǾūlü MefāǾįlün (Hezec)

4

7

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün (Hezec)

3
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8

MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün (MuzâriǾ)

1

9

MüstefǾilātün MüstefǾilātün (Recez)

1

10

MefǾūlü FāǾilātün MefǾūlü FāǾilātün (MuzâriǾ)

1

11

MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün (Recez)

1

12

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün (Remel)

1

Toplam

64

Bu çalışmanın amacı, Mecmû‘a-i Eş‘âr adlı şiir mecmuasını tanıtmaktır. Bu bakımdan,
Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne göre hazırladığımız tabloda şiirler mecmua
içerisindeki varak numarasına göre verilmiş, şairlerin isimleri ve matla-makta beyitleri-bendleri
verilmiştir. Ayrıca nazım şekilleriyle birlikte vezinler de tablo içerisinde yer almaktadır. Metnin
imlasında ise İsmail Ünver’in “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler” adlı makalesindeki
imla önerileri dikkate alınmıştır (2008: 1-44). Metne yapılan ilaveler ise köşeli parantez “ [ ] ”
kullanılarak verilmiştir.
SONUÇ
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 71 numarada kayıtlı Mecmû‘a-i Eş‘âr adlı şiir mecmuasının
mürettibi ve derleniş tarihi bilinmemektedir. Mecmuanın baş kısmında “ṣāḥib Aḥmed Ġālib Efendi”
kaydı yer almaktadır. Bu kişi mecmuanın mürettibi olarak düşünülmüş, fakat kesin bir sonuca
ulaşılamamıştır.
İçerisinde çeşitli şairlerin farklı nazım şekillerini barındıran bu mecmua 74 varaktan
oluşmaktadır. Biz çalışmamızda 38a-74b varakları üzerinde bir incelemede bulunduk. İncelenen bu
varaklar içerisinde 64 şiir, 30 şair tespit edilmiştir. Bu şiirler içerisinde 8 tanesinin kime ait olduğu
tespit edilememiştir. Mecmuanın içerisinde ayrıca 2 mersiye, 3 terci-i bend, 1 pend-nâme, 1 işretnāme olmak üzere çeşitli nazım türlerinde yazılmış birçok şiir mevcuttur. En çok şiir Zeynî (10),
Bâkî (6) ve Zâtî’ye (5) aittir. Mecmua içerisinde tek şiire sahip olan şair sayısı ise ağırlıktadır.
Mecmualara yönelik yapılan çalışmalar, bunlar içerisinde unutulmuş veya bilinmeyen
şairlerin şiirlerine ya da bilenen şairlerin bilinmeyen şiirlerine rastlanmasına imkân vermesi
bakımından hayli önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, bizim bu mütevazı çalışmamızın da alana
katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.
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TABLO 3: Mecmû‘a-i Eş‘âr ’ın (38a-74b) MESTAP’a Göre Muhteva Tablosu4

Yer Nr. : İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları, Mecmû‘a-i Eş‘âr, No: 71.
Yp.
nr.

Mahlas

38a

Bāḳį

Reftāre gelüp nāz ile cānāna śalındı
Āyā ne belādur ki yine cāna śalındı

Bāḳį görelüm n’olsa gerek dest-i ķażādan
ǾAşķunda göŋül zevraķı Ǿummāna śalındı

Gazel/5

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

Ġazel-i Bāḳı

38a

ǾUlvį

Yāre te’ŝįr ide mi āh u figānum bilemem
Beni şād eyleye mi devr-i zamānum bilemem

Yāre didüm dil-i ǾUlvį’yi niçün bilmezsin
Didi biŋ nāz ile ol ġonçe-dehānum bilemem

Gazel/5

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

Ġazel-i ǾUlvį

38b
39a

?

Maħmūr-ile mey-nābı gördükçe muġān ditrer
Mül cūşunı gūş itse śahbā-yı girān ditrer
Mestāneler āhından bil serv-i revān ditrer
Bu ten degül ey zāhid her Ǿużvum inan ditrer
El ditrer ayaġ ditrer cismümdeki cān ditrer
Vallāh benüm cānum bu rūĥ-ı revān ditrer

Muŧrib bu kelāmı ben daḫı tamām itdüm
Gerçi ki o dildārı ben kendüme rām itdüm
Mey-gūn şafaķ içre ben mürdeye cān olsa
Maħmūrluġını anuŋ murġ-ı dile dām itdüm
El ditrer ayaġ ditrer cismümdeki cān ditrer
Vallāh benüm cānum bu rūĥ-ı revān ditrer

Müseddes /7

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

39b

?

40a

?

Matla‘ beyti /bendi

Makta‘ beyti / bendi

Ŧaķılduŋ bendeŋi terk eyleyüp aǾdāya sulŧānum
Śafā itdüŋ gidüp aġyār ile tenhāya sulŧānum
ǾAŧā vü lütfuŋuz mebźūl iken dünyāya sulŧānum
Neden çāķ böyle incinmek dil-i şeydāya sulŧānum
Nedür bāǾiŝ bu deŋlü nāz ü istiġnāya sulŧānum
Bu ĥüsnüne maġrūr olma dime yoķdur ben gibi
Bir muħālif rūzgār eser śavurur ĥırmen gibi

Nazım
şekli /
birimi

Firāķuŋla ider dil śubĥ olınca nāle vü āhı
Ĥaźer ķıl nev-civānum almadan āh-ı seĥer-gāhı
Vefā ise ġaraż ednāya [vü] aǾlāya sulŧānum

Nazım
türü

Vezin

Açıklamalar

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

Müfred

4

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

Sistematik tasnif tablosu, Prof. Dr. Fatih Köksal’ın hazırladığı Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne uygun olarak oluşturulmuştur. Tablonun makta beytinin yazıldığı bölüme,
mecmuada mahlas beyti bulunmayan gazellerin son mısraları eklenmiştir.
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40a
‘Ālį
40b

41a

41b-45b

?

Āskerį

Oğuz Yıldırım

Süzülsün çeşm-i mestüŋ devlet-i bį-dārı görsünler
Bozulsun bend-i zülfüŋ ŧurre-i ṭarrārı görsünler
Çözülsün dügmeler mir’āt-ı pür-envārı görsünler
Çıḳar pįrāhenüŋ ḳudret-i Settārı görsünler
Meded rūḥ-ı muṣavver nic’olurmış bārı görsünler

O meh-rū baḫt-ı ǾĀlį gibi ġaddār olmaḳ istermiş
Kerem semtinden el çekmiş sitem-kār olmaḳ istermiş
Ḳırup Ǿāşuḳların cellād-ı ḫūn-hār olmaḳ istermiş
Muḥaṣṣal ẓulme meyl itmiş cefā-kār olmaḳ istermiş
Yitişsünler meded üftādeler yalvarı görsünler

Oluban dest-i maĥabbet lenger-i śabrum benüm
Śaldı engin-i belā vü firķate fülk-i tenüm
Bād-bān ider aŋa bu dūd-ı āh-ı şįrįnüm
Oldı her dem baĥr-ı hicrānuŋ kenārı meskenüm
Esdi ŧurmaz bād-ı miĥnetle ŧoludur yelkenüm

Āsumān üzre görinen ĥalķa ya hem-çü nücūm
Ķondı meydān-ı tenümde birbirin ceyş-i hücūm
Aldı āħir ķalǾa-i śabrum idüp ķaśd u hücūm
Çoķ zamandur ĥükm ider dil taħtına şāh-ı ġumūm
Veh nişānı śadre geçdi oldı ĥākim düşmenüm

Ħūb-rūlarla ittiĥād itme
Meylüŋi anlara ziyād itme
Kuluŋum diyü her çepel-ĥįzüŋ
Dā’im emrine inķıyād itme
Ger melek-rū olursa oġlanı
Severim diyü śaķın ad itme
Furśat el virirse sür śafālarını
Yanuŋa almaġı murād itme
Vuślat ümmįdi ile her ān
Nefs-i şūma uyup fesād itme
Ġam-ı hicrān ķafāda ĥāżırdur
Göŋlüŋi vaśl-ı birle şād itme
Kaĥbe vü hįz-ile geçen Ǿömri
Śayma śaķın ĥisāba yād itme
Terbiyet aśśı eylemez ĥįze
Ehl-i dil sözlerin kesād itme
Pend bed-aśla fāyide itmez
Hergiz oġlana iǾtimād itme
Her ne gelse gelür saŋa senden
Baŋa yār itdi diyü ad itme
Ey göŋül pend işit Ǿinād itme
Ķaĥbe vü hįze iǾtimād itme

Ḫāne-i ḳalbüŋi idince ḫarāb
Virür aġrazla sevdüġi cevāb
Āl-ile aldı çün göŋül senden
Cānuŋa başlar itmege Ǿaẕāb
Müşterį avlıya diyü her gün
Kend’özin zeyn idüp ṣatar şöhret
Gelmege itse saŋa ḳavl ü ḳarār
VaǾdesine bulur niçe biŋ Ǿillet
Bir iki gün senüŋle cemǾ olsa
Getürür başuŋa senüŋ nekbet
Yoḳ yire çekme cevrin ey Ǿāşıķ
Ki bular muġlime ider himmet
Naḳd-i cānı yolunda ḫarc itseŋ
Bir pula geçmez olma bį-minnet
Senüŋ aḳçeŋ puluŋ yiyüp her dem
Vuślātın ider ġayrıya himmet
Pāk-dāmāna sözüm yoḳ aṣlā
Ḥįz-i nā-pāke günde biŋ ḳerre laǾnet
Ey göŋül [pend işit Ǿinād] itme
Ḳaḥbe[vü ĥįze] iǾtimād itme

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

Muhammes/5

Defterdār Ālį
Tasmisdür

Muhammes/5
-.--/-.--/-.--/-.-

Tercį-i
Bend/8

Pendnâme
..--/.-.-/..-

Pend-nāme-i
Āskerį Bįn
Selįnikį
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46a

ǾUlvį
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TaǾālallah yed-i ķudret ne demde urdı bünyāduŋ
Nedendür bilsem ayā āb u ħāk u āteş ü bāduŋ
Ne bāġuŋ bāġbānı beslemişdür ķadd-i şimşāduŋ
Ne śaĥn-ı dil-güşāda çekdi ķāmet serv-i āzāduŋ
Efendim saŋa kim dirler ne yerdensin nedür aduŋ
Cefāyı kimden ögrendüŋ a žālim kimdür üstāduŋ

Müjeŋ ġaddāresin bir merdüm-i ġaddāra beŋzersün
Niçe başlar döker ķanlar śaçar ħūn-ħˇāra beŋzersün
Göŋüller ķapmada māhir teb-i Ǿayyāra beŋzersün
Dil-i ǾUlvį’ye meyl itmez vefāsız yāre beŋzersün
Efendim saŋa [kim dirler ne yerdensin nedür] aduŋ
Cefāyı kimden ögrendüŋ [a žālim kimdür] üstāduŋ

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

Müseddes/5

Tahmįs-i ‘Ulvį

46b

ŞemǾį

Ķuçam dirdüm nigārı pįrehensüz
Çürütdüm varımı ķaldum kefensüz

Eritdüŋ cānını ĥasretle ŞemǾį
Śararduŋ zer gibi bir sįm-tensüz

Gazel/5

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

47a

İbni
Kemāl

Ķıldum bu ĥaŧı taĥrįr diŋle ideyin taķrįr
Budur ezelį taǾbįr tedbįr[i] bozar takdįr

Tįz olma te’emmül ķıl her ĥāle taĥammül ķıl
Ey merd tevekkül ķıl tedbįr[i] bozar taķdįr

KıtǾa

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

47b
48a

Uśūlį

Yā ilāhį vādi-i isyānda kaldum bį-meded
ǾAbd-i Ǿāsiyem suçum bį-ĥadd ü cürmüm bį-Ǿaded
Şimdi şey’ullāha geldüm ķılma ben dervįşi red
Fażlına bel baġladum yā vāhid u ferd u eĥad
Cümlenüŋ maķsūdı sensin dāimā ħayy-ı ebed

Ey Usūlį sırrı źātım Ħaḳdan özge nesne yoḳ
Dillere źikri mülāyim Ħaḳdan özge nesne yoḳ
Zāhir u bāŧından Ħaḳdan özge nesne yoḳ
Seyyidüŋ göŋlünde dāyim Ħaḳdan özge nesne yok
Hem dilinde şol faķįrüŋ her dem eydür yā eĥad

Tahmis/ 7

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

48b

Zeynį

Gülzār[ı] aŋma Ǿārıż-ı cānān yiter baŋa
Bülbül śadāsı nāle vü efgān yiter bana

Zeynį götürdi şehrimüzüŋ meh-liķāların
Saŋa baġışladum saŋa ŞaǾbān yiter bana

Gazel/5

49a

Zeynį

Olmaz iseŋ eger penāh baŋa
Dōstum ĥaşr olunca āh baŋa

Ġamdan āzād olurdum ey Zeynį
Ķanber meded diseydi şāh baŋa

Gazel/7

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

49a

Zeynį

ǾAzm ķılsam ger ĥarįm-i kūy-ı cānāndan yaŋa
Benden öŋdin cān atar varmaġa cān andan yaŋa

Her biri yāri ile Ǿazm-i gülistān eyledi
Zeyniyā sen de ġam-ı dilberle vįrāndan yana

Gazel/5

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

Ġazel-i Zeynį

49b

Zeynį

Ġonce-i laǾlüŋsüz olmuşdur diken gülşen baŋa
Varmaz oldum kūyıŋa külħan-durur mesken baŋa

Kūy-ı dilberden cüdā gülşende olsam Zeyniyā
Ĥaķ bilür gülşen ser-ā-ser görinür külħan baŋa

Gazel/5

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

Ġazel-i Zeynį
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50a

Zeynį

Ķadd çeng ü çeġānedür gūyā
Nāle naķş u terānedür gūyā

Zeyniyā tįr-i ġamze-i yāre
Dāġ-ı sįnem nişānedür gūyā

Gazel/9

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

Ġazel-i Zeynį

50b

Zeynį

Lebleri laǾl-i nābdur gūyā
Dişi dürr-i ħoşābdur gūyā

Zeyniyā ħaŧŧ-ı śafĥa-i ruħ-ı yār
Metn-i Ümmü’l-kitābdur gūyā

Gazel/7

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

Ġazel-i Zeynį

50b

Zeynį

Ħayli demdür olmışam dergāh-ı cānāndan cüdā
Bendeŋi yā Rab irişdür ķılma sulŧāndan cüdā

Źerreveş āvāreyim Zeynį hevā-yı Ǿaşķda
Rūzgār ideli ol mihr-i diraħşāndan cüdā

Gazel/5

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

Ġazel-i Zeynį

51a

Zeynį

Cānı neyler çün göŋül cānāna olmış āşinā
Ķatreyi n’itsüŋ o kim Ǿummāna olmış āşinā

Nār ile ķorķutma gel ey zāhid-i efsürde-dil
Zeyni çünkim āteş-i hicrāna olmış āşinā

Gazel/5

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

Ġazel-i Zeynį

51b

Zeynį

Niçe bir miĥnet-i eyyāmla dil pür ġam ola
Cām-ı Cem śun beri sāķį ki gönül ħurrem ola

Dem-i vaślı elem-i firķati ħoş gör Zeynį
Bir dem ola ne elem aŋla ne ol dem ola

Gazel/5

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

Ġazel-i Zeynį

51b

Zeynį

Lebüŋ şevķiyle gerçi ŧālib-i peymāneyüz cānā
Ezelde tā-ebed biz sākin-i mey-ħāneyüz cānā

N’ola gencįne-i Ǿaşķuŋla maǾmūr olmuşuz çünkim
Niçe demdür dil-i Zeynį gibi vįrāneyüz cānā

Ol mehüŋ şevḳine eflāke atardum külehüm
Şimdi görinmez olupdur ḳanı ey çerḫ mehüm

Yoġ idi cürmi vü Sāmį dir İlāhi yoġ idi
Muṣṭafā n’oldı ḳanı n’eyledüŋ a pādişehüm

Menem āşüfte vü sevdā-zede bir zülf-i nigār
Yaḳdı yandurdı meni āteş-i rūy-ı dildār
Baŋa ẓulm oldı meded ḫusrev-i Ǿālį-miḳdār
Dün gice ṣubha degin eyler idüm nāle vü zār
Bir siyeh-çeşm [ü] siyeh-pūş [u] siyeh-çerde nigār
Dün yolum baśdı menüm yaġmaladı her ne ki var

Ḳulı ḳurbānı olup ol şeh-i Ǿālį-şānuŋ
Umaram mihrini dilden o meh-i tābānuŋ
Elem ü hecr ü firāḳ ile çıḳarsa cānuŋ
Medḥiyā nām-ı şerıfiŋ dime zinhār anuŋ
Bir siyeh-çeşm ü siyeh-pūş u siyeh-çerde nigār
Dün yolum baṣdı menüm yaġmaladı her ne ki var

Şunda bir [biḳr kız oġlan] bulunur mı dellāl
Yanaġı gül sözi şįrįn dili şekker lebi bal

Ŧaleb it şehri yüri bul bu śıfatlu güzeli
LāmiǾį’den ne bahā ister [i]seŋ gel berü al

52a
52b
53a

Sāmį

53b
54a

Medhį

54b

Lāmi’į

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

Gazel/5
Mersiye/7

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

Müseddes/5

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

Gazel/13

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

Tahmįs-i
Medhį

Tahmįs-i
Lāmi’į
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55a
55b
56a

56b
57b

58a
60a
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Niyazį-i Uyan ġafletden ey ġāfil seni aldamasun dünyā
Mısrį Kimi aldar ise dünyā ķılur elbet anı rüsvā

Āskerį

Kişver-i ĥüsnüŋ bugün sulŧānsın ey şāh-ı ĥasen
Sende ħatm olmış güzellik sendedür vech-i ĥasen
Leblerüŋ mül ruħlaruŋ gül Ǿārıżuŋ berg-i semen
Bende oldum ķāmet-i şimşādıŋa āzād iken
Gülşen-i Ǿālem görinür gözime sensiz diken
ǾĀr idüp ben Ǿāşıķ-ı dįdārdan ķaçmaķ neden
Nev-civānsın sūz-ı āhımdan śaķın ey sįm-ten
Baş açıķ abdālınam ey ħusrev-i şįrįn-dehen
Ya irem vaśluŋa ya serden geçem çün Kūh-ken
Gerçi ķapuŋdan beni dūr itdi çerħ-i pįre-zen
Ŧālib olsam bulmayam mı sen melek-ruħsār[ı] men
Bu meŝeldür Teŋrisin bulur nigārā isteyen

Śāfį-dil olan mānend-i deryā
Görür cihānı kendüde peydā
Gözi açuķlar seyyāre gibi
Seyrinde Ǿarşı eyler temāşā
Taşlıcalı Dünyayı görür alçaķdan alçaķ
Yahyā
ǾArş-ı berįni aǾlādan aǾlā
Bey
Ĥaķ cānibinden olur muĥaķķaķ
İǾlām-ı Ǿilm ü taǾlįm-i taķvā
Ŧaġa ŧaġılur ŧaġį vü bāġį
Tįġı uzanur gün gibi zįrā
ǾAyn-ı maǾāsi kör olmayınca
Bunuŋ gibiler olmaz hüveydā
Cumhūr-ı bāŧıl varmaz namāza
Dįvān-ı Ĥaķdur zįrā musalla
Merdūd-ı Ĥaķķı maķśūd idinme
Dünyayı sevme lā-ħayre fįhā
Menfūrum oldı ĥālį olanlar
Cān u göŋülden didüm hemānā
Estaġfirul’llāh tübtü ilā’llah
Ve neheytü ķalbį Ǿan māsivā’llāh

Şerĥ iderdüm sözümi taķrįr olunmaz n’eyleyüm
Ħāmenüŋ yanar dili taĥrįr olunmaz n’eyleyüm
Ey dirįġā bendesinden yüz çevürdi ol ĥabįb
Yāri benden gör ne luǾb ile cüdā eyler raķįb
ǾAşķa dermān yok mıdur diyü su’āl itdüm ŧabįb
Didi kim śabr u sefer Ǿaşķa devādur ey ķarįb
Śabra ŧāķat yoķ çeker boynuma ŧaķup Ǿaşķ ipin
İrdi cānānum diyārından meşām-ı cāna ŧįb
Raĥm iderdi derdümi Ǿarż eylesem ehl-i śalįb
Bend ü pend ile baŋa dermān yoġ imiş ey edįb
ǾAskerį Ǿaşķ ehline Baġdād olur dirler ķarįb
ǾAzm-i rāh it vaśl-ı dil-berden ger istersen naśįb
Ŧālib [olsam bulmayam mı] sen [büt-i] raǾnāyı men
Bu meŝeldür [Teŋrisin] bulur [nigārā] isteyen
El-Ǿaşķı ĥālį veǾş-şevķu bālį
El-Ĥaķķu Ǿālį aǾleǾl-eǾālį
ǾAyn-ı Ǿažįzüŋ ķıble-nümādur
Ey ehl-i ĥālüŋ ferħuŋde-fāli
Ķıl ķāmetüŋi serv-i muśallį
Saŋa baş egsün sidre nihāli
Kendüŋi itme Ķārūn’a hem-tā
ǾAynuŋa alma māl ü menāli
Ķoynuŋa ķoyma mānend-i hāle
Şems ü ķamerden ol bārį ħālį
El śunma hergiz hem-çü śurāhį
Hem cām-ı Cem’dür bir seg sifāli
Dil gülşeninde ħār-ı belādur
Bir şenligüŋ kim ola zevāli
Her ħūk-ħūya pend itmek olmaz
Gūş-ı ħımāra ŧaķma leǾālį
Ehl-i sülūkuŋ bāl ü peridür
Estaġfirul’llāh tübtü ilā’llah
Ve neheytü ķalbį Ǿan māsivā’llāh

Gazel/26

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

Tercį-i
Bend/5

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

Tercį-i
Bend/5

TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2019, Year 7, Issue 16
Issn: 2147-8872

- 312 -

--.--/--.--

Tercį-i bend-i
Āskerį
Rahmetullâhi
Aleyh

Tercį-i bend-i
Yahyā
Rahmetullâh
Aleyh
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60b
62a

Revānį

Oğuz Yıldırım

Şarāb-ı Ǿaşķ olsun anda bāde
K’olavuz Ǿayş u Ǿişretle śafāda

Elinden düşmeye tā cām-ı tevĥįd
Ķoma bezminde anuŋ nuķl-i taķlįd

Mesnevi/31

Virmez iken bir ķılın biŋ bu cihānuŋ mālına
Rāyegān gitdi meded düşdi ecel çengāline

18 beyit

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

15 beyit

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

İşretnāme .- - - / . - - - / . - -

62a
62b

?

Gün gibi gözden dolandı yine cānānum meded
Žulmete girdi dirįġā māh-ı tābānum meded

63a
63b

?

Anı görüp mūr [ u] mār uşdı lebinüŋ balına
Gitdi [ vįrān oldı] göŋlüm [kişver-i] cānum meded

Dünyede şimdengirü dirlük ĥarām oldı ĥarām
Gitdi vįrān oldı göŋlüm kişver-i cānum meded

Raĥm ķıl hālüme ey kişver-i ĥüsnüŋ şāhı
Gāh cevr eyler iseŋ bārį esirge gāhį
İrmesün çerħe dilerseŋ bu ġarįbüŋ āhı
Ķoma tenhāda vü firķatde dil-i gümrāhı
Bezme gel bu gice ey Ǿālem-i ĥüsnüŋ māhı
Yoħsa yirden göge dek incinürüz vallāhi

Nice bir ķavm-i ĥasūduŋ sözini gūş idesin
Nice bir eyledügüŋ Ǿahdi ferāmūş idesin
Ġonçelerle nice bir cām-ı mey nūş idesin
CürǾaveş ħāke śalup ǾUlvį’yi bį-hūş idesin
Bezme gel [bu gice] ey Ǿālem-i [ĥüsnüŋ] māhı
Yoħsa [yirden] göge dek [incinürüz] vallāhi

Şöyle olmış cām-ı Ǿaşķ-ı yārdan mest ü harāb
Kendüyi dįvārdan dįvāra urur āfitāb

Bākį’ye senden ferāġat virdi ey gerdūn-ı dūn
Südde-i devlet me’āb-ı pādişāh-ı kām-yāb

Gazel/5

Gül yüzüŋ vaśfında bülbül ķılsa elĥānı dürüst
Bāġda bir ġoncanuŋ ķalmaz girįbānı dürüst

Bākiyā fennüŋde ŧutmaz kimse noķśānuŋ senüŋ
Ħamdüli’llāh ŧabǾ mevzun Ǿaķl mįzānı dürüst

Gazel/5

Nigārā bezm-i hüsnünde dil-i dįvānemiz ķaldı
Cemālüŋ şemǾine yaķmış perin pervānemüz ķaldı

Hayālį devlet-i bį-iǾtibāra baķmadın gitdüŋ
Bize beştir bu kim dillerde bir efsānemiz ķaldı

Gazel/5

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

Ġazel-i Hayālį

Bir felekdür eşk-i çeşmüm içre gūyā her ħabāb
Anda ey meh Ǿaks-i ruħsāruŋ münįr-i āfitāb

Şāh-ı ġamdur Emri dįvār-ı hiśar-ı çarħda
Tōp-ı āhı ŧoķınup ķaldı degüldür āfitāb

Gazel/5

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

Ġazel-i Emrį

Kāşki göstermeyeydi baŋa Allāhum seni
Cānı yoķ mürdeyem görmezsem ey māh[um] seni

Burc-ı dilde[n] mihrüŋi Źātį diler kim dūr ide
Şevķi artar gördügince yine [ey] māhum seni

Gazel/5

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

63b
64a

ǾUlvį

64a
64b

Bāķį

64b

Bāķį

65a

Hayālį

65a

Emrį

65b

Źātį

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

Tahmįs-i ‘Ulvį

Müseddes/5

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

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

Ġazel-i Bāķį

Ġazel-i Źātį
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Oğuz Yıldırım
65b

Źātį

www.turukdergisi.com
Ġarįbem ġurbete düşdüm göŋül āvāre yārum yoķ
Benüm āh itdügüm Ǿayb eylemeŋ kim iĥtiyārum yoķ

Didi yārum śıyām bir gün śınuķ göŋlüŋ gibi başuŋ
Eger Ǿahdi bütün olursa Źātį inkisārum yoķ

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

Gazel/5

Ġazel-i Źātį

66a

Źātį

Ġulām-ı ķāmetüŋdür serv-i āzād
Düşen dürüşdügi olur Ferāĥ-şād

Virübdür ĥāne-i Ǿaşķı ħarāb
Şu kim Źātį urubdur Ǿaşķa bünyād

Gazel/5

66a

Źātį

Dilden özge ġuśśanuŋ yā Rab mekānı yoķ mıdur
Āşıķuŋ Ǿālemde baħt-ü-kām-rānı yoķ mıdur

Ġoncaya gel aġzuma öykünme var açıl dimez
Źātįyā ol ruħlaruŋ yoĥsa dehānı yoķ mıdur

Gazel/5

66b

Bāķį

ǾĀrıżuŋ firdevs-i aǾlā kāmetüŋ Ŧūbā imiş
Būse-i laǾlün alan ħōş sükker-i ħelvā imiş

Bir güherdür ŧabǾ-ı Bāķį kān-ı imkān içre kim
Āfitāb-ı luŧf-ı sulŧān ile buldı perveriş

Gazel/5

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

Ġazel-i Bāķį

Sākiyā cām-ı mey ne ħōş gül olur
Kim alursa eline bülbül olur

Bāķiye āb-ı vaśluŋ irmez ise
Āteş-i hecr ile yanur kül olur

Gazel/5

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

Ġazel-i Bāķį

Maĥabbet āteşinde kim şererdür bāġda güller
Anuŋ ħākisterinde āferįne kıldı bülbüller

Yaşı Gül-gūnını Şeb-dįz-i āh-ile koşup Vecdį
Alupdur Ǿarśa-yı mihr ü maĥabbet içre mehveşler

66b

Bāķį

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

Nazir
e/10 . - - - / . - - - / . - - - / . - - -

67a

Vecdį

67b

I.
Ahmed

Meśnevįsin işidüp Ħażret-i Mevlānā’nuŋ
Gūşvār oldum ķulaġumda kelam[ı] anuŋ

Baħtiyā bendesi oldur ki Mevlānā’nuŋ
Taħt-ı maǾnįde odur pādişehi devrānuŋ

Gazel/5

67b

I.
Ahmed

Gel kemāl ü maǾrifet ögreŋ dilerseŋ Ǿizz ü baħt
MuǾteber olur ne deŋlü meyvedār olsa dıraħt

Tāc ü taħta lāyıķ aǾmāl ide gör her zamān
Baħtiyā çün kim naśįb oldı saŋa bu Ǿizz ü baħt

Gazel/5

68a

Ħaŧāyį

Bir perį ĥayrāniyem bilmem mekānı ķandadur
Kimse bilmez dünyede nām u nişānı ķandadur

Tā visālüŋde cüdā ķaldum ĥayātum ķalmadı
Dünye vü Ǿuķbāda sensüz ĥayātum ķandadur

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

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

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

Gazel/5
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Ġazel-i Źātį

Ġazel-i Źātį

Nazire-i Vecdį

Ġazel-i Sultan
Ahmed
Ġazel-i Baħti

www. turukdergisi.com
68a

Oğuz Yıldırım
..--/..--/..--/..-

Ĥāfıž
Fütūĥį

Ĥamdülillāh der-i mey-ħāneyi gördük meftūĥ
İçelüm cām-ı muśaffā bulalum rāĥat-ı rūĥ

Ĥāfıž’a tevbeye gelsün dir iseŋ ey nāśıĥ
Ne sen ol dünyede ne tevbe vü ne nām-ı Naśūĥ

68b

Derūnį

Āh kim dermānda ķaldum derd-i Ǿaşķa yoķ devā
Baħt ise yārį degüldür yār ise bir bį-vefā

Ey Derūnį firķat eyyāmında ġamdan bir nefes
Göŋlüni açmaz senüŋ illā ki cām-ı pür śafā

68b

Sırrį

Bugün bu dār-ı dünyāda benüm māl ü menālüm yoķ
Yarın anuŋ ĥisābın virmege bārį melālüm yoķ

Ölicek Sırri ben ŧaŋ mı eger aġlarsa vāriŝler
Ķalacaķ anlara zįrā benüm bir köhne şālum yoķ

Bir ħaber vir ey śabā n’oldı gülistānum benüm
Kimler ile śalınur serv-i ħırāmānum benüm

Bāķiyā bir mürġdur gūyā giriftār-ı ķafes
Ķūy-ı yāri aŋıcaķ uçmak diler cānum benüm

Gazel/5

Ziyāde sevmezin Haķ sevmedügi ehl-i dünyāyı
Der-i Ǿuzletde ey Yaĥyā Ǿacāyib Ǿizz ü cāhum var

Gazel/5

69a

69a

Bāķį

Taşlıcalı İlāhį gerçi dünyāda ĥisābı yoķ günāhum var
Yahyā Senüŋ gibi İlāhum var Resūlüŋ gibi şāhum var
Bey

Gazel/5

Gazel/5

Gazel/5

69b

Hayālį

Kāse kāse nice zehrin içelüm gerdūnuŋ
Bize tiryākini śun sāki mey-i gül-gūnuŋ

İltifātını Hayālį ķulunuŋ eyle ziyād
Aŋa çekdirme Şehā ta’nını her [bir] dūnuŋ

Gazel/5

69b

Nažmį

Yiridür yāreleyüp yirlere dökse ħūnuŋ
Nege yarardı göŋül sevgüsi ol bed-ħūnuŋ

Nažmi ħaste-yi ĥikmet ne şifā virmeyesin
Ey ŧabįb-i dil ü cān böyle midür ķānūnuŋ

Gazel/5

70a

Raĥmį

MāniǾ olmaz müjeler yaşına ben maĥzūnuŋ
Ħār ü ħaslar yolını baġlayamaz Ceyĥūnuŋ

Raĥmį kim şevküŋle sįnesine dāġ urdın
Sikke ķazıdı güzelüm üstine śan altunuŋ

Gazel/5

70a

Ĥayretį

Ey dil yine cānumdan ayırdı beni devrān
Göz göre revānumdan ayırdı beni devrān

Ey Ĥayreti devletden tāc-ı ser-i Ǿizzetden
Va’llāhi saǾādetden ayırdı beni devrān

Gazel/5

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

Ġazel-i Ĥāfıž
Fütūĥį

Ġazel-i Derūnį

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

Ġazel-i Sırrį

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

Ġazel-i Bāķį

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

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

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

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

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

Ġazel-i Yaĥyā

Ġazel-i Hayālį

Ġazel-i Nažmį

Ġazel-i Raĥmį

Ġazel-i Ĥayretį
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Oğuz Yıldırım
70b

Nihānį
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Cefā vü cevr ile yaķma igende ķalb-i Ǿuşşāķı
Be hey çok sevdügüm ķalmaz güzellik kimseye bāķį

Didüm müştāķ-ı didārum Nihānį gibi bir var mı
Didi didārumuŋ yüz biŋ ola Ǿālemde müştāķı

Gazel/5

70b

Uśūlį

Bize bu Ǿaşķ ile eglenmege bir yār olsa
Yār biŋ biŋ bulınur yār-ı vefādār olsa

Çünki yār olduŋ Uśūlį ķulına sultānum
Ġam degül cümle cihān ŧopŧolu aġyār olsa

Gazel/5

71a

Źātį

N’olduŋ iŋlersin felek her-cāyi cānānuŋ mı var
Her makāmı seyr ider bir māh-ı tābānuŋ mı var

Zülf-i dil-ber gibi ey Źātį perįşānsın yine
Cevri bį-ħad yoħsa bir yār-ı perį-şānuŋ mı var

Gazel/5

71a

Revānį

Didüm ey meh beni hicrüŋde çoġ aġlatdı felek
Didi nāz ile geçen yaġmura ŧutma kepenek

Gel begüm būseŋe cān virelüm didügim içün
Baŋa ol ġonce-dehen gitdi Revānį sögerek

Gazel/5

71b

Müdāmį Oldum yine üftādesi bir tāze civānuŋ
Dil bülbülü meddāħıdur ol ġonce-dehānuŋ

Beş beytle Ǿarż [eyleye] Müdāmį saŋa ĥāli
Himmetleri birle yine yārān-ı śafānuŋ

Gazel/5

Gül yüzüŋsüz idemez ŧabǾ-ı Fiġānį efġān
Gülşenüŋ bülbülini faśl-ı ħazān lāl eyler

Gazel/5

71b

Fiġānį

72a

-

Dökmege ķanını ĥalķuŋ ki müjeŋ āl eyler
Bize geldükçe ŧoķınmaz geçer ihmāl eyler

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

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

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

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

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

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

Ġazel-i Źātį

Ġazel-i Revānį

Ġazel-i
Müdāmį

Ġazel-i Fiġānį

Sayfa boştur.
72b

?

73a

-

73b

Āfitābį

Olamaz bu ħüsn [i]le fā’iķ sana
Kim görüp olmaz Ǿaceb Ǿāşıķ saŋa

Var iken sende bu mestāne nigāh
Kim görüp olmaz Ǿaceb Ǿāşıķ saŋa

Nazm

Sayfa boştur.
Yine diş yāresi var sįb-i zenaħdānında
Yine şeftālü yemişler gibi bostānında

Gice aġyār ile mey içdügine şāhiddür
Uyħusuzlıķ eŝeri nergis-i mestānında

Gazel/2
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..--/..--/..--/..-

KıtǾa

