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ÖZ
Bu çalışmada Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Ali Nihad Tarlan Koleksiyonu
68 numarada kayıtlı şiir mecmuasının 1b-47b sayfaları incelenmiştir. Mecmuanın
sonunda yer alan “Tarihü’l-Kitâb” başlığı altındaki kayda göre mecmuanın müstensihi
Dağıstanlı Seyyid Mehmed Said oğlu Seyyid Mehmed’dir. Mecmua Cemʿüˈn-nezâir
adıyla 7 Ramazan 1151/1738 yılında yazılmıştır. Bu mecmuanın çalıştığımız kısmında,
çoğunluğu XVI. yüzyılda yaşamış 55 şaire ait 209 şiir bulunmaktadır. Bu çalışma, 1b47b sayfalarının transkripsiyonlu metni, dil içi çevirileri, fiziksel incelemelerinden
oluşmaktadır. Mecmuanın ilgili kısmının transkripsiyonu ve dil içi çevirisi yapıldıktan
sonra, ortaya çıkan metin içerik açısından da incelenmiştir. Çalışmanın sonuna
çalışmamızda geçen kelimelerden oluşan seçme bir sözlük eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mecmua, şiir, divan, şair
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ABSTRACT

In this study, the folios between 1 and 47 of a poetry miscellany, which is registered
with no. 68 in Ali Nihad Tarlan Collection, Suleymaniye Library of Manuscripts, has
been examined. According to the note found in the last pages of the miscellany, its
scribe is Seyyid Mehmed, son of Seyyid Mehmed Said from Daghestan. The miscellany
was scribed with the title of Cemʿ al-Nezair in 7 Ramadan 1151 / 1738. In the part of
the miscellany that I have examined, there are 209 poems pertaining to 55 different
poets, most of who lived in the sixteenth century. This study covers the transciption of
the miscellany, intralingual translations of the poems in it and physical descriptions of
the folios between 1 and 47 from the miscellany. Having transcribed the transcription
and intralingual translation, the text of the miscellany has been examined in terms of
content. In the end of the study, a glossary consisting of unknown words in our study
has been added.

Key Words: Mecmua, poetry, divan, poet
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ÖNSÖZ

Şiir mecmuaları, Eski Türk Edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu memualar asırlar
boyunca İslâm medeniyetinin altında gelişmiş, zamanla harikulâde örnekler veren ve
Türk milletinin edebî zevkini yansıtan Eski Türk edebiyatına ait şiirleri ihtiva
etmektedir. Bu çalışmada Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Ali Nihad Tarlan
Koleksiyonu 68 numarada kayıtlı şiir mecmuası (1b-47b) incelenmiştir.
Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde Süleymaniye Yazma
Eserler Kütüphanesi Ali Nihad Tarlan Koleksiyonu 68 numarada kayıtlı şiir
mecmuasının genel tanıtımı, müstensihi ve içerisindeki şairlerin kısa biyografileri yer
alır.
Çalışmanın ikinci bölümünde mecmuada yer alan şiirlerin transkripsiyonlu
metni ile dil içi çevirileri verilmiştir. Dil içi çevirileri şiirlerin karşı sayfasına
yerleştirilmiştir. Metin kısmından sonra da seçme bir sözlük yer almaktadır.
Tez çalışmam boyunca bilgi ve birikimleriyle bana yardımcı olan değerli
danışmam hocam Prof. Dr. Orhan Bilgin’e, çeşitli konularda yardımlarından istifade
ettiğim Doç. Dr. Arzu Atik Hocam’a, Arş. Gör. Abdullah Esen’e ve her durumda
desteğini esirgemeyen aileme özellikle annem Serap Çakmakçı’ya teşekkürü bir borç
bilirim. Ayrıca rahmetli Öğr. Gör. Nurettin Albayrak Hocam’a da teşekkür ederim.
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GİRİŞ
Eski şiirimizin en önemli kaynaklarından mecmualar, Dîvân edebiyatının bilinmeyen
taraflarını ortaya koyması açısından son derece mühimdir. Sözlükte “dağınık şeyleri bir
araya getirmek, toplamak” anlamındaki cem‘ masdarından türeyen mecmû‘dan (bir
araya getirilmiş, toplanmış) gelmektedir. Mecmualar, genelde bir veya daha fazla yazar
yahut şaire ait çeşitli şekil ve hacimlerdeki dinî veya din dışı mensur ya da manzum
metinlerden oluşan kitaplardır.1
Osmanlı ilim, kültür ve edebiyatında çok yaygın ve önemli bir telif türü haline
gelmiş olan mecmualar genel özellikleri ve muhtevaları dikkate alınarak “mecmûatü’leş‘âr, mecmûa-i ed‘iye, mecmûatü’l-münşeât” vb. şekillerde adlandırılmıştır. Ancak
birtakım mecmualar, muhtevalarının yanında müretteplerinin ünlü ve güvenilir kişiler
olması dolayısıyla onların adlarıyla da anılmıştır.2
Mecmualar içeriklerine göre şu şekilde sıralanabilir:
1. Nazîre mecmuaları,
2. Seçme şiir mecmuaları,
3. Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşan mecmualar,
4. Manzum, mensur ya da Arapça, Farsça ve Türkçe gibi dil bakımından karışık
mecmular.
Bunun dışında mecmualar, tertip eden kişiye göre, derleyeni tanınmış kişiler ya da kim
olduğu belli olan mecmualar ve derleyeni bilinmeyen anonim mecmualar olarak da iki
bölüme ayırmak mümkündür. Mecmuaların bir bölümünün müstensihi ve sahibi belli
büyük bir bölümünün ise ne sahibi ne de müstensihi bellidir. Çoğunun düzenlenme
tarihi de bulunmamaktadır.3

Mustafa Uzun, “Mecmua”, DİA, XXVIII, s. 265.
Uzun, “Mecmua”, s.266.
3
Günay Kut, “Mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Eserler/Terimler, VI,
s.170-171.
1
2

Nazire, Arapça bir sözcük olup “nazara” kökünden gelmiştir. Kelimenin sözlük
anlamı “Bir şeye benzemek üzere yapılan şey, örnek, misl, karşılık” şeklindedir.
Nazirenin çoğulu “nezâir”dir. Nazire yazmak yazıldığı dönem içinde “tanzîr etmek,
nazîre yazma, nazîre söyleme, nazîre deme, cevap verme, cevap yazma” olarak
adlandırılmış olup nazire yazıcısına da “Nazîre-gû, nâzire-perdâz” denilmiştir.4
Edebiyat tarihimiz açısından önemli nazire mecmuaları şunlardır: Ömer b. Mezid’in
Mecmûatü’n-nezâiri, Eğridirli Hacı Kemal’in Câmiü’n-nezâiri, Edirneli Nazmi’nin
Mecmaü’n-nezâiri, Pervâne b. Abdullah’ın Pervane Bey Mecmuası ve Budin’li
Hisalî’nin Metâliü’n-nezâiri’dir.
Mecmuaların türlerine göre bazı tertip ve şekillere kavuşarak Araplar, Farslar ve
Türkler arasında rağbet bulup farklı bir gelişim göstermesi ve çeşitli ilim dallarında
müstakil bir telif türü özelliği kazanması ilk örneklerin ortaya çıkışından birkaç asır
sonra gerçekleşmiştir. Bunların Osmanlı dönemindeki gelişimine bakarak XV.
yüzyıldan itibaren dikkat çekmeye başladıklarını, XVI. yüzyıldan sonra ise sayı ve
çeşitlerinin iyice arttığını söylemek mümkündür. Daha çok Osmanlı ve İran sahasında
rağbet gördüğü anlaşılan özel mecmuaların kâğıdının kalitesi, rengi, boyutları, cildi,
yazısı, tezhibi, şekli gibi vasıfları ve maddî nitelikleri itibariyle birbirlerinden çok farklı
olduğu, bir kısmının düzensiz, âdeta karalama defteri, bir kısmının çok düzenli ve özenli
bir sanat eseri niteliği taşıdığı görülmektedir. Düzensizlerin çoğu doğrudan
derleyicisinin eliyle yazılmış olduğundan dolayı okunaksız ve istinsah hatalarıyla dolu,
babadan oğula veya elden ele intikal ettiği için de farklı kişilerin yazısına ve ilgisine
göre şekillenmiş, değişik konulara yer veren güvenilmez metinler halindedir.5
Şiir mecmuaları, Eski Türk edebiyatında tezkire ve mürettep divanlardan sonra
edebiyat araştırmalarına kaynaklık eden önemli eserlerdir. Anadolu sahası Türk
edebiyatında ilk örnekleri XV. yüzyılın başlarında görülmeye başlanan şiir mecmuaları
mürettep divanlarda yer almayan şiirleri ve aynı zamanda mürettep divan ya da
divançesi henüz ele geçmemiş olan ve tezkirelerde adı geçen şairlerin şiirlerini ihtiva
etmesi bakımından da önemlidir. Ali Nihad Tarlan bu konu ile ilgili şunları söylemiştir:
Fatih Köksal, Sana Benzer Güzel Olmaz: Divan Şiirinde Nazire, Ankara: Akçağ Yayınları, 2006, s. 1316.
5
Uzun, “Mecmua”, s.266.
4
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Mecmualardaki eserler, bize devrin umumî edebî zevkini verir, devrin
edebî zeminini gösterir. Orada birinci şairlerin yanında bazen adı sanı
bilinmeyen sanatkârlara rastlanır. Bu iki zümre arasında ikinci ve üçüncü
derecede şairler ekseriyeti teşkil eder ve bu edebî zemini ekseriya bu
ikinci ve üçüncü derecede gelen şairler yapar. Devrin ma’şerî zevkini
temsil eden onlardır. Onların eserleri görüldükten sonradır ki büyük
şairlerin hakikî tefevvuk sebepleri anlaşılır. Yoksa bu sebepler daima indî
olarak kalmaya mahkûmdur.6

Ali Nihad Tarlan, Şiir Mecmularında XVI ve XVII. Asır Divan Şiiri: Rahmî ve Fevrî, İstanbul: İstanbul
Üniversitesi Yayınları, 1948, s.3.
6
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BİRİNCİ BÖLÜM
MECMUANIN DEĞERLENDİRMESİ

1.1. Mecmua Hakkında
Elimizdeki mecmua, Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihad Tarlan Koleksiyonunda 68
numarada kayıtlıdır. Çalışmada 1b-47b sayfaları arasında yer alan şiirler incelenmiştir;
bu kısımda 55 şair bulunmaktadır. Mecmuada geçen şairlerin çoğunluğu 16. yüzyılda
yaşayan şairlerdir. Mecmua nesih yazı türüyle yazılmıştır. Yazma toplamda 96 varaktan
oluşur. Genellikle şairlerin mahlası kırmızı mürekkeple başlıklarda belirtilmiştir. Fakat
bazı şairlerin mahlası ya başlıkta verilmemiş ya da yanlış mahlas verilmiştir. Sayfaların
satır sayısı düzenli olmayıp genel olarak 14 satırdır. Mecmuadaki 2a, 9b, 10a, 11a, 11b,
18a, 20b, 23a, 25a, 26a, 27a, 30a, 31a, 31b, 33a, 38b, 40b sayfalarında derkenar
bulunmaktadır.
Mecmuanın sonunda “Tarihü'l-Kitâb” başlığı altında bir kayıt yer almaktadır. Bu
kayda göre mecmuanın müstensihi Dağıstan’ın Şeki kasabasında ikamet eden Seyyid
Mehmed Said oğlu Seyyid Mehmed’dir. Mecmua Cemʿüˈn-nezâir adıyla 7 Ramazan
1151/1738 yılında istinsâh edilmiştir.
Cemʿüˈn-nezâir ismi “nazirelerin toplamı” anlamına gelmektedir. Mecmua,
adından da anlaşılacağı üzere nazire mecmuası olarak düzenlenmiştir. Mecmuada şiirler
dal harfi ( )ﺩhariç rediflere göre alfabetik olarak verilmiş olup şu şekilde sıralanmıştır:
ﺍ,ﺏ,ﺕ,ﺚ,ﺝ,ﺡ,ﺥ,ﺩ,ﺫ,ﺭ,ﺯ. Fakat bazen alfabetik düzen bozulur: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 108,
109, 110 numaralı şiirler.
Her ne kadar zemin şiir belli olmasa da redif ve konu benzerliği ile aşağıdaki
örneklerde olduğu gibi şairlerin birbirine gönderme yapmaları, mecmuanın nazire
mecmuası olduğunu gösterir:

4

Meâli son beyitinde, 91 numaradaki Ahmed Paşa’nın şiiri için bu beyiti kaleme almıştır:
Ben naẓīre didügümi Aḥmed’üñ eşʿārına
İşiden ṣanur k’ider Ḥassān Selmān ile baḥs̠
(Meâlî) 92/9
Yine Taşlıcalı Yahyâ şiirinde bir önceki şiirde yer alan Hayâlî Bey’den şu şekilde
bahsetmiştir:
Fānī cihāna aġlamaġa geldi niçeler
Bir iki gün Ḫayālīˈyi de lāġa ṣaldılar
(Hayâlî) 198/5
Dünyāya bu Ḫayālī Begˈi lāġa ṣaldılar
Yaʿnī ki ḫalḳa masḫara olmaġa ṣaldılar
(Yahyâ) 199/1
Mecmuanın çalıştığımız kısmında toplam 209 tane şiir olup bunlardan 205 tanesi
55 şaire ait şiirlerdir. Mahlası olmadığı için şairini tespit edemediğimiz 5 adet şiir
bulunmaktadır. Ayrıca bu 209 şiirin içinde 2-3 beyit ya da bentten oluşan 9 adet natamam şiir vardır. En fazla şiiri bulunan şairler Zâtî ve Hayretî’dir; Zâtî’nin 49,
Hayretî’nin de 27 şiiri bulunmaktadır. Genel olarak aşağıdaki tabloya baktığımızda
şairlerin büyük bir kısmının 1 şiiri bulunmaktadır. Şair ve o şairlere ait şiir sayısı ve
şiirlerin geçtiği numaralar şu şekildedir:
Tablo 1
Mecmuada Geçen Şairler ve Şiir Sayıları
Sıra
No

Şair

Şiir Numarası

Şiir
Sayısı

1

Āhī

32,167

2

2

Aḥmed Paşa

82, 91, 114, 115

4

3

ʿAmrī

57, 66, 98

3

4

ʿĀrifī

107

1

5

Tablo 1 - devam
Mecmuada Geçen Şairler ve Şiir Sayıları
5

ʿAṭā

14, 117, 148

3

6

ʿAyānī

88

1

7

Bāḳī

11

1

8

Baṣīrī

6

1

9

Behiştī

99, 100, 132, 151, 168, 192

6

10

Caʿfer

33, 36, 93

3

11

Cāmī

2, 195

2

12

Cāmiʿī

5

1

13

Celālī

74, 147

2

14

Celīlī

23, 58, 123, 128

4

15

Emrī

37

1

16

Faḳīrī

9, 124

2

17

Farżī

166

1

18

Fevrī

42, 90, 140

3

19

Ḥāfıẓ

189

1

20

Ḫafī

119, 125

2

21

Ḫāverī

38

1

22

Ḫayālī

19, 104, 198

3

23

Ḥayretī

3, 25, 41, 89, 96, 139, 141, 142, 145, 149,
150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 178,
193, 194, 196, 201, 202, 203, 205, 209

27

24

Hecrī

143

1

25

Hilālī

39

1

26

İsḥāḳ

4, 26, 64, 101, 111, 127, 185, 186

8

6

Tablo 1 - devam
Mecmuada Geçen Şairler ve Şiir Sayıları
27

Ḳadirī

50

1

28

Ḳarārī

31

1

29

Kemālpāşāzāde

10, 159, 171, 183, 191

5

30

Laṭīfī

146

1

31

Meʾālī

13, 34, 35, 92

4

32

Mesīḥī

28, 69, 73, 129, 204

5

33

Mihrī

15, 48, 102, 106, 170

5

34

Naʿīmī

176

1

35

Naẓmī

20, 63

2

36

Necātī

12, 30, 47, 51, 52, 54, 67, 126

8

37

Nehārī

1

1

38

ʿÖmrī

17

1

39

Remzī

72

1

40

Resmī

105, 136, 137

3

41

Revānī

21, 49, 55, 59, 65, 87, 97, 112, 188

9

42

Riyāżī

53

1

43

Suʾālī

144

1

44

Sulṭān Cem

75, 81

2

45

Sürūrī

18, 169, 184

3

46

Şemʿī

62, 94, 95, 172, 173

5

47

Şemsī

197

1

48

Şīrī

60

1

49

Şuʿāʿī

116

1

7

Tablo 1 - devam
Mecmuada Geçen Şairler ve Şiir Sayıları
50

Uṣūlī

131, 161, 177, 207

4

51

Yaḥyā

199

1

52

Yaʿḳūb Çelebī

200

1

53

Żaʿīfī

22

1

54

Ẕātī

7, 8, 16, 24, 27, 29, 40, 43, 44, 45, 46, 56, 61,
68, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86,
103, 108, 109, 110,113, 118, 122, 130, 133,
138, 152, 162, 163, 164, 165, 174, 175, 179,
180, 181, 182, 187, 190, 208

49

55

Zemīnī

121

1

Şairi belli olmayan
şiirler

120, 134, 135, 206

4

Şiirlerin hepsi

TOPLAM

209

Yarım şiirler

30, 67, 68, 120, 137, 143, 144, 207

8

Tam şiirler

TOPLAM

201

Mecmua nazım şekilleri açısından zengin bir eser değildir. 209 şiirden 5 farklı
nazım şekli bulunmuştur. Aşağıdaki tabloya göre en fazla nazım şekli gazeldir.
Mecmuada mahlası olmayan şiirler olduğu için tespit edemediğimiz nazım şekilleri de
mevcuttur. 6a, 18b, 24a, 29b, 31a, 43b, 45b, 46a sayfalarında musammatlar vardır.
Mecmuada 1b-4b sayfaları arasında bir kaside bulunmaktadır; o da 36a numaralı
sayfada yer alır. Mecmuada yer alan nazım şekilleri ve bunların sayıları aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 2
Mecmuada Geçen Nazım Şekilleri
Nazım Şekli

Sayısı

Gazel

194

Kaside

1

Murabba

5

Muhammes

2

Müseddes

1

Nazım şekli belli olmayan şiirler

6

Klasik şiirde ahengi sağlayan en önemli unsurlardan biri vezindir. Elimizdeki
mecmuda 4 farklı bahir ve 11 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Bunlardan en çok remel
bahri, en az da hezec bahri kullanılmıştır. Mecmuadaki şiirlerin aruz bahirlerine ve
kalıplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 3
Mecmuada Geçen Şiirlerin Vezinleri
Sıra

Bahirler

Vezinler

Şiir Sayısı

1

Remel

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

132

2

Remel

Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

8

3

Remel

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

13

4

Remel

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

2

5

Muzari

Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

18

6

Muzari

Mefʿūlü Fāʿilātün Mefʿūlü Fāʿilātün

5

7

Hezec

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün

7

No

9
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Hezec

Mefʿūlü Mefāʿīlün Mefʿūlü Mefāʿīlün

1

9

Hezec

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

11

10

Hezec

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün

11

11

Müctes

Mefāʿilün Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün

3

1.2. Çalışmada Takip Edilen Usul
1b-47b sayfaları arasında çalışmada takip edilen usul:
•

Mecmuanın 1b-47b sayfaları arasında yer alan şiirler transkripsiyonlu metin
hâline getirilip günümüz Türkçesine çevrilmiştir.

•

Şiirlerin dil içi çevirileri transkripsiyonlu metnin karşı sayfalarına koyulmuştur.

•

Basımı yapılmış divanlar, nazire mecmuaları, tezler ve makaleler, şiirin
bulunduğu diğer kaynaklar mecmuada geçen şiirlerle karşılaştırılmış, nüsha
farkları dipnotlarda belirtilmiştir.

•

Mecmuada

geçen

şiirler

basılı

eserlerdeki

şiirlerle

karşılaştırılmıştır,

yayınlanmış bir eserde olan şiirlerin gazel numaraları verilmiştir. Divanda
bulunmayan şiirler dipnotta -D olarak gösterilmiştir.
•

Divan dışından alınan şiirlerde bulunan nüsha farkları dipnotlarda sayfa
numaraları verilerek belirtilmiştir.

•

Gereken yerlerde metin tamiri yapılmıştır. Tamir edilmiş beyitler köşeli ayraç [ ]
ya da üçgen ayraç < > içine alınmıştır. Köşeli ayraç [ ] vezin gereği eklenmesi
gereken yerlere koyulmuştur. Üçgen ayraç < > ise vezin gereği çıkarılması
gereken yerlere koyulmuştur.

•

Mecmuda mahlası olup da başlıkta verilmeyen ya da yanlış verilen şiirlerin
mahlaslar köşeli ayraçla [ ] verilmiştir.
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•

Bazı şiirlerde beyitlerin bir kısmı mecmuanın değişik varaklarında yer
almaktadır. Bu şiirler birleştirilerek dipnotta varak numaraları verilmiştir.

•

Sayfa numaraları her sayfanın en baştaki beytinin ilk mısraına koyulmuştur.

•

Şiirlerin başına vezinleri yazılmıştır.

•

Şairlerin mahlasları koyu renkle belirtilmiştir.

1.3. Müstensih Hakkında
İncelediğimiz mecmuanın müstensihi Dağıstan’ın Şeki kasabasında ikamet eden Seyyid
Mehmed Said oğlu Seyyid Mehmed’dir. Mecmuada çok sayıda hata bulunmaktadır.
Mecmuadaki hataların müstensihin doğduğu coğrafyadan kaynaklanmış olduğu
muhtemeldir. Çalışmada müstensihin yaptığı hatalar şunlardır:
•

Şairlerin mahlas başlığı ya yanlış verilmiş ya da şiirler art arda verilmek
suretiyle başlık konulmamıştır.

•

Şiirlerin hemen altında başka bir şaire ait olduğunu düşündüğümüz aynı
vezin ve redifte olan beyit ya da beyitler bulunmaktadır.

•

Noktalı harflerde b ()ﺐ, p ()ﭗ, t ()ﺖ, c ()ﺝ, h ()ﺥ, f ()ﻑ, k ( )ﻕya nokta
konulmamış ya da yanlış noktalandırma yapılmıştır. Örneğin, sepmese
kelimesindeki p harfinin noktası yoktur (17/7).

•

Müstensih ḳ-ġ harflerini karıştırmıştır. Örneğin, ayaġı olması gerekirken
ayaḳı şeklinde yazılmıştır (91/9).

•

Metinde geçen efġān ve fiġān kelimesindeki gayın harfi ( )ﻍkaf ( )ﻕharfi ile
yazılmıştır (13/2, 191/1).

•

Bazı yerlerde izâfet kesresi ile akuzatif eki karıştırılmıştır. Örneğin, ġam-ı
olması gerekirken mecmuada ġamı şeklinde yazılmıştır (42/5).

11

1.4. Mecmuada Geçen Şairlerin Kısa Biyografileri
Mecmuada şiiri olan şair kadrosunun geniş olduğunu söyleyebiliriz. Mecmuanın 1b-47b
kısmında 55 farklı şairin şiirleri yer almaktadır. Bu şairlerin biyografik bilgilerini şu
şekilde verebiliriz:
Âhî: Asıl adı Hasan’dır. Zengin bir tüccar olan Seydi Hoca’nın oğludur. Annesinin adı
Melek Kadın’dır. Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamıştır. Niğbolu (Tirsinik)’da
doğan şair daha çok Benli Hasan lakabıyla tanınmıştır. Sessiz tabiatından dolayı Dilsiz
Dânişmend olarak da anılmıştır. Babasının ölümümden sonra ticarete başladıysa da
annesinin yeniden evlenmesine gücendi ve ticareti bırakıp İstanbul’a geldi. Kırklı
yaşlarında Kara Bâlî’den mülâzım oldu. Bu sırada şiir ve nesirleriyle adını duyurmuştur.
Daha sonra Karaferye Medresesi’nde müderrislik yapmıştır. Bu sırada Manastır’da, şair
Hâverî’nin kız kardeşiyle evlendi ve 923/1517’de Karaferye’de öldü.7
Ahmed Paşa: II. Murad’ın kazaskerlerinden Veliyyüddin Efendi’nin oğludur. Nerede
doğduğu hakkında tezkirelerde kesin bir bilgi yoktur. Edirne’de doğup Bursa’da
yaşamıştır. Bursa ve Edirne’de müderrislik yaptıktan sonra Fatih Sultan Mehmed’in
tahta geçmesiyle kazaskerliğe getirilmiştir. Fatih’in teveccühünü kazanan Ahmed Paşa
padişaha musâhib ve hoca olmuştur. Padişaha sunduğu kasidelerle ve devlet adamı
sıfatıyla gösterdiği başarılarıyla vezirlik rütbesini elde etti. Fatih Sultan Mehmed’le
yaşadığı sorunlar nedeniyle saraydan uzaklaştırılan Ahmed Paşa, önce Bursa’da Orhan
ve Muradiye medreselerinin mütevelliliğine tayin edilmiştir. Daha sonra Sultanönü, Tire
ve Ankara’da sancak beyi olarak görev yapmıştır. II. Bayezid zamanında da aynı
görevle Bursa’ya tayin edilen Ahmed Paşa 902/1496-97 tarihinde Bursa’da öldü.
Cenazesi Muradiye Medresesi yakınında kendi yaptırdığı türbeye defnedilmiştir.8
Amrî: Asıl adı Amr olan şair, Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devirlerinde
müderrislik, kazaskerlik ve şeyhülislâmlık görevlerinde bulunmuş olan Abdülkerim

7
8

Mustafa İsen, “Âhî, Benli Hasan”, DİA, I, 527.
Günay Kut, “Ahmed Paşa, Bursalı”, DİA, II, 111.
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Efendi’nin âzatlı kölesi ve evlatlığıdır. Amrî tahsilini bitirdikten sonra bir müddet
mülâzımlık yapmış, sonra kazancının bolluğu sebebiyle kadılık mesleğinde karar
kılmıştır. Serfiçe kadılığından sonra Vize kadılığına tayin edildiği ve çok geçmeden
930/1523-24 sıralarında öldüğü bilinmektedir.9
Ârifî: Asıl adı Hüseyin’dir. İstanbul’da doğdu. Bir müddet tahsil gördü, kâtip oldu. Bu
esnada hat sanatı ve şiir üzerine çalıştı. Kapıkullarından iken İbrahim Paşa’yla Mısır’a
gitti. Mısır’dan dönüşünde ona Lâmiye Kasidesi’ni sununca Anadolu defterdarı
Mahmud Çelebi’nin kaleminde ahkâm tezkirecisi oldu. Mahmud Çelebi’yle
anlaşamayınca bu görevinden azledildi. Bunun üzerine Mısır’a giderek Gülşenî
dergâhına intisap etti ve bir müddet orada kaldı. Latîfî ise Ka’be’ye gittiğinde orada
Şeyh İbrahim Gülşenî’yi tanıdığını ve ona bağlanarak uzun müddet hizmetinde
bulunduğunu, müteferrika zümresine katılmasının de bu esnada olduğunu söyler. Sonra
İstanbul’a döndü ve yaklaşık 10 yıl devlet umurundan ve insanlardan uzak yaşadı.
Nihayet 947 yılında (1540/41) Sultan Süleyman’ın iradesiyle 15 akçe ile silahdar oldu.
959/1552’de İstanbul’da öldü.10
Atâ: Atâ Efendi, Üsküblü, kadı, Şeyh Ahmed Yesevî soyundandır. Sicill-i Osmânî’nin
verdiği bilgilere göre vefatı 960/1552’den sonradır. Üsküb’de defnedilmiştir. Latîfî
kaçıncı Selim olduğunu belli etmeksizin Sultan Selim devrinde vefat ettiğini yazmıştır.
Sicil’in 960’tan sonra sözüyle Latîfî ifadesi birleştirilirse Selîm-i Sânî zamanında
olması gerekir.11
Ayânî: Metindeki şiirin hangi Ayânî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Ayânî mahlaslı şairler şunlardır:
•

Cafer Ayânî Efendi, Peçeli, Temeşvar hazine defterdârı, 1012/1603 tarihinde
hayatta idi.

Mehmed Çavuşoğlu, “Amrî”, DİA, III, 96.
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ârifî, Hüseyin Çelebi,
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=212 (erişim 04. 01. 2019)
11
Fatma Özdemir, “Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhtevâ II. Cilt s. 468-734” (Yüksek Lisans Tezi,
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011), s.518.
9

10

13

•

Muzaffer Ayânî Efendi, Halep Müftüsü Ali Efendi’nin oğludur. Edirne kadısı,
vefatı 1020/1611’dir. Fatih civarında Zincirlikuyu’da Keskin Dede haziresinde
defnedilmiştir.

•

Acem Molla Hasanzâde Mehmed Ayânî, Kadı Acem Hasan Efendi’nin oğludur.
Kadılık yapmıştır.

•

Süleyman Ayânî Efendi, Manastırlı, Sultan Ahmed-i Evvel devri şâirlerindendir.

•

Ayânî Çelebi, Bursalı, Sultan Ahmed-i Evvel devri şâirlerindendir.12

Bâkî: Asıl adı Mahmud Abdülbâkî’dir. 933/1526-27’de İstanbul’da doğdu. Babası Fâtih
Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi adında bir zattır. Bâkî gençliğinin ilk yıllarında
çırak olarak saraçlık mesleğine girmiştir. Karamânîzâde Mehmed Efendi’den ders aldı.
Daha sonra 552’de yeni açılan Süleymaniye Medresesi’nde Kadızâde Şemseddin
Ahmed Efendi’nin derslerine devama başladı. Kanûnî Sultan Süleyman’ın teveccühünü
kazanan Bâkî, sultanın ölümünden sonra ünlü mersiyesini yazdı. 23 Ramazan 1008 (7
Nisan 1600) cuma günü vefat etti. Cenaze namazı Fâtih Camii’nde kılındıktan sonra
Edirnekapı dışındaki mezarlığa defnedildi. Bâkî’nin, ileri yaşlarında iken dünyaya gelen
ve daha sonra kendisi gibi müderris ve kadı olan iki oğlu vardır. Bunlardan ilki Şeyhî
mahlasıyla şiirler yazan Şeyh Mehmed (ö. 1039 / 1630), diğeri Abdurrahman’dır (ö.
1045 / 1636). Bunun da Fâizî mahlasıyla şiirler yazan bir oğlu olup 1076/1665-66
yılında vefat etmiştir.13

Basîrî: Farsça divanının mukaddimesindeki kayıtta künyesi Mehmed b. Ahmed b.
Ebü’l-Meâlî el-Murtazâ şeklindedir. Baras hastalığına yakalandığı için Alaca Basîrî
diye de anılmıştır. 491 yılı civarında kısa bir süre İstanbul’da bulunan şair, daha sonra
Akkoyunlu Hükümdarı Göde Ahmed Bey’in musahibi oldu. Göde Ahmed Bey
tarafından elçilik göreviyle II. Bayezid’e gönderildi (901/1495-96) ve bir daha geri
dönmeyerek İstanbul’da kaldı. Tezkirelerde nüktedanlığı önemle vurgulanmıştır.

12
13

Özdemir, “Tuhfe-i Nâilî”, s. 585-588.
Mehmed Çavuşoğlu, “Bâkî”, DİA, IV, 537-538.
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İstanbul’da 941/1534-35 tarihinde ölen Basîrî, Edirnekapısı dışında birçok şairin
kabrinin bulunduğu bir mezarlığa defnedilmiştir.14

Behiştî: Behiştî’nin asıl adı Ramazan’dır. Arapça kaynaklarda Ramazan b.
Abdülmuhsin el-Vizevî şeklinde zikredilir. Behiştî’nin doğduğu yer Vize olduğu için
“Vizevî” nisbesiyle anıldığı gibi tahsilinden sonra Çorlu’ya yerleşip orada vâizlik
yaptığından “Çorlu Vâizi” veya “Çorlulu Vâiz” olarak da tanınır. İlk öğrenimini nerede
ve ne zaman yaptığını bilmediğimiz Behiştî tahsil için İstanbul’a gider. Burada Molla
Sinan, Merhaba Çelebi ve Şeyhülislâm Sâdî Efendi gibi âlimlerden ders aldı. Sâdî
Efendi’nin vefatından sonra devrin ünlü şeyhlerinden Merkez Efendi’ye intisap ederek
tasavvuf yoluna girmiştir. Daha sonra İstanbul’dan ayrılıp Çorlu’ya yerleşti. Bir taraftan
Ahmed Paşa Camii’nde imam-hatiplik ve vâizlik yaparken diğer taraftan da zâviye
haline getirdiği evinde tasavvufî irşad faaliyetini sürdürür. Çorlu’da uzun yıllar kalan
Behiştî orada 979/1571 tarihinde vefat etti ve Behiştî Zâviyesi olarak anılan evinin
bahçesine gömüldü.15

Cafer: Tâcîzâde Cafer Çelebi 856 Şâbanında (Ağustos 1452) Amasya’da doğdu. Şair,
münşî ve hattat olan babası Tâcî Bey, Amasya’da Şehzâde Bayezid’in defterdarı olarak
hizmet etmiş ve Amasya seraskerliği görevinde bulunmuştur. Câfer Çelebi Amasya’da
Şeyhîzâde Abdi, Muîdzâde Muhyiddin Mehmed ve Horasânîzâde Seyyid Abdullah
Çelebi’den ders aldı. Hacı Hasanzâde’den mülâzım oldu. Önce Simav’da bir medreseye,
sonra Simav kadılığına, 1489 yılında Edirne Bayezid İmâreti mütevelliliğine atanmıştır.
1492 yılına kadar süren bu görevden sonra İstanbul’daki Mahmûd Çelebi Medresesi
müderrisliğine getirilmiştir. 1497’de Dîvân-ı Hümâyûn’a nişancı tayin edilmiştir. 1511
yılındaki yeniçeri ayaklanmasından sonra padişah II. Bayezid tarafından azledilmiş ve
bir müddet devlet görevinde bulunmamıştır. Ca’fer Çelebi, inşâdaki kabiliyeti
dolayısıyla II. Bayezid gibi Yavuz Sultan Selîm’in de takdirini kazanmıştır. Yavuz
Sultan Selim, onu yeniden nişancılık görevine, Çaldıran Savaşı dönüşünde de (1514)
14
15

Mehmed Çavuşoğlu, “Basîrî”, DİA, V, 105.
Mustafa Uzun, “Bihiştî Ramazan Efendi”, DİA, VI, 145.
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kazaskerliğe atamıştır. Ancak yine Yavuz Sultan Selîm devrinde yeniçerileri isyana
teşvik ettiği gerekçesiyle 8 Recep 921/18 Ağustos 1515’te idam edilerek
öldürülmüştür.16

Câmî: Metindeki şiirin hangi Câmî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Câmî mahlaslı şairler şunlardır:
•

Kadı Habibzâde Abdulbâkî Câmî Çelebi, Kadı Habib Efendi’nin oğludur.
İstanbullu olan kadının vefatı 1019/1610’dır.

•

Ahmed Câmî Efendi, 1125/1713 tarihinde Diyarbakır’da doğdu, vefatı
1215/1800’dir.

•

Câmî Bey, Câmi-i Mısrî, İstanbullu, kolağası, Sultan Selim-i Sânî nedimi,
Mısır’da sancak beyi, Şem’iyye Nazımı, Mısır’da defnedilmiştir. Riyâzî ve
Kafzâde Gelibolulu olduğunu söylüyor.

•

Ahmed Câmî Efendi, Gelibolulu, Saâdetnâme müellifi.

•

Enderunlu Derviş Câmî Bey, Mostarlı, tophaneci başı, Sultan Murad-ı Sâlis
devri şairlerindendir.17

Câmiʿî: Metindeki şiirin hangi Câmiʿî ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Câmiʿî mahlaslı şair şudur:
•

Hattat Camiʿî, Manisalı.18

Celâlî: Asıl adı Hüseyin olan Celâl Bey Manastır’da doğdu. Kanunî devrinde İstanbul’a
gelerek Defterdâr İskender Çelebi’nin himayesine girdi. Arapça ve Farsça öğrenen
Celâlî, gençliğinde kalenderîlerin arasında bulunarak Şam ve Halep gibi şehirleri
dolaştı. Seyahatleri sırasında tanıştığı Hama sancağı beyi Cafer Bey vasıtasıyla II.

İsmail E. Erünsal, “Tâcîzâde Câfer Çelebi”, DİA, XXXIX, 353.
Havva Kocaaslan, “Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt S. 1-233”, (Yüksek Lisans Tezi,
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009), s. 237-239.
18
Kocaaslan, “Tuhfe-i Nâilî”, s. 239.
16
17

16

Selim’le bir yakınlık kurdu. Selim, lalası Cafer Bey’in övgüsü üzerine Celâl’i musahip
olarak yanına aldı. Celâl, içki ve esrara düşkündü, hatta şarabın haram olmayacağına
dair deliller ileri sürdü. Ömrünün son döneminde özellikle devlet erkânı ile yaşadığı
anlaşmazlıkları sonucunda şehzâdeliğinden itibaren II. Selîmle olan bağları kopan Celâl
Bey bu süreçte Fazlullâh-ı Hurûfî’nin Cavidânnâmesi’ni okumakla suçlandı ve saraydan
ayrılmak zorunda kaldı. Hükümdarın da isteğiyle memleketi Manastır’a gitti ve orada
vefat etti (982/ 1574).19

Celîlî: 893/1488’te Bursa’da doğan şairin asıl adı Abdülcelil olup Hâmidî-i Acem veya
Hâmidî-i İsfahânî olarak da tanınır. Farsça ve Türkçe şiirleri bulunan Mevlânâ
Hâmidî’nin küçük oğludur. İyi bir tahsil gören Celîlî bir ara İstanbul’a gitti. Yavuz
Sultan Selim’e methiyeler yazmasına rağmen padişahtan herhangi bir iltifat göremedi.
Bursa’ya dönüp Muradiye zevâidinden aldığı 6 akçe ile geçimini sağlamaya çalışan şair
Bursa’da vefat etti (977/1569).20

Emrî: Kaynaklarda Edirne’de doğduğu belirtilmektedir. Asıl adı Emrullâh olan ve
kaynaklarda çoğunlukla Emrî Çelebi, Emrullâh Çelebi olarak geçen Emrî’nin ailesi
hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Kınalızâde Ali Çelebi’nin Edirne kadılığına
tayin edilmesinden sonra onun himayesiyle Yıldırım Bayezid Medresesi’nin tevliyeti
hizmetine girmiş, daha sonra bu görevden uzaklaştırılmıştır. Kaynaklarda ömrünün
sonlarına doğru şuurunu kaybettiği belirtilen Emrî, 983/1575 tarihinde Edirne’de vefat
etmiştir.21

Fakîrî: Metindeki şiirin hangi Fakîrî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Fakîrî mahlaslı şairler şunlardır:
•

Fakîrî Çelebi, Rumelili, Sultan Selîm-i Evvel devrinde vefat etmiştir.

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Celâl/Celâlî, Manastırlı,
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=212 (erişim 12.04. 2017)
20
Hasan Aksoy, “Celîlî, Hâmidîzâde” DİA, VII, 269.
21
M. A. Yekta Saraç, “Emrî, Emrullah”, DİA, XI, 164.
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•

Fakîrî Çelebi, Tetuvalı, Kanûnî Sultan Süleyman devrinde vefat etmiştir.

•

Şeyh Mehmed Fakîrî Efendi, İstanbullu, 1049/1639 tarihinde hayatdaydı.22

Farzî: Kaynaklar taranmış, bu mahlasta bir şaire rastlanılmamıştır.

Fevrî: Metindeki şiirin hangi Fevrî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Fevrî mahlaslı şairler şunlardır:
•

Ahmed Fevrî Efendi, Daraçlı, mühtedî, İskender Çelebi kölesi, Şam
müftisi, vefatı Zilkade 978/1570, Şam’da şâir İshak Çelebi kabri yanında
defnedilmiştir.

•

Mahmûd Fevrî Efendi, Edirneli, Müderris ve Dîvân-ı Hümâyun kâtibi,
1084/1673’te vefat etmiştir.23

Hâfız: Metindeki şiirin hangi Hâfız’a ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Hâfız mahlaslı şairler şunlardır:
•

Serezli Hâfız, vefatı 940/1533’tür.

•

Mesnevîhan, Konyalı, vefatı 950/1543’tür.

•

Hâfız Acem, Hafizeddin Mehmed Efendi bin Adil Paşa Berdeî, müderris, vefatı
957/1550’dir.

•

Müezzinzâde Sadrazam Damad Hâfız Ahmed Paşa, Filibeli, Sultan Ahmed-i
Evvel’in kızı Ayşe Sultan’ın zevci, vefatı 19 Receb 1041/1631, Karacaahmed’de
defnedilmiştir.

•

Hâfız Mahmud Efendi, Vardar Yeniceli, vefatı 1045/1635, Vardar’da
medfundur.

Bünyamin Yuvacı, “Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhtevâ II. Cilt s. 735-999”, (Yüksek Lisans Tezi,
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014), s.97.
23
Yuvacı, “Tuhfe-i Nâilî”, s. 107- 108.
22
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•

Mustafa Çelebi, Bursalı, Bursalı Hayli mahlaslı şair Mehmed Bey’in şakirdi
olmakla Haylî Hâfız denmekle meşhurdur, vefatı 1065/1654’tür.

•

Sütcüzâde Derviş Hâfız Abdüllatif Efendi, Ümmî Sinanzâde şeyh Hasan
Efendi’ye intisab etmekle Ümmî Sinanzâde Hâfız denmekle şöhret bulmuştur,
vefatı 1100/1688’dir, Mısır’da medfundur.

•

İmamzâde Hâfız Post Mehmed Efendi, Hâcegân-ı Divân-ı Humâyun’dan, kâğıt
emini, hattat, vefatı 1105/1693’tür.24

Hafî: Kaynaklar taranmış, bu mahlasta bir şaire rastlanılmamıştır.

Hâverî: Metindeki şiirin hangi Hâverî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Hâverî mahlaslı şairler şunlardır:
•

Açıkkadıoğlu Hâverî Ali Efendi, Manastırlı, Kara Karye kadısı, Manastırlı
Vahyi’nin biraderi, vefatı 972/1564’tür, Kara Karye’de defnedilmiştir.
“Haverî geçdi bekâya” cümlesi vefatına tarihdir.

•

Hâveri-i Acem.

Hayâlî: Asıl adı Mehmed, lakabı Bekâr Memi’dir. Vardar Yenicesi’nde doğmuştur
(1497-1499 [?]). Kanûnî döneminin ünlü şairlerindendir. Hayâlî Kanûnî Sultan
Süleyman’ın çevresine girmiş, 1522 yılında Kanûnî ile Rodos seferine katılmıştır. Şairin
Rodos’un fethi münasebetiyle Kanûnî’ye bir de kaside sunduğu bilinmektedir.
İstanbul’a geldikten sonra Hayâlî’nin hayatında yeni bir dönem başlar. Kabiliyetiyle
dikkat çeken şair çok geçmeden Kanûnî’nin musâhibleri arasında yer aldı. Rodos’un
fethinde, ardından Irakeyn Seferi’nde ve Bağdat’ın fethinde padişahın yanında bulundu.
Hayatının son yıllarına dair fazla bilgi bulunmayan Hayâlî Bey Edirne’de 964/1557
tarihinde öldü. Kabri, Uzunkaldırım Mezarlığı’na karşı dedelerinden kalma Vize Çelebi

24

Kocaaslan, “Tuhfe-i Nâilî”, s. 279-281.
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Mescidi avlusu önünde, kendi yaptırdığı Lüleli Çeşme’nin sol tarafında pencere yanında
bulunmaktadır.25

Hayretî: Asıl adı Mehmed’dir. Vardar Yenicesi’nde doğdu. Kaynaklarda Mehmed Şah,
Mehmed Çelebi ve Baba Hayretî olarak da geçer. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.
Mevlevî şeyhi Yûsuf-ı Sîneçâk’in kardeşi olan Hayretî mutasavvıf bir şairdir. Kardeşi
gibi kendisi de önce Şeyh İbrâhim Gülşenî’ye intisap etti, daha sonra Bektaşîliği
benimsedi. Sehî Bey ve Âşık Çelebi’nin belirttiklerine göre Hayretî, Rumeli akıncı
ocaklarında bir sipahi olarak ömür sürmüştür. 941/1534’te vefat eden şairin mezarı
hakkında kaynaklarda çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Latîfî ve Âlî’nin kaydettiğine göre
Hayretî, vefatında vasiyeti üzerine Vardar Yenicesi’nde daha önce inşa ettirdiği
zâviyesine defnedildi. Sicill-i Osmânî ve Osmanlı Müellifleri’nde ise Hayretî’nin
kardeşi Yûsuf-ı Sîneçâk ile İstanbul’da Sütlüce’deki hazîrede medfun olduğu ve orada
Hayretî adına bir mezar taşının bulunduğu kaydedilmektedir. Buna karşılık Hayretî’nin
yakın dostu olan Âşık Çelebi, Hayâlî Bey’i anlatırken Vardar’a gittiğinde vefat etmiş
bulunan Hayretî’nin ruhu için Fâtiha okuduğunu yazar ki bu Hayretî’nin mezarının
Vardar Yenicesi’nde olduğuna bir delil teşkil eder. Bu takdirde Sütlüce’deki kabir bir
makam olarak düşünülebilir. Künhü’l-ahbâr’da ayrıca şairin Yenice’deki mezarının bir
ziyaret yeri olduğu belirtilir.26

Hecrî: Adı Mehmed, lakabı Muhyi’d-dîn olup Kara Çelebi olarak tanınmış ve
şiirlerinde Hecrî mahlasını kullanmıştır. Yaygın rivayetlere göre Bursalı, bir rivayete
göre ise Karamanlıdır. Babası, zamanının âlimlerinden yetişen, çeşitli yerlerde kadılık
yapan Kadı Hüsâmüddîn’dir. Kemal Paşazâde (1468-1534)’nin Edirne Sultan Bayezid
Han medresesinde muîdi olmuş, bu vazifeyi ondan mülâzemetle tamamladıktan sonra
sırasıyla, Bursa’da İsa Bey, Kütahya’da Molla Vâcid, Tire, Amasya Hüseyniye, Çorlu,
Bursa Manastır, Manisa ve Edirne’de Bayezid Han medreselerinde müderrislik
vazifesini yürütmüştür. Daha sonra müderrisliği bırakarak kadılık mesleğine geçmiştir.
25
26

Cemal Kurnaz, “Hayâlî Bey”, DİA, XVII, 5-6.
Mustafa Tatcı, “Hayretî”, DİA, XVII, 61.
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Önce Şam ve daha sonra Bursa kadılığına atanmıştır. Bursa kadılığı sırasında azledilip
müderrislik vazifesi verilmiştir. Son olarak tekrar kadılık mesleğine girerek Bursa,
Edirne ve İstanbul kadılıklarında bulunmuştur. Hecrî, İstanbul kadılığı vazifesini
yürüttüğü sırada 965’te (1557) vefat etmiş, Edirne Kapısı dışındaki Emir Buhârî
Dergâhı civarında, hocası Kemal Paşazâde’nin kabrinin yakınına defnedilmiştir.27
Hilâlî: Şair hakkında elimizde fazla bir bilgi yoktur. Kaynaklar İstanbullu olduğunu
söylüyor. Ölüm tarihi ile ilgili değişik görüşler mevcuttur. Genel kaanata göre
950/1543’tür.28
İshâk: Osmanlı tarih yazıcılığının önemli eserlerinden biri olan Selimnâme adlı
kitabının yazarıdır. Üsküp’te 869’da (1464-65) doğduğu tahmin edilmektedir. Kılıç
ustası İbrâhim Efendi’nin oğlu olduğu için Kılıççızâde diye tanındı. Üsküp’te başladığı
öğrenimini Edirne’de Kara Bâlî’nin yanında tamamladı. Önce Serez, ardından
Edirne’de İbrâhim Paşa ve Üsküp’teki İshak Paşa medreselerine müderris oldu. Yavuz
Sultan Selim’e musâhiblik için Suriye’ye gönderildi. Ancak bazı davranışlarından
dolayı musâhibliğe kabul edilmedi. İshak Çelebi, tekrar eski vazifesine dönerek Bursa
Kaplıca ve İznik’teki Orhan Gazi medreselerinin ardından 933/1526-27’de Edirne
Dârülhadisi’ne ve 937/1530-31’de İstanbul Sahn-ı Semân müderrisliğine getirildi.
942/1536 yılında kadı tayin edildiği Şam’da bir yıl sonra öldü.29
Kadirî: Metindeki şiirin hangi Kadirî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Kadirî mahlaslı şair şudur:
•

İsâ Fakîh oğlu Kadirî Çelebi, Edirneli, müderristir. İsâ Fakîh oğlu denmekle
meşhurdur. Sultan Bayezid-i Sânî devrinde ölmüştür.30

Ömer Zülfe, Hecrî Kara Çelebî Muhyi’d-dîn Mehmed Dîvân, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları,
2016, s. 15-17.
28
Bahri Yağmur, “Hilâlî Dîvânı: İnceleme-Metin”, (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 1998), s. 6-7.
29
Hamdi Savaş, “İshak Çelebi, Kılıççızâde”, DİA, XXII, 528.
30
Yuvacı, “Tuhfe-i Nâilî”, s.138.
27
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Karârî: Kaynaklar taranmış, bu mahlasta bir şaire rastlanılmamıştır.

Kemâl: Asıl adı Şemseddin Ahmed’dir. Şehzade Bayezid’e (II. Bayezid) lalalık yapan
büyükbabası Kemal Paşa’ya nisbetle Kemalpaşazâde, Kemalpaşaoğlu veya İbn Kemal
diye anılır. 3 Zilkade 873’te (15 Mayıs 1469) dünyaya gelen şairin nerede doğduğu
hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda Tokat’ta, bazılarında Edirne’de
doğduğu kaydedilmekte, Amasyalı olduğu da ileri sürülmektedir. Sultan Bayezid,
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın dönemlerinde yaşamıştır. Amasya
ulemâsından Arap dili ve edebiyatı, mantık ve Farsça öğrenimi gören Şemseddin
Ahmed önce askerî sınıfa girdi ve altı bölük sipahisi olarak II. Bayezid’in seferlerine
katıldı. Daha sonra ilmiye sınıfına geçmeye karar verir. Eğitimini tamladıktan sonra ilk
olarak Edirne’deki Ali Bey Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Daha sonra Üsküp,
Edirne ve İstanbul’daki çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Yavuz Sultan Selim
zamanında Kemalpaşazâde, Edirne kadılığına ve Anadolu kazaskerliğine getirildi. Son
olarak Zenbilli Ali Efendi’nin yerine şeyhülislâmlığa getirildi. Bu makamda iken 2
Şevval 940 (16 Nisan 1534) tarihinde vefat etti ve Edirnekapı dışındaki Mahmud Çelebi
Zâviyesi hazîresine defnedildi.31

Latîfî: Kastamonu’da doğdu. Asıl adı Abdüllatif olup Latîfî’yi mahlas olarak
kullanmıştır. Latîfî tahsiline Kastamonu’da başlayan şair iş bulmak amacıyla yirmiyirmi beş yaşlarında iken İstanbul’a gitti. On-on beş yıl İstanbul’da kalan şair, devrin
defterdarı İskender Çelebi’ye sunduğu mensur bir bahâriyye dolayısıyla Belgrad
İmareti’nin kâtipliğine tayin edildi. İskender Kanûnî Sultan Süleyman devri in‘am
kayıtlarından onun 939/532-33’te İstanbul’da bulunduğu ve iki bayramda sunduğu
kasideler karşılığında beşer yüz akçe in‘am aldığı anlaşılmaktadır. Uzun süre
Belgrad’da kalan Latîfî 950/1543’te İstanbul’a dönerek yine bazı imaret kâtipliklerinde
bulundu. 953/1546’da yılında tezkiresini hazırlayıp Kanûnî Sultan Süleyman’a takdim
etti ve Ebû Eyyûb-i Ensârî Vakfı kâtipliğine getirildi. 960/1553’te bu görevinden

31

Şerafettin Turan, “Kemalpaşazâde”, DİA, XXV, 238.
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azledilerek Kanûnî Sultan Süleyman’ın Rodos İmareti’nin kâtipliğine gönderildiyse de
orada fazla durmayıp Mısır’a geçti. Bir süre sonra İstanbul’a dönen Latîfî’nin son yılları
hakkında yeterli bilgi yoktur. Kefevî’nin Râznâme’sine aldığı Mesihzâde’ye ait bir
mektupta ise Latîfî’nin 990/1582’de Mısır’dan Yemen’e giderken bindiği geminin
batması üzerine boğulduğu bildirilmektedir.32

Meâlî: 895/1490 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. II. Bayezid dönemi âlim ve
kadılarından Mustafa b. Evhadüddin Yarhisarî’nin oğludur. Asıl adı Mehmed olup köse
olduğu için de Köse Meâlî lakabıyla tanındı. Anne tarafından Fenârî ailesine mensup
olan Meâlî iyi bir öğrenim gördü. Mihalıç, Kepsut ve Fırat’ta kadılık yaptı. Sofya ve
Filibe kadılıklarının ardından, şehzadeliğinden tanıdığı Kanûnî Sultan Süleyman tahta
çıkınca Gelibolu kadılığına tayin edildi. Bolayır tevliyetinin de eklendiği bu görevde on
yıl kadar rahat bir ömür sürdükten sonra Gelibolu’da vefat etti (942/1535-36) ve oraya
gömüldü.33
Mesîhî: Adı Sehî Tezkiresi’nde Mesîh, diğer tezkirelerde Îsâ olarak geçer. Kosova
bölgesinde Priştine’de doğdu. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Rumeli’de geçirdi, daha
sonra öğrenim görmek için İstanbul’a gitti. Mesîhî’nin İstanbul’da bulunduğu yıllar II.
Bayezid’in saltanat dönemine (1481-1512) rastlar. İstanbul’da hat sanatındaki
maharetiyle devrin sadrazamı Atik (Hadım) Ali Paşa’nın dikkatini çekerek onun divan
kâtipliği görevine getirilir. Atik Ali Paşa’nın 917/1511 yılında yapılan bir savaşta
ölümünün ardından başka hâmi bulamayan Mesîhî, kendisine Bosna’da verilen küçük
bir timarla yetinmek zorunda kaldı. Son yıllarını yoksulluk içinde geçirdiği belirtilen
şairin genellikle 918/1512’den sonra öldüğü kabul edilmekle beraber V. L. Ménage bu
tarihin 924/1518’den sonra olabileceğini ileri sürmektedir.34
Mihrî: Divan edebiyatı kadın şairlerimizdendir. Amasya’da doğdu, hayatını bu şehirde
geçirdi. Babası Belâyî mahlasıyla şiirler de yazan Kadı Hasan Amasyevî, dedesi Halvetî
Ahmet Sevgi, “Latîfî”, DİA, XXVII, 111.
Hakan Taş, Me’âlî Dîvân: İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar, Bişkek, 2015, s. 21-22.
34
Mine Mengi, “Mesîhî”, DİA, XXIX, 312.
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şeyhlerinden Pîr İlyas’tır. Âşık Çelebi adının ve mahlasının Mihrî olduğunu belirtir.
Mihrî Hatun’un ölüm tarihi konusunda dönemin tezkirelerinde bir kayıt yoktur;
günümüzde yapılan araştırmalarda ise 27 Zilhicce 917 (16 Mart 1512) tarihinde öldüğü
kabul edilir. Mihrî Hatun Amasya’da dedesi Pîr İlyas’ın tekkesindeki hazîreye
defnedilmiştir.35
Naʿîmî: Metindeki şiirin hangi Na‘îmî ’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan mahlaslı şairler şunlardır:
•

Çeşmecizâde Ni’metullah Na’îmî Efendi, Çeşmecizâde Abdullah Efendi’nin
oğludur, Taczâde Sa’dî Çelebi’nin nâibi, müderris ve hattat, vefatı Ramazan
974/1566’dır.

•

Seyyid Hasan Efendi, Ali Efendi’nin oğludur, müderris, vefatı Receb
1079/1668’dir.

•

Na‘îmî Çelebi, İstanbullu, Reisü’l Küttâb ve Muharriri Vakâyi‘-i Sultânî, Sultan
Süleyman Kânûnî devri şairlerinden olup takriben 971/1563 tarihinde vefat
etmiştir.

•

Na‘îmî Efendi, Bursalı, Cânânî Musliyî denmekle meşhurdur, müderris ve
mahkeme kâtibi, Kapluca yolunda medfundur.

•

Na‘îmî Efendi, Edirneli, Kurt Balî denmekle meşhurdur, müderris.36

Nazmî: Edirne’de doğdu, asıl adı Mehmed’dir. Kaynaklarda ailesi ve hayatı hakkında
yeterli bilgi yoktur. Edirneli Nazmî, Kanûnî Sultan Süleyman’ın birçok seferine
yeniçeri olarak katıldı. Bir süre ahkâm kâtipliği görevinde de bulunduktan sonra
silâhdar sınıfına dahil oldu. Ömrünün sonlarına doğru Vezir Rüstem Paşa’nın mürşidi
Nakşibendî şeyhi Filibeli Mahmud Baba Efendi’nin himayesini gördü. Ölümü hakkında
kesin bir bilgi olmamakla beraber 967/ 1559 yılından sonra vefat ettiği tahmin
edilmektedir.37

Erünsal, “Mihrî Hatun”, DİA, XXX, 37.
Şener, “Tuhfe-i Nâilî”, s. 247-249.
37
Mustafa Özkan, “Edirneli Nazmî”, DİA, X, 450.
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Necâtî: Edirne’de Fâtih Sultan Mehmed’in ilk saltanat yıllarında (1444-1446) doğduğu
tahmin edilen şairin asıl adı Îsâ’dır. Şiir ve nesir yazmaya yöneldiği gençlik yıllarında
Edirne’den ayrılıp Kastamonu’ya gitti, orada hatla da ilgilendi. “Necâtî” mahlasıyla
yazdığı şiirleriyle ününü duyurmaya başladı. Şiirleriyle Fâtih’in dikkatini çekince
İstanbul’a giderek divan kâtipliğiyle görevlendirildi. Fâtih’in vefatının ardından II.
Bayezid’in takdirini kazanan Necâtî, Şehzade Abdullah Karaman sancağına tayin
edilince onun divan kâtibi oldu. Daha sonra Sultan Bayezid diğer oğlu Şehzade
Mahmud’u Manisa sancağına tayin ettiğinde şairi de nişancılık göreviyle şehzadenin
yanında gönderdi, bundan sonra Necâtî “bey” olarak anıldı. Şehzade Mahmud genç
yaşta ölünce Necâtî bu şehzade için de bir mersiye yazarak tekrar İstanbul’a döndü. 25
Zilkade 914’te (17 Mart 1509) vefat etti.38
Nehârî: Metindeki şiirin hangi Nehârî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Nehârî mahlaslı şair şudur:
•

Nehârî Çelebi, Pirizrenî, Sa‘dî-i Şirâzî soyundandır. Pirizrenli Şair Mustafa
Sa’yî’nin biraderidir, Sultan Bâyezid-i Sânî ve Selim-i Evvel devri
şairlerindendir. Pirizren’de defnolunmuştur.

Ömrî: Metindeki şiirin hangi Ömrî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Ömrî mahlaslı şairler şunlardır:
•

Ömer Efendi, Diyarbakırlı, Divân-ı hümâyûn kâtibi, vefatı 1072/1661’dir.

•

Sadrazam Nasuh Paşazâde Ömer Bey, İstanbullu, nişancı, hattat, vefatı
1076/1665’tir.39

Remzî: Mustafa Remzi Efendi, Bursalı bir tacirin oğludur. Bursalı, Mardin kadısı,
vefatı 954/1547 veya 956/1549’dur. Sivas’ta defnolunmuştur.40

Bayram Ali Kaya, “Necâtî Bey”, DİA, XXXII, 477.
Özdemir, “Tuhfe-i Nâilî”, s.569-570.
40
Mihrican Odabaşı, “Tuhfe-i Nâilî Metin veMuhteva 1. Cilt S. 234-467”, (Yüksek Lisans Tezi,
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009), s. 267.
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Resmî: Metindeki şiirin hangi Resmî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Resmî mahlaslı şairler şunlardır:
•

Seyyid Mustafa Resmî Efendi, Sarih-i Mesnevi Reisül-Küttab Seyyid Sarı
Abdullah Efendi’nin oğludur. İstanbullu, dergâh-ı âli cebeciler katibi, vefatı
1066/1655’tir. Gerede’de defnedilmiştir.

•

Şeyh Seyyid Mahmud bin Seyyid ahi Mahmud bin Seyyid Mehmed bin Seyyid
Mehmed baba Muhlis acizizi 1010/1601 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. Vefatı
15 Rebiülahir 1077/1666’dır. Bursa’da Daye Hatun Camisi’nde defnolunmuştur.

•

Muharrem Resmî Efendi, Manisalı, Manisa müftüsü, vefatı 1085/1674’tür.

•

Seyh İsmail Resmî Efendi, Rumelili, Halveti şeyhlerindendir. Vefatı
1109/1697’dir.

•

Bezzaz Resmî Efendi, Bursalı, Ahmed Paşa muasırı, Bursa’da vefat etmiştir.

•

Ali Resmî Efendi, Geredeli, şuara tezkirelerinde vefatına dair kayıt ve bilgi
yoktur.

•

Mehmed Resmî Efendi; Abdurrahman Efendi’nin oğlu, Sofyalı’dır.41

Revânî: Asıl adı İlyas Şücâ olup babasının ismi Abdullah’tır. Bütün tezkire yazarları
Edirneli olduğunda ittifak eder. Kaynaklarda öğrenimine ve hangi tarihte İstanbul’a
geldiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Revânî, Kanûnî Sultan Süleyman’ın
saltanatının ilk yıllarında vefat etti (930/1523-24). Bütün tezkire müellifleri onun
İstanbul’da ölüp kendi yaptırdığı mescidin hazîresine defnedildiğini belirtir.42

Riyâzî: Hangi Riyâzî olduğu bulunamadı. Tuhfe-i Nâilî’de yer alan Riyâzî mahlaslı
şairler şunlardır:
•

Mehmed Şâh, Şemseddin Ömer Efendi’nin oğludur, müderris, vefatı H.941
M.1534.

•

Mehmed Riyâzî Efendi, Üsküplü, kadı, Mam Şâh denmekle meşhurdur. Vefatı
H.953, M.1546’dır.

41
42

Odabaşı, “Tuhfe-i Nâilî”, s. 204-207.
Erünsal, “Revânî”, DİA, XXXV, 30.

26

•

Mehmed Riyâzî Efendi bin Samunizâde damadı Berkiyeli Mustafa Efendi bin
Mehmed Efendi. Kadı, Tezkiretü’ş Şuara müellifi, H.980, M.1572 tarihinde
doğdu, vefatı 29 safer 1054 M.1644, İstanbul’da medfundur.

•

Ali Çelebi, Kuloğlu, İstanbullu, Müneccim ve kadı, Karabağlizâde’nin oğludur.
Üçüncü asrı hicri şuarasındandır. Tameşvar’da vefat etmiştir.43

Suâlî: Kaynaklar taranmış, bu mahlasta bir şaire rastlanılmamıştır.
Sultân Cem: Fâtih Sultan Mehmed’in üçüncü oğlu olup 27 Safer 864’te (23 Aralık
1459) Edirne’de doğdu. Cem, Castel Capuana denilen yerde 29 Cemâziyelevvel 900 (25
Şubat 1495) tarihinde öldü. Cem’in ölümünü haber alan Bayezid üç günlük yas ilân
ettiği gibi gıyâbî cenaze namazını da kıldırtmıştır. Tahnit edilmek suretiyle sadık
adamları tarafından Gaeta denilen yerde toprağa verilen cesedi 1499’da Napoli kralı
tarafından Osmanlılar’a teslim edilerek Bursa’da Muradiye Camii hazîresine
defnedilmiştir. Hayatı oldukça maceralı geçen ve Avrupalı devletlerin siyasî oyunlarına
hedef olan Cem Sultan iyi bir şair olup Farsça ve Türkçe iki divanı vardır. Ayrıca adına
birçok eser yazılmıştır.44

Sürûrî: Metindeki şiirin hangi Sürûrî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Sürûrî mahlaslı şairler şunlardır:
•

Mustafa Sürûrî Efendi, Kadı Hasan Efendi’nin oğludur. Eyüblü, kadı, Kıbrıslı
Sürûrî denmekle meşhurdur. 1028/1618 tarihinde Eyüb’de doğdu. Vefatı
Rebiulevvel

1100/1688’dir.

Edirne

Kapusu

haricinde

Emir

Buhari’de

defnolunmuştur.
•

43
44

Acem Sürûrî veya Sürûrî-i Şarki, Yavuz Sultan Selîm-i evvel devrinde vefat etti.

Odabaşı, “Tuhfe-i Nâilî”, s.287-289.
Mahmut H. Şakiroğlu, “Cem Sultan”, DİA, VII, 283-284.
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•

Sürûrî Çelebi, Burdurlu, Divân-ı Hümâyun Katiplerinden, Sultan Ahmed-i evvel
devri şairlerindendir.45

Şemʿî: Üsküp yakınlarındaki Prizren’den olup Türk edebiyatında Şem‘î mahlasını
kullanan on şairden biridir. Asıl adı bilinmemektedir. İstanbul’daki Şeyh Vefâ
Hankahı’nda Ali Dede’ye (ö. 917/1511-12) intisap ederek kendisinden tasavvuf
terbiyesi aldığı ve uzun süre burada inziva hayatı yaşadığı bilinmektedir. Mezarı
İstanbul’da Şeyh Vefâ Camii hazîresindedir (ö. 936/1529/30). Vefatına Edirneli Nazmî,
“Meskenin nûr ede Şem‘î ol Ahad” (936) mısraıyla tarih düşürmüştür.46

Şemsî: Şemsî’nin doğum tarihi belli değildir. Şemsî, İsfendiyaroğulları’ndan kızıl
Ahmed Bey’in torunu ve Mirza Paşa’nın oğludur. Annesi Sultan II. Bayezid’in kızıdır.
Şemsî Paşa, bir müddet bölük ağalığı yaptıktan sonra Sipahiler ağalığına yükselip,
1551’de Şam ve 1555’te Anadolu ve daha sonra da Rumeli Beylerbeyliği oldu. Sultan
II. Selim devrinde vezir ve musahipliğe yükselmiştir. Birçok vazife ve hizmetlerle
dopdolu bir hayat süren Şemsî, 988/1580 tarihindevefat etmiş ve Üsküdar iskelesi
yakınında inşâ' ettirdiği câminin bahçesine defnedilmiştir.47

Şîrî: Metindeki şiirin hangi Şîrî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i Nâilî’de
yer alan Şîrî mahlaslı şairler şunlardır:
•

Ali Şîrî Bey, Silistreli, sipâhî, hattat, vefatı 1001/1592’dir.

•

Ali Şîrî Bey, Sadrazam Hersekzâde Ahmed Paşa’nın oğludur. Mısır Sancakbeyi,
İstanbullu, Yavuz Sultan devrinde vefat etti.48

Şuâî: Metindeki şiirin hangi Şuâî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Şuâî mahlaslı şairler şunlardır:
Odabaşı, “Tuhfe-i Nâilî”, s.339-340.
Murat Ali Karavelioğlu, “Şem’i, Prizrenli”, DİA, XXXVIII, 505.
47 47
Mehmet Akkaya, “Şemsi Paşa Divânı: İnceleme-Edisyon Kritikli Metin”, (Doktora tezi, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992), s. 13-20.
48
Özdemir, “Tuhfe-i Nâilî”, s. 198-199.
45
46
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•

Mehmed Çelebi, Bolulu olup Sultan İbrahim devri şairlerindendir. Mecelle
ismini Mahmud olarak kaydetmiştir.49

Usûlî: Yenice-i Vardar’da doğdu. Asıl adı Abdullah’tır. Öğrenimini tamamlamasının
ardından tasavvufa yöneldi. Bir süre sonra İbrâhim Gülşenî’ye bağlanmak için Mısır’a
gitti ve ona intisap etti. Şeyhi 1534 yılında vefat edince Yenice-i Vardar’a döndü.
Ömrünün geri kalan kısmını Gülşenîliği Rumeli’de yaymakla geçirdi; bir yandan da
akıncı beylerine musâhiplik yapıyordu. Doğduğu şehir olan Yenice-i Vardar’da vefat
etti. Usûlî’nin ölümüne, “Vâh kim gitti Usûlî derd-mend” (ö. 945/1538-39) mısraı ile
tarih düşürülmüştür.50

Yahyâ: Arnavut asıllı Dukakin ailesinden olup kesin doğum tarihi ve yeri
bilinmemektedir. Kaynaklarda ailesine nisbetle Dukakinzâde, geldiği yerin taşlık bir
bölge oluşundan dolayı da Taşlıcalı diye anılmıştır. Kemalpaşazâde ve Fenârîzâde
Muhyiddin Çelebi gibi âlim ve şairlerin meclislerinde bulundu. Yavuz Sultan Selim’in
Çaldıran ve Mısır seferlerine katıldı. Kanûnî Sultan Süleyman, Hayâlî Bey’e gösterdiği
iltifatı Yahyâ Bey’den esirgeyince o da veziri Rüstem Paşa’nın himayesine girip Eyüp
Vakfı mütevellisi oldu. Ancak bu ikbal devri uzun sürmedi; Rumeli’de İzvornik
sancağına sürülünce Yahyalı Akıncılar Ocağı’na katıldı ve bir daha İstanbul’a dönmedi.
Son kasidesini Sigetvar seferi esnasında (1566) Kanûnî’ye sunan şair burada yaşının
seksene ulaştığını belirtti ve padişahtan çocuklarını himaye etmesini istedi. Kaynaklarda
Yahyâ Bey’in ölüm tarihi ve yeriyle ilgili farklı kayıtlar bulunmakla birlikte 990/1582
yılında yaşı doksanı aşmış olduğu halde vefat ettiği kabul edilmektedir. Mezarı
Sırbistan sınırları içinde İzvornik yakınlarındaki Lozniçe’dedir.51

Yakûb Çelebî: Kaynaklar taranmış, bu mahlasta bir şaire rastlanmamıştır.

Özdemir, “Tuhfe-i Nâilî”, s. 123.
Kaya, “Usûlî”, s. 213.
51
Kaya, “Taşlıcalı Yahyâ”, s. 156.
49
50
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Zâîfî: Asıl adı Mehmed’dir; babasının adı Evrenos, dedesinin adı Nûreddin’dir. Lakabı
Talışman Hoca olup Zaîfî-i Rûmî diye şöhret bulmuştur. Üsküp yakınlarındaki
Karatova’da doğdu. 950/1543’te yazdığı Kitâb-ı Nigâristân’dan doğum yılının
900/1494-95 olduğu anlaşılmaktadır. Dönemin tanınmış âlimlerinden Zenbilli Ali
Efendi’den mülâzım oldu. Çeşitli yerlerde müderrislik yapmıştır. 9 Rebîülevvel 964 (10
Ocak 1557) tarihinde vefat etmiştir.52

Zâtî: Balıkesir’de doğdu. Asıl adı hakkında kaynaklarda çeşitli görüşler yer alır. Bahşî
ve Kınalızâde’ye göre asıl adı İvaz, Âlî Mustafa Efendi’ye göre Satı, Zâtî veya
Satılmış’tır. Ancak Uzunçarşılı, Âşık Çelebi’nin bizzat şairden naklettiği İvaz isminin
doğru olduğunu kabul eder. Ailesi hakkında fazla bilgi yoktur. Balıkesir’de baba
mesleğini

sürdürüp

çizmecilikle

uğraşırken

şiir

yazdığı

bilinmektedir.

Müneccimzâde’den geçimini sağlamak için remilcilik öğrenmiştir. Manisa, Bursa, İznik
ve Edirne’de bulundu; daha sonra kırk yaşlarında İstanbul’a yerleşti. Son yıllarını Fatih
Sarıgüzel Hamamı’na yakın evinde zaruret içinde geçirdi. Hasta ve yorgun olduğundan
Beyazıt Camii avlusundaki remilci dükkânına bastonla gidip geliyordu. Ramazan 953
(Kasım 1546) tarihinde vefat ettiğinde cenazesi dostları tarafından Edirnekapı’ya
defnedildi.53

Zemînî: Metindeki şiirin hangi Zemînî’ye ait olduğu kaynaklarda bulunamadı. Tuhfe-i
Nâilî’de yer alan Zemînî mahlaslı şair şudur:
•

Za‘im Mahmud Efendi, İstanbullu, sipahidir. Vefatı 960/1552’dir.54

Vildan S. Coşkun, “Zaîfî”, DİA, XLIV, 103.
Coşkun, “Zâtî”, DİA, XLIV, 150.
54
Odabaşı, “Tuhfe-i Nâilî”, s. 297.
52
53
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SONUÇ
Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihad Tarlan koleksiyonu 68 numarada kayıtlı Cemʿüˈnnezâir isimli şiir mecmuasının (1b-47b) incelenmesi olan bu tez çalışmasında ulaşılan
sonuçlar şunlardır:
1. Mecmuanın sonunda bir kayıt yer almaktadır. Bu kayda göre mecmuanın
müstensihi Dağıstan’ın Şeki kasabasında ikamet eden Seyyid Mehmed Said oğlu
Seyyid Mehmed’dir. Mecmua Cemʿüˈn-nezâir adıyla 7 Ramazan 1151/1738
yılında yazılmıştır.
2. İncelenen varaklarda farklı şairler ve şiirleri tespit edilmiştir.
3. Mecmuada incelenen varaklar arasında Tuhfe-i Nâilî’de yer almayan iki şair yer
almaktadır.
4. Müstensihin Cemʿüˈn-nezâir diye isimlendirdiği bu eser nazirelerin toplandığı
bir mecmuadır. Zemin şiir belli olmadığı hâlde nazirecilik geleneği ile benzer
tarafları vardır.
5. Mecmuada yer alan şiirler dal ( )ﺩharfi hariç rediflere göre alfabetik şekilde
sıralanmıştır.
6. İncelenen varaklarda 55 şair olup en çok Zâtî ve Hayretî’den şiirler
bulunmaktadır. Zâtî’den 49, Hayretî’den de 27 adet şiir bulunmaktadır (bkz.
Tablo-1).
7. Mecmuada geçen şairlerin çoğunluğu 16. yüzyılda yaşayan şairlerdir.
8. Metinde toplamda 209 tane şiir olup bunlardan 8 tanesi 1-2 beyit ya da bentten
oluşan na-tamam şiirlerdir (bkz. Tablo-1)
9. Mahlası olmadığı için hangi şaire ait olduğu tespit edilemeyen 4 şiir vardır.
10. En çok gazel nazım biçimi yer almaktadır. 194 tane gazel yer almakta olup 6 da
nazım şekli belli olmayan şiirler mevcuttur (bkz. Tablo-2).
11. Mecmuada 4 farklı bahir ve 11 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır (bkz. Tablo-3).
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İKİNCİ BÖLÜM
METİN
1. Nehārī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

[1b]

Ey felek sīmurġ-ı mihrüñ kim felekdür Ḳāf aña
Göñlümüñ şeh-bāzı ḫoş ṣayd eylemiş inṣāf aña

2.

Mübtelā-yı hecr ḳāniʿdür ḫayāl-i vaṣluña
Neylesün dūzaḫdadur cennet gelür Aʿrāf aña

3.

Dürr-i vaṣluñ ḳıymetin gevher-şinās-i ʿışḳa ṣor
Yoḫsa her ḳallābı ṣanma kim ola ṣarrāf aña

4.

Her ki meydān-ı vefāda olmadı ser-bāz-ı ʿışḳ
Pehlevān-ı ʿālem olursa yaraşmaz lāf aña

5.

Ey Nehārī bir perī pervāz ider çeşmümde kim
Cilve-i nāz eylese ḥayrān ḳalur eṭrāf aña

2. Cāmī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ol cefā-ḫū kim ider ḫalḳ-ı cihān inṣāf aña
Gelmedi inṣāfa gitdi ḥaḳ budur inṣāf aña

2.

Zāhid-i ḫod-bīni gör oldı cihānda ḫūşe-çīn
Ḥāṣılı ḫayr itmedi maḥṣūl ile evḳāf aña

1/G. 64 PB.
2a neylesün: neylesin PB; 3a şinās-i: şināsın M; 3b ḳallābı: ḳallāb M; 4a vefāda: ṣafāda PB,
olmadı: olmazı M; 5a ider: urur PB.
2/G. 78 MN.
3b, pāyında: billāhi MN; 4b Rabbī: Rabb M; 5b bār-ı: yād-ı M.
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DİL İÇİ ÇEVİRİ

1. Nehārī

1. Ey felek, senin güneşe benzeyen Anka kuşun için Kaf Dağı gökyüzü
hükmündedir. Gönlümün doğanını güzel bir şekilde avladığı için ona insaf et.
2. Ayrılığa düşkün âşık seninle kavuşma hayaline inanmıştır. Âşık ne yapsın
cehennemdedir; Âraf’ta olmak bile onun için cennette olmak gibidir.
3. Kavuşma incisinin kıymetini cevherden, aşktan anlayan kuyumcuya sor. Aksi
halde her kalpazanı da sarraf, gerçek âşık sanma.
4. Vefa meydanında, aşk uğruna başını vermeyen bir kimse bütün âlemin pehlivanı
olsa bile ona laf söylemek yakışmaz.
5. Ey Nehârî! Sevgili, gözümde bir peri gibi canlanan güzeldir. Öyle bir güzeldir ki
naz cilvesi yaptığında herkesi kendisine hayran bırakır.

2. Cāmī

1. O eziyet arayan (âşık) ki tüm cihan halkı ona acır. Gerçek budur ki o eziyet eden
sevgili insafa gelmez ve o âşığa merhamet lazımdır.
2. Kibirli sofuya bak ki cihanda başak toplayan fakirlere benzedi. Netice itibarıyla
amelleri ile vakfettikleri ona bir hayır getirmedi.

34

3.

Bāde-i maʿnāya ẓarf oldı ḫum-ı pīr-i muġān
Nice ṣūret virdi pāyında görüñ ḫazzāf aña

4.

Gösterür mirʾāt-i sāġar ʿaks-i laʿlin dilberüñ
Ne leṭāfet virdi yā Rabbī şarāb-ı ṣāf aña

5.

Bār-ı hicrānuñ nice çeksün bu Cāmī-i żaʿīf
Ey elif-ḳāmet taḥammül eyleyimez Ḳāf aña

3. [Ḥayretī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Bir devāsuz derd imiş hicrān ki yoḳ dermān aña
Bir ʿaceb vādī imiş fürḳat ki yoḳ pāyān aña

2.

Ehl-i dillerden ḳaçarsın ehrimendür hem-serüñ
Ey perī-peyker nice ṣabr eylesün inṣān aña

3.

Yılduzı yoḳdur zavāllı ʿāşıḳuñ yanuñda hīç
Mihr-i ḥüsnüñ de zevālin ey meh-i tābān aña

[2a]

Āteş-i hicrān ile biñ dāġı vardur göñlümüñ
Yiridür ey lāle luṭf idüp göñülden yan aña

5.

Bezm-i şādīde içersin yadlarla sen müdām
Ḥayretī ḳalur ıraḳlardan baḳup ḥayrān aña

3/G.11 D.
1, 2 ve 3. beyitler mecmuada 5b’de yer almaktadır.
1b idüp: eyle D.

35

4. Meyhanecinin şarap küpü, mânâ şarabına kap oldu. Görün ki çömlekçi ayağıyla
ona birçok şekil verdi.
5. Kadeh aynası sevgilinin dudağının resmini gösterir. Ya Rab! Saf şarap ona nasıl
bir güzellik verdi böyle.
6. Bu zayıf Câmî ayrılığının yükünü nasıl çeksin? Ey elif gibi uzun boylu sevgili,
Kaf dağı bile ona dayanamaz.

3. Ḥayretī

1.

Ayrılık ilacı olmayan bir dertmiş ki ona hiçbir çare yoktur. Ayrılık sonu
olamayan tuhaf bir vadidir.

2.

Âşıklardan kaçarsın, senin arkadaşın şeytandır. Ey ay yüzlü peri, insan
ona nasıl sabretsin?

3.

Ey ay gibi parlak yüzlü sevgili, senin güneşe benzeyen güzelliğinin
yanında zavallı âşığının hiç şansı yoktur.

4.

Ayrılık ateşinden dolayı gönlümde bin tane yara vardır. Ey laleye
benzeyen sevgili! Şimdi tam yeridir; ona gönülden bir iyilik edip yan.

5.

Mutluluk meclisinde yabancılarla şarap içersen Hayretî ona uzaklardan
bakıp hayran kalır.
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4. İsḥāḳ
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

[2b]

ʿĀşıḳuñ der-māndedür derdüñ yeter dermān aña
Derdden ḳurtulmasun hergiz o kim dermān aña

2.

Dürilürdi defter-i ʿışḳuñ oḳunmazdı <ʿaceb> ebed
Vaṣf-ı ḥāl-i pür-melālüm virmese ʿunvān aña

3.

Ḫūb defʿ itdüñ raḳībi gel saña cānum fedā
Bir ḳażā ṣavduñ begüm itmez misin ḳurbān aña

4.

Yüz ḳızarup cām-ı mey meclisde dildāruñ lebin
Bir kez öpince ne ḳanlar yutdurur devrān aña

5.

ʿĀlem-i ʿışḳuñ kişi İsḥāḳ bilmez vaḥdetin
Cümle yeksān olmayınca vaṣl ile hicrān aña

5. Cāmiʿī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Laʿl-i cān-baḫşuñ ki dirler çeşme-i ḥayvān aña
Āb-ı ḥayvān olmasa meyl itmez idi cān aña

2.

Bāġ-ı cennetdür cemālüñ cūy-ı Kevs̠ erˈdür lebüñ
Ḳāmetüñ Ṭūbā yüzüñ gül sünbülüñ reyḥān aña

3.

Fikr-i esrār-ı ḫaṭ-ı sebzüñ ḫayālüñe göñül
Düşdügünce ey müferriḥ-leb ḳalur ḥayrān aña

4.

Ḥālet-i nezʿa yetişdüm ey ṭabīb-i cān yetiş
Laʿl-i cān-baḫşuñdan özge ḳılmadı dermān aña

4/G.6 D.
1a o kim: eger D; 2a defter-i: defteri D, ʿaceb: -D; 4a yüz ḳızarup cām-ı mey: cām-ı mey yüz
ḳızdurup D.
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4. İsḥāḳ

1. Âşığın (senin derdinden) zavallı olmuştur. Senin derdine sahip olması ona
ilaç olarak yeter. Derman arayan hiçbir zaman dertten kurtulmasın.
2. Kederli hâlim ona şöhret vermeseydi, senin aşk defterin dürülürdü hiçbir
zaman okunmazdı.
3. Rakibi kovdun, sevgili gel, sana canım feda olsun. Rakibi kovmakla bir
belayı savmış oldun. Beyim bunun için kurban etmez misin?
4. Şarap kadehi mecliste yüzünü kızartıp, sevgilinin dudağını bir kez öpünce,
felek ona ne kanlar yutturur.
5. Ey İshâk, kavuşma ile ayrılık tamamen beraber olmayınca senin aşk âleminin
birliğini (varlığını) kişi bilmez.

5. Cāmiʿī

1. Senin hayat veren dudağın ölümsüzlük suyu gibidir. Dudağı, hayat suyu
olmasaydı, ruh ona meyletmezdi.
2. Yüzün cennet bahçesidir, dudağın Kevser ırmağıdır. Boyun cennetteki
Tûbâ ağacına, yüzün güle, saçın reyhana benzer.
3. Sevgilinin yüzündeki ayva tüyünün gizemiyle ferahlık veren dudağı
âşığın aklına düştükçe, hayal eder, ona (sevgiliye) hayran kalır.
4. Ey can hekimi (sevgili) yetiş! Can çekişiyorum. Sevgili ona hayat veren
dudağından başka çare eylemedi.
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5.

Nice yüz bin ʿāşıḳuñ ḳanın içüpdür laʿl-i dost
Kim umarsa Cāmiʿī vallāh düşimez ḳan aña

6. [Baṣīrī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Kiprigüñ siḥr oḳlarıdur ḳaşlaruñdur yay aña
Bir benüm kimi belā-keş uġrar ise vay aña

[2b]

Bu ne ruḫsār-ı dil-āvīz olur ey sulṭān-ı ḥüsn
Kim felekde reşk ider mihr-i cihān-ārāy aña

3.

Nāle itse ʿāşıḳ-ı dil-ḫasta derdüñden senüñ
Ḥaḳḳ budur kim bir nefes hem-dem olımaz nāy aña

4.

Ol perī-ruḫ olmadıysa Yūsuf-ı Mıṣr-ı cemāl
Pes ne yüzden secde eylerler gün ile ay aña

5.

Ḥāżır olmazsa Baṣīrī ḫāk-i pāy itdükde baḫş
Billāh ey iki gözüm andan ḳoya ser-pāy aña

7. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Şöyle virmiş ḥüsn-i bī-ḥad Ḫālıḳ-i bī-çūn aña
Şīvede Zühre ile dem-sāz olmadur ḳānūn aña

6/G.17 D.
1a oḳlarudur: oḳıdur D, yay: vay D; 3a dil-āvīz: dil-ārā D; 3b olımaz: olamaz D; 4a perī-ruḫ:
ḳamer-ruḫ D; 5a ḫāk-i pāy: ḫāk-i pāk D, itdükde: itdükçe D; 5b iki gözüm: çok sevdügüm D.
7/G.49 D.
1a şöyle: şol D, ki -M; 3b berre-i: tebre-i: M.
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5. Ey Câmi’î, sevgili nice yüz bin âşığın kanını dost şarabı zannedip içer. Allah’a
yemin olsun ki katil sayılmaz.

6. Baṣīrī

1.

Kirpiğin büyü oklarına, kaşların yaya benzer. Benim gibi belalı biri sana
uğrarsa vay hâline.

2.

Ey güzellik sultanı, bu nasıl yanağıyla gönül çelen bir sevgilidir ki
gökyüzünde cihanı süsleyen güneş bile onun güzelliğini kıskanır.

3.

Gönül hastası âşık senin derdinden inlese, gerçek budur ki ney bile onun gibi
inleyemez.

4.

O peri gibi güzel olan sevgili, güzellik ülkesinin Yusuf’u olmadığı hâlde
neden güneş ve ay ona secde eder.

5.

Çevrilememiştir.

7. Ẕātī

1. Eşi benzeri olmayan Allah, ona öyle bir sınırsız güzellik vermiş ki işvede
Zühre ile arkadaş olması yazılmıştır.
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2.

Āşiyān-ı murġı ḫār-ı gülşen-i Leylī ṣanup
Başı üzre gül gibi yir eyledi Mecnūn aña

3.

Çeşm-i bīmārı nigāruñ ṣıḥḥate irsün diyü
Berre-i dil ḳanı ile yazaram efsūn aña

4.

Ḳaddi vaṣfında dinen eşʿār-ı mevzūnum benüm
Bir gün ola dostlar ol ḳāmeti mevzūn aña

5.

Dişlerüñ vaṣfını Ẕātī şöyle cevher itdi kim
Didi cevher kim dedi ise lüʾlüʾ-i meknūn aña

8. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Gün yüzüñ kim nūr-veş berḳ urmadur āyīn aña
Didi rūşen ad viren kim ise Nūrüˈd-dīn aña

2.

Seg dimiş mirʾāt-i ḥāl-i ʿāşıḳa baḳmış ʿadū
Dostlar billāhi kimdür dimeyen ḫod-bīn aña

3.

Şevk-i ruḫsāruñla bir od var ki dilde virmeye
Ey ḫalīlüm yedi deryānuñ ṣuyı teskīn aña

4.

Bād Çīne būy-ı şām-ı zülf-i yāri çin ṣabāḥ
Ger iletse ʿömri olduġınca ḫalḳ-ı Çīn aña

5.

Kākül-i dilber dil-i Ẕātīˈye bir bend itdi
Didi gören ṭolaşup neylerdüñ ey miskīn aña

8/G. 50 D.
5a bir bend itdi: -M; 5b neylerdüñ: ne eyledüñ D, ey: a D.
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2. Mecnun kuş yuvasını, Leyla’ya benzeyen gül bahçesinin dikeni zannedip, o
yuvaya başının üzerinde yer verdi.
3. Sevgilinin hasta gözü, sağlığına kavuşsun diye yaralanmış gönül kanı ile
büyüler yazarım.
4. Ey dostlar, sevgilinin boyunun vasfında yazdığım mevzun şiirlerim bir gün
gelsin ona düzgün, endamlı boy olsun.
5. Sevgilinin dişlerini Zâtî şöyle değerlendirdi. O dişler öyle bir cevher ki
midyenin içindeki inceye benzer.

8. Ẕātī

1. Güneşe benzeyen yüzün şimşek vurur gibi nur saçar. Böyle bir aydınlığa ad
verilecek olsa ancak Nûrü’d-dîn (dinin nûru) olur.
2. Düşman âşığın hâl aynasına bakıp, köpek demiş. Dostlar Allah’a yemin
olsun ki o düşmana kendini beğenmiş demeyen var mı?
3. Ey dostum, yanağının arzusuyla yanıp tutuşan gönlümde öyle bir ateş var ki
yedi denizin suyu onu söndüremez.
4. Rüzgâr, seher vakti sevgilinin siyah saçının kokusunu Çin’e iletirse eğer, Çin
halkı ömür boyu ona dua eder.
5. Sevgilinin kâkülü Zâtî’nin gönlüne öyle bir bağlandı ki onu gören, ey zavallı
böyle dolaşıp ne yaparsın, dedi.

42

9. Faḳīrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

[3a]

Berg-i gül kim sāye ṣalmış kākül-i miskīn aña
Nice ʿāşıḳ olmasun her bülbül-i miskīn aña

2.

Bāġ-ı ḥüsn içinde bir naḫl-i dil-ārādur boyuñ
Tāzeden mīve bitürmiş ḫande-i şīrīn aña

3.

Şöyle dil-i teng oldı ġonce ḥasret-i laʿlüñle kim
Berg-i gül bister olupdur ḫārlar bālīn aña

4.

Ḥasret-i mihr-i ruḫuñla sūz-ı āhum ʿālemi
Nār u nūr iderdi yaşum virmese teskīn aña

5.

Merve ḥaḳḳı Kaʿbe-i kūyuñ Ṣafā-yı rūḥdur
İremez biñ saʿy iderse zāhid-i hod-bīn aña

6.

Bezm-gāh-ı ḳadrüñ eyvānında ey ḥüsn-i ḥasen
Çarḫ sāḳī güneşdür [vü] sāġar-ı zerrīn aña

7.

Vaṣf-ı laʿlüñi Faḳīrī dilde tekrār eyleye
Rūḥ-ı ḳudsī eyleye biñ ẕevḳ ile taḥsīn aña

10. Kemālpāşāzāde
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Didi dilber tīr-i ġamzemdür varan yir vir aña
Dil didi cān üstine gelsün bulalım yir aña

10/G. 6 D.
1b bulalım: vire D; 2a ol: -D, āhumdur: āhum durur D; 3a tezvīr: tezvīri D; 4b ṭaşdur: ṭaşdan D;
5a hevāsın: belāsın D; 5b taḳdīrüñdür: taḳdīr görür D.
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9. Faḳīrī

1. Zavallı bülbül ona nasıl âşık olmasın ki misk kokulu kâkül, gül yaprağına
gölge olmuş.
2. Güzellik bahçesi içinde senin boyun, ince uzundur. Meyveler, (sevgilinin)
nazıyla tatlı gülümsemesiyle büyür, olgunlaşır.
3. Senin dudağının hasretiyle goncanın gönlü daralıp yatağa düşer. Gül yaprağı
yatak, dikenleri ise yastık olur.
4. Gözyaşım onu söndürmeseydi, güneşe benzer yanağının özlemi ile ahımın
ateşi âlemi yakardı.
5. Merve dağının hakkı için söylemek gerekirse, senin mahallen ruha huzur
veren yerdir. Kibirli sofu, Safa ve Merve dağları arasında bin kez say yapsa
bile ona (mahallesine) ulaşamaz.
6. Ey güzellik timsali olan sevgili, kıymetli meclisinde, felek sakilik
yapmaktadır. O sakinin elindeki altın kadeh ise güneş gibidir.
7. Fakîrî, dudağının özelliklerini gönlünde tekrar eder. Bunun için Cebrail, onu
zevkle takdir eder.

10. Kemālpāşāzāde

1. Âşık, sevgilinin gamzesi (yan bakışı) ok gibidir, yer verin ona, dedi. Gönül;
başımın, canımın üstüne gelsin, ona yer buluruz, dedi.
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2.

Ejder-i āhumdur ol ḫaṭṭ kim görinür dūd-reng
Kim çeker gök yüzine zülfüñ ṭaḳup zencīr aña

3.

Kişver-i ḥüsnüñi ṭoldurdı ḫaṭuñ tezvīr ile
Hey di bī-dīn zülfüñe ögretmesün tezvīr aña

4.

Zāhidüñ ḳalbini ṣāfī ḳılmadı ʿışḳuñ senüñ
Ḳara ṭaşdur göñli anuñ neylesün iksīr aña

5.

Cehd idüp zülfüñ hevāsın ṣavamaz başdan göñül
Çünki taḳdīrüñdür iş pes neylesün tedbīr aña

11. Bāḳī
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Ḫurşīd kim feżā-yı felekdür mesīr aña
Degmez gedālar içre işigüñde yir aña

[3b]

Ṭaḳdı hilāl ḥalḳasını gūş-ı ḫidmete
Oldı sipihr bende-i fermān-pezīr aña

3.

Yüz sürmez idi südde-i devlet-meʾābına
Ḳul olmayaydı ḫüsrev-i gerdūn-serīr aña

4.

Görmez mis̠ āl-i ḳāmetüñi çeşm-i rāst-bīn
Aḥvel baḳa meger ki görenler naẓīr aña

5.

Bāḳī suḫanda farḳ-ı sipihre baṣar ḳadem
Luṭf-ı Ḫudā olursa eger dest-gīr aña

11/G. 7 D.
3a sürmez: ṣormaz: M; 5a baṣar ḳadem: ḳadem baṣar D.
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2. Ayva tüyleri ahımın ejderidir ki duman renginde görünür ki senin saçını
zincir gibi takıp gökyüzüne çeker.
3. Senin yazın güzellik ülkeni yalan ile doldurdu. Hey dini imanı olmayan
sevgili! Saçına yalan, dolan öğretmesin.
4. Senin aşkın sofunun kalbini saflaştırmadı. Onun gönlü kara bir taştır, (gönüle
şifa veren) iksir (şurup) bile bir şey yapamaz.
5. Gönül çalışıp, saçının hayalini başından uzaklaştıramaz. Çünkü iş senin
takdirindir, o hâlde hiçbir tedbir ona bir şey yapamaz.

11. Bāḳī

1. Güneşin gezinti yeri geniş gökyüzüdür. Basit dilenciler ona ulaşıp eşiğinde
yer bulamaz.
2. Felek hilâl şeklindeki halkayı hizmet kulağına taktı ve ona emir alan bir kul
oldu.
3. Tahtı felek kadar yüksek olan padişah ona kul olmasaydı, padişahın kapısına
yüz sürmezdi.
4. Her şeyin doğrusunu gören göz, senin boyunun benzerini görmez. Meğerki
onun eşini görenler ona şaşı bakar.
5. Eğer Allah’ın lutfu ona yardım ederse söz söylemede Bâkî, feleğin en üst
noktasına ayak basar.
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12. Necātī
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Göñlüm sefīne ḳatı deñizdür cemāl aña
Ḳaradan ālet ögredür ol ḫaṭṭ u ḫāl aña

2.

Gel mey-kede cenābına mest ol şu resme kim
Reşk ide künc-i ṣavmaʿada ehl-i ḥāl aña

3.

Meclisler içre gül gibi beşşāş olur şarāb
Geydürse ʿaks-i ʿārıż-ı dildār al aña

4.

Mümkin midür ki vara miyānuñ kenār ola
Bī-çāre ʿāşıḳuñ ki durur iḥtimāl aña

5.

Sözde dehānı görinür ammā miyān ki vār
Defterler ile ẕerrece irmez ḫayāl aña

6.

Terk it Necātī ḫˇāce-i dünyā-peresti kim
Kef geçme mālı üstine olmış kemāl aña

13. Meʾālī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Mihr-i ṭāvus işigüñde şaʿşaʿadur bāl aña
Ḳumrīdur gūyā felek ḳavs-i ḳuzaḥ ḫalḫāl aña

2.

Cān diler ḫūnī gözüñ ben ḫastadan ḥikmet nedür
Göricek ruḫsāruñı ben ḫod dimişdüm al aña

12/G. 11 D.
1b ögredür: oñarur D, ḫaṭṭ u ḫāl: ḫaṭṭ-ı ḫāl M; 4b ki: yā D, durur: vire D; 5b defterler: diḳḳatler
D, ẕerrece irmez: ḳılca irişmez D; 6b mālı: māl D, olmış: vireli D.
13/G. 2 D.
5. beyit mecmuada 8a’da yer almaktadır.
2a diler: -M; 3a aġyāruñı: aġyārı D, göz: gözüñ D.

47

12. Necātī

1. Gemiye benzeyen gönlüm sert denizdir. (Sevgilinin) yüzü, ona karadan
vasıta ile gemilerin istikâmetini öğretir.
2. Gel onuruna meyhanede öyle bir sarhoş ol ki hâl ehli (ibadetle kendinden
geçen) manastır köşesinde onu kıskansın.
3. Sevgilinin yanağının aksi ona (şaraba) kırmızı giydirse; şarap, meclisler
içinde gül gibi güler yüzlü olur.
4. (Sevgilinin) belini dolamak mümkün müdür? Senin çaresiz âşığın bu durumu
bir ihtimâl olarak düşünür.
5. Sözde ağzı görünür ama beli o kadar incedir ki defterler (dolusu tarif
edilmeye çalışılsa) onun (belinin) hayâline ulaşılmaz.
6. Ey Necâtî, dünyaya tapan hocayı terk et ki güçten düşme. Çünkü o (hoca)
dünya malına düşkün olmuştur.

13. Meʾālī

1. Güneş senin eşiğinde tavus kuşu, parıltısı da onun kanadıdır. Kumru sanki
gökyüzü, gökkuşağı da onun halhalıdır.
2. Kanlı gözün ben hastanın canını ister, bundaki hikmet nedir? Ben senin
yanağını görünce ona kırmızı demiştim.
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3.

Rūy-ı aġyāruñı göz gördükçe meyl itdügi bu
Türşī görse merdüm-i maḫmūr olur meyyāl aña

4.

Ġonce laʿlüñden senüñ şehd itmege nūş isteyü
Gūyiyā zenbūrdur cānā ki ḳonmuş ḫāl aña

5.

Her ne düş görse Meʾālī vaṣl-ile taʿbīr ider
Himmet eyleñ ḫayr ide uşbu mübārek fāl aña

14. [ʿAṭā]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

[4a]

Yār ʿışḳuñ dāl ider ḳaddini döymez ḳāf aña
Dāldur bu lafẓ-ı ʿışḳ altında olan ḳāf aña

2.

Sünbülüñe yaraşur kāf-i müşā[kil]dur disem
Dāl idüpdür ḳāmetin tā beñzeyince kāf aña

3.

Naḳd-i ʿömrüñ niçeler ṣarf itdi dürr-i vaṣlçün
Līk ḳıymet ḳomadı ʿālemde bir ṣarrāf aña

4.

Cān virür hecrüñde yanan dil kenār-ı kūyuña
Çün cehennem ehlidür cennet gelür Aʿrāf aña

5.

Maʿrifet gevherlerin yārāna īs̠ ār it ʿAṭā
Kim ziyān itmez ne deñlü eyleseñ iṣrāf aña

14
2a müşākil:
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3. Başkalarının yüzünü gördükçe (onlara) meyletmesi, sarhoşun turşu görünce
ona meyletmesine (benzer).
4. Ey sevgili, senin gonca dudağından bal yapıp, içmek ister. Sanki (dudağının
kenarına) konmuş olan ben, arı gibidir.
5. Meâlî gördüğü her düşü kavuşmaya yorar; himmet (yardım) edin de bu
mübarek fal (talih) ona hayır getirsin.

14. ʿAṭā

1. Ey sevgili, senin aşkın (âşığın) boyunu dal harfi gibi bükünce kaf harfi buna
dayanamaz. Bu aşk sözünün en sonunda bulunan kaf harfi bunun en güzel
delilidir.
2. Sünbül (gibi) saçına kef şekline benzer desem boyunu kef harfine
benzeyinceye kadar dal harfi gibi yapar.
3. İnciye ulaşmak için ömrünü para gibi harcadı. Lakin dünyada hiçbir
kuyumcu da ona kıymet biçmedi.
4. Senin ayrılığında yanan gönül mahallenin bir kenarı için can verir. Çünkü o
cehennem sakinidir, Arâf ona cennet gelir.
5. Ey Atâ, hüner cevherlerini dostlara bağışla ki ne kadar isrâf etseler de ziyan
etmezler.
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15. [Mihrī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ḫoş görür benden raḳībi raḥm idüp cānān aña
Nice ḳatlansun bu yürek nice döysün cān aña

2.

Dil marīżine lebüñden eylemezseñ ger ʿilāc
Ḥikmetiyle çāre bulmaz olsa biñ Loḳmān aña

3.

Atsa ġamzeñ tīrini cān pūtesine ḳaşlaruñ
Gösterür dil daḫi cānā cevherī peykān aña

4.

Her seḥer bād-ı ṣabā bāġ-ı cihānda dilberüñ
Zülfine varduḳça şāne müşg ider efşān aña

5.

Ṣafḥa-i ḥüsninde başlamış vefā resmin yazar
Lāciverd-ile yed-i ḳudret ḫaṭ-ı reyḥān aña

6.

ʿIşḳ meydānında ṭūb olsa güneş olmaz ʿaceb
Kim ḳamer her dem hilālinden ṣunar çevġān aña

7.

Dil dilermiş ʿīd-i vaṣluñçün kemān-ebrūlaruñ
Çoḳdan itdüm dostum ben cānumı ḳurbān aña

8.

Ḫaṭṭuñ inşāsın ḫadüñ üstinde kim yazdı ʿaceb
Kim Kirāmen Kātibīn olmış durur ḥayrān aña

9.

Yollar üzre Mihrīˈnüñ her dem görür ḫāk olduġın
Bir naẓar ḳılmaz nedür cürmi ʿaceb sulṭān aña

15/G. 3 D.
Divanda yer alan 2 ve 5. beyitler eksiktir.
2b nuʿmān: Loḳmān D; 4a müşg: misk D; 4b varduḳça: urduḳça D; 7a dilermiş: delermiş D. 2 ve
3. beyitler takdim-tehirli D; 3 ve 4. beyitler takdim-tehirli D; 4 ve 6. beyitler takdim-tehirli D; 5
ve 7. beyitler takdim-tehirli D; 7 ve 9. beyitler takdim-tehirli D.
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15. Mihrī

1. Sevgili bana değil; rakibe acır, onu hoş görür. Nasıl katlansın buna yürek,
canım ona nasıl dayansın?
2. Hasta gönlüne senin dudağından ilaç vermezse, bin Lokman hekim hikmetini
ortaya koysa hiçbir çare bulamaz.
3. Ey sevgili, senin kaşların, gamzen oklarını gönül potasına atsa; gönül dahi
cevherli temren gösterir.
4. Tarak sevgilinin saçına vardıkça, sabah rüzgârı cihan bahçesinde her sabah
temiz koku saçar.
5. Allah, onun güzellik sayfasında (yüzünde) laciverd mürekkep ve reyhan hattı
ile vefa resmini yazmaya başlamıştır.
6. Aşk meydanında güneş top olsa buna şaşılmaz ki ay her vakit hilâl şeklinde
(olup cirit oyunlarındaki) değneği ona sunar.
7. Gönül, senin yay kaşlarına kavuştuğu vakti bayram olarak görürmüş.
Dostum sevgiliye ben canımı çoktan kurban ettim.
8. Yüzünün üzerindeki yazıyı kim yazdı ki Kiramen Kâtibin melekleri bile
hayran kalmıştır.
9. Sultan, Mihrî’nin yollar üzerinde toprak olduğunu her an görmesine rağmen,
ona bakmaz. Acaba Mihrî’nin suçu nedir (ki sultan ona bakmıyor)?
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16. [Ẕātī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Her ne dem kim cānumı bir tīrden cānān aña
Cān atar ḳarşu çıḳar bir oḳ atım yir cān aña

[4b]

Şol ḳadar ḫışm-ile geldi kim oḳuñ cān ḳaṣdına
Ḳaldı zaḫmum aġzına barmaḳ ḳoyup ḥayrān aña

3.

Ḥücre-i ḳalbüm şeb-i ġamda niçün tārīk ola
Şemʿdür tīrüñ nigāra şuʿledür peykān aña

4.

Çeşmidür çarḫuñ güneş ḥüsnüñ temāşā ḳılmaġa
Çevresinde şaʿşaʿa ey māh-rū müjġān aña

5.

Dest-i ḫūn-ālūdeñüñ ʿaksiyle çeşmüm gūyiyā
Ṭāˈs-saʿādetdür ki ḳonmış pençe-i mercān aña

6.

Ger ṣatarsañ aġırı altuna ḫāk-i pāyuñı
Gözlerüm billāhi eyle keffe-i mīzān aña

7.

Görinen Ẕātī hilāl üzre şafaḳdur ṣanma çarḫ
Naʿl kesmiş ʿışḳına yārüñ bulaşmış ḳan aña

17. ʿÖmrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Añmaġa döymez yüzi dil virmek ister cān aña
Ne dil-ile bir kişi cānān öñünde cān aña

2.

Ḫaṭṭ ḳazıtmaḳ virdi ḫoş-ṣūret nigīn-i laʿlüñe
Gördi ḫātem ḳaldı barmaġ ıṣırup ḥayrān aña

16/G.47 D.
3a şeb-i: şebi M; 5a ḫūn: ḫūr D; çeşmüm: çeşmüñ D; 5b ṭaˈs-saʿādetdür: tās-ı saḳkādur D.
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16. Ẕātī

1. Her ne vakit sevgili hevesle beni anarsa benim de ruhum bir ok atımlık kadar
uzaklıktan karşı çıkarak ona can atar.
2. Öfke ile attığın ok canıma kasteder. Yaramın acısından parmağımı ağzıma
koyup ona hayran kaldım.
3. Kalbimin hücresi gamlı gecede niçin karanlık olsun. Ey sevgili, oka
benzeyen kirpiğin mum, kirpiğinin ucu da ışıktır, ona.
4. Ey ay yüzlü sevgili, güneş feleğin gözüdür; göz çevresinde bulunan parıltılı
kirpiklerinin güzelliğini seyreder.
5. Kanlı elinin aksiyle gözüm sanki mercan pençesi konmuş mutluluk tasına
döndü.
6. Sen eğer değerli altın karşılığında ayağının tozunu satmak istersen Allah’a
yemin olsun ki gözlerimi ona terazi kefesi yap.
7. Ey Zâtî, hilâl nal şeklindedir; gökyüzünde göründüğünde şafak vakti
olduğunu zannetme. O kızıllık yârin kanından bulaşmıştır.

17. ʿÖmrī

1. Gönül, yüzünü hatırlamaya tahammül edemediği için ona can vermek ister.
Ne gönül ne de başka bir kimse sevgilisinin huzurunda canını koruyamaz.
2. Senin yakuttan yapılmış olan yüzüğüne yazı kazıtmak hoş bir şekil vermiştir.
Yüzüğü görünce parmağını ısırıp onun güzelliği karşısında hayran kaldı.
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3.

Bir belālı bülbülüñdür bāġ-ı ʿışḳuñda göñül
Kim cigerde tāze dāġıdur gül-i ḫandān aña

4.

Çeşme-i ḥayvāna laʿlüñ ḳanḳı ḥayvān beñzede
Görseyidi cān virüdi çeşme-i ḥayvān aña

5.

Tāb-ı ʿışḳuñ yaḳdı cānı gözyaşından nefʿ yoḳ
İssi çalmış bir ekindür neylesün bārān aña

6.

Ṣaḳınup ḫāme dilinden nāmını ol dilberüñ
Nāme-i şevḳüm anuñ çün yazmadum ʿunvān aña

7.

Tāb-ı ʿışḳuñla ṣolardı sebz mezārı ʿÖmrīˈnüñ
Dem-be-dem ṣu sepmese bu dīde-i giryān aña

18. Sürūrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Teşne olup dem-be-dem ḫūnī gözüñ çün ḳan aña
Ḳanumı cānā revān idüp diyem gel ḳan aña

[5a]

Görse ben dīvāneyi ṭurur baḳar söz söylemez
Ol baña ḥayrān olur niteki ben ḥayrān aña

3.

Ṭūb-ı pendi vāʿiẓüñ ḥükmi dile kār itmese
Ḳalʿa olmışdur demürden yoḫ durur peykān aña

4.

ʿArż-ı ḥālüm ol şehe yā Rab nice vāṣıl olur
Nāmeden nāmın ṣaḳındum yazmadum ʿunvān aña

5.

Göz terāzūsında Yūsuf’la nigārı bir görür
Şol ki maʿlūm olmaya keyfiyyet-i yezdān aña

18/G. 101 MN.
1a ḳal: ḳan MN; 2b ḳal: ḳan MN; 3a ḥükmi: tañ mı MN; 3b yoḫ durur: yoḫdur M; 5b yezdān:
mīzān MN.
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3. Gönül, aşk bahçesinde belalı bülbülün gibidir. Yeni açılan gül de ciğerde
taze yara gibidir.
4. Senin dudağın hayat veren su gibidir; bu hangi canlıya benzetilebilir? Hangi
canlı görse hayat suyu ona can verirdi.
5. Senin aşkının harareti âşığın canını yakar; gözyaşı dökmenin de hiçbir
faydası yoktur. Sıcaklığın uğradığı bir ekindir, ona yağmur ne yapsın?
6. O güzelin ismini kalem bile anmasın diye şevk mektubumun başına başlık
koymadım.
7. Bu gözyaşlarım ara sıra ona su serpmese, senin aşkının hareretiyle Ömrî’nün
yeşil mezarı solardı.

18. Sürūrī

1. Ey can, senin kanlı gözün sürekli susamış olduğundan kanımı ona akıtıp, gel
ona kan (doy), diyeyim.
2. Sevgili benim gibi bir deliyi görse (hayranlıktan) bir söz söyleyemez, öylece
baka kalır. Benim ona hayran olduğum gibi o da bana hayrandır.
3. Vaizin bütün nasihatlarının hükmü gönüle kâr etmez; demirden bir kale
hâline gelmiştir, okun bir tesiri yoktur.
4. Yâ Rab o padişaha hâlim nasıl ulaşır? Çünkü mektuptan adını, şöhretini
sakınıp yazmadım.
5. Allah’ın lutfunu fark edemeyen bir kimsenin göz terazisinde, Yusuf ile
sevgili bir görünür.
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6.

Baña ḳurbān olan irer ʿīd-i vaṣla dir imiş
Nice olmaz bu söz-ile bir kişi ḳurbān aña

7.

Bu Sürūrīˈye görinmezse eger dīdār-ı yār
Dostlar olur cehennem ravża-i Rıḍvān aña

19. Ḫayālī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ol melek-ṣūret perī kim benzemez insān aña
Cān-ile dilden fedā olsun hezārān cān aña

2.

Ey felek dervāzesin açma dem-i ṣubḥuñ ṣaḳın
Bir gice ben ḫasta-dil ger ṣarılam ʿuryān aña

3.

Gerdenine hāleyi ṭavḳ eyledi ʿuşşāḳ-vār
Boynı baġlu bir ḳul olmuşdur meh-i tābān aña

4.

Gülşen-i derdüñ nihālidür bu cism-i nā-tüvān
Mīvedür baġrum başı berg oldı her peykān aña

5.

Gördi ekdüm mezraʿ-ı dilde maḥabbet dānesin
Dūd-ı āhum ebr olup yaġdurdı çoḳ bārān aña

6.

Dāġ-ı ġamdan rūyı ḫūn-ālūdedür cismüm gibi
ʿĀşıḳ olmışdur meger kim lāle-i nuʿmān aña

7.

Yār hecriyle Ḫayālī şöyle mūnis oldu kim
Rūz-ı vuṣlat gibi olmışdur şeb-i hicrān aña

19/G. 6 D.
1a ṣūret: sīma D; 2a ṣaḳın: yaḳın M; 2b ben ḫasta-dil ger ṣarılam: ger sarılam ben ḫasta-dil D; 5b
dūd-ı: dūd u D; 6a rūyı: rūy-ı: M; 7b rūz-ı: rūz u D.

57

6. Sevgili, kavuşma bayramına ermek için bana kurban olması gerekir, dermiş.
Böyle bir söz karşısında, insan ona nasıl kurban olmaz?
7. Dostlar, sevgilinin yüzü eğer Sürûri’ye görünmezse cennet ona cehennem
olur.

19. Ḫayālī

1. O melek yüzlü peri gibi güzel ki hiçbir insan ona benzemez. Can ve
gönülden ona binlerce can feda olsun.
2. Ey felek! Sakın sabah vaktinin kapısını açma (sabah olmasın). Bir gece, ben
gönül hastası sevgilime çıplak hâlde sarılma imkanı elde ederim.
3. Ay ağılını gerdanına, âşıklar gibi parlak bir gerdanlık yaptı. Parlak aya
benzeyen sevgili ona boynu bağlı bir kul olmuştur.
4. Bu zayıf bedenim dertli gül bahçesindeki bir fidan gibidir. Bağrımdaki yara
meyve, temren gibi olan kirpikler de ona yaprak oldu.
5. Gönül tarlasında sevgi (tohumunun) tanesini ektiğimi gördü. Ahımın dumanı
bulut olup ona çok defa yağmur yağdırdı.
6. Gam yarasından dolayı benim bedenim gibi onun yüzü kana bulanmıştır.
Herhâlde gelincik çiçeği ona âşık olduğu için bu hâle düşmüştür.
7. Hayâlî, yârin ayrılığıyla öyle dost oldu ki ayrılık gecesi kavuşma günü gibi
olmuştur.
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20. Naẓmī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ol perī kim ḥüsn-ile ḥayrāndur ins ü cān aña
Her bir ādem cānıdur kim meyl ider her cān aña

[5b]

Ol meh-i bī-mihri devr içre görüp bu ḥüsn-ile
Āfitāb-ı ʿālem-ārā oldı ser-gerdān aña

3.

Ṣūfiyā ṣāfī güzel gözler gözüm merdümleri
Nidelüm ṣabr eylemek āsān degül insān aña

4.

Hergiz olmazdı metāʿ-ı vaṣl-ı ʿālemde bahā
İrmese ey ḫˇāce ḥüsn ü bahā hicrān aña

5.

Baḳışuñ cān atsa şükrāne vaṣlınuñ ʿīdine
Hey ḳurbān olduġum kim olmayan ḳurbān aña

6.

Ḳaṣr-ı ḳadrüñde felek bir ṭāḳdur ey şehr-yār
Şems-i ʿālem-tāb olupdur şems-i eyvān aña

7.

Naẓmīˈyā laʿli ki yāḳūt-ı müferriḥdür anuñ
Her gören ġāyet ṣafāsından olur ḥayrān aña

20/G. 270 D.
Mecmuadaki 4, 5 ve 6. beyitler divanda yer almaktadır.
1b bir: -M; 7a yāḳūt-ı: yāḳūtı D.
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20. Naẓmī

1. O peri ki güzelliğiyle bütün insanlar ve ruhlar ona hayrandır. O nasıl bir
insan ruhudur ki her ruh sahibi ona meyl ider.
2. O sevgisiz ayı dönerek bu güzellikle görüp âlemi süsleyen güneş bile perişan
oldu.
3. Ey derviş, benim gözlerim temiz, güzel insanları bekler. Ne yapalım insan
için sabretmek kolay değil.
4. Ayrılık güzellik ve değer katmasa, âlemde hiçbir zaman kavuşma değerli
olmazdı.
5. Âşık seninle kavuştuğu günü bayram ilan eder. Hey kurban olduğum güzel;
senin için kim kurban olmaz ki?
6. Ey ay yüzlü sevgili, felek senin değerli köşkünde bir kemerdir. Âlemi
süsleyen güneş senin oturduğun köşkün süsü olmuştur.
7. Ey Nazmî, onun dudağı öyle bir yâkut-ı müferrihtir (iç açan yakut gibi
kırmızıdır) ki her gören hoşluğundan ona hayran olur.
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21. Revānī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Tāze ḫaṭ kim mesken olmışdur ruḫ-ı cānān aña
Rūmˈa gelmişdür ʿArab kim denür reyḥān aña

2.

Gördi dilberden ṣurāḫī būseler alur ḳadeḥ
Bezm içinde ḳaldı aġzın açuban ḥayrān aña

3.

Ṣaḥn-ı gülşende biten ṣanmañ ḳızıl gül bergidür
Dāġ-ı bülbül penbesidür kim bulaşmış ḳan aña

4.

Şemʿ-i bezmüñ ey kemān-ebrū raḳībüñ cānına
Gūyiyā bir tīrdür kim şuʿlesi peykān aña

5.

Misk diyü ḫāk-i pāyuñ çün ṣatar gülşende bād
Yaraşur gülden Revānī keffe-i mīzān aña

21/G. 9 D.
Divanda yer alan 2 ve 4. beyitler eksiktir.
1a tāze: sebz D, mesken: hem-dem D, ruḫ-ı: leb-i D; 1b Rūmˈa gelmişdür ʿArab kim denür
reyḥān: Ḫıżrdur k’olmış müyesser çeşme-i ḥayvān D; 3b dāġ-ı: dāġ D, penbesidür: sīnesidür D;
4b kim: -M;4b şuʿlesi: şuʿledür D. 5a pāyuñ: pāyın M; 5a Misk diyü ḫāk-i pāyın çün ṣatar
gülşende bād: Hāk-i pāyi cevherini her ne dem ḳılsam ʿayār D; 5b yaraşur: gözlerüm D, gülden:
olur D.
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21. Revānī

1. Yeni

çıkmış

ayva

tüyleri

sevgilinin

yanağını

mesken

tutmuştur.

Arabistan’dan Anadolu’ya güzel koku (reyhan) getiren Arap’a benzer.
2. Sürahi, dilberden bûse alan kadehi gördü. Meclis içinde ağzı açıkta hayran
kalır.
3. Gül bahçesinin ortasında bitenin kızıl gül yaprağı olduğunu sanma; o bülbül
yarasının kanı bulaşmış bir pamuktur.
4. Ey kaşları yay gibi olan güzel, senin bulunduğun meclisin mumu, sanki
rakibin canına geçmiş bir ok gibidir. Işığı ise okun ucudur.
5. Sabah rüzgârı ayağının tozunu misk diye gül bahçesinde satar. Ey Revânî,
ona gülden terazi kefesi yaraşır.
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22. Żaʿīfī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

I
1.

Şāh-ı ḥüsnem gice gündüz mihr ü meh çāker baña

2.

Nāz ü şīve ḫilʿatümdür tāc-ı mihr efser baña

3.

Cām-ı Cem bezm-i cemālümde bu dem sāġar baña

4.

Bir şehin-şāhum ki yoḳ ḥüsn içre bir hem-ser baña

5.

Ḫūb u maḥbūb-ı cihānem bī-vefā dirler baña
II

[6a]

Āşıḳa raḥmüm cefā vü cevrdür her dem benüm

2.

Bezm-i ḥüsnüm mey ṭolanur şimdi cām-ı Cem benüm

3.

Dem bu demdür ne dilersem iderdin ʿālem benüm

4.

Dāyimā cevrüm çeker her ʿāşıḳ-ı pür-ġam benüm

5.

Ḫūb u maḥbūb-ı cihānem bī-vefā dirler baña
III

1.

Cevr idersem ben nʾola kim ḥüsnümüñ çaḳ çaġıdur

2.

Zülfümüñ her bir ḳılı biñ cān ḳuşınuñ aġıdur

3.

Ruḫlarum bergi ḳırmızı tāze gül yapraġıdur

4.

Gülşen-i ḥüsnüm leṭāfet birle cennet bāġıdur

5.

Ḫūb u maḥbūb-ı cihānem bī-vefā dirler baña

22/Mhm. 1 D.
I numaralı bent mecmuada 9b’de yer alır.
I/3 bir şehin şāhum: şāh-ı ḫūbānam D; II/2 ḥüsnüm: ḥüsni M, mey: -D, şimdi: devrānda M; II/3
dilersem: idersem D, iderdin: iderem D; II/4 cevrüm: çeksün D, çeker: cefāmı D, her: -D; III/1
Cevr idersem ben nola kim: Ṭañ mıdır cevvār olsam D; III/3 bergi: rengin D; V/2 çeşmimüñ
nergisler olmışdur: gözlerümüñ çeşm-i nergisdür D; V/4 oldı: doldı D.

63

22. Żaʿīfī

I
Güzellik şâhıyım; gece ve gündüz, güneş ile ay bana hizmet eder. Naz ve cilve
kıyafetim, güneş tacı da tacımdır. Bu kadeh, güzellik meclisinde Cem’in
kadehidir. Bir şahlar şahı ki güzeller içinde bir dengim yoktur. Güzel ve cihanın
sevgilisiyim, bana vefasız derler.

II
Âşığa benim eziyetim her zaman merhat gibidir. İçki benim güzellik
meclisimde, geçmiş zamandaki Cem’in kadehi gibi dolaşır. Vakit bu vakittir,
âlemde ne dilersem gerçekleşti. Daima, gam dolu âşıkların hepsi benim
eziyetimi çeker. Güzel ve cihanın sevgilisiyim, bana vefasız derler.
III
Eziyet etsem nolur ki güzelliğimin tam zamanıdır. Saçımın her bir teli, bin can
kuşuna ağdır. Yanaklarım kırmızı renkli, taze bir gülün yaprağı gibidir. Güzellik
bahçem hoş bir cennet bağıdır. Güzel ve cihanın sevgilisiyim, bana vefasız
derler.
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IV
1.

Nāz atına binüp varsam cefā meydānına

2.

Kelleler ṭūb olur ol dem zülfümüñ çevgānına

3.

Gelsün ol meydāna her kim ṣuṣadıysa ḳanına

4.

Tā ki göre çeşm-i pür-ḫışmum ne ḳılur cānına

5.

Ḫūb u maḥbūb-ı cihānem bī-vefā dirler baña
V

1.

ʿĀşıḳ öldürmek durur dāyim baña resm-i ḳadīm

2.

Fitnesinden çeşmimüñ nergisler olmışdur saḳīm

3.

Ḳalb-i ʿuşşāḳı müjem tīġi ider her dem dü-nīm

4.

Her gönül mülki Żaʿīfī heybetümden oldı bīm

5.

Ḫūb u maḥbūb-ı cihānem bī-vefā dirler baña

23. Celīlī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Laʿl ü gevherden tekellüf itme tāc-ı ser baña
Kim melāmet ṭaşı başumda yeter efser baña

2.

Gülşen-i bāġ u gülistān neyleyem ey dostlar
Kim şerār-ı āhumuñ yiter gül-i aḥmer baña

3.

Vaṣf- ı ḥālüm yazmaġıyçün ṣafḥa-i ruḫsārına
Gözyaşı ḫūnīn varaḳdan baġladı defter baña

[6b]

Ṣanma kim başdan hevāñı giderem ey şāḫ-ı gül
Bīd-veş ser-tā-ḳadem ger ṣancılur ḫançer baña

23/G.12 D.
2a gülşen: geşt D, gülistan: gülistanı D; 3a ruḫsārına: ruḫsāruma D.
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IV
Naz atına binip cefa meydanına varsam; o vakit, başlar saçımın çengeline
top olur. Kim kanına susadıysa meydana gelsin de öfke dolu gözüm canına
neler yapar, görsün. Güzel ve cihanın sevgilisiyim, bana vefasız derler.
V
Eski alışkanlığımdan biri daima âşık öldürmektir. Gözümün fitnesinden
(nazarından) nergisler tazeliğini kaybetmiştir. Kirpiğimin oku âşıkların
kalbini her zaman ikiye böler. Zaˈîfî, her gönül mülkü benim görünüşümden
korkar oldu. Güzel ve cihanın sevgilisiyim, bana vefasız derler.

23. Celīlī

1. Yakut ve inciden bir taç teklif etme bana ki başıma kınama taşından bir taç
yeter.
2. Ey dostlar! Bağı, gül bahçesini ne yapayım ki kırmızı gül olarak ahımın
kıvılcımı bana yeter.
3. Yanak sayfasına ne hâlde olduğumu yazmak için gözyaşı kan yaprağından
bana defter ayırdı.
4. Ey gül dalı gibi güzel olan sevgili! Söğüt yapraklarına benzer hançer, bana
baştan ayağa saplansa bile senin sevgini başımdan çıkaracağımı zannetme.
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5.

Ey ḫalīlüm şol ḳadar yandum firāḳ odına kim
Ḥālüme raḥm eyleyüp gülşen olur āẕer baña

6.

Müddeʿī gör kim nice ḫoş ʿıyş u nūşum var benüm
İtleri sāḳī sifāl-i kūydur sāġar baña

7.

Ey Celīlī ḳılmaġa pā-māl cismüm mülkini
Ḳaldurup āhum ʿalem eşküm çeker leşker baña

24. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Şeh-süvārum ḫışm-ı çeşmüñ ʿayn-ı ʿizzetdür baña
Sīnede naʿlüñ nişānı dāll-ı devletdür baña

2.

Yalıñ idüp āteşe atsañ ḫalīl esbābını
Kim anuñ her gūşesi gülzār-ı cennetdür baña

3.

Ol elif kim sīneme çekdüñ sen ey serv-i revān
Dīn-i ʿışḳa girdüm engüşt-i şehādetdür baña

4.

Yār elinden derde düşmek cevr çekmek ġam yimek
Ey saʿādet burcınuñ māhı saʿādetdür baña

5.

Çoḳ şükr öldüm dirildüm ʿışḳı elden ḳomadum
Ẕātīˈyā anuñla ḥaşr olmaḳ ḳıyāmetdür baña

24/G.40 D.
2a esbābını: āsā beni D.
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6. Ey sevgilim! Ayrılık ateşinde o kadar yandım ki azer (ateş) bile hâlime
acıyıp bana gül bahçesi olur.
7. Ey iddia eden, ne kadar güzel yiyip içmem var benim. İtleri sâkî, kadehi de
mahallenin çömleğidir.
8. Ey Celilî, bedenimin mülkünü ayaklar altına almak için ahım bayrak kaldırır,
gözyaşım da asker çeker.

24. Ẕātī

1. Sevgilim, gözünün öfkesi benim için şereftir. Göğsümdeki nalın izi benim
için saadet delilidir.
2. Sevgili, elbiseni çıkarıp ateşe atsan ne olur ki o ateşin her köşesi benim için
cennet bahçesidir.
3. Ey salına salına yürüyen uzun boylu sevgili! Sîneme çektiğin elif, benim için
aşk dinine girmiş şehadet parmağıdır.
4. Ey mutluluk burcunun ayı, sevgilinin elinden eziyet çekmek, üzülmek benim
için mutluluktur.
5. Çok şükür öldüm, dirildim de aşkı elden bırakmadım. Ey Zatî! Onunla
dirilmek benim için kıyamettir.
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25. Ḥayretī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Tīr-i ġamzeñ dostum sehm-i saʿādetdür baña
Her ne kim senden gelür ʿayn-ı ʿināyetdür baña

2.

Ḳadd ü ḫaddüñden cüdā ey gülşen-i cān u göñül
Serv-i gül ḫār-ı belā ḫāşāk-ı miḥnetdür baña

3.

Dostum kāfir gözüñ tīġin degerse düşmene
ʿIşḳ meydānında bir muḥkem cerāḥatdür baña

4.

Mülk-i ġam sulṭānıyam şāhā ayaġuñ ṭopraġı
Kelle-i bī-devletümde tāc-ı devletdür baña

5.

Kes̠ ret-i endūh ile miḥnet bucaḳı Ḥayretī
Bir niçe yoldaş ile bir künc-i vaḥdetdür baña

26. İsḥāḳ
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

[7a]

Sīneme sögseñ benüm sīn-i saʿādetdür baña
Gözucıyla egri baḳsañ ʿayn-ı ʿizzetdür baña

2.

Fürḳatinde derd ile ölmezsem aġlañ dostlar
Ölmemek ʿışḳı ṭarīḳında muṣībetdür baña

3.

Ben ḥaḳīr eksükliye Mecnūn ile Ferhādı sen
Artuġ añma dilberā zīrā ki ġayretdür baña

4.

Ey cefā-ḫū sevdügüm maʿẕūr dut dilberlerüñ
Bī-vefāsın pür-cefāsın sevme ʿādetdür baña

25/G.12 D.
2b serv-i: serv ü D; 3a tīġin: tīġi D.
26/G.9 D.
1a benüm: begüm D; 3a ḥaḳīr: faḳr D; 4a cefā-ḫū: cefā-cū D; 5a bile: böyle D.
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25. Ḥayretī

1. Dostum ok gibi delip geçen gamzen (yan bakışın) bana, mutluluğu veren bir
nasiptir. Senden her gelen bana lütufun ta kendisidir.
2. Ey can ve gönül bahçesi boyundan ve yanağından uzak kaldım. Gül ağacı ve
bela dikeni de bana eziyet çöpü gibi gelir.
3. Dostum kafir gözünün oku düşmana değerse, bana aşk meydanında sağlam
bir yara olur.
4. Ey padişah, gam evinin sultanıyım. Senin ayağının toprağı benim için
saadetsiz başımda saadet tacıdır.
5. Hayretî, gam çokluğu ile eziyet köşesi bana, birçok yoldaş ile bir vahdet
(birlik) köşesidir.

26. İsḥāḳ

1. Göğsüme çöksen mutluluğun ta kendisidir. Bana göz ucuyla bir bakış atsan
ne büyük ikramdır.
2. Ayrılığında dertle ölmezsem benim için ağlayın dostlar. Aşk yolunda
ölmemek benim için bir beladır.
3. Ey dilber! Benim bu fakir halim karşısında Mecnun ile Ferhat’ı çok anma.
Zira bu durum beni kıskandırır.
4. Ey cefa eden sevdiğim, hoş gör; sevgililerin vefasızlığını, bol cefasını
sevmek benim âdetimdir.
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5.

Dāyimā ḫˇān-ı ġamuñla bile merzūḳ olduġum
Ḫoş ġanīmetdür efendi ulu niʿmetdür baña

6.

İşigüñ der-bānlıġından Rūma sulṭān olmaġı
Hey maʿāẕaˈllāh gerekmez añma ẕilletdür baña

7.

Kendi işinde benī ādem olan itmek ḫaṭā
Her kime mīrās̠ ise İsḥāḳ ṣanʿatdür baña

27. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Dostlar ḳılmadı yārī yār-i bī-pervā baña
Kendiyiçün oldı düşmen büsbütün dünyā baña

2.

Yā hilāl-i ʿīd ü yā ṣāf āyīne olsam eger
Eylemez hergiz naẓar ol gözleri şehlā baña

3.

Ḥasret-i şeft-ālūsı şöyle ṣarardupdur yüzüm
Kim naẓar eylerse dir bu vech ile ey vā baña

4.

Ol ṭabībüñ derdini az az çekdüm ṣanmañuz
Kimseye çoḳ çoḳ cefālar itmedi illā baña

5.

İl ile iren belā dirler dügün bayramdur
Ṣavm-ı hecrüñ ey hilāl-ebrū velī tenhā baña

6.

Cān-ı şīrīni revān itmek saña Ferhād-veş
Her kime müşkil gelürse ḫüsrevā ḥalvā baña

7.

Ẕātīˈyā seyl-āb-ı eşküm virdi ḥālümden ḫaber
Ṭaşlara başını dögdi acıdı ol deryā baña

27/G. 33 D.
3a ḥasret-i şeft-ālūsı: nār-ı derdi dostlar D; 5a bayramdur: bayram olur D; 7a seyl: seyr M;
7b ol: -D.
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5. Daima senin gam sofranla rızıklandım. Bana senin gamın bile hoş
ganimetdür, yüce nimetdir.
6. Senin eşiğinde kapıcı olmak Rum’a sultan olmaktan daha güzeldir. Allah
korusun (o kadar büyük bir makam) bana gerekmez, benim için o zillettir.
7. İnsan olan işinde hata yapabilir. Ey İshâk, her kime miras kaldıysa bana
sanattır.

27. Ẕātī

1. Dostlar, çekinmeyen sevgili bana yardım etmedi. Dünya büsbütün bana
düşman oldu.
2. Bayramın geldiğini gösteren hilâl ya da saf ayna olsam bile o güzel gözlü
sevgili, asla bana bakmaz.
3. Şeftalisinin (öpücüğünün) hasreti yüzümü öyle bir sarartmıştır ki bu
sebepten kim baksa bana, eyvah (eyvâ) der.
4. O hekimin (sevgilinin) derdini az çekdiğimi sanmayın. Kimseye bu kadar
çok eziyet etmedi; en çok bana eziyet etti.
5. Yabancıdan gelen belaya; düğün, bayramdır derler. Ey hilâl kaşlı (sevgili),
ayrılığının orucu yalnız banadır.
6. Ey padişah (gibi sevgili), Ferhad gibi şirin canımı sana vermek başkalarına
zor gelirse de bana helva lezzetindedir.
7. Ey Zatî, gözyaşı selim, hâlimden haber verdi. Taşlara başını ezdiren o deniz,
benim hâlime acıdı.
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28. Mesīḥī
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

[7b]

Zecr ile hecrüñ olalıdan āşinā baña
Bīgāne oldı ʿişret ü ẕevḳ ü ṣafā baña

2.

Acımasun mı bu dil-i bī-çārem ey raḳīb
K'olmış naṣīb bal saña vü belā baña

3.

ʿĀşıḳlaruñı añıcaġız ṭatluluġ ile
Unutma acı acı sög ey dil-rübā baña

4.

Ṭabʿum şu deñlü münḥarif olmışdır ey ṭabīb
Kim şerbet-i ecel durur ancaḳ şifā baña

5.

Gözden çıḳınca aġlarsam ey Mesīḥī ben
İki göziyle baḳmaya çarḫ-ı dütā baña

29. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Zāhidā dīdārsuz cennet caḥīm olsun baña
Şehd-i lāʿl-i yārsuz Kevs̠ er ḥamīm olsun baña

2.

Laʿlüñe Maʾ-i Maʿīni beñzedürsem bir daḫi
Ey ḥabībüm Sūre-i Kevs̠ er ġarīm olsun baña

3.

Dostlar uṣlu imiş ʿaḳlum beni terk eyledi
Ol daḫi göñlüm gibi baḳup deli mˈolsun baña

28/G.7 D.
1b ẕevḳ ü: ẕevḳ M; 2a bī-çārem: bīmārum D.
29/G. 4 D.
1a dīdārsuz: dīẕārsuz D; 4b gicecik: gice M; 5a yād: yār M; 5b bādī: bārī D.
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28. Mesīḥī

1. Eziyet ile ayrılığın dost olduğundan beri içki, zevk ve sefa bana yabancı
oldu.
2. Ey rakip, bu çaresiz gönlüm üzülmesin mi ki sana bal, bana ise bela nasip
olmuş.
3. Âşıklarını tatlılık ile hatırlayacağız. Ey gönül kapan sevgili! Unutma, bana
acı acı söv.
4. Ey hekim, gücüm öyle bir karışık hâle gelmiştir ki sadece ecel şerbeti bana
şifa olur.
5. Ey Mesîhî, gözden düşünce ağlarsam ben; iki kat vurulmuş felek, iki gözüyle
bana bakmasın.

29. Ẕātī

1. Ey kibirli sofu, yüzünün olmadığı cennet, bana cehennem olsun. Yârin bal
gibi olan dudağı yoksa Kevser bana çok sıcak olsun.
2. Ey dostum, senin dudağını cennetteki Maʾi-Maʿī ırmağına benzetirsem,
Kevser sûresi bana rakip olsun.
3. Dostlar akıllıymış, aklım beni terk etti. O da gönlüm gibi bakıp delirsin mi?
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4.

Yalıñuz nūş eylerem eşküm meyin ey zülf-i yār
Göñlümi bu gicecik gönder nedīm olsun baña

5.

Ol ṭabīb-i cān u dil ben ḫastasın yād itmedi
Ẕātīˈyā bādī ecel gelsün ḥakīm olsun baña

30. Necātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

ʿĀşıḳam ṣabr u ḳarār u ʿaḳl yār olmaz baña
Dostlar dīvānelikden özge kār olmaz baña

2.

Leşker-i ġamdan ḳaçup ḳurtulmaġ çün zāhidā
Gūşe-i mey-ḫāne deñlü bir ḥiṣār olmaz bana

31. Ḳarārī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

[8a]

Ḫūb düşmiş Rūm-i ḥüsnünde Ḥabeş beñ ḫāl aña
Zīnet ü zīver durur yüzindeki ḫāl ḫāl aña

2.

Fürḳatiyle aġlamaḳdan gitdi nūrı çeşmümüñ
Ḫāk-i pāy irmese ḳılmaz devā keḥḥāl aña

3.

Ben nice nāsiḥ söziyle el çekem maḥbūbdan
Gördigi dem bu dil-i miskīn aḳar fi’l-ḥāl aña

4.

Vāʿiẓā pend itme ben bir laḥẓa meysüz olmazam
Aṣṣı ḳılmaz ol Ḫudā Ḥaḳḳı bu kīl ü ḳal aña

5.

Ey Ḳarārī ʿavn-i Ḥaḳḳ ilter ḳulı cennātine
Vay aña kim ehl-i cennātüm diyüp ʿamāl aña

30/-D.
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4. Ey sevgilinin saçı, sadece gözyaşımın içkisini içerim. Bu gece gönlümü
gönder de bana arkadaş olsun.
5. O gönül ve can hekimi ben hastasını anmadı. Ey Zâtî, bana ecel sebebi gelsin
hekim olsun.

30. Necātī

1. Ben âşığım bana sabır, karar ve akıl yar olmaz. Dostlar divânelikten başka
işim olmaz.
2. Ey sofu, gam askerinden kaçıp kurtulmak için gittiğin meyhane köşesinden
başka, bana sağlam bir yer olmaz.

31. Ḳarārī

1. Güzelliğinin Rum’una siyah renkli ben düşmüş. Yüzündeki o benler ona süs
ve güzellik verir.
2. Ayrılığından dolayı ağlamaktan gözümün nuru, ışığı gitti. Ayağının tozuna
ulaşmazsa göz hekimi ona çare bulmaz.
3. Ben nasıl nasihatçı sözüyle sevgiliden el çekerim. Gördüğü vakit bu âciz
gönül hemen ona akar.
4. Ey vâiz, nasihat etme ben bir an bile içkisiz yapamam. Allah hakkı için bu
lafların ona faydası olmaz.
5. Ey Karârî, Allah’ın yardımı ile kulu cennetlerine iletir. Vay ona ki
cennetlerin ehli deyip, ameller işlemiştir.
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32. [Āhī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Şol melek-ḫū kim ḳılur şimdi felek iḳbāl aña
Raḥm ide şāyed göñül vār eyle ʿarż-ı ḥāl aña

2.

Çihre-i zerdüm benüm fāş itmesün diyü ġamuñ
Çekdi ḫūn-ı dīdeden eşküm niḳāb-ı al aña

3.

Pāy-māl olalı dil zülfüñ gibi dir her gören
Olmasun bir kāfire vāḳiʿ olan aḥvāl aña

4.

Lāleler ṣanmañ görinen dāmen-i kühsārda
Çeşm-i pür-ḫūnum geyürmişdür ḳabā-yı al aña

5.

Ġarḳ olur deryā-yı ġamda Āhī-i āşüfte-ḥāl
Ḫıżr gibi irişüp raḥm itmeseñ fiˈl-ḥāl aña
33. Caʿfer
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Yā Rab kim ola kˈilede benden peyām aña
Öpüp iki gözin ide biñ biñ selām aña

2.

Ḥüsni ḳıyāmet olduġına ḫoş-güvāhdur
Rūy-ı behişt ü ḳāmet-i Ṭūbā-ḫırām aña

[8b]

Görürse ʿāşıḳı ser-i kūyuñda reşk ider
Firdevs içinde zāhid ʿāli-maḳām aña

32/G.4 D.
3 ve 4. beyitler takdim-tehirli D; 3a dil: -D, cānā: -M, her: -D; 5b irişüp: yetişüp D.
33/G. 7 D.
1b ide: -M; 3a ider: ide M; 4a, bezmüñde: kūyuñda D; 4b cevr: ḥūr D.

77

32. Āhī

1. Felek şu melek sevgiliye şimdi gelecek vadeder. Şayet gönül gibi onun
hâline acır.
2. Solgun yüzüm senin gamını açığa çıkarmasın diye gözyaşım, kanlı gözüme
kırmızı bir peçe çekti.
3. Gönül, senin saçın gibi ayaklar altında kaldığından beri, her gören, bir kâfire
gerçekleşen durumlar olmasın, der.
4. Dağın eteğinde görünenleri laleler sanma; kanlı gözüm onlara kırmızı elbise
giydirmiştir.
5. Hızır gibi hemen yetişip ona merhamet etsen, perişan hâlde olan Âhî gam
denizinde boğulur.

33. Caʿfer

1. Ey Rabbim, benden ona kim haber iletir. Haber götürenin iki gözünü öpüp
ona binlerce selam etsin.
2. Yüzü cennet ve boyu Tûbâ ağacına benzeyen (sevgilimin) güzelliği kıyamet
gününe güzel bir şahittir.
3. Cennette bulunan yüce makam sahibi sofu, senin mahallende âşığı görürse
onu kıskanır.
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4.

Ṣun bādeyi ki cennet-i bezmüñde sāḳiyā
Sen cevr elinden olsa kim ide ḥarām aña

5.

Ġam nāvekinden irmemege Caʿferˈe elem
Laʿlīn siper ola ḳadeḥ-i lāle-fām aña

34. Meʾālī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Bir kebūterdür göñül bāġ-ı ruḫuñ mesken aña
ʿĀrıżuñ āb u ḫat ü ḫālüñ durur erzen aña

2.

Ḳadrüñ işiginde ʿālī-şeh-nişīndür āsumān
Ṭurresi anuñ şafaḳ mihr ile meh revzen aña

3.

Sīnem içinde ḳarār itdi ḫayāl-i zülf-i dost
Mārdur çün lā-büd olur ḫākde mesken aña

4.

Baḥr-i eşkümde zemīn keştī sütūn-ı dūd-ı āh
Hāle güvlekdür şafaḳdur ḳırmızı yilken aña

5.

Tīr-i ġamzeñden Meʾālīˈnüñ dili bī-bākdür
Serverā zülfüñ ḫayāli olalı cevşen aña

35. Meʾālī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Çeşmüm ol mihri görüp ḳıldı beni bende aña
Hīç gün göstermeyem şimden girü bende aña

34/G.7 D.
2a ʿālī: ʿālemi M; 2b revzen: -M.
35/G. 10 D.
2a bārī: yārī M; 3a dehrden: devrden M.
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4. Ey sâki, cennet gibi olan eğlence meclisinde şarabı sun. Eziyet elinden olursa
sunduğun şarabı ona haram et.
5. Cafer’e gam okundan acı ulaşmaması için lale gibi kırmızı renkli kadeh ona
siper olsun.

34. Meʾālī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1. Gönül bir güvercindir, yanağının bahçesi o güvercine evdir. Senin yanağın
su, ayva tüyleri ve benin de darıdır.
2. Sema, senin değer eşiğinde balkondur. Şafak saçağı, güneş ile ay ise
penceresidir.
3. Sevgilinin saçının hayali sinemin içinde yer etti. Saçın yılan olduğu için
toprağı mesken etmesi gerekir.
4. Yeryüzü gözyaşı denizimde bir gemi, ah dumanı onun direği; ay ağılı
gözetleme kulesi, ufuktaki kızıllık da kırmızı yelkenidir.
5. Ey efendi, saçının hayali ona zırh olduğundan beri, Meâlî’nin gönlü senin
gamze okundan çekinmez.

35. Meʾālī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1. Gözüm o güneş gibi olan sevgiliyi görüp beni ona köle yaptı. Şimdiden sonra
ben de ona hiç gün göstermeyeyim.
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2.

İrmez-isem vaṣl-ı yāre bārī aña ireni
Yā İlāhī baña göster olayın bende aña

3.

Dehrden ḳatı yanardı baġrumı gördi kebāb
Derledi ḳızdı olup ġāyetde şermende aña

4.

Yāsemen öykindügiˈçün dilberüñ dendānına
Gör enārı bāġda nice ider ḫande aña

5.

Ey Meʾālī gül nihāline gögüs urmış ṣabā
Bülbüli görseñ ne diller virdi gülşende aña

36. Caʿfer
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

[9a]

Ṣayılursa ʿömrden ey dil şeb-i hicrān baña
Bil ki virmiş Ḥaḳ taʿālā ʿömr-i bī-pāyān baña

2.

Uy eyü ġavġālar itdük ṣulḥa ey bed-ḫū raḳīb
Her ne var ise cihānda hep saña cānān baña

3.

Ḥālüme ḥayrān benüm dildār u ben dīdārına
Bu ne sırdur ben aña ḥayrān u ol ḥayrān baña

4.

Ḫūblarla ʿışḳ-bāzī göñlüme ḫūy oldı ḫūy
Kendi ḫūyumdan durur hep bu belā ey cān baña

5.

Caʿferˈā gülşende ḳızmış naʿldür her biri gül
Yārdan ayru şikence virmege devrān baña

36/G. 2 D.
4a ḫūy: ḫū D; 4b belā ey: belā-yı D.
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2. Ey Allah’ım! Sevgiliye kavuşamazsam da bari kavuşanı göster de ona kulluk
edeyim.
3. Kebap, dünyadan çok dert yanardı; bağrımı görünce utancından kızardı ve
terledi.
4. Yasemin, güzelin dişini özendiği için narın bağda ona nasıl güldüğüne bak.
5. Ey Meâlî, sabah rüzgârı gül fidanı için göğsünü parçaladı; bülbülü görsen,
gül bahçesinde ona ne kötü sözler söyledi.

36. Caʿfer

1. Ey gönül, ayrılık gecesi ömürden sayılırsa; o zaman Hak Teâlâ bana sonsuz
bir ömür vermiş.
2. Ey kötü huylu rakip, iyi kavgalar ettik; barışa uyalım. Dünya da ne var ne
yok hepsi senin olsun; sevgili bana yeter.
3. Sevgili benim hâlime, ben onun yüzüne hayranım. Bu nasıl bir sırdır böyle ki
ben ona o bana hayran.
4. Güzellerle aşk oyunu gönlüme huy (alışkanlık) oldu. Ey can! Bu belâ hep
kendi huyumdandır.
5. Ey Cafer! Felek, sevgiliden ayrı kalmanın üzüntüsünü verdiği için gül
bahçesindeki her bir gül, bana ateşte kızdırılmış nal gibi gelir.
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37. Emrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Şeh-süvār-ı ‘ışḳam āhum dūdıdur çevgān baña
Çarḫ meydān gūy-ı sīmīndür meh-i tābān baña

2.

Ḳaṣduma nāvek ki ol ḳaşı kemān atar olur
Ḥālümi görüp ıraḳdan ney gibi nālān baña

3.

Görinen encüm degül dendānlarıdur eyle kim
Her gice giryem görüp bu çarḫ olur ḫandān baña

4.

Derd oḳı peykānlarından cānuma geçdi benüm
Cānumı al ey ecel tek eyle bir dermān baña

5.

Nice ġam-nāk olmayam Emrī nigāruñ ruḫsārı
Kendü ḫaṭṭı birle yazmış nāme-i hicrān baña
38. Ḫāverī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Derd ile çün öldüm em itmez leb-i cānān baña
Ḳara geysün aġlasun ḳo çeşme-i ḥayvān baña

2.

Yudı vü pāk eyledi gerd-i vücūdumdan beni
Ḫaylī merdümlükler itdi dīde-i giryān baña

3.

ʿIşḳ meydānında sīnem ḳılduġumçün ben nişān
Dil uzatdı ol ḳaşı yādan gelen peykān baña

37/G.16 D.
1b gūy: ṭūb M; 2a ol ḳaşı kemān atar: atar ol kemān-ebrū D; 3a eyle: şöyle D; 5a nigāruñ ruḫsārı:
o māhuñ ʿārıżı D; 5b birle: ile D.
38/S.58 DŞ.
3a meydānında: meydānda M, ben: beni M; 5a mülk: vüsʿat DŞ.
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37. Emrī

1. Ben aşkın at binicisiyim, çevganım ahımın dumanıdır. Gökyüzü meydan,
parlak ay da gümüş bir toptur.
2. O yay kaşlı, beni öldürmek için ok atar. Hâlimi uzaktan görüp benim için
ney gibi inler.
3. Görünen yıldız değil, (semanın) dişleridir. Öyle ki sema, her gece gözyaşımı
görüp bana güler.
4. Dert oku temreninden (kirpiklerinden) benim canıma geçti. Ey ecel, canımı
al da sadece bana derman ol.
5. Emrî, nasıl gamlı olmayayım? Sevgilinin yanağı, kendi yazısıyla bana ayrılık
mektubu yazmış.

38. Ḫāverī

1. Dertten öldüm de sevgilinin dudağı bile çare vermez. Hayat veren su kara
giysin, ağlasın bırak.
2. Vücudumun tozundan yıkadı ve temizledi. Yaşlı göz, bana birçok insanlıklar
yaptı.
3. Aşk meydanında göğsümü siper ettiğim için yay kaşlı sevgiliden gelen ok
bana kötü söz söyledi.
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4.

Çeşm-i ḫūn-ālūd ile dāġ-ı derūnum gördüler
Dīdeler ṣāḥib-naẓarlar lāle-i nuʿmān baña

[9b]

Göreli ṣaḥrā-yı ʿışḳuñ mülk-ābādını ben
Dar geldi Ḫāverī bu ḫāne-i hicrān baña

39. [Hilālī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Şol ḳadar itdi cefāyı gerdiş-i gerdūn baña
Görse raḥm eylerdi ey Leylā-ṣıfat Mecnūn baña

2.

Sāye-i Ṭūbā vü cennet saña yāri zāhidā
Bāġ-ı ʿālemde bu gün ol ḳāmet-i mevzūn baña

3.

Meclis-i meyde dem-ā-dem içdigümce ḳan olur
Sāḳiyā nuḳl-ı lebüñsüz bāde-i gülgūn baña

4.

Gördi ey dilber bedende dāġ-ı cevrüñ ḥaddi yoḳ
Acıyup ḳan aġladı bu dīde-i pür-ḫūn baña

5.

Bezm-i meyde gūşuma girmez ṣadā-yı ney benüm
Nāleyi ol meh Hilālī eyledi ḳānūn baña

39/G. 2 D.
2a yāri: yarın D; 3a sāḳiyā: sābıḳan M; 4a dilber: ḫūnī D, ḥaddi: ḥadd D; 5b eyledi: ideli D.

85

4. İleri görüşlü kimseler gözleriyle kanlı gözüm ile gelinciğe benzeyen derin
yaramı gördüler.
5. Ey Haverî, ben aşk çölünün güzel yapılmış sarayını gördüğümden beri, bu
ayrılık evi bana dar geldi.

39. Hilālī

1. Ey Leyla yüzlü sevgili! Felek o kadar eziyet etti ki Mecnun (bu hâlimi) görse
bana acırdı.
2. Ey sofu, cennet ve Tûbâ ağacının gölgesi senin; âlemin bahçesinde bu güneş
ve o düzgün boylu sevgili de benim olsun.
3. Ey sâkî, şarap meclisinde senin mezeye benzer dudağın olmadıkça, sık sık
içtiğim kırmzı şarap bana kan gibi gelir.
4. Ey sevgili, bedenimde senin eziyetinden dolayı çıkan yaranın sınırı yok. Bu
kanlı gözüm bana acıyıp kan ağladı.
5. Hilâlî, şarap meclisinde benim kulağıma ney sesi (hiçbir şekilde) giremez. O
ay, inlemeyi bana kanun (töre) hâline getirdi.
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40. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Mülk-i ʿışḳuñ şāhıyam ḥācet degül efser baña
Şuʿle-i āhum benüm yetmez mi tāc-ı zer baña

2.

Baña fānūs-ı ḫayāli beñzedür raḳṣ urmada
Gör nice ṣūretlü kimse beñzedür dilber baña

3.

Yaḳdı yandurdı beni mihr-i ruḫ-ı dilber diyü
Ey ḫalīlüm yandı yaḳıldı bugün Āẕer baña

4.

Çeşmüme beñzetdi kānı aġlayup çeşmüm didi
Gör nice devletlü nesne beñzedür server baña

5.

Kīmyāyı ḫāk-i pāy-i yāre teşbīh eyledüm
İşidenler didi ey Ẕātī sözüñ cevher baña

41. Ḥayretī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ben gedā idinmişem tāc u ḳabāyī bir nemed
Çarḫ-ı aṭlasdan baña yegdür fenāyī bir nemed

2.

Ḫırḳa-i sālūs ile tāc-ı riyādan geç göñül
Baña besdür ʿālem içre ey mürāyī bir nemed

[10a] Dāmenin destümden anuñçün ḳomazam ḳış u yaz
Kişiden ṣavar niçe dürlü belāyı bir nemed

40/G.12 D.
4a aġlayup: acıyub D.
41/G. 44 D.
1 ve 2. beyitler mecmuada 29b’de yer almaktadır.
2a tāc-ı: -M; 2a geç göñül: geçmişem D; 3a u:-M.
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40. Ẕātī

1. Aşk mülkünün padişahıyım, taç gerekmez. Ahımın ateşi benim için altın
taçtır; yetmez mi?
2. Hayal fanusu dans etmede bana benzer. Ey sevgili, bak ki birçok farklı kişi
onu bana benzetir.
3. Ey sevgilim, sevgilinin yanağının güneşi beni yakıp yandırdı diye bugün
Âzer de yandı yakıldı.
4. Maden ocağını benim gözyaşıma benzetti. Gözüm ağlayıp, bak ki efendi
kıymetli şeyleri bana benzetir, dedi.
5. Sevgilinin ayağının tozunu kimyaya benzettim. Ey Zâtî, seni duyanlar,
sözünün inci gibi değerli olduğunu söyledi.

41. Ḥayretī

1. Ben fakir, taç ve kaftanı bir keçeden edinmişim. Atlas feleğinden ziyade
yokluk keçesi bana uygundur.
2. Riya hırkası ile riya tacından vazgeç gönül. Ey ikiyüzlü, bana dünyada bir
keçe yeter.
3. Kış ve yaz elbisesini elimden bırakmam. Bir keçe, birçok türlü belayı kişiden
defeder.
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4.

Anuñıyçün bir nemedsüz olımaz abdāllar
Pādişāh eyler benüm şāhum gedāyı bir nemed

5.

Ḳalbi ṣāf olmayıcaḳ āyīne-i ṣāfī gibi
Geymese ey Ḥayretī her bir mürāyī bir nemed

42. Fevrī
Mefʿūlü Mefāʿīlün Mefʿūlü Mefāʿīlün

1.

ʿIşḳ eyleyeli cānı derd-i ġamuña muʿtād
Ṣaḥrāda benem Mecnūn daġlar[da] benem Ferhād

2.

Var ise cihān içre ʿışḳuñla benem ancaḳ
Mecnūnˈa bedel maḥzūn Ferhādˈa bedel nā-şād

3.

Mecnūn ile Ferhādˈa ʿışḳ içre benem mürşid
Pīr-i ġamuñ idelden ol yolda baña irşād

4.

Vādī-i meşaḳḳatde Mecnūnˈa benem hādī
Kār-ı ġam u miḥnetde Ferhādˈa benem üstād

5.

Esrār-ı ġam[-ı] ʿışḳı Fevrī kime şerḥ itsün
Mecnūn ise cāhil Ferhād ise bir ırġad

43. Ẕātī
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

1.

Allāh nice zībā ruḫuñuñ alı Muḥammed
Dir anı gören صل على ﺁﻝ محمد

42
5a ġam-ı: ġamı M.
43/G.109 D.
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4. Benim şahım, bir keçe kulu padişah eyler. Onun için abdallar keçesiz
olamaz.
5. Ey Hayretî, kalbin saf bir ayna gibi olmayınca ikiyüzlü bir keçe giymesin.

42. Fevrī

1. Aşk, canı senin gam derdine alıştıralı çölde Mecnun, dağlarda da Ferhad
benim.
2. Cihan içinde Mecnun ve Ferhad’a karşılık senin aşkınla hüzünlü ve gamlı
olan sadece ben varım.
3. Mecnun ile Ferhad’a aşk içinde yol gösteren, kılavuz benim. Senin gamının
piri o yolda bana yol gösterir.
4. Zorluk vadisinde Mecnun’a yardımcı olan benim. Gam ve sıkıntı işinde
Ferhad’a hocalık yapan benim.
5. Fevrî aşkın gamlı sırrını kime açıklasın ki Mecnun cahil, Ferhad ise bir
ırgattır.

43. Ẕātī

1. Allah, yüce Muhammed (sav)’in yanağına birçok güzellikler vermiş. Onu
gören salavat getirir.
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2.

Ol kimseye ben nice müselmān diyeyin kim
Adın işidüp olmaya meyyāl-i Muḥammed

3.

ʿArş-ı ayaġına ḳadr ile başum irişürdi
Olsam ser-i zülf-i gibi pā-māl-i Muḥammed

4.

Ger ḥālimüz aʿdā ile teftīş olunursa
Gūyā ki Ebū-Cehl ile aḥvāl-i Muḥammed

5.

Yüz reng ile bī-çāre vü şūrīde idüpdür
Ẕātīˈyi senüñ ʿārıżuñuñ alı Muḥammed

44. Ẕātī
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

1.

Ey ḥüsn ilinüñ pādişehi şāh Muḥammed
Ḫāk-i rehi şehler külehi şāh Muḥammed

[10b] Ṭūbā gibi olsun diyenüñ aşaġa başı
Sidre boyuña serv-i sehī şāh Muḥammed
3.

Āhı saña feryāda varursa nola yıḳdı
Dil mülkini ʿışḳuñ sipehi şāh Muḥammed

4.

Anuñ da hevāñ ile benüm gibi içi pür
Feryād-ı neyi ṣanma tehī şāh Muḥammed

5.

Sevmek seni cürm ise eger ḫalḳ-ı cihāndan
Ẕātī ḳuluñuñ çoḳ günehi şāh Muḥammed

44/G. 119 D.
Divanda yer alan 5 ve 6. beyitler eksiktir.
1b şāh: şāhı M; 2a aşaġa başı: başı aşaġa D; 3a āhı: ahum D; 5a cürm ise: cürmin M, cihāndan:
cihānda D.
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2. Adını işitince Muhammed’e meyilli olmayana ben nasıl Müslüman diyeyim
ki?
3. Muhammed’in ayaklarının altında çiğnenmiş saçının başı gibi olsam,
ayağının yüceliğine değerli bir şekilde başımı koyardım.
4. Eger hâlimiz en zalim ile karşılaştırılırsa Ebu-Cehl ile Muhammed
arasındaki durumlar gibi olur.
5. Ey Muhammed! Senin yanağın kırmızılığı Zâtî’yi birçok hile ile çaresiz ve
perişan eder.

44. Ẕātī

1. Ey güzellik ülkesinin padişahı şah Muhammed. Padişahların başlığı, uğuru
şah Muhammed.
2. Ey şah Muhammed! Senin sidreye benzer boyuna fidan gibi diyenin başı
Tûbâ ağacı gibi aşağı olsun.
3. Ey şah Muhammed! Senin aşkından dolayı ahı, feryada ulaşsa ne olur ki?
Aşk askeri gönül evini yıktı.
4. Ey şah Muhmmed! Neyin feryadının boşu boşuna olduğunu zannetme. Onun
da içi benim gibi senin sevginle dolu.
5. Ey şah Muhammed! Eğer seni sevmek suç ise şu cihanda, Zâtî kulunun çok
günahı var.
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45. Ẕātī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün

1.

Bugün ṣordum ezilmiş laʿlüñe ḳand
Ezerler bir gün anı ey şeker-ḫand

2.

Beni ger ey hümā-peyker oḳursañ
Ḳanaṭ büküp varam mektūb-mānend

3.

Beni bend-i ġama itdüñ giriftār
Görenler didiler cānā yavuz bend

4.

Ḳuluñam merḥamet ḳıl bend-i ġamdan
Beni āzād eyle ey Ḫudāvend

5.

Görüp Leylī ṣaçuñ Mecnūn olupdur
Ḳanı Ẕātī ḳadar ʿömrüm ḫıred-mend
46. Ẕātī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün

1.

Ġulām-ı ḳāmetüñdür serv-i āzād
Gören ḫurşīdüñi olur feraḥ şād

2.

Felekden yücerekdür bürc-i ḥüsnüñ
Nice irsün saña ey māh feryād

3.

Esen ol ey ṣabā kim bu dimāġa
Getürdüñ būy-ı zülfin āferīn bād

4.

Cevāb-ı merg geldi tīşesinden
Devā ṣorduḳda derd-i ʿışḳa Ferhād

5.

Virüpdür ḫāne-i ʿaḳlı ḫarāba
Şu kim Ẕātī urupdur ʿışḳa bünyād

45/G. 122 D.
46/G. 123 D.
4b Ferhād: feryād M; 5a virüpdür: varupdur M.
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45. Ẕātī

1. Bugün dudağına ezilmiş şekeri sordum. Ey tatlı gülüşlü sevgili, onu bir gün
ezerler.
2. Ey talih kuşuna benzer sevgili, eger beni çağırırsan mektup gibi koşarak
yanına gelirim.
3. Ey sevgili, beni gam bağına düşkün ettin. Görenler, bu ne yaman bir bağ,
dediler.
4. Ey Allah’ım! Bu kuluna merhamet et. Beni gam kulu olmaktan kurtar.
5. Senin saçını görüp mecnun (divâne) olurum. Hani Zâtî kadar akıllı ömrüm?

46. Ẕātī

1. Selvi senin boyunun kölesidir. Senin güneşe benzeyen yüzünü gören
ferahlayıp sevinir.
2. Güzelliğinin burcu felekten daha yücedir. Ey ay gibi güzel olan sevgili,
feryadım sana nasıl ulaşsın?
3. Ey sabah rüzgârı, sen çok yaşa! O saçın kokusunu burnuma getirdin. Çok
yaşa!
4. Ferhad’a aşk derdin için çare sorduk da kazmasından ölüm cevabı geldi.
5. Zâtî, akıl hanesini haraba verip, aşk binasına temel atmıştır.

94

47. [Necātī]
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Es̠ er itmez nidelim āh-ı seḥer-gāh saña
Meger inṣāf vire dostum Allāh saña

[11a] Ḫoş olur ṣoḥbet-i mey gicede meh-tāb olıcaḳ
Nūr ṣaç meclise gel kim dimişüz māh saña
3.

Levḥ-i çihremde oḳımaġa ḥikāyāt-ı ġamı
Giceler ṣubḥa degin şemʿ dutar āh saña

4.

Nidelüm devr ṣunarsa saña şerbet baña zehr
Bu cihān böyle olur gāh baña gāh saña

5.

Gözyaşı yılduzını rehber idinmezse eger
Şeb-i ġamda iremez ʿāşıḳ-ı gümrāh saña

6.

Ḫüsrevā ḳullaruñuñ ḥācetini eyle revā
Ki ebed oldı müyesser ḳamu dil- ḫˇāh saña

7.

Ey Necātī ṭaş iken laʿl ide ḫurşīd gibi
Bir naẓar eyler ise himmet ile şāh saña

48. Mihrī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Gelmişem yüz süriyi ṭoġrı ḳılup rāh saña
Dilerem ʿarż ḳılam ḥālümi ey şāh saña

2.

Nice ʿadl ıssı şehen-şāh-ı cihānsuñ ki gelür
Āsitānuñda güneş ḫıdmete her gāh saña

47/G.2 D.
Divanda yer alan 6. beyit eksiktir. 1. beyit mecmuada 7b’de yer almaktadır.
3a oḳımaġ: oḳımaġa D; 5a yıldızını: encümini D; 7a gibi: bigi D.
48/G. 5 D.
2a cihānsuñ: cihansın D; 2b āsitānuñda: āsitānuña D.
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47. Necātī

1. Sabah vakti edilen ah bile sana tesir etmeyince, elimden ne gelir? Ey
sevgilim, meğer Allah sana insaf versin!
2. Parlak ayın çıktığı gecede içki sohbeti hoş olur. Sana ay demişiz, meclise gel
de ışığını saç.
3. Levhayı andıran yüzümde gam hikâyelerini okuman için gecelerden sabaha
kadar ahım sana mum tutar.
4. Talih sana şerbet bana zehir sunarsa ne yapalım? Bu cihan böyle olur; bazen
bana bazen sana.
5. Yolunu şaşırmış olan âşık, gözyaşı yıldızını rehber edinmezse eğer gam
gecesinde sana ulaşamaz.
6. Ey sultan! Bütün isteklerinini kolaylıkla elde ettin; kullarının isteğini de
uygun gör.
7. Ey Necâtî, eğer şah güneş gibi yakıcı bir bakışla himmet eylerse taşı yakuta
döndürür.
48. Mihrī

1. Ey padişah, hâlimi sana bidireyim diye yola doğru çıkmış, yüz sürerek
gelmişim.
2. Sen öyle bir adalet sahibi cihan padişahısın ki güneş, eşiğinde her vakit sana
hizmet eder.
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3.

Cān u dilden oḳur ey ruḫları gül medḥ ü s̠ enā
Rūz u şeb bülbül-i cān ṣubḥ u seḥer-gāh saña

4.

Yaḳdı yandurdı şehā teşne dili ġayret odı
Ẓulmet-i ġamda ḳoma Ḫıżr ola hem-rāh saña

5.

Nev-cevān ide Zelīḫā gibi ey Mihrī seni
Ḳıla ger luṭf ile Yūsuf-naẓarın şāh saña

49. Revānī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Mülk-i ġam içre göñül çün didiler şāh saña
Nevbet-i şāhī yeter āh-ı seḥer-gāh saña

2.

Gice gelmeyecegin ṣoḥbete ey dil bilürüz
Hele var gör ki ne yüzden ṭoġar ol māh saña

3.

Cevr ile ʿāşıḳuñuñ çünki tamām itdüñ işin
Nesne eksüklügini virmesün Allāh saña

[11b] Olmasañ ḥüsn ilinüñ sen güzelüm pādişehi
Mihr ü meh ḳurmaz idi ḫayme vü ḫar-gāh saña
5.

Ne göñül saña ʿaṭā var ne Revānīˈye vefā
Nidelüm neyleyelüm āh baña vāh saña

49/G. 7 D.
2a ṣoḥbete meclise D; 5a var: vü M.
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3. Ey gül yanaklı sevgili! Can bülbülü, sana gece ve gündüz sabaha kadar
gönülden övgüler okur.
4. Ey şâh! Susamış gönlü kıskançlık ateşi yaktı, yandırdı. Gamın karanlığında
yanlız bırakma; Hızır sana yoldaş olsun.
5. Ey Mihrî! Padişah, eğer lutfuyla sana Yusuf bakışıyla bakarsa seni Zeliha
gibi gençleştirsin.
49. Revānī

1. Gönül, gam ülkesi içinde sana şah dediler. Seher vaktinde edilen ah sana
nevbet-i şâhî (şahın mehteri) olarak yeter.
2. Ey gönül, gece sohbete gelmeyeceğini biliriz. Hele gel gör ki bu ay niçin
doğar?
3. Eziyet ile âşığının işini btirdin, öldürdün. Allah hiçbir şeyin eksikliğini sana
göstermesin.
4. Sen güzelim, güzellik ülkesinin sultanı olmasan, güneşle ay sana çadır ve
otağ kurmazdı.
5. Ey gönül, ne sana merhamet var ne de Ravânî’ye vefa. Ne edelim ne yapalım
(yazık bize); ah bana, vâh sana!
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50. Ḳadirī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Giceler ṣubḥa degin şevḳümi ey māh saña
Gün gibi rūşen ider meşʿale-i āh saña

2.

Ṭutuşup yanar idüñ odlara pervāne gibi
Söylesem derdümi ey murġ-ı seḥer-gāh saña

3.

Dilberā zülf ü lebüñ yādına bir ḫırḳa ile
Baña bir loḳma yiter manṣıb ile cāh saña

4.

Sālik-i rāh-ı ʿadem ol ḳoma yoluñda vücūd
Tā ḫayāl-i leb-i cānān ola hem-rāh saña

5.

Ḳadirī ġam yime kim bir gün ola ṭopraġuñı
Kīmyā ide irüşüp bir naẓar ol şāh saña

51. Necātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Zülf-i dilber ṭolamış ayaḳ saña
Hāy miskīn olmış olacaḳ saña

2.

Āşinālıḳ vire diyü ey faḳīr
Nice yüzlerden görindi Ḥaḳ saña

3.

Baḳsaña Ḥaḳdan yaña ey büˈl-heves
Niçe kere dimedüm mi baḳ saña

50/G.245 MN.
3a yādına: yārine M; 3b baña: belki M; 4a yoluñda: gönlüñde MN; 5a Ḳadirī: Ḳadirī'yā: M; 5b
irüşüp: ḳılup MN, bir: -M, ol: -M.
51/G.6 D.
7.beyit divanda yoktur.
3b ki: -M; 6a ırmaġ: ırmaḳ D; 6b ideyin: ideyim D; 8a şeydāsın: şeydādur D.
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50. Ḳadirī

1. Ey aya benzeyen sevgili, geceler sabaha kadar sana olan arzumu, ahımın
meşâlesi güneş gibi aydınlatır.
2. Ey bülbül, sana derdimi söylesem, pervâne gibi ateşlerde tutuşup yanardın.
3. Ey güzel sevgili, saç ve dudağının hatırına makam ve mevki yerine bir hırka
ile bir lokma bana yeter.
4. Sevgilinin dudağının hayali sana arkadaş olsun diye yokluk yolunun müridi
ol, varlık âlemini bırak.
5. Ey Kadirî, üzülme; o sultan sana bir bakarsa toprağını kimya eder, altına
dönüştürür.

51. Necātī

1. Sevgilinin saçı senin ayağına dolanmış. Hay zavallı sana olan olmuş.
2. Ey fakir (kimse)! Allah, kendisini tanıtmak için (varlığını bildirmek için)
değişik yüzlerden sana tecelli etti.
3. Ey gözü doymayan kimse, hakikatten tarafa baksana. Birçok kez demedim
mi bak diye?
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4.

Ey ʿazīzˈüm Yūsuf-ı bāzār-ı ḥüsn
Kendüyi ṣatmaḳ diler aylaḳ saña

5.

Buyurupdur dört meẕheb dört kitāb
Ġayrı ḳoyup Tañrıya baḳmaḳ saña

6.

Irmaġ itme serv-i ḳaddüñ dostum
Ḳanlu yaşum ideyin ırmaḳ saña

7.

Saña el virmiş güzellik kimse hīç
Ḫūblıḳda banamaz barmaḳ saña

8.

Kime şeydāsın Necātī dir iseñ
Çaḳ saña ey gül-ʿiẕārum çaḳ saña

52. Necātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
[12a] Ey saʿādet āfitābı meh ġulām olsun saña
Dil-rübālıḳ şūḫlıḳ devri tamām olsun saña
2.

Pādişāhum ḳuluñam dimek düşer mi baña hīç
Ben kimem yüz biñ benüm gibi ġulām olsun saña

3.

Sen ṭururken dilberā ġayrīye degmez lāf-ı ḥüsn
Hey ala gözlüm güzellik müstedām olsun saña

4.

Ḳavl ü iḳrārına ṭurmaz ʿahd ü peymānı yalan
Bī-vefālar çoḳ durur illā selām olsun saña

5.

Pertev-i ḫurşīd-i ruḫsārı ḫayālin ol mehüñ
Ey gözüm ger göresin bensüz ḥarām olsun saña

6.

Ey Necātī mesned idüñ āsitān-ı dilberi
Diler iseñ pāye-i devlet maḳām olsun saña

52/G.4 D.
4a ṭurmaz: durmaz M; 6a idüñ: idin D; 6b pāye: sāye D.
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4. Ey Azîz’im, güzellik pazarının Yusuf’u kendisini bedava sana satmayı diler.
5. Dört mezhep ile dört kitap sana, başkasını bırakıp sadece Tanrı’ya bakmayı
buyurur.
6. Dostum, uzun boylu sevgiliyi uzaklaştırma. Kanlı gözyaşımı sana ırmak gibi
yapayım.
7. Güzellik sana el vermiş (bunun için) güzellikte hiç kimse sana parmak
banamaz.
8. Necâtî, kime divânesin (düşkünsün) dersen; yalnız sana ey gül yanaklım,
yalnız sana.

52. Necātī

1. Ey mutluluk güneşi, ay sana köle olsun. Gönül almak, rahat davranmak
zamanı senin için sona ersin.
2. Ey padişahım, kulunum demek bana hiç düşer mi? Ben kimim ki benim gibi
yüz bin kul sana köle olsun.
3. Ey sevgili, sen dururken diğerlerine güzel söz söylemek düşmez. Hey ela
gözlüm! Güzellik senin için dâim olsun.
4. Vefasız sevgili sözünde durmaz, yalan sözü çoktur.

Bunların içinde

vefasızlar çoktur; illede sana selam olsun.
5. Ey gözüm, o ay gibi güzel sevgilinin yanak güneşinin ışığının hayâlini eğer
bensiz görürsen haram olsun.
6. Ey Necâtî, yüksek dereceli bir makam istersen, sevgilinin eşiğini kendine
mevki edin.

102

53. Riyāżī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ey güzeller mihri meh kemter ġulām olsun saña
Menzil-i çarḫ-ı berīn ʿālī-maḳām olsun saña

2.

Bir selām ile şehā yād itmedüñ ben ʿāşıḳı
Merḥabāsuz bī-vefālarda selām olsun saña

3.

Ben gedāya ḫilʿat-i ʿışḳuñ tamām olsun şehā
Ḥüsn iline pādişālıḳ müstedām olsun saña

4.

Varuban aġyārla nūş eyler iseñ cām-ı mey
Ben sizin her ḳaṭresi cāna ḥarām olsun saña

5.

Bī-riyā ṭāʿat gerekse ṣūfī gel mey-ḫāneye
Kim müeẕẕin muṭribi sāḳī imām olsun saña

6.

Ey Riyāżī bir leṭāfet vir bu ṭarz şiʿre kim
Ehl-i naẓmuñ mecmaʿında iḥtirām olsun saña

54. Necātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

ʿĀḳıbet cevr ile cān aldı çün oldı ḫū saña
Ben de geçdüm cān ü dilden ey ṣanem yā hū saña

2.

Seyle virür ʿālemi aḳıtma her dem yaşumı
Dostum ḫayr eylemez āḫir bu ḳanlu ṣu saña

[12b] Çünki alduñ būy-ı zülfüñ itme vaṣlından ümīd
Yüri ey bād-ı ṣabā yiter ölince bu saña

54/G. 10 D.
1a aldı: almaḳ D; 2a virür: virüb D; 4a döndi: dutdı M; 3a itme: tutma D; 3b yiter ölince: ölince
yiter D; 4b ḥālüm: cānum D.
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53. Riyāżī

1. Ey güzeller güneşi, ay sana değersiz köle olsun. En yüksek felek, sana yüce
makam olsun.
2. Ey şah, ben âşığı bir selamınla anmadın. Merhabasız vefasız sevgililerde
sana selam olsun.
3. Ey padişah, ben kuluna senin aşk kaftanın yeter olsun. Güzellik ülkesine
devamlı padişahlık yapasın.
4. Yabancılarla içki kadehinden içersen, bensiz içtiğin şarabın her bir damlası
sevgiliye haram olsun.
5. Ey sûfî; riyâsız, samimi ibadet gerekiyorsa, meyhaneye gel ki meyhanenin
çalgıcısı müezzin, içki dağıtanı da sana imam olsun.
6. Ey Riyâzî, bu tarz şiire (öyle bir) güzellik ver ki şairlerin meclisinde sana
hürmet etsinler.

54. Necātī

1. Ey put gibi güzel olan sevgili, eziyetle can almak sana huy oldu. Ben de
canımdan ve gönlümden vaz geçtim.
2. Her vakit gözyaşımı dökme, âlemi sele verir. Dostum, sonra bu kanlı
gözyaşının sana faydası olmaz.
3. Ona kavuşucağına ümit etme. Çünkü saçının kokusunu aldın. Ey sabah
rüzgârı! Var git işine, ölünce bu sana yeter.
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4.

Ḳaşlaruñ fikri ile döndi hilāle ḳāmetüm
Gerçi ḥālüm ḳılca gelmez ey hilāl-ebrū saña

5.

Ol gözi mestāneye uyduñ Necātī yüri var
Giceler tā ṣubḥa dek olsun ḥarām uyḫu saña

55. Revānī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Geh cefā geh cevr ü geh nāz oldı çünkim ḫū saña
Bī-vefā dildār imişsin ey ṣanem yā hū saña

2.

Ḳıble ḥaḳḳı ṭoġruyam yoluñda ben līkin raḳīb
İgri sözler söylemişdür ey hilāl-ebrū saña

3.

Göz ḳızardup ṭaġlara düşmiş yürür Mecnūn gibi
Ey ṣaçı Leylī meger ʿāşıḳ durur āhū saña

4.

Gördi sünbül zülfin öpdügüm baña dilber didi
Varasın lāf urasın ger ḳaldı ise bu saña

5.

Devr-i ḥüsninde Revānī şād ü ḫandānsın yine
Luṭfı yüzinden ṭoġupdur beñzer ol meh-rū saña

55/G. 10 D.
Divanda yer alan 5. beyit eksiktir.
1a ü: -M; 3 ve 4. beyitler takdim-tehirli D; 2a ṭoġruyam: doġruyam M; 3a ḳızardup: ḳarardup D;
4a sünbül zülfin öpdügüm baña dilber: zülfin öpdügüm ḫışm eyleyüp dilber D; 4b lāf urasın ger
ḳaldı ise: ögünesin eger ḳalursa D.
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4. Ey hilâl kaşlı sevgili! Gerçi benim hâlimin sende kıl kadar değeri yoksa da
senin kaşlarının fikri (hayali) ile boyum hilâl gibi eğildi.
5. Necâtî, o mahmur gözlü sevgiliye uydun, var git! Geceler sabaha kadar uyku
sana haram olsun.

55. Revānī

1. Ey put gibi güzel sevgili, bazen cefa bazen eziyet bazen de naz yaptın çünkü
bu durum sana huy oldu. Yahu sen de vefasız bir sevgiliymişsin.
2. Ey hilâl kaşlı sevgili, ben kıble hakkı için senin yolunda doğruyum lakin
rakip, sana incitici sözler söylemiştir.
3. Ey siyah saçlı sevgili! Meğer ceylan sana âşık olduğu için göz kızartıp
dağlara düşmüş Mecnun gibi yürür.
4. Sevgili, sünbüle benzeyen saçını öptüğümü görünce; eğer bu iş sana kaldı ise
övünebilirsin, dedi.
5. Ey Revânî, güzellik çağında yine sevinçli ve güleçsin. O ay yüzlü, sana
güzelliğinin lutfundan dolayı doğmuşa benzer.
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56. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

ʿĀşıḳı çün bī-vücūd itmek olupdur ḫū saña
Biz ʿadem mülkine maḥmil baġladuḳ yā hū saña

2.

Çün gidersin bir ṭolu iç bārī andan git didüm
Götürüp ol dem ayaġı didi kim yā hū saña

3.

Bend ile aldum dimişsin būy-ı zülf-i dilberi
Ey ṣabā es ʿömrüñ olduḳça ḳalursa bu saña

4.

Yüregüñ ey dür delinmiş ʿāşıḳ-ı bī-çāre-veş
Ḫurde geçmişdür meger ol dişleri lüʾlüʾ saña

5.

Yaşuña yüz virme ey Ẕātī başuñdan aşmasun
Yüz bulıcaḳ çoġ iş eyler ol delü ḳanlu saña

57. ʿAmrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
[13a] Aġlamadan sīne zaḫmın çeşm-i giryānum saña
Ḳandan oldı ʿāşikāre rāz-ı pinhānum saña
2.

Sen felek evcinde ben taḥteˈs̠ -s̠ erāda ey melek
İremez yirden göge feryād u efġānum saña

3.

Ḳol ḳanat yoḳ meclisüñe varmaġa pervāne-vār
Tā yanam yaḳılam ey şemʿ-i şebistānum saña

4.

Ṣubḥ gibi yaḳamı çāk itmeyince ḳarşuña
Rūşen olmaz ṣıdḳum ey ḫurşīd-i raḫşānum saña

56/G.22 D.
4a dürr: dūr M.
57/G. 4 D.
1b ḳandan: ḳanda M; 2b iremez: ire mi D; 3b ya: -D; 6 ve 7. beyitler takdim-tehirli D; 7b
divānum: cevānum M.
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56. Ẕātī

1. Âşığı yok etmek sana huy olmuştur. Biz yokluk mülküne maḥmil (devenin
üstüne konulan sepet) bağladık, yahu sen (farkında değil misin)?
2. Madem gideceksin hiç olmazsa bir kadeh iç de ondan sonra git, dedim. O
zaman kadehi götürüp sana yahu dedi.
3. Sevgilinin saçının kokusunu bağ ile aldım, demişsin. Ey sabah rüzgârı, bu
koku sana kalırsa ömrünün sonuna kadar es!
4. Ey inci, çaresiz âşık gibi yüreğin delinmiş. Meğer dişleri inci (gibi olan
sevgili) küçük parçalar ayırmıştır.
5. Ey Zâtî, yaşına yüz verme ki başından aşmasın. O delikanlı yüz bulunca çok
işler yapar.

57. ʿAmrī

1. Bağrımın yarasından dolayı ağlayan gözüm ağlamaktan kanlandı, gizli
sırrımı ortaya çıkardı.
2. Ey melek gibi sevgili! Sen göğün en yüksek kısmında ben toprak altında
olduğum için feryad ve inlemelerim yerden göğe sana ulaşamaz.
3. Ey geceyi aydınlatan mumum! Pervâne gibi senin meclisine varmaya kolum
kanatım yok ki yanıp yakılayım.
4. Ey parlak güneşe benzeyen sevgilim! Karşında sabah gibi yakamı
parçalamayınca sana (olan) sadakatim belli olmaz.
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5.

Perçemüñ şeh-bāzı ile kim göñül ṣayyādısın
Yaraşur ḳablan derisi taḳye arṣlanum saña

6.

Her denīnüñ biñ dili var ben ṣadef gibi ḫamūş
Gevherüm kim ʿarż ide devletlü sulṭānum saña

7.

Nice pinhān eylesün derd-i derūnın ʿAmrī kim
Açılup bir bir oḳur evrāḳ-ı dīvānum saña

58. Celīlī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Zaḫm-ı sīnem şerḥin eyler çeşm-i giryānum saña
Gerçi kim rūşen durur peydā vü pinhānum saña

2.

Ḳaṣruña āhum irişmez kim duya feryādumı
Bilmezem kim ʿarż ide bu ḥāli sulṭānum saña

3.

Sebz ü ḫurrem olduġuñ bile nedendür ey çemen
Sāye ṣalmışdur meger serv-i ḫırāmānum saña

4.

Serv-ḳaddüñ müntehādur sidreden ey şāḫ-ı gül
Bilmezem nice irişe āh u efġānum saña

5.

Ḫāṭırum cemʿiyyetin bir gün murād idinmedüñ
Gerçi kim maʿlūmdur ḥāl-i perīşānum saña

6.

Ehl-i ʿışḳuñ ḥāletinden bī-ḫabersin zāhidā
Ol sebebden ṭañ gelür çāk-i girībānum saña

7.

Cān dirīġ itmez Celīlī senden ey ārām-ı cān
Göñlümüñ cānānısın olsun fedā cānum saña

58/G.3 D.
2a duya: diye M; 2b ider: ide M; 3a bile: böyle D.
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5. Perçemin doğanı ile gönül avcısısın. Arslanım sana kaplan derisinden takke
yakışır.
6. Her alçağın bin tane dili var, ben ise sedef gibi sessizim. Benim inci gibi
sözümü yüce sultanıma kim sunsun?
7. Amrî içindeki derdini nasıl gizli tutsun ki divanımın yaprakları açılıp bir bir
sana okur.

58. Celīlī

1. Ağlayan gözüm, göğsümün yarasını açıklar. Gerçi senden gizli saklım
yoktur.
2. Ey sultanum, senin sarayına ahım erişmez ki benim feryadımı duyasın.
Sultanım bu hâli sana kim arz edecek bilmem.
3. Ey çimen, böyle taze ve yeşil olmanın sebebi nedendir? Nazla sallanan
selviye benzeyen sevglilim, meğer gölge sanmıştır.
4. Ey gül dalı (gibi olan sevgili), servi gibi uzun boyun sidre ağacını geçmiştir.
Ahım ve feryadım sana nasıl ulaşır, bilmiyorum.
5. Sevgilim, Her ne kadar perişan hâlim belli olsa da benim gönlümü hoş
tutmayı bir gün olsun istemedin.
6. Ey kibirli sofu, âşıkların hâlinden habersizsin. Bu sebepten yırtık yakamı
ayıplarsın.
7. Ey güzel sevgili, Celili senden canını esirgemez. Gönlümün sevgilisisin,
sana canım feda olsun.
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59. Revānī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

[13b] Çatma ḳaftān gey virür zīnet benüm cānum saña
Yaraşur ḳablan derisi taḳye arṣlanum saña
2.

Pād-şehsin ḫaṭṭ-ı ʿanber-bāruñı eyle tırāş
Bir ḳarınca dil uzatmasun Süleymānum saña

3.

Zülf-i müşgīnüñ ḳulaġuña egildügi bu kim
Söylemek ister benüm ḥāl-i perīşānum saña

4.

Pādişāhum ṣanma feryād eylerem kūyuñda ben
Salṭanat kūsın çalar bu āh u efġānum saña

5.

Ṣalınup gögsin gerersin çün Revānīˈyi görüp
Ol sebebden ben didüm serv-i ḫırāmānum saña
60. Şīrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Aġlayup dimek ne ḥācet derd-i pinhānum saña
Mā-cerāmı ʿarż ider ḫod çeşm-i giryānum saña

2.

Cürʿa-i cām-ı mey-i ʿışḳ ile mest olduġumı
Gösterür şāhum benüm çāk-i girībānum saña

3.

Āheni nerm eyler āteş līk ḳalbüñ yumuşamaz
Āh kim kār idemez bu āh u efġānum saña

4.

Tuḥfe-i cānum götürüp elde ben mūr-ı żaʿīf
Gelmişem ricl-i cerād ile Süleymānˈum saña

5.

Ḥālüme eyle naẓar dād eyle Şīrī bendeñe
Saña derdüm aġların devletlü sulṭānum saña

59/G.2 D.
3a müşgīnüñ: miskīnüñ D; 5a gögsin: gögüs D.

111

59. Revānī

1. Sevgilim, çiçekli kadife kumaştan kaftan giymek sana süs verir. Arslanım,
sana kaplan derisinden takke yakışır.
2. Sen padişahsın, güzel koku saçan ayva tüylerini tıraş et. Süleyman’ım bir
karınca bile sana kötü söz söylemesin.
3. Sevgilinin misk kokan saçı, benim perişan hâlimi sana söylemek istediği için
kulağına eğildi.
4. Padişâhım, senin huzurunda (mahallende) feryat ettiğimi sanma. Bu ah ve
inlemelerim saltanat davulunu çalar.
5. Revânî’yi gördüğün zaman salınıp göğsünü gerersin. O sebepten sana servi
gibi salınan sevgilim, dedim.

60. Şīrī

1. Gizli derdimi ağlayarak söylemeğe ne gerek var. Zaten kendi gözyaşım
başımdan geçeni gösterir.
2. Ey şâhım! Yakamı parçalamam, aşk şarabının damlası ile sarhoş olduğumu
gösterir.
3. Ateş demiri eritir lakin senin kalbini yumuşatmaz. Yazık! Bu ah ve
inlemelerim sana işlemez.
4. Süleyman’um, ben zayıf karınca, can hediyemi götürüp çekirge ayağı ile
sana gelmişim.
5. Yüce sultanım, hâlime bak, Şîrî kuluna âdalet eyle. Sana derdimi ağlayarak
anlatırım.
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61. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Bir mehüñ mihrin vireydi bārī Allahˈum saña
Gün gibi rūşen olurdı ḥālüm ey māhum saña

2.

Ḳatı sengīn ḳalb imişsin ṭūb-ı āhumdan benüm
Ḳaya geldi ṭaġ u ṭaş itmez es̠ er şāhum saña

3.

Raḥm ḳılmazsın baña ʿarż eylemezdi od gibi
Her gice çekdüklerüm āh-ı seḥer-gāhum saña

4.

İñledürsin döne döne dem-be-dem dolāb-veş
Yirde ḳalmaz irer ey gerdūn-ı dūn āhum saña

[14a] Cennete varmaġa ey ḥūrī-ṣıfat bulur ṭarīḳ
Ṭoġrı ilterse eger kim Ẕātīˈyi rāhum saña

62. Şemʿī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Bu kemāl-i ḥüsni kim virmişdür Allāhˈum saña
Virmemişdür kimseye illā ki ey māhum saña

2.

Gül gibi nāzüksin ey serv-i ser-efrāzum benüm
Ḳorḳaram kār itmesün āh-ı seḥer-gāhum saña

3.

Ṣaḳınurken āfitābum kendü gölgemden seni
Bilmezem neyler diye aġyār-ı bed-ḫˇāhum saña

61/G. 23 D.
3a di: mi D.
62/G. 3 D.
5b āhum: rāhüm D; 6b irüşür: irişe M.
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61. Ẕātī

1. Ey ay gibi güzel sevgilim! Bârî bir ayın şefkatini Allah’ım sana verseydi;
hâlim gün gibi meydandadır.
2. Benim ahımın topundan (çok daha) taş kalpliymişsin. Ey sultanım, her taraf
sallanıp döküldü ama hiçbiri sana tesir etmez.
3. Ahım (sabah vaktinin ahı) her gece çektiklerimi sana sunmazdı. Bana ateş
gibi merhamet etmezsin.
4. Dolap gibi döne döne inletirsin. Ey alçak felek! Bütün bu yaptıkların yerde
kalmaz, ahım bir gün sana ulaşır.
5. Ey hûrî yüzlü sevgilim! Benim yolum, eğer ki Zâtî’yi sana doğru
yönlendirirse cennete varmaya yol bulur.

62. Şemʿī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1. Ey ay yüzlü sevgilim! Allah’ım, bu güzelliğin olgunluğunu hiç kimseye
vermemiştir, sadece sana vermiştir.
2. Başı yüksek selviye benzeyen sevgilim, gül gibi naziksin. Korkarım ki ahım
(sabah vaktinin ahı) sana ulaşmasın.
3. Güneşe benzer sevgilim, ben seni kendi gölgemden bile sakınırken,
kötülüğünü isteyen yabancılar bilmem neler yapar?
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4.

Zaḫm-ı ḫūn-ālūdemi ḳanlu yaşumla yuma kim
Ḳanı ḳan ile yumaḳ düşmez benüm şāhum saña

5.

Yıllar olmışdur ser-i kūyuñda ser-gerdānuñam
Bu ne ḥikmetdür ki bir gün uġramaz āhum saña

6.

Dūd-ı āhı Şemʿīˈnüñ ser-keşlik eyler dem-be-dem
Ḳorḳaram bir gün irişür ey yüzi māhum saña

63. Naẓmī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Hey nice ḥüsn ü leṭāfet virmiş Allāhˈum saña
Bir gören biñ cān u dilden ḳul olur şāhum saña

2.

Her ne deñlü germ olup raʿnālanursa āfitāb
Beñzemez bir ẕerrece bu ḥüsn ile māhum saña

3.

Her gice ben bülbülüñ nālān u giryān eyle kim
Tāze gülsin irmesün āh-ı seḥer-gāhum saña

4.

Ḳanlu yaşum dem-be-dem seyl-āb olup baġlar yolum
Bilmezem kim dostum ḳandan vara rāhum saña

5.

Ḫāk-i pāyuñdan ıraġ olmazdı Naẓmī derd-mend
Hem-dem olmasa eger aġyār-ı bed-ḫˇāhum saña

63/G. 299 D.
2a olup: olursa M; 3a kim: -M; 4a olup: olur M.
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4. Kanlı yaramı, kanlı gözyaşım ile yıkama ki kanı kanla yıkamak benim
sevgilime yaraşmaz.
5. Yıllar vadır ki senin mahallende perişan olmuşum. Bu ne hikmettir ki ahım
bir gün olsun sana uğramaz.
6. Şem’î’nin ahının dumanı dâimâ dikbaşlılık eder. Ey ay yüzlü sevgilim,
korkarım ki bir gün sana ulaşır.

63. Naẓmī

1. Hey padişahım! Allah’ım sana birçok güzellik ve hoşluk vermiş. Seni bir
gören, sana bin can ve gönülden kul olur.
2. Güneş her ne kadar sıcak olup güzelleşirse de ay gibi güzel olan sevgilime
bir zerresi benzemez.
3. Her gece senin bülbülün gibi inler ve ağlarım ki taze gülsün, seher vaktinin
ahı sana ulaşmasın.
4. Kanlı gözyaşım daima sel olup yoluma engel olur. Sevgilim, bilmiyorum ki
yolum sana nereden varır.
5. Eğer benim kötülüğümü isteyen yabancılar sana arkadaş olmasa, dertli
Nazmî senin ayağının tozundan uzak olmazdı.
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64. İsḥāḳ
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Çün virildi dostum bu ḥüsn-i bī-hemtā saña
Mübtelā olsa ʿaceb midür bütün dünyā saña

[14b] Bir söz ile ʿālemüñ ḳalbini tesḫīr eyledüñ
Cānib-i Ḥaḳdan kerāmetdür begüm gūyā saña
3.

Ẓāhir oldı cümle āfāḳ ehli itdi ittifāḳ
Mihr ü mehden yeg yaraşur ṭalʿat-i zībā saña

4.

ʿĀleme olmış durur ʿışḳumla ḥüsnüñ dāstān
Her ne kim söylerler ise yā bañadur yā saña

5.

Dostum bilmezlik ile kendüme ẓulm eyledüm
Ben ne ḥaddümdür ki olam ʿāşıḳ-ı şeydā saña

6.

Dil kesilsün diyü ṣoḥbetde zebānın kesdiler
Dil uzatdı gibi beñzer şemʿ-i bezm-ārā saña

7.

Zāhidā menʿ eyleme İsḥāḳˈı kūy-ı yārdan
Ger naṣīb olsun dir iseñ cennetüˈl-Meʾvā saña

65. Revānī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

ʿĀşık olmışdur güneş ey dilber-i raʿnā saña
Ṭolanur dünyāyı her gün bulımaz hemtā saña

64/G.7 D.
1a virildi dostum bu: bu vech ile virildi D; 7a İsḥāḳı: -M.
65/G.12 D.
1a dilber-i: ruḫları D; 2a varup: ṭurup D; 3a gördi bezm içinde: bezm içinde gördi D; 3b açup:
egdi D; 4a ʿıyşçün: ʿıyşdur D.
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64. İsḥāḳ

1. Sevgilim, bütün dünya sana mübtelâ (tutkun) olsa şaşılır mı? Çünkü bu
benzersiz güzellik sana verildi.
2. Beyim, bir söz ile âlemin kalbini kendine bağladın. Sanki, bu sana Allah’ın
nezdinde bir ikramdır.
3. Güzel yüzlü (sevgili), sana güneş ve aydan daha iyi yakıştığı konusunda
meleklerin hepsi (aynı düşüncede) birleşti.
4. Benim aşkımla güzelliğin âleme destan olmuş. Her ne söylerler ise ya
banadır ya sana.
5. Sevgilim, câhillikle kendime zulm eyledim. Sana çılgınca âşık olmak benim
ne haddimedir ki.
6. Meclisi süsleyen mumun dilini kestikleri gibi sussun diye sohbette dilini
kestiler.
7. Ey kibirli sofu! Eğer Mevâ cenneti nasip olsun dersen İshak’ı sevgilinin
mahallesinden alıkoyma.

65. Revānī

1. Ey güzel sevgili, güneş sana âşık olmuştur. Her gün dünyânın etrafında
dolanır ama sana benzeyeni bulamaz.
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2.

Altun üsküfle varup her meclise raʿnālanur
Gör ne yüzden öykünürmiş şemʿ-i bezm-ārā saña

3.

Gördi bezm içinde sāḳīliḳ idersin ey perī
Aġzın açup ḳaldı ḥayrān sāġar u ṣahbā saña

4.

‘Iyş çün gül yüzlülerle baña gülşen gūşesi
Zāhidā ḥūrīler ile cennetü’l-Meʾvā saña

5.

Başını ṭaşdan ṭaşa urur görüp aġladuġuñ
Acıduġından Revānī bu yedi deryā saña

66. [ʿAmrī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Cennet-i firdevsden baş indürür Ṭūbā saña
Ḳanda ersin şāh-ı gül ey serv-i ḫoş-bālā saña

2.

Ḥüsn-i behcet gökden inmiş ḫilʿatüñdür ey melek
Biñ ṭonanursa güzeller olımaz hemtā saña

3.

Dir imişsin dilber oldur ʿāşıḳa raḥm eyleye
Bu sözüñden ʿāşıḳ oldı ser-te-ser dünyā saña

[15a] Āsitān-ı dilberümde ḳo beni ḫāk olayın
Var mübārek ola ṣūfī cennetüˈl-Meʾvā saña
5.

ʿAmrīˈyā eşʿārı sūz ile eyit kim oḳıyup
Tā duʿālar eyleye her ʿāşıḳ-ı şeydā saña

66/G. 2 D.
2a ḥüsn-i: ḥüsn ü D; 3a raḥm: luṭf D; 3b ser-te-ser: ser-be-ser D.

119

2. Sevgili, altın başlıkla her meclise (gelip) gururla salınır. Gör, meclisi
süsleyen mum ne sebepten sana özenirmiş?
3. Ey peri gibi sevgili, meclis içinde sâkilik yaptığını gören kadeh ve şarap,
ağzını açıp hayran kaldı sana.
4. Ey sofu, zevk ve safa için gül yüzlü sevgililerle bana gül bahçesinin köşesi,
sana da hûrilerle cennet yeter.
5. Revânî, başını taştan taşa vurup ağladığını görünce bu yedi derya sana acır.

66. ʿAmrī

1. Ey servi gibi yüksek boylu sevgili, gül şahı sana ulaşsın diye Tûbâ ağacı
Firdevs cennetinden başını indirir.
2. Ey melek! Yüz güzelliğin gökten inmiş kaftanındır. Güzeller, güzel giyinip
kuşansalar bile senin gibi olamazlar.
3. Dermişsin ki sevgili âşığa merhamet edendir. Bu sözünden dolayı bütün
dünya sana âşık oldu.
4. Ey sûfî, Mevâ cenneti sana mübarek olsun. Bırak beni, ben sevgilimin
eşiğinde toprak olayım.
5. Ey Amrî! Şiiri dert ile söyle ki okuyan her çılgın âşık sana dualar etsin.
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67. [Necātī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ḫalḳ-ı ʿālem bir yaña bī-çāre tenhā bir yaña
Cennet-i kūyuñ ḳomazam olsa dünyā bir yaña

2.

Bulımadılar arayup şīve-i reftāruñı
Gitdi Ṭūbā bir yaña serv-i dil-ārā bir yaña

68. [Ẕātī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Āh-ı Ẕātī ġayretinden ṣuya boġındı ṣabā
Bir gümüşden ḳubbe yapdı üstine anuñ ḥabāb

69. Mesīḥī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ey yüzüñ bāġ-ı behişt ü Kevs̠ erˈi ol laʿl-i nāb
Reng-i ḫaṭṭuñdan giyinmiş her melek aḫżar s̠ iyāb

67/G. 3 D.
Divanda yer alan 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. beyitler eksiktir.
1a bī-çāre tenhā: oldu bu şeydā D.
68/G. 73 D.
Divanda yer alan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. beyitler eksiktir.
1a boġındı: boġıldı M; 1b ḳubbe: türbe D.
69/G. 11 D.
1b reng-i: reşk M; 5a gülgūn: mey-gūn D.
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67. Necātī

1. Âlem bir yana çaresiz yalnız bir yana. Dünya bir yana olsun; cennete
benzeyen mahallenden ayrılmam.
2. Arayıpta bulamadılar edalı yürüyüşünü. Tûbâ ağacı bir yana gönül alan selvi
boylu güzel bir yana.

68. Ẕātī

1. Zâtî’nin ahı kıskançlığından kendi kendini suda boğdu. Sabah rüzgârı, hava
kabarcığının üstüne gümüşten bir kubbe yaptı.

69. Mesīḥī

1. Ey yüzü cennet bahçesine, kırmızı dudağı da Kevser ırmağına benzeyen
sevgili, her melek senin ayva tüylerinin renginden yeşil elbiseler giyinmiş.
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2.

Ḳāmetüñe sehv ile beñzetdügiyçün kendüyi
Ṭolaşı ṭolaşı servüñ ayaġını aldı āb

3.

Dest-i āhum nitekim debretdi çarḫuñ ḥalḳasın
Olmadı bu sāʾil-i eşküme bir dem fetḥ-i bāb

4.

Dāġ urup cismüme perhīz itme ḳanum içmeden
Ḫoş degüldür çünki gül devrinde meyden ictināb

5.

Ey leb-i gülgūn ölürse nār-ı hecrüñden Mesīḥ
Ḥaşre dek anuñ mezārından gele būy-ı kebāb

70. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Göñlümi yıḳmaġa başladı nigārum yab yab
Yapdı şehr-i merḥamet bābın ḳatı ḥālüm ḫarāb

2.

Dostuñ dīdārını sensin baña göstermeyen
Geç özüñden yār ile ṣoḥbet dilerseñ bī-ḥicāb

3.

Sāye-i servüñ idüpdür pāye-i baḫtum bülend
Nergis-i mestüñ ḳılupdur ḫāne-i ʿaḳlum ḫarāb

[15b] Şerbet-i şiʿrüm gören aġlar ṣafāsından revān
Ṭamladur ṭatlu yürek yaḳar diyü bir pāre āb
5.

Nūr uġurlarken ruḫuñdan ṭutdı let urdı küsūf
Ḳararup aʿżāsı çekdi çoḳ belāyı āfitāb

6.

Ṣoḥbet eyler derd ile mey-ḫāne-i ġamda müdām
Dāġ-ı dil nān ü ciger biryān ḳabaġı pür-şarāb

7.

Sen de bir yanından ey ġam yime Ẕātīˈnüñ etin
Çarḫ anuñ döne döne baġrını itmişdür kebāb

70/G 63 D.
2a baña: saña D; 3 ve 4. beyitler takdim-tehirli D; 6 ve 7. beyitler takdim-tehirli D; 7a meh: ġam
D; 7b baġrını: baġrın M.
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2. Kendisini yanlışlıkla senin boyuna benzettiği için selvinin ayağını dolaşa
dolaşa su aldı.
3. Ahımın eli sonunda feleğin halkasını kımıldattı. Bu akan gözyaşıma bir an
kapı açan olmadı.
4. Bedenimi yaralayıp kanımı içmeden perhiz etme. Çünkü gül devrinde
içkiden kaçınmak hoş değildir.
5. Ey gül renkli dudaklara sahip sevgili! Mesîh, ayrılığının ateşinden ölürse
mahşer gününe kadar onun mezarından kebap kokusu gelir.

70. Ẕātī

1. Sevgilim, yavaş yavaş gönlümü yıkmaya başladı. Merhamet şehrinin kapısı
katı hâlimi yıktı.
2. Sevgilinin yüzünü bana göstermeyen sensin. Sevgili ile sohbet etmek
istersen kendinden geçip, utanmayı bırak.
3. Senin selviye andıran boyunun gölgesi bahtımın derecesini yüceltti. Baygın
gözlerin akıl evimi yıktı.
4. Şerbet gibi tatlı olan şiirimi gören sefasından akıp giden su gibi ağlar. Tatlı
bir damladır diye bir parça su yürek yakar.
5. Güneş, yanağından ışık çalarken şiddetle çarptı, tutuldu. Azası kararıp
âzasıyla çok bela çekti.
6. Gönül yarası, ekmek, ciğer kebabı ve şarap tası eşliğinde gam meyhanesinde
devamlı dertli bir şekilde sohbet eder.
7. Ey gam! Felek, onun bağrını döne döne kebap etmiştir. Sen de Zâtî’nin etini
yeme.
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71. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Göñlümüzden ṭoġmaz iseñ bu seḥer ey āfitāb
Ṭūb-ı āhum bu ṭoḳuz ḳat ḳalʿayı eyler ḫarāb

2.

Ṣubḥ-veş rūşen olup dil gün ṭoġardı başuma
Ben yaturken ḥücreme gelseñ seḥer ey āfitāb

3.

Pür-hevādur başumı kes ḳubbe-i eflāke at
Ey perī ḥammāmda ṭut kim uçurduñ bir ḥabāb

4.

Çarḫ gördi anuñ altında ḫāk olmış zemīn
Döndi reşkinden didi 55يَا لَ ْيتَنِي ُكنتُ ت ُ َرابًا

5.

Sāye-i ḳaddüñ raḳībe ṣalma luṭf it ey hümām
Olmasun dirseñ Ḫurūs-ı ʿarş āhumdan kebāb

6.

Gösterür māh-ı şeb-ārāya seni barmaġ ile
Gicelerde seyre çıḳduġuñca ey meh-rū şihāb

7.

Ṭurma ey Ẕātī günüñ ṭoġdı temāşā idegör
Ol ḥabībüñ yine refʿ olmış cemālinden niḳāb

71/G. 72 D.
1a göñlümüzden: göñlümüz M; 3b kim: ki D; 4a anuñ: ayaġuñ D; 5a ḳaddüñ: luṭfuñ D; hümām:
hümā D; 7a ide gör: ḳıl yüri D; 7b ḥabībüñ: nigāruñ D.
55

78. sûre 40. âyet: “Keşke ben, (daha önce) toprak olsaydım!” der.
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71. Ẕātī

1. Ey güneş, bu seher vakti gönlümüze doğmaz isen ahımın topu bu dokuz kat
kaleyi yıkar.
2. Ey güneş! Gönül, ben odamda yatarken seher vakti gelip sabah vaktinde açan
güneş gibi başıma doğardı.
3. Heves dolu başımı kes, felekler kubbesine at. Ey peri gibi güzel olan sevgili,
hamamda bir su kabarcığı uçurdun, tut.
4. Felek, onun ayağının altında toprak olmuş zemini gördü. Döndü ve
kıskançlığından, keşke toprak olsaydım, dedi.
5. Ey azimli sevgili, kutsal horoz ahımdan kebap olmasın dersen, boyunun
gölgesini rakibe salma, iyilik yap.
6. Ey ay yüzlü sevgili, gecelerde akan yıldız gibi dolaşmaya çıktığında, geceyi
süsleyen ay seni parmağıyla gösterir.
7. O güzel sevgilinin yüzünden peçe kalkmış. Ey Zâtî! Sana gün doğdu, durma
seyret.
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72. Remzī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Şekkeristāndur bu meclis al ṭūṭīdür şarāb
Āşiyāndur ṭut ki sāġar beyżadur gūyā ḥabāb

2.

Devr-i gül sāḳī bilürsüñ kim degüldür pāydār
Furṣat elde iken yürit devr eylesün cām-ı şarāb

3.

Deste cām-ı tāb-nāk aldıḳça sāḳī ṣanuram
Beş mücellā māh-ı nevle cemʿ olur bir āfitāb

[16a] Cürʿalı gördi naṣīb-i ḫāk olur cām-ı felek
Döndi reşkinden didi 56يَا لَ ْيتَنِي ُكنتُ ت ُ َرابًا
5.

Ḥāsidüñ başın varaydı ḳaṭʿ ideydi ḫançerüñ
Menzil eylerdi esed burcın hilāl ey māh-tāb

6.

Eylesem kendüm şarāb-ı laʿl-i nābından suʾāl
Virmez āh ol cān ṭabībi bir aġız şāfī cevāb

7.

Ḳan aḳar yaşı teni bir pāre yanar yaḳılur
Meclis-i dildārda Remzī baña döndi kebāb

56

78. sûre 40. âyet: “Keşke ben, (daha önce) toprak olsaydım!” der.
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72. Remzī

1. Bu meclis şekeristan, şarap da kırmızı renkli tutiye benzemektedir. Kadehi
de kuş yuvası kabul eder, kabarcıklar da yurmurtaya benzer.
2. Ey sâkî, bilirsin, gül devri sürekli değildir. Fırsat elinde iken dolaştır şarap
kadehini de elden ele devretsin.
3. Sâkî parlak kadehi eline aldıkça, beş parlak yeni ayla bir güneş bir araya
gelir, zannederim.
4. Felek kadehinin (son) yudumu dahi toprağa nasip olacaktır. Döndü ve
kıskançlığından, keşke toprak olsaydım, dedi.
5. Senin hançerin varıp kıskananın başını kesseydi. Ey parlak aya benzeyen
sevgili, hilâl aslan burcuna konardı.
6. Kendim saf kırmızı şarabından soru sorsam; ah, o can hekimi (sevgili), bir
kez olsun şifa verici cevap vermez.
7. Remzî, sevgili meclisinde benim gibi kebaba döndü. Teni bir parça yanar
yakılır, gözünden de kanlı yaşlar akar.
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73. Mesīḥī
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Ol ġonce kim yüzine ider el-ile niḳāb
Bülbüllerinden utanup eyler meger ḥicāb

2.

İçmezlenürdi meclis-i gülşende ġonce līk
Şebnem güç ile ḳoydı anuñ aġzına şarāb

3.

Zülfüñe ḳarşu beni ʿiẕāruñ ne ḫoş yaḳar
Aḫşāma ḳarşu ḫod igeñ olmaz güneşde tāb

4.

Sūfī ʿaceb mi cennete girsem ḥisābsuz
Yoḳdur benüm günāhuma maḥşerde çün ḥisāb

5.

Deryā-yı eşküm içre benüm oñmadan başum
Bād-ı hevā ile ṭoludur nitekim ḥabāb

6.

Sürse yüzin Mesīḥī yüzüñe ʿaceb degül
Teẕhībi olıcaḳ daḫi maḥbūb olur kitāb

74. Celālī
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Dil ḫānesin ḥarāmī gözüñ eyledi ḫarāb
Taʿmīre başla seng-i cefā ile yab yab

2.

Şevḳüñ şeb-i firāḳuñı döndürdi gündüze
ʿAynuma gelmez ey yüzi ḫurşīd düzd-i ḫˇāb

73/G.12 D.
Divanda yer alan 1. beyit eksiktir.
1a ol ġonce kim yüzine ider elle: ol ġonce kim eliyle yüzine ṭutar D; 3a beni ʿiẕāruñ:ʿiẕāruñ beni
M; 5a içre: üzre D, 5a oñmadan: oñmaduḳ D; 6a yüzüñe: -M; 6b teẕhībi: teẕhīb D; maḥbūb:
merġūb D.
74/G. 18 D.
4a işigüñe: işigüñle M; 5a görüñ: gözüñ M.
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73. Mesīḥī

1. O gonca ki bülbüllerinden utanıp elle peçeyi yüzüne örter.
2. Gonca gül meclisinde içmez gibi görünürdü. Lakin şebnem onun ağzına
zorla şarap koydu.
3. Saçına karşılık yanağın beni ne güzel de yakar. Akşama karşılık güneş de
parlaklık olmaz.
4. Ey sûfî, cennete hesap vermeden girsem şaşılır mı? Çünkü mahşerde benim
günahıma hesap sorulmaz.
5. Gözyaşı denizi içinde benim iflah olmayan başım heves rüzgârıyla su
kabarcığı gibi doludur.
6. Mesîhî yüzünü, senin yüzüne sürse şaşılır mı? Bir kitap tezhipli olursa daha
güzel olur.

74. Celālī

1. Gönül evini senin hırsız gözün yıktı. Sen en iyisi eziyet taşı ile yavaş yavaş
tamire başla.
2. Senin şevkin ayrılık gecesini gündüze döndürdü. Ey yüzü güneş gibi güzel
olan sevgili! Gözüme uyku hırsızı gelmez.
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3.

Dil murġı ḫavf ider varımaz bāġ-ı ḥüsnüñe
Aṣalı naḫl-i ḳaddüñe zülfüñ per-i ġurāb

4.

İltür işigüñe götürüp ḫākden beni
Taḥṣīl idem diyen kişi yirden göge s̠ evāb

[16b] Başladı ululanmaġa görüñ Celālīˈyi
Yāruñ kilāb-ı kūyına itdiyse intisāb

75. Sulṭān Cem
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Yüzüñe öykünse gül olmaz ʿaceb
Kim açılmış yüzlüde olmaz edeb

2.

Zülfüñi yüzüñde gören dir senüñ
Kim görüpdür bir arada rūz ü şeb

3.

Düşeliden ʿışḳuña ey meh-liḳā
Cān ü dil eyler seni her dem ṭaleb

4.

Ġonce şermende olup açmaz dehān
Her ḳaçan kim söylese ol piste-leb

5.

Bī-sebeb niçün idersin ḳan didüm
Didi ḥükm-i şāhide olmaz sebeb

6.

Zülf ü rūyuñ ḥasretinden āh kim
Gözlerüm ḳan aḳıdur her rūz ü şeb

7.

Şīşe-i göñlin Cemˈüñ ey cān ṣıma
Kim bu şehr-i Ḳonya’dur ṣanma Ḥaleb

75/G. 9 D.
3a Düşeliden ʿışḳuña ey meh-liḳā: ṭālib-i ʿışḳ olan iy maṭlūb-ı cān D; 3b Cān ü dil eyler seni her
dem: Cān virüp her-dem seni eyler D; 4 ve 5. beyitler takdim-tehirli D; 4a Ġonce şermende olup
açmaz dehān: Gül ḥayādan derleyüp olur gül-āb D; 4b Her ḳaçan kim söylese ol piste-leb: ʿArż-ı
ruḫsār eyleseñ iy ġonce-leb D; 6a rūyuñ: ruḫsāruñ D, ḥasretinden: ġamından D; 6b ḳan: āb D; 7a
ṣıma: ṣanma M.
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3. Senin saçın ağaca benzeyen boyuna karga tüyü astığından beri, gönül kuşu
güzellik bahçesine korkar, varamaz.
4. Tahsil edeyim diyen kişi, beni topraktan eşiğine götürürse yerden göğe sevap
işlemiş olur.
5. Celâlî sevgilisinin mahalle köpeklerine bağlanınca, görün ki nasıl
kibirlenmeye başladı.

75. Sulṭān Cem

1. Gül, senin yüzüne özense şaşılmaz. Ki yüzü açılmışta edep olmaz.
2. Senin yüzünde saçını gören (kişi), gündüz ve geceyi bir arada gören kim,
der?
3. Ey ay yüzlü sevgili! Senin aşkına düştüğümden beri can ve gönül her vakit
seni ister.
4. Her ne zaman o fıstık gibi küçük ağızlı söylese de gonca, utangaç olup ağzını
açmaz.
5. Sebepsiz niçin cinayet işlersin, dedim. Padişah hükmünde sebep aranmaz,
dedi.
6. Ah ki saç ve yüzünün hasretinden gece ve gündüz gözlerimden kanlı yaşlar
akar.
7. Ey sevgili! Cem’in gönül şişesini kırma ki burası Konya şehridir, Halep
zannetme.
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76. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Nergis-i mestüñ senüñ ey ġonce-leb
Cān virürdüm cānumı ḳılsa ṭaleb

2.

Bu dil-i Manṣūrı ber-dār itmege
Zülfüñ olmışdur benüm ʿömrüm sebeb

3.

Ḫançer öykünse ʿaceb mi ġamzeñe
Yüzi açılmışda çün olmaz edeb

4.

Kesdi zülfin yüzi üzre didi yār
Faṣl-ı gülde ṭañ mı kūtāh olsa şeb

5.

Kāʿbe-i kūyuñda ḳoma düşmeni
Ẕātīˈyi ey dost yaḳdı Bū-Leheb
77. Ẕātī
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

İder feżā-yi vaṣluñı ey serv-ḳad ṭaleb
Cān ü göñül ḳuşı ṭalaburlar ṭaleb ṭaleb

[17a] Hecr-i ruḫuñ bu bendeñe bir sille urdı kim
Od çıḳdı gözlerümden aḳıtdı yalap yalap
3.

Sevdā-yı zülf-i dilbere dil düşdi nola ḥāl
Menzil uzaḳ ziyāde yolum ṣarp irişdi şeb

4.

Derdā getürdi başumuza dürlü dürlü ḥāl
Devr-i zamānuñ işleri çoḳdur ʿaceb ʿaceb

5.

Yaraşdı kūyuñ itlerinüñ adı Ẕātīˈye
Ey meh mes̠ eldür ādeme gökden iner laḳab

76/G. 69 D.
77/G. 56 D.
1a ider: idüp D; 1b ṭalaburlar: ṭalebler M, ṭaleb ṭaleb: ṭalab ṭalab D; 2b aḳıtdı: efendi D; 3 ve 4.
beyitler takdim-tehirli D.
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76. Ẕātī

1. Ey gonca gibi dudaklı sevgili! Senin nergise benzeyen baygın gözlerin için
canımı istesen canımı verirdim.
2. Bu Mansûr’un gönlünü asmak için saçın benim ömrüme sebep olmuştur.
3. Hançer senin gamzene (yan bakışına) özense şaşılır mı? Çünkü açılmış
yüzde edep olmaz.
4. Sevgili yüzüne dökülen saçını kesti; gül devrinde gecenin kısa olmasına
şaşılır mı, dedi.
5. Ey sevgili! Senin Kaʿbe’ye benzeyen mahallenden yabancıyı bırakma. EbuLeheb, Zâtî’yi yaktı

77. Ẕātī

1. Ey selvi boylu sevgili! Can ve gönül kuşu senin kavuşma gökyüzünü talep
üstüne talep eder.
2. Yanağının ayrılığı bu kuluna öyle bir sille vurdu ki gözlerimden ateş çıktı,
palak parlak yaşlar akıttı.
3. Menzil uzak, yolum oldukça sarp gece olunca gönül, sevgilinin saçının
sevdasına (karasına) düşmüş.
4. Vay başımıza türlü türlü hâl getirdi. Feleğin tuhaf tuhaf işleri çoktur.
5. Ey ay gibi güzel olan sevgili, insana lakabın gökten inmesi atasözüdür. Senin
mahallendeki köpeklerinin adı da Zâtî’ye yakıştı.
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78. Ẕātī
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

1.

Ey sāḳī duʿā-yı ḳadeḥ olmasa mücerreb
Sögdükçe ṣafā virmez idi aġzına ol leb

2.

Gel al elüñe ayaġı terk eyle riyāyı
Ṣāfī gerek ey ṣūfī ṣafā ehline meşreb

3.

Çün ṣabr naṣīb eylemedüñ baña niderdüñ
Bu deñlü cefā-kār idüp ol dilberi yā Rab

4.

Ya ḥüsn sipihrinde hilāl ey yüzi ḫurşīd
Ya baḥr-i cemālüñde gümüş zevraḳ o ġabġab

5.

Ẓulmetde bulur Ḫıżr gibi āb-ı ḥayātı
Vaṣluñ ki Ḫudā Ẕātīˈye rūzī ḳıla bir şeb
79. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Nice yirde şekl-i māh-ı nev ʿayān olmış ʿaceb
Kim ıṣırdı bedr-i ruḫsāruñ benüm māhum bu şeb

2.

Ṣorduġum ʿayb olmasun laʿlüñde teb-ḫāle neden
Ṭutmadı ḫod bu gice ey gözleri bīmār teb

3.

Ey nigār-ı pür-ḥalāvet cānum acıtduñ benüm
Kim bilür yine neden yir yir ḳızarmışdur o leb

4.

Ṣubḥa dek sen ġayrlarla dün gice ʿıyş itdügüñ
Çeşm-i ḫˇāb-ālūd işāretle baña bildürdi hep

5.

Dostum Ẕātī ṭururken ber-murād olmaḳ neden
Mīve-i bāġ-ı viṣālüñden ʿadū-yı bī-edeb

78/G. 58 D.
1a aġzına: aġzuma D; 3a niderdüñ: derdüñ M; 3b dilberi: āfeti D.
79/G. 54 D.
1a ıṣırdı: ıṣırmış D; 3b yine: gine D, ḳızarmışdur: ḳurumışdur D.
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78. Ẕātī

1. Ey sâkî, kadeh duası denenmeseydi; sövdükçe o dudak ağzına safa vermezdi.
2. Gel al eline kadehi, terk et ikiyüzlülüğü. Ey sûfî, safâ ehline sadece kadeh
gerek.
3. Ey Allah’ım! O sevgiliyi bu kadar eziyet eden biri yaptın; bana da onun
derdi için sabır vermedin.
4. Ey yüzü güneşe benzeyen sevgili! O çene çukurun, ya güzellik göğünde hilâl
ya da güzellik denizinde gümüş sandaldır.
5. Hızır gibi hayat veren suyu karanlıkta bulur. Hüdâ Zâtî’ye, bir gece sana
kavuşmayı nasip etsin.

79. Ẕātī

1. Hayret! Yeni ayın şekli birçok yerde ortaya çıkmış. Bu gece, benim aya
benzeyen sevgilimin dolunaya benzeyen yanağını kim ısırdı?
2. Ey gözleri sıtma hastasına benzeyen sevgili, bu gece kendine engel olmadı.
Dudağındaki uçuk neden diye sorduğum için ayıp olmasın.
3. Ey şirinlik dolu sevgili! Benim canımı acıttın. Kim bilir neden o dudak kısım
kısım kızarmıştır?
4. Dün gece sabaha kadar yabancılarla yiyip içtiğini bana, uykulu gözlerin
işaretle hep bildirdi.
5. Sevgilim, Zâtî dururken neden edepsiz düşmanla kavuşma bahçesinin
meyvesindesinden nasip alırsın.
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80. Ẕātī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün
[17b] Ḳadem baṣ hey ḳıyāmet yüzüme yir eylesün kebkeb
Disünler kim ḳıyāmet geldi döküldi yire kevkeb
2.

Beni ḫalḳ idicek çünkim demürden itmedüñ ḳalbüm
Niderdüñ yārumı böyle cefā-kār eyleyüp yā Rab

3.

İşi nāzüklük ile ṭatlu ṭatlu aġzuma sögmeñ
Ne ṭatlu yār-ı şīrīn-kār imiş ol şūḫ-ı şekker-leb

4.

İrerdüm Ḫıżr gibi ẓulmet içre Āb-ı Ḥayvāna
Ḫudā rūzī ḳıla idi vaṣluñı ey māh-rū bir şeb

5.

Rāḳīb ile seni görse olur Ẕātī delī ey meh
Sefer cāʾiz degül māhuñ olıcaḳ menzili ʿaḳreb

80/G.55 D.
3a sögmeñ: sögme D; 4a Ḫıżr: -M; 5a delī: veli M.
17b’de yer alan aşağıdaki şiir okunamamıştır.
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80. Ẕātī

1. Hey uzun boylu sevgili! Ayağını bas, yüzümde küçük çiviler yer eylesin.
(Bunu görenler) desinler ki kıyamet geldi, yere yıldızlar döküldü.
2. Beni yaratacak çünkü kalbimi demirden yapmadın. Ey Allah’ım! Sevgilimi
böyle eziyet eden biri yapmak nedendir?
3. O şeker dudaklı ne şirin bir sevgiliymiş. İşi nazikçe tatlı talı ağzıma
sövmekmiş.
4. Hızır gibi hayat veren suya, karanlık içinde ulaşırdım. Ey ay yüzlü sevgili,
Hüdâ, bir gece sana kavuşmayı nasip etsin.
5. Ey ay yüzlü sevgili, Zâtî seni rakip ile görse deli olur. Ay gibi güzel olan
sevgilinin menzili akrep ise ona yolculuk caiz değildir.
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81. Sulṭān Cem
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

1.

Çün çekdi ḫaṭuñ gül yüzüñ üzre raḳam ey dost
Ol ḥasret ile iki cihānı yaḳam ey dost

2.

Raḥm eyle baña cevr ü cefā ḳılma igen kim
ʿIşḳuñda çeken bunca cefālar benem ey dost

[18a] Dāmānuña yapışup ayaġuña düşerdüm
Ḳurtulsa idi ger ġam elinden yaḳam ey dost
4.

Çün gelmez elümden ki rehā bulam ölümden
Ancaḳ buña ḳaldı ki yoluñda ölem ey dost

5.

Dirler ki kerīm işi keremdür nola ger Cem
Vaṣluñ niʿamından göre bir dem kerem ey dost

82. Aḥmed Paşa
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

1.

Virüp sitem-i ʿışḳuñ eline yaḳam ey dost
Kim derdi ki ben kendüzüm oda yaḳam ey dost

2.

Ol kimse ki bir yāre ṣatar iki cihānı
Andan da cefālar gören ancaḳ benem ey dost

3.

Ḳanumı ḥelāl eyleyeyin saña gelürseñ
Tābūtumuñ ardınca bir iki ḳadem ey dost

81/G. 13 D.
1a gül: gün D; cefālar: belālar D.
82/G.17 D.
2a ṣatar: ṣata D; 2b gören: göre D; 4b aña: baña D; 5a görinür: küyünür D; 5b yanar: -M.
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81. Sulṭān Cem

1. Ey sevgili! Gül yüzülünün üzerine senin yazınla rakam çekti. Ey sevgili! O
hasret ile iki cihanı yakarım.
2. Ey sevgili! Bana merhamet et, eziyet ve zulmetme ki senin aşkında bunca
eziyetler çeken benim.
3. Ey sevgili! Eğer (benim) yakam gam elinden kurtulsaydı, eteğine yapışıp
ayağına düşerdim.
4. Ey sevgili! ancak senin yolunda ölmek kaldı. Çünkü ölümden kurtulmak
elimden gelmez.
5. Derler ki kerimin işi cömertliktir. Ey sevgili! Eğer Cem, bir an kavuşmanın
nimetlerinden cömertlik isterse ne olur?

82. Aḥmed Paşa

1. Ey sevgili! Senin aşkının sitemini eline verip yakayım. Kim derdi ki ben
kendimi ateşte yakacağım.
2. O kimse ki bir sevgili için iki cihanı yakar. Ondan da eziyetler gören sadece
benim.
3. Ey sevgili! Tabutumun ardından bir iki adım atar gelirsen, sana kanımı helâl
ederim.
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4.

Ol deñlü enīs oldı göñül derdüñ ile kim
Tiryāk gelür şimdi aña zehr-i ġam ey dost

5.

Aḥmed sözini yazıcaḳ özüm görinür kim
Kāġıd ṭutışup odlara yanar ḳalem ey dost

83. Ẕātī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün

1.

Cefā ʿilminde ḫoş kāmilsin ey dost
Vefāda līk lā-yaʿḳılsın ey dost

2.

Baña söyle disem rāżī degülsin
Velī düşmenlere ḳāʾilsin ey dost

3.

Beni görseñ alursuñ keffe sengi
Terāzū gibi āhen-dilsin ey dost

4.

Ḳoyarsa keffüñe her kim ki dirhem
Terāzū-veş aña māʾilsin ey dost

5.

Baña çoḳ secde ḳılsun Ẕātī dirsin
Ne emr eylerseñ eyle ḳılsun ey dost

83/G. 80 D.
3a alursuñ: alursun M; 4a ḳoyarsa: ḳoysa M; 5a dirsüñ: dirsin D; 5b eyle: öyle D.
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4. Ey sevgili! Gönül o denli derdinle arkadaş oldı ki gam zehri ona şimdi
panzehir gelir.
5. Kendini beğenmiş Ahmed sözünü yazınca kâğıt ateş ile tutuşup, kalem
yanar.

83. Ẕātī

1. Ey sevgili! Eziyet ilminde hoş kâmilsin. Lakin vefada dalgınsın.
2. Ey sevgili! Benimle konuş desem razı değilsin. Lakin düşmanlarla söyleşirsin.
3. Ey sevgili! Beni görünce taşı avucuna koyarsın. Terazi gibi sert gönüllüsün.
4. Ey sevgili! Kefene her kim ki gümüş para koyarsa terazi gibi ona meyledersin.
5. Ey sevgili! Zâtî, bana çok secde etsin, dersin. Ne emredersen öyle yapsın.
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84. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

I
[18b] Ḫaṭṭ-ı reyḥān kim ṭolanmışdur gülistānı dürüst
2.

Ol ḥamāʾil kim ḳoçupdur cism-i cānānı dürüst

3.

Ol kemer kˈitmiş iḥāṭa ey göñül anı dürüst

4.

Hāledür kim devr idüpdür māh-ı tābānı dürüst
II

1.

Ḥalḳa-i ẕikr ortasında bir güneş yüzli siper

2.

Şevḳ ile çarḫa girüp germiyyet ile raḳṣ ider

3.

Dir hemīn ol ḥalḳa-i ẕikri gören ṣāḥib-naẓar

4.

Hāledür kim devr idüpdür māh-ı tābānı dürüst
III

1.

Āyine olmaġ içün sen māha gökden ay ine

2.

Āyine ṭutduġuñı görse cemālüñ ayına

3.

ʿAks-i rūy-ı meh-veşüñle dostum ol āyīne

4.

Hāledür kim devr idüpdür māh-ı tābānı dürüst
IV

1.

Seyr iderdüm bāġda bülbül gibi ben bī-nevā

2.

Bir müdevver ḥavża girmiş bir nigār-ı cān-fezā

3.

Ol nigār-ı cān-fezā-ile bu ḥavż-ı dil-güşā

4.

Hāledür kim devr idüpdür māh-ı tābānı dürüst

84/Mrb. 3 D.
I/1 reḥān: reyḥānı M; I/3 dil-keş: dil-güşā D; I/4 hāledür: hādür -M, devr: dururM; V/1 nice: niçe
D; VI/3 şeh-süvār: şehryār D; VII/1 cān: ḫāṣ D, melek-manẓar: manẓar-melek M; VII/3 çenberi:
ol çenberi M.
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84. Ẕātī

I
Yüzü reyhan yazısına benzeyen sevgili gül bahçesini baştan başa dolanmıştır. O
muska sevgilinin bedenini kucaklamıştır. Ey gönül, o kemer ki onu baştan başa
sarmıştır. Ay ağılıdır ki parlak ayı baştan başa dolaşır.

II
Zikir halkasının ortasında bir güneş yüzlü siper şevk ile dönen halkaya girip
harâretle dans eder. Tıpkı o zikir halkasını gören ileri görüşlü gibi, der. Ay
ağılıdır ki parlak ayı baştan başa dolaşır.

III
Yüzüne ayna tuttuğunu görse, ay gibi güzel olan sevgiliye ayna olmak için
gökten ay iner. Sevgilim, ay gibi yüzünün aksiyle ayna ol. Ay ağılıdır ki parlak
ayı baştan başa dolaşır.

IV
Zavallı ben bağda bülbül gibi dolaşırdım. Ruha ferahlık veren bir güzel yuvarlak
bir havuza girmiş. Bu gönül çekici havuz o ruha ferahlık veren sevgiliyle
(birliktedir). Ay ağılıdır ki parlak ayı baştan başa dolaşır.
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V
1.

Cemʿ olup bir merġzār içre nice yoldaşlar

2.

Ḥalḳa olup bir yire şevḳ-ile ʿıyşa başlar

3.

Sāġar-ı sīmīn ile ol ḥalḳa-i evbāşlar

4.

Hāledür kim devr idüpdür māh-ı tābānı dürüst
VI

1.

Ḳubbe-i eflāke ṭaʿn eyler o ḳaṣr-ı zer-nigār

2.

Ortasında māh-ı enver gibi ṭūb āyīne var

3.

Çevresinde çenber-i ḳandīl anuñ ey şeh-süvār

4.

Hāledür kim devr idüpdür māh-ı tābānı dürüst
VII

1.

Daʿvet-i cān itmegiyçün ol melek-manẓar perī

2.

Dāʾire çekmiş ki reşk eyler bu çarḫuñ çenberi

3.

Çenberi kim Ẕātiˈyā devr itmiş ol meh manẓarı

4.

Hāledür kim devr idüpdür māh-ı tābānı dürüst
85. Ẕātī
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

1.

Çaldum niçe yıl derd ile ṭabl-ı ġam u miḥnet
Al sen de vefā sāzın ele kār-be-nevbet

[19a] Bī-hūş oluban düşmişin uġrayıcaġ ol yār
Gören beni dimiş ki buña uġramış āfet
3.

Def sīne vü ney nāle ṭolu iki ḳabaġum
Ben mest-i mey-i ʿışḳa çıḳupdur yine ṣoḥbet

4.

Bir dürr-i girān-māye firāḳına mı düşdüñ
Gözüñ yaşı ṭurmaz nedür ey baḥr bu ḥālet

5.

Zülfüñle lebüñ Ẕātīˈyi dīvāne idelden
Zencīre çeküp gözyaşı virdi aña şerbet

85/G. 83 D.
1a gün: yıl D; 2a düşmişin: düşmiş M; 5a zülfüñle: zülfüñ D; 5b zencīre: zencīr M.
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V
Birçok yoldaş bir çimenlik içinde toplanır. O ayak takımı halkası, gümüş
kadeh ile bir yere halka olup şevkle içmeye başlar. Ay ağılıdır ki parlak ayı
baştan başa dolaşır.

VI
O altın resimli köşk semaların kubbesini küçümser. Ortasında parlak aya
benzeyen top ayna var. Ey şehsüvar, onun çevresinde de kandil çemberi var.
Ay ağılıdır ki parlak ayı baştan başa dolaşır.

VII
O melek yüzlü peri gibi olan sevgili ruha davet etmek için daire çekmiş ki bu
feleğin çemberi kıskanır. Ey Zâtî, çember ki ay yüzlü sevgilinin etrafında
dönmüştür. Ay ağılıdır ki parlak ayı baştan başa dolaşır.

85. Ẕātī

1. Bunca yıl gam ve eziyet davulunu dert ile çaldım. Al sen de vefa sazını eline
nevbet kârını icra eyle.
2. O sevgiliye uğrayarak kendinden geçmiş bir duruma düşmüşsün. Beni
görenler demiş ki buna afet uğramış.
3. İki kadehim olan def gönül ve ney inleme ile doludur. Sohbet yine, ben aşk
şarabının sarhoşuna dayanacaktır.
4. Ey deniz! Değerli bir inci ayrılığına mı düştün; gözyaşın (da) durmaz, bu hâl
nedir?
5. Saçınla dudağın Zâtî’yi divâne ettiğinden beri gözyaşı, zincire dizip ona
şerbet verdi.
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86. Ẕātī
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

1.

Vardum ki idem ḳıṣṣamı cānāna rivāyet
Didi yine hengāme mi itdüñ ne ḥikāyet

2.

İrdi felege ṭayy-i mekān eyleyüp ānī
Feryāduma baş egdi ḳamu ehl-i velāyet

3.

Öldüreyin uş ben seni didi itine yār
Ġāyet de güzel söz bize itdi ise kināyet

4.

Öldürmez idi bendeñi cellād-ı ġam ey dost
Ger müftī-i ḫaṭ ḳatlüme göstermese āyet

5.

Kim severse beni öldürürin anı dimişsin
Ẕātī anı işitdi seni sevdi be-ġāyet

87. Revānī
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

1.

Bir dem ṣanemā ḳāmet-i servüñle ḳıyām it
Tā kim bize ẓāhir ola aḥvāl-i ḳıyāmet

2.

Mescidde müʾeẕẕin ki göre ḳāmetüñi rāst
Ḳad ḳāmet oḳıyup ide tekbīr-i iḳāmet

3.

Miḥrāba geçüp fitne gözüñ siḥr ile dāʾim
Eyler ol iki ṭurra-i cādūya imāmet

86/G. 84 D.
2b velāyet: vilāyet D; 4a dost: şāh D; 5a severse: sevse D.
87/G. 31 D.
Divanda yer alan 4 ve 5. beyitler eksiktir.
2b tekbīr-i: tekbīr ü M.
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86. Ẕātī

1. Sevgiliye hikâyemi anlatayım diye gittim. Dedi, yine kavga mı ettin ne
hikâyedir?
2. Mesafeyi, zamanı atlarcasına geçip göğe ulaştım. Bütün veli kimseler
feryadıma hak verdi.
3. Sevgili, şimdi ben seni öldüreyim, dedi. Kinâyelerse bize gayet de güzel söz
etti.
4. Ey sevgili, eğer şeyhislâm katlime âyet göstermeseydi, kulunu gam celladı
öldürmezdi.
5. Beni kim severse onu öldürürüm demişsin. Zâtî onu işitince seni daha fazla
sevdi.

87. Revānī

1. Ey puta benzeyen sevgili! Bir vakit selviye benzer boyunla ayağa kalk. Ta ki
bize kıyamet hâlleri görünene kadar.
2. Mescidde müezzin boyunu görsün ki boyun için kad kâmet okuyup ikamet
tekbiri getirsin.
3. Daima fitne gözün sihirle mihraba geçip o iki tutam cadı saçına imamlık
yapar.
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4.

Noḳṭa dehenüñ kim ser-i mū gibidür ey dost
Nuṭḳıyla yir yir ḳīli zihī keşf-i kerāmet

5.

Zülfüñ ʿacebā şeh midür iḳlīm-i cemāle
Kim ḥüsn ilini şöhret ile ṭutdı tamāmet

[19b] Gel ḳana girüp cevr ile öldürme beni kim
Hīç fāʾide itmez kişiye ṣoñra nedāmet
7.

Sen dilbere dil virdi Revānī dile düşdi
ʿĀşıḳdur olursa nola rüsvā vü melāmet

88. ʿAyānī
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

1.

ʿArż eyledi ol serv-i revān nāz ile ḳāmet
ʿĀşıḳlarınuñ başına ḳopardı ḳıyāmet

2.

İdem ḳad-i bālāsı belāsıyla ölürsem
Ḳabrüm serine serv diküñ diyü vaṣiyyet

3.

Ger ṭolsa izüñ ḳumı ile şīşe-i çeşmüm
Ḳayırmazam ey nūr-ı baṣar ḳanı o sāʿat

4.

Bulmasa ṣafā Kaʿbe-i kūyuñda ḫalīlüm
Ḳılmazdı ṭavāf itmege dil saʿy ile niyyet

5.

Meclisde müdāmī bizi ol sāḳī ayaḳlar
El üzre ṭutup eyler iken biz aña ḥürmet

6.

Ḳaddümi kemān eyleyeli dest-i cefāsı
Çarḫuñ ṭoḳunur āhum oḳı çarḫuña ḳat ḳat

7.

Gūş urmaz eyā ṣūfì ʿAyānīˈye ḳılursañ
Maḥbūb u meyüñ terkini ur diyü naṣīḥat

88/G. 1041 PB.
Mecmuadaki 2 ve 6. beyitler Pervâne Bey Mecmuası’nda yer almamaktadır.
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4. Ey sevgili, senin nokta ağzın ki kıl ucu gibidir. Nutkuyla yer yer sözünü,
kerametini keşfetmek ne hoş.
5. Güzellik ülkesini şöhretiyle kuşatan saçın acaba güzellik iklimine sultan
mıdır?
6. Gel, işkence ile beni öldürme ki sonradan pişmanlık kişiye hiç fayda etmez.
7. Revânî senin gibi bir sevgiliye gönül verdi diye dillere düştü. Âşıkdır o, rezil
rüsvâ olsa ne olur?

88. ʿAyānī

1. O uzun boylu sevgili naz ile boyunu gösterdi. Âşıklarının başında kıyamet
kopardı.
2. Uzun boylu sevgilinin belasıyla ölürsem kabrimin başına selvi dikin diye
vasiyyet edeyim.
3. Ey göz nuru! Eğer gözyaşımın şişesi senin yolundaki kumun ile dolsa nerede
diye o saat, önem vermem.
4. Sevgilim, gönül senin Kabe’ye benzeyen mahallende safa bulmasaydı, niyet
ile say yapıp tavaf etmezdi.
5. Biz el üstünde tutup ona hürmet ederken, sâkî mecliste devamlı şarhoşa
kadehler sunar.
6. Senin feleğinin eziyet eli boyumu keman gibi bükdüğünden beri, ahımın okı
senin kat kat (yukarıdaki) feleğine ulaşır.
7. Ey sûfî! Ayâni’ye sevgili ve içkiyi terk etmesi gerektiğini nasihat edersen,
seni dinlemez.
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89. Ḥayretī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün

1.

Şerār-ı nār-ı ʿışḳuñdur başumda efser-i devlet
Ġubār-ı ḫāk-i pāyuñdur gözümde sürme-i ʿizzet

2.

Maḥabbet bezminüñ ẕevḳ u ṣafāsın alımazdum ger
Baña esrār-ı ʿışḳuñ virmese fiˈl-cümle keyfiyyet

3.

Maḥabbet āteşinde gel ḳo yansun cānı ʿuşşāḳuñ
Mübārek olsun ey zāhid saña var gülşen-i cennet

4.

Ṭabībā yazmamış gördüm şifā ḳānūn-ı Ḥikmetde
Göñül bīmārına yine şarāb-ı ʿışḳ imiş şerbet

5.

Bugün bu mülk-i vaḥdetde ferīd-i ʿālem olurduñ
Eger ey Ḥayretī saña Ferīdī eylese himmet
90. Fevrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

[20a] Kendi miḳdārından ey dil herkesi aʿla gözet
Ẕerreyi mihr-i münevver ḳaṭreyi deryā gözet
2.

ʿĀḳil iseñ kimseye itme ḥaḳāretle naẓar
Ṣırçayı gevher bil ey dil serçeyi ʿanḳā gözet

3.

Merd iseñ merdāne baḳ mūrı Süleymān añlayup
ʿĀrif iseñ her gedā-yı bī-kesi Dārā gözet

4.

Meskenüñ saʿy eyle kūy-ı meskenet ḳıl ey göñül
Mertebeñ eflākden biñ mertebe bālā gözet

5.

ʿIşḳ içinde genc-i lāyefnā dilerseñ Fevrīˈyā
Her neye olsa ḳanāʿat eyle istiġnā gözet

89/G. 26 D.
2b ʿışḳuñ -M; 3b ol: var D; 4b ancaḳ: yine D, şarāb -M.
90/S.91-92 DŞ.
1a aʿla: aġla M; 4a kūy-ı: kuy u DŞ.
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89. Ḥayretī

1. Aşk ateşinin kıvılcımı başımda saadet tacıdır. Senin ayak toprağının tozu
gözümde yücelik sürmesidir.
2. Sonunda bana aşkının sırrını vermeseydi eğer sevgi meclisinin zevk ve
sefasını alamazdım.
3. Ey sofu! Varsın sana cennet bahçesi mübarek olsun. Gel bırak, senin
âşıklarının canı sevgi ateşinde yansın.
4. Ey hekim! Gördüm ki Hikmet kanununda şifa kelimesi yok. Gönül hastasına
şerbet yine sadece aşkmış.
5. Ey Hayretî! Eğer Feridî sana yardım ederse bugün bu birlik mülkünde
alemin yegânesi olurdun.

90. Fevrī

1. Ey gönül, herkesi kendinden daha yüce gör. Bir zerreyi parlak güneş gibi
damlayı da deniz gibi gözet.
2. Akıllıysan kimseye küçümseyerek bakma. Ey gönül, cam parçasını değerli
taş olarak gör, serçeyi de ankaymış gibi gözet.
3. Eğer mertsen her karıncayı Süleyman bilip, mertçe bak. Arif isen her
kimsesiz dilenciyi Dârâ gibi gör.
4. Ey gönül, senin oturduğun yeri fakir mahalle olarak kabul et, say yap.
Rütbeni semalardan bin derece daha yücelt.
5. Ey Fevrî, aşk içinde tükenmez hazine dilersen ne görürsen kanaat et,
tokgözlü ol.
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91. Aḥmed Paşa
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

İtmesün ḫurşīd-i raḫşān rūy-ı cānan ile baḥs̠
Bendeye lāyıḳ degüldür kˈide sulṭān ile baḥs̠

2.

Bir deñizdür ḥüsni yārüñ ḳaṭresidür āfitāb
Ḳaṭrenüñ ne ḳadri var kim ide ʿummān ile baḥs̠

3.

Ḳanḳı gül-ḫaddür yüzüñle daʿvī-i ḥüsn eyleyen
Nice kevkebdür iden ḫurşīd-i tābān ile baḥs̠

4.

Siḥr taʿlīm eylemekde ġamze-i cādū-yı dost
Çāh-ı Bābilˈdür ider Hārūt-i fettān ile baḥs̠

5.

Şol Sikender isteyüp bulmaduġı āb-ı ḥayāt
Ḫāṣṣiyetde idimez bu laʿl-i ḫandān ile baḥs̠

6.

Tīr-i ġamzeñle yatur meydān-ı miḥnetde zebūn
Şol dil-āverler ki ider tīġ-i bürrān-ile baḥs̠

7.

Ṭıfl-i dil çün mekteb-i ʿışḳuñdan almışdur sebaḳ
Eylesün ḥikmet maḳālātında Loḳmān ile baḥs̠

8.

Kimse Aḥmed gibi naḳş itmez kitābın ḥüsnüñüñ
Ne ḳadar naḳḳāş olursa idimez Mānī ile baḥs̠

9.

Şāh ayaġı tozına hem-ser dirilmiş laʿl-i yār
Gūyiyā ʿĪsā’dur itmiş āb-ı ḥayvān ile baḥs̠

91/G.23 D.
2a denizdür: denizden M; 3a gül-ḫaddür: gül-ruḫdur D; 4b Bābilˈdür: Bābilˈde M; 5a Sikender:
Skender D; 6a miḥnetde: ʿışḳuñda D; 6b bürrān: Nerimān D; 7a ʿışḳuñdan: ʿışḳdan M; 8a kimse:
kimesne M; 8b Mānī:
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91. Aḥmed Paşa

1. Sevgilinin yüzünü parlak güneş ile kıyaslamasın. Kulun sultan ile
iddialaşması layık değildir.
2. Sevgilinin güzelliği deniz gibidir. Güneş de bu denizden damladır. Damlanın
ne değeri var ki denizle mukayese etsin?
3. Senin yüzünle güzellik davası eyleyen hangi gül yüzlüdür? Nice yıldız var ki
kendisini güneşle mukayese eder.
4. Sevgilinin cadı gibi olan gamzesi (yan bakışı) sihir öğretmekte. Fitne Hârût
ile Çâh-ı Bâbil kuyusundan bahseder.
5. Şu İskender’in isteyip de bulamadığı hayat veren su, özellikleri itibarıyla bu
gülen kırmızı dudak ile iddialaşamaz.
6. Şu yiğitlerdir ki keskin kılıç ile savaşırlar; sen ise gamze okunla eziyet
meydanında güçsüzü yatırırsın.
7. Gönül çocuğu aşk mektebinden ders almıştır. Hikmet sözünden Lokman ile
konuşsun.
8. Kimse Ahmed gibi senin güzelliğinin kitabını resmedemez, süsleyemez. Ne
kadar nakkaş olursa da Mânî ile iddialaşamaz.
9. Sevgilinin dudağı padişahın ayağının tozuyla arkadaş geçinirmiş. Sanki
hayat veren su ile iddialaşan İsâ’dır.
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92. Meʾālī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
[20b] Ḫūblıḳda ḳanḳı dilber ide cānān ile baḥs̠
Pādişālıḳda iden kimdür Süleymān ile baḥs̠
2.

Göñlüme fenn-i belādan ṭurmaz eylersin suʾāl
Ey felek lāyıḳ mıdur pīr ide oġlan ile baḥs̠

3.

Kāfir oldı yañılup zülfi yüzinde dilberüñ
Dīn ḫuṣūṣında iderken ḫaṭṭ-ı reyḥān ile baḥs̠

4.

Ne baña olġıl muʿārıż ṣūfì ne aġyāra kim
Güç olur dānā ile bir daḫi nā-dān ile baḥs̠

5.

Çeşm-i yār ile temāşā eyle daʿvā mı benüm
Eyler ey dil ṣanki Ḳāḍī Ḫān Tatar Ḫān ile baḥs̠

6.

Sen mümeyyiz ol bize ey ṭūṭī-i şīrīn-maḳāl
Şevḳ bābından ḳılalum murġ-ı būstān ile baḥs̠

7.

Gördi ben mestüñ cidālin zāhid ile didi yār
Ḫoş temāşādur k'ide bir mest ḥayrān ile baḥs̠

8.

Ey Meʾālī ne çekişürsin raḳīb-i dīv ile
Eylemiş midür Muḥammed hīç şeyṭān ile baḥs̠

9.

Ben naẓīre didügümi Aḥmed’üñ eşʿārına
İşiden ṣanur k’ider Ḥassān Selmān ile baḥs̠

92/G. 30 D.
1b pādişālıḳ: pādişehlıḳ D; 6a mümeyyiz: temeyyüz M.
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92. Meʾālī

1. Hangi güzel güzellikte sevgli ile iddialaşabilir? Padişahlıkta Süleyman ile
bahse girmek mümkün müdür?
2. Gönlüme belâ ilmi hakkında durmadan soru sorarasın. Ey felek! Genç ile
yaşlının iddilaşması yakışık alır mı?
3. Sevgilinin yüzünde saçı, din hususunda ayva tüyleriyle iddialaşırken yanılıp
kâfir oldu.
4. Ey sûfî, ne bana karşı gel ne de başkasına. Cahil ile bilginin münakaşası zor
olur.
5. Sevgilinin gözü ile benim iddiamı seyret. Ey gönül, sanki Kadı Han ve Tatar
Han ile iddialaşmasına benzer.
6. Ey tatlı dilli bülbül! Sen bize hakem ol. Zevk konusundan bostan kuşu ile
iddialaşalım.
7. Sevgili, ben sarhoşun kaba sofu ile savaşını gördi. “Hoş seyirdir ki bir sarhoş
ile kendinden geçmiş âşığın iddialaşması.” dedi.
8. Ey Meâlî, dev gibi olan rakip ile niye çekişirsin. Muhammed şeytanla hiç
konuşmuş mudur?
9. Benşm Ahmed Paşa’nın şiirlerine nazire söylediğimi işitenler Hassân
Selmân ile bahse girmiş sanır.
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93. Caʿfer
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ḫūblıḳda māh iderken şems-i tābān ile baḥs̠
Cānı yoḫdur kim ide ḥüsn içre cānān ile baḥs̠

2.

ʿAḳla eydüñ ḳılmasun göñlüme hergiz iʿtirāż
Pīr-i dānā itmek olmaz ṭıfl-ı nā-dān ile baḥs̠

3.

Kim ola kim ʿışḳdan ura benüm yanumda dem
Müşkil işdür eylemek ḥikmetde Loḳmān ile baḥs̠

4.

ʿĀşıḳa her sözde laʿlüñ cān baġışlar kimse hīç
İdemez iḥyāda ol laʿl-i suḫan-dān ile baḥs̠

5.

Yol keserse ʿışḳ serhengine ʿaḳl olmaz ʿaceb
Vaḳt olur kim mūrçe eyler Süleymān ile baḥs̠

[21a] Şāḫ-ı gül Ṭūbā boyuñla itmesün daʿvā-yı ḥüsn
Ḥaddini bilsün nigārā ḳılsun aḳrānıyla baḥs̠
7.

Şerm oluban ḫacletinden Caʿferˈā baş itdi pīç
Çün benefşe ḳıldı bu zülf-i perīşān ile baḥs̠

94. Şemʿī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

İtmesün meh-pāreler gün gibi cānān ile baḥs̠
Kevkebe lāyıḳ degül ḫurşīd-i raḫşān ile baḥs̠

2.

Āfitābum gün gibi rūşen delīlüñ var iken
Ḥüsn içinde kim idersin māh-ı tābān ile baḥs̠

93/G. 14 D.
6b ḳılsun: eylesün D.
94/G. 19 D.
6a ẕerreyi: ẕerre mi M; ḳaṭreyi: ḳaṭre mi M.
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93. Caʿfer

1. Güzellikte ay, parlak güneş ile iddialaşırken canı yoktur. Çünkü güzellikte
sevgili ile iddialaşır.
2. Akla söyleyin, asla gönlüme itiraz etmesin. Yaşlı bilgin ile cahil çocuk
arasında iddialaşma olmaz.
3. Kim ola ki benim bulunduğum yerde aşktan bahseder. Hikmet’te Lokman ile
bahsetmek zor iştir.
4. Her sözde dudağın âşığa can bağışlar. Yeniden can vermede (diriltmede) hiç
kimse güzel söz söyleyen dudaktan bahsedemez.
5. Aşk çavuşuna yol keserse akıl buna şaşırmaz. Öyle bir zaman gelir ki küçük
karınca ile Süleyman bahse girişir.
6. Gül dalı senin Tûbâ ağacına benzeyen boyunla güzellik davasında
bulunmasın. Ey sevgili! Haddini bilsin, akranıyla konuşsun.
7. Ey Cafer! Utancından başını eğdi. Çünkü bu dağınık saç ile menekşe bahse
girişti.

94. Şemʿī

1. Ay parçası gibi güzeller, güneş gibi sevgili ile konuşmasın. Yıldızın parlak
güneş ile iddialaşması layık değildir.
2. Güneşe benzeyen sevgilim, güneş gibi (açık) delilin varken güzellik için
parlak ay ile niye iddialaşırsın?
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3.

Ey şeker-leb Ḥaḳ bilür kim cān-ı şīrīnden leẕīẕ
Nükte-i laʿlüñden itmek ehl-i ʿirfān ile baḥs̠

4.

Derd-i ʿışḳuñ ʿilmini şol resme taḥṣīl itdi kim
ʿĀr ider dil itmege ḥikmetde Loḳmān ile baḥs̠

5.

Gül yüzüñle laʿl-i şekker-bāruñı cān bülbüli
Her dem eyler ṭūṭī-i ṭabʿ-ı ḫoş-elḥān ile baḥs̠

6

Ẕerreyi ḫurşīd-i enver ḳaṭreyi ʿummān ider
ʿIşḳdur bu itdürür mūrı Süleymān ile baḥs̠

7.

Āyet-i ḥüsnüñ gibi rūşen delīlüm var iken
Şemʿīˈyem kimdür iden yanumda bürhān ile baḥs̠
95. Şemʿī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Germ olup mihr itmesün devrinde cānān ile baḥs̠
Ẕerredür ol idemez ḫurşīd-i raḫşān ile baḥs̠

2.

Yılduzı yoḳdur felekde mihrüñ ey Yūsuf-cemāl
Ḥüsn içinde idemez sen māh-ı Kenʿān ile baḥs̠

3.

Mīve-i cennet gibi cānā ġıdā-yı rūḥdur
Būse-i laʿlüñ ider meclisde yārān ile baḥs̠

4.

Bir nefesde baḥs̠ ile biñ mürdeyi iḥyā ider
ʿİlm-i iḥyāda kim eyler laʿl-i cānān ile baḥs̠

5.

Müftī vü şeyḫ ü müderris vālih ü ḥayrān u mest
Nice itsünler lebüñ keyfiyyetin cān ile baḥs̠

[21b] Manṭıḳuˈṭ-ṭayrˈuñ rumūzın söylemiş Mecnūn ile
Murġ-ı zeyrekdür ider gūyā Süleymān ile baḥs̠
7.

Şemʿīˈyem biñ cān ile meddāḥ-ı āl-i Aḥmedˈem
Sen Ḥasen ḥüsninde itsem nola Ḥassān ile baḥs̠

95/G.20 D.
3b, yārin: yārān D; 5a ü: -M, u: -M; 5b itsünler: itmesün D; 7a meddāḥ-ı āl-i:
Aḥmedem: Aḥme’düñ D.
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,

3. Ey şeker dudaklı sevgili! Kimin tatlı candan leziz olduğunu Hak bilir. Senin
küçük dudağının bilge ile konuşmasından daha lezizdir.
4. Gönül, aşk derdinin ilmini öyle öğrendi ki Hikmet’te Lokman ile
konuşmaktan utanır.
5. Can bülbülü senin gül yüzünle şeker saçan dudağını, her vakit güzel sesli
yaradılışa sahip papağan ile konuşur.
6. Zerreyi parlak güneş, damlayı deniz eden aşk, karıncayı Süleyman ile
konuşturur.
7. Güzellik ayetin gibi açık delilim varken; ben Şemˈî’yim, yanımda delil ile
konuşan kimdir?

95. Şemʿī

1. Güneş sıcaklık yayarak sevgili ile iddialaşmasın. Parlayan güneşe benzeyen
sevgili ile konuşamaz çünkü küçüktür.
2. Ey Yusuf yüzlü, gökte güneşinin yıldızı yoktur. Güzellikte Hz. Yusuf ile sen
yarışamazsın.
3. Ey can gibi sevgili, cennet meyvesi gibi âşığa ruhun gıdası olan busen,
mecliste yârânla konuşur.
4. Bir nefes söz ile bin ölüyü diriltir. Yeniden can verme ilminde sevgilinin
dudağı ile kim konuşur?
5. Dudağının vasfını can ile nasıl konuşsunlar ki müftü, şeyh ve hoca hayran
kalmışlar.
6. Kuşların dili Mecnun ile rumuzunu söylemiş. Zeki kuştur sanki Süleyman ile
konuşur.
7. Şemˈi’yim

bin

can

ile

peygamberin

güzelliğindeyken Hassân ile yarışsam nolur?
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soyundanım.

Sen

Hasan

96. Ḥayretī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Eylesem ṭañ mı kilāb-ı kūy-ı cānān ile baḥs̠
Şimdi mi itdügi var yārān yārān ile baḥs̠

2.

Ehl-i ʿirfān ile düşdükçe ne var baḥs̠ eylesem
Vaḳt olur mūr-ı żaʿīf eyler Süleymān ile baḥs̠

3.

Başuña alduñ belā ġavġāya uġraduñ hemān
ʿĀrif iseñ eyleme billāh nā-dān ile baḥs̠

4.

Ehl-i ʿışḳa fāriġ ol ulaşma gel ey müddeʿī
İdemez zāġ u zaġan murġ-ı ḫoş-elḥān ile baḥs̠

5.

Yola biz de kāyilüz kim incinürdi ey faḳīh
Eyleseñ fiˈl-cümle ger yolıyla erkān ile baḥs̠

6.

İtleriyle ey göñül ḥaddüñ degüldür ḳo cedel
İtme bir dīvānesin erbāb-ı dīvān ile baḥs̠

7.

Ehl-i ʿirfān ile yoḳdur baḥs̠ ümüz ey Ḥayretī
Ḳaṭreyüz biz itmezüz deryā-yı ʿummān ile baḥs̠

97. Revānī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Germ olup bu murġ-ı dil ḳılduḳça cānān ile baḥs̠
Gūyiyā hüdhüd durur kˈeyler Süleymān ile baḥs̠

2.

Leblerüñçün ehl-i dillerle nola ḳılsam cedel
Şimdi mi oldı şarāb üstinde yārān ile baḥs̠

96/G. 30 D.
2a ne var: nola D, eylesem: eyleseñ M.
97/G. 33 D.
1b kˈeyler: eyler M; 3b gül: gün M.
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96. Ḥayretī

1. Sevgilinin mahallesindeki köpeklerle konuşsam şaşılır mı? Sevgili ile şimdi
mi konuştum?
2. Zamanında Süleyman ile zayıf karınca konuşmuş, ben bilge kişilerle birlikte
konuşmuşum ne olmuş?
3. Kavgaya karışmakla başına bela aldın. Allah’a yemin olsun ki arif isen
cahille münakaşa etme.
4. Ey davacı! Gel, aşk ehlinden uzak dur. Karga ve kuzgun, bülbül ile
iddialaşamaz.
5. Ey fakih! Eğer erkan yoluyla bahsetsen kim incinirdi? Bizde bu yola
inanmışız.
6. Ey gönül! Köpekleriyle münakaşa senin haddin değildir, bırak. Bir divâne
divân erbâbı ile konuşmasın.
7. Ey Hayretî! Bilge kişilerle bahsimiz yoktur. Biz bir damlayız, ummân denizi
ile iddialaşmayız.

97. Revānī

1. Bu gönül kuşu sevgili ile konuştukça hararetlenir. Sanki hüdhüd olur da
Süleymen ile haberleşir.
2. Dudakların için gönül ehliyle tartışsam ne olur? Şimdi mi şarap hakkında
yârân ile konuşuldu?
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3.

Nüsḫa-i rūşen durur ḥüsnüñ kitābından güneş
Ḳanḳı gül yüzlü ḳılur sen māh-ı tābān ile baḥs̠

4.

Ey ṭabīb-i cān niçün bīmārdur dāʾim gözüñ
Çün lebüñ eyler şifā bābında Loḳmān ile baḥs̠

5.

Gözlerine nükte-i laʿlīn Revānī añma hīç
Bir kişi müşkildür itmek iki fettān ile baḥs̠

98. [ʿAmrī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
[22a] Az u çoḳ bir būse virse itme cānān ile baḥs̠
Kim gedāya lāʾiḳ olmaz ehl-i iḥsān ile baḥs̠
2.

Zāhidā nā-ehle söz açma rumūz-ı ʿışḳdan
Sırr-ı ʿışḳa ʿārif iseñ ḳılma nā-dān ile baḥs̠

3.

Dīnüm īmānum disem ben saña menʿ eyler raḳīb
Dīn içün lā-büd ider kāfir müselmān ile baḥs̠

4.

Baḥs̠ ile biñ mürdeyi iḥyā ider bir ḫandede
İdemez ʿĪsā daḫi ol laʿl-i ḫandān ile baḥs̠

5.

ʿĀmriˈyā taṣvīr-i ḥüsn itmekde mānendüñ mi var
Sen de bir üstādsın ḳılsañ ne var Māniyle baḥs̠

98/G. 8 D.
Divanda yer alan 4 ve 5. beyitler eksiktir.
1a ḳılma: itme D; 2a zāhidā: zāhid M; 2b ʿışḳa: Ḥaḳḳa D, 5b ne var: nola D.
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3. Güneş güzelliğinin kitabında açık nüsha gibi durur. Hangi gül yüzlü senin
gibi parlak ayla konuşur?
4. Ey can hekimi, gözün niçin daima hastadır? Çünkü dudakların şifa açısından
Lokmân ile bahseder.
5. Ey Revânî, gözleriyle nokta gibi olan dudağını hiç anma. (Çünkü) bir kişinin
iki fitneciyle uğraşması zordur.

98. ʿAmrī

1. Az ve çok bir bûse verse de sevgili ile konuşma. Çünkü dilencinin
bağışlayıcılarla konuşması uygun değildir.
2. Ey sofu, beceriksize aşk işaretlerinden bahsetme. Aşk sırrına sahip isen cahil
ile konuşma.
3. Ben sana dinim imanım desem rakip yasaklar. Kâfir din için müslüman ile
konuşması gerekir.
4. Bir gülüşünde söz ile bin ölüyü diriltir. İsa bile o gülen dudak gibi ölüyü
diriltemez.
5. Ey Amrî, güzelliği tasvir etmekte senin benzerin var mı? Sen de bir hocasın,
Mânî ile konuşsan ne olur?
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99. Behiştī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

ʿĀr iderken laʿl-i cānān ḳılmaġa cān ile baḥs̠
Dil [diler] dīvānelikden laʿl-i cānān ile baḥs̠

2.

ʿİlm-i iḥyāda Mesīḥāˈdan dem urur leblerüñ
ʿİlm-i ḥikmetde niçün ḳılmaya Loḳmān ile baḥs̠

3.

Olmasun Mecnūn baña dīvānelikden söz aña
Kim ben itmeñ yoḳdur anuñ gibi nā-dān ile baḥs̠

4.

Döne döne āsitānuñ rifʿatin añlatmaġa
Çıḳarup āhum ḳılur gerdūn-ı gerdān ile baḥs̠

5.

Şāʿir olmadan Behiştī ʿālem-i ervāḥda
Niçe yıllar eylemişdür rūḥ-ı Selmān ile baḥs̠
100. Behiştī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Şekkere ṭatsuzdur itmek laʿl-i cānān ile baḥs̠
Leẕẕet olmaz olmasa ems̠ āl ü aḳrān ile baḥs̠

2.

Ḫaṭṭuña yañlış söz atmaġa ne cānı var ḥasūd
İtmege ḳādir midür bir kimse Ḳurˈān ile baḥs̠

3.

Ġamze-kārum ġamze-i ḫūn-rīz ile kim söyleşür
Ḳanḳı cānsuzdur kim eyler tīġ-i bürrān ile baḥs̠

4.

Nola diñlerse efendüm ben gedāsınuñ sözin
Gāh olur kim mūrçe eyler Süleymān ile baḥs̠

99/-D.

100/- D.
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99. Behiştī

1. Sevgilinin dudağı utanırken âşık ile konuşur. Gönül divânelikten sevgilinin
dudağı ile konuşmak ister.
2. Diriltme ilminde dudakların Mesih’ten söz eder. Hikmet ilminde niçin
Lokmandan bahsetmez?
3. Mecnûn bana divânelikten söz açmasın. Çünkü ben onun gibi cahil ile
konuşmam.
4. Dergâhının yüceliğini tekrar tekrar anlatmak için ahım dönen dünya ile
konuşur.
5. Birçok yıl, Behiştî şair olmadan önce ruhlar âleminde Selmân’ın ruhu ile
konuşmuştur.

100. Behiştī

1. Sevgilinin dudağından bahsetmek gibi değildir, şeker tatsızdır. Akranıyla
konuşmasa lezzet olmaz.
2. Kıskancın senin yüzüne yanlış söz atmaya ne hakkı var? Bir kimsenin
Kur’ân’a söz etmeğe gücü yeter mi?
3. Gamzelim (yan bakışlım), kan döken gamzesi (yan bakışı) ile kim söyleşir?
Hangi can yakan kişi keskin kılıç ile iddialaşabilir?
4. Efendim ben kulunun sözünü dinlerse ne olur? Bazen olur ki Süleyman
karınca ile konuşur.
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[22b] Gūyiyā girmiş Behiştī sīnesine tīġ-i yār
Bir ḥakīm-i nükte-dāndur kim ider cān ile baḥs̠

101. [İsḥāḳ]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

ʿIşḳ fennin idelüm Ferhād u Mecnūn ile baḥs̠
Gerçi itmek ʿārdur kişiye mādūn ile baḥs̠

2.

Perde-i ʿuşşāḳda gel eyle taʿyīn-i maḳām
Muṭribā nice olur seyr eyle ḳānūn ile baḥs̠

3.

Çün ṭarīḳ-i menʿ yoḫ eflāke itme iʿtirāż
Eyleme beyhūde yire çarḫ-ı gerdūn ile baḥs̠

4.

Uşda meydān cānum ögdül ḳaçma ey şīrīn-dehen
Zülf-i şebdīzüñ idermiş eşk-i gülgūn ile baḥs̠

5.

Böyle bilmezdüm çınārı rāstī kec-ṭabʿ imiş
Ḳasḍ idermiş itmege ol ḳadd-i mevzūn ile baḥs̠

6.

Sırr-ı ʿışḳı açma söyletme ne fehm eyler ḫıred
ʿĀḳil olan eylemez İsḥāḳ Mecnūn ile baḥs̠

101/G. 18 D.
1a Ferhād: feryād M; 1b mādūn:

, 3a eflāke: eflāk mi M; 5a kec: kej M.
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5. Sanki Behiştî’nin göğsüne sevgilinin kılıcı saplanmış. Nükteden anlayan bir
kişi âşık ile konuşur.

101. İsḥāḳ

1. Aşk ilmini Ferhâd ve Mecnûn ile konuşalım. Gerçi emir itibarıyla aşağıda
olan kişilerle konuşmak utanç vericidir.
2. Ey çalgıcı! Gel, âşıkların iffetinde makam edin. Kanun ile konuşmak nasıl
olurmuş, seyret.
3. Engellemenin yolu yok, feleğe itiraz etme. Boş yere felek ile tartışma.
4. Ey tatlı sözlü sevgili, işte meydan, canım da ödül(dür), kaçma. Gece renkli
saçın gül renkli gözyaşıyla yarışırmış.
5. Gerçi çınarı böyle bilmezdim, meğer asiymiş. O düzgün boylu sevgili ile
konuşanı öldürürmüş.
6. Aşk sırrını açma, söyletme çünkü akıl anlamaz. Ey İshâk, aklı başında olan
Mecnûn ile iddialaşmaz.
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102. Mihrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

ʿIşḳ bābından benümle eyledi ol yār baḥs̠
Cān ile virdüm cevābın itmedi tekrār baḥs̠

2.

Müşkilüm ḥall olmaz idi gūşe-i ders-ḫānede
İtmesem ḥüsnüñ kitābından şehā her bār baḥs̠

3.

Ey müderris çünki sen taḥṣīl-i cānān itmedüñ
Ḳīl ü ḳal içre ḳalupsun eyleme nā-çār baḥs̠

4.

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñe laʿlüñden suʾāl itmiş raḳīb
Eylemek cāʾiz midür Ḳuˈrān'dan küffār baḥs̠

5.

ʿİlm-i ʿışḳı Mihrīˈyā bir şöyle taḥṣīl eyledük
Şimdi her ʿāşıḳ bizümle itmege ḳorḳar baḥs̠

103. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Merḥabādan el çeken cānān elinden el-ġıyās̠
Fitneye el üzreden fettān elinden el-ġıyas̠

2.

Küfr-i zülf-i yāre el uzatdı düşmen dil didi
Ḳaṣd ider īmānuma şeyṭān elinden el-ġıyās̠

[23a] Dest-būs itsem disem ġonce gibi yumruḳ durur
Nola dirsem ol gül-i ḫandān elinden el-ġıyās̠

102/G. 10 D.
3a sen: -M; 4a ḥüsnüñe: ḥüsnüñi D, laʿlüñden: zülfüñden D; 5a ʿışḳı: ʿışḳ D, Mihrī'yā: bizi D,
bizi: Mihrī'yā D, bir: bizi D, şöyle: söyle M, eyledük: eyledi M.
103/G. 90 D.
1b üzreden: uzadan D; 2b īmānuma: īmāna M; 3a durur: urur D; 3b dirsem: disem D; 6a tīz-i tīġ
el urur: tīġ-i tīze urur el D; 7a ḳan durur: ḳandur M; 7b ḳurbān iden fettān: ʿāşıḳ ider ḳurbān D; 6
ve 7. beyitler takdim-tehirli D; 7 ve 8. beyitler takdim-tehirli D; 8 ve 6. beyitler takdim-tehirli D;
9a baña: -M.
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102. Mihrī

1. Aşk konusunda o sevgili benimle konuştu. Cevabını can ile verdim, tekrar
bahsetmedi.
2. Ey sevgili! Problemim, her konuyu sınıf köşesinde güzelliğinin kitabından
konuşmasam, hallolmazdı.
3. Ey müderris, çünkü sen sevgili hakkında gerekli bilgiye sahip olmadın. Boş
yere konuşursun, zavallı ile konuşma.
4. Rakip güzellik sayfana dudağını sormuş. Kafirlerin Kurʿan’dan konuşması
uygun mudur?
5. Ey Mihrî! Aşk ilmini öyle öğrendik ki şimdi her âşık bizimle konuşmaya
korkar.

103. Ẕātī

1. Merhabadan vazgeçen sevgili elinden yardım. Fitneye el uzatan fitneci
elinden kurtarın.
2. Sevgilinin saçının karalığına düşman el uzattı. Gönül; imâna kasteder, şeytan
elinden kurtarın, dedi.
3. El öpsem desem, eli gonca gibi yumruk olur. O gül yüzlü sevgili elinden
kurtarın desem ne olur?
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4.

Mihr-veş bir ẓālimüñ şimdi eli altındayuz
Her ne kim gelse ider el-ān elinden el-ġıyās̠

5.

El oyunıyla ayaḳ seyrin ider aʿdā ile
Dostlar ol āfet-i devrān elinden el-ġıyās̠

6.

Destüñi öpsem didükçe tīz-i tīġ el urur
El-ġıyās̠ ol server-i ḫūbān elinden el-ġıyās̠

7.

Görinen ḥınnā degül destinde anuñ ḳan durur
Günde biñ ḳurbān iden fettān elinden el-ġıyās̠

8.

Ṭolu içer el ucıyla merḥabāya virmez el
Sāḳiyā ol gözleri mestān elinden el-ġıyās̠

9.

Aya beñzer ayasın bir gün baña öpdürmedi
Ẕātīˈyā hey ol meh-i tābān elinden el-ġıyās̠

104. [Ḫayālī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Öpmege el urmadı cānān elinden el-ġıyās̠
Ẓulm elin uzatdı ol fettān elinden el-ġıyās̠

2.

Sāye-veş ḳaldum ayaḳda raḥm idüp almaz elüm
Ol ḳıyāmet serv-ḳad cānān elinden el-ġıyās̠

3.

Ẓulm eliyle yıḳdı dil mülküñi vīrān eyledi
El-ġıyās̠ ol ẓulmi çoḳ sulṭān elinden el-ġıyās̠

4.

Ḫāme ile el bir idüp rāzumı fāş eyledi
İki yüzlü defter ü divān elinden el-ġıyās̠

5.

Aġlamaḳdan dīde elden çıḳdı el virmez baña
Ey Ḫayālī ol gül-i ḫandān elinden el-ġıyās̠

104/G. 36 D.
1a urmadı: vermedi D; 3a eliyle: eyle M; 3b sulṭān: fettān D; 4b ü: -M; 5b gül-i: gül ü D.
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4. Güneş gibi bir zalimin eli altındayız şimdi. Her kim gelse hemen şimdi
yardım eder.
5. Düşmanla el oyunu ile kadehi elden ele dolaştırır. Dostlar o devir afetinin
elinden kurtarın.
6. Elini öpsem dedikçe keskin kılıcına el atar. El-aman! Güzellerin yegânesi
elinden Allah’a sığınırım.
7. Onun elinde görünen kına değildir, kandır. Günde bin (âşık) kurban eden
fitneci elinden kurtarın.
8. El ucuyla içki içer, merhabaya karşılık vermez. Ey sâkî! O gözleri sarhoş
elinden kurtarın.
9. Aya benzer avucunu bir gün olsun bana öptürmedi. Ey Zâtî! Hey o parlak
aya benzeyen sevgili elinden kurtarın.

104. Ḫayālī

1. Öpmek için elini uzatmayan sevgilinin elinden Allah’a sığınırım. Zulm elini
uzatan o fitneci elinden Allah’a sığınırım.
2. Ayakta gölge gibi kaldım da acıyıp elimi tutmaz. O selvi boylu sevgili
elinden kurtarın.
3. Zulm eliyle gönül mülkünü yıktı, harap eyledi. El-aman! O zulmü çok olan
sultan elinden Allah korusun.
4. Kalem ile birlik olup sırrımı ortaya döktü. İki yüzlü defter ve divan elinden
kurtarın.
5. Ağlamaktan gözüm yerinden çıktı da bana yardım etmez. Ey Hayâlî, o gül
yüzlü sevgili elinden kurtarın.
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105. [Resmī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Yandı cānum ġamze-i cānān elinden el-ġıyās̠
El-ġıyās̠ ol cādū-yı fettān elinden el-ġıyās̠

2.

ʿÖmrüm ol zülf ü zenaḫdān ārzūsından oldı ṣarf
Bu selāsil bend ile zindān elinden el-ġıyās̠

[23b] Çün marīż-i ʿışḳuñam gel ey ṭabībüm ḳıl ʿilāc
Bu devāsuz derd-i bī-dermān elinden el-ġıyās̠
4.

Āb-ı vaṣla irmedin oldum hevā yolında ḫāk
Veh ki yandum āteş-i hicrān elinden el-ġıyās̠

5.

Hey ne ḳanlar dökdi nā-ḥaḳ yire ḫūnī ġamzesi
Kim ola ḳurtara anuñ cān elinden el-ġıyās̠

6.

Ḥasretüñden nālişüm gūş eyleyen dir dostum
Resmīˈyā bu itdügüñ efġān elinden el-ġıyās̠

7.

Her denīnüñ muḳteżāsınca döner gerdūn-i dūn
ʿAksine devr idici devrān elinden el-ġıyās̠
106. Mihrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Bir dem ol dilber cemālinden ıraġ olmaḳ ne güç
Bir nefes cānānesüz ʿālemde ṣaġ olmaḳ ne güç

2.

Ben gedāsını ḳomazlar yüz sürem der-gāhına
Pādişāhuñ āsitānında yasaġ olmak ne güç

105/G. 1161 PB.
2a ārzūsından: ārzūsında M; 2b selāsil: müselsel PB; 3a ṭabībüm: ṭabīb M; 6 ve 7. beyitler
takdim-tehirli PB.
106/G. 11 D.
2 ve 3. beyitler takdim-tehirli D; 3a çeşmi: çeşm-i M; 3 v 4. beyitler takdim-tehirli D; 4 ve 2.
beyitler takdim-tehirli D; 5a ḥüsn-i: ḥüsni D, kitābın: kenārın D, Mihrī: Mihr M.
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105. Resmī

1. Canım yandı, sevgilinin gamzesi (yan bakışı) elinden kurtarın. El-aman! O
fitneci cadı elinden Allah’a sığınırız.
2. Ömrüm, o saç ve çene çukuru arzusuyla harcandı. Bu zincirlerle zindan
elinden kurtarın.
3. Ey hekimim aşk hastasıyım gel, ilaç ver. Bu çaresiz derd elinden kurtarın.
4. Kavuşma suyuna uluşmadan istekli yolunda toprak oldum. Ne yazık ki
yandım, ayrılık ateşinin elinden kurtarın.
5. Kanlı gamzesi (yan bakışı) haksız yere nicelerini öldürdü. Onun can elinden
kim kurtaracak?
6. Ey sevgilim, hasretinden inlemelerimi dinleyen; ey Resmî, bu ettiğin feryat
elinden kurtar, der.
7. Sefil dünya, her alçağa lazımgelmiş kadar döner. Aksi şekilde dönen devran
elinden Allah’a sığınırız.

106. Mihrī

1. Bir an sevgilinin güzelliğinden uzak olmak ne zor. Bu âlemde sevgiliyi
görmeden bir nefes almak ne güçtür.
2. Ben kulunı dergahına yüz sürmek istememe rağmen bırakmazlar. Padişahın
dergahında yasak olmak ne zor.
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3.

Çeşmi ḫışm itdükçe cāna ġamzesi ḫançer çeker
Mest elinde dostlar ḳılıç bıçaḳ olmaḳ ne güç

4.

Gülistānda ġoncenüñ yanında ḫār olmaḳ ne ḫoş
Lāle gibi bülbülüñ baġrında dāġ olmaḳ ne güç

5.

Gülşen-i ḥüsn-i kitābın ṭutdı Mihrī ḫaṭṭ-ı yār
Bülbülüñ tāze gülistānında zāġ olmaḳ ne güç

107. [ʿĀrifī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ruḫlaruñ devrinde laʿlüñden ıraġ olmaḳ ne güç
Mevsim-i gülde mey-i nāba yasaġ olmaḳ ne güç

2.

Perrehā pervāz-ı şeh-bāz ile ben dem-sāz iken
Hem-demüm şimdi cihān bāġında zāġ olmaḳ ne güç

3.

Bildi çoḳ bir şeh-süvāruñ zülf-i sevdāsında dil
Giceler uzun uzaḳ yolda yayaġ olmaḳ ne güç

4.

Var iken bir lāle-ruḫ derdi irişdi bir daḫi
Dāġ üzere sīnede bir tāze dāġ olmaḳ ne güç

5.

Ey ecel gel ʿĀrifīˈyi ġuṣṣadan āzād ḳıl
Miḥnet ü ġamla kişi ʿālemde ṣaġ olmaḳ ne güç

107/ 1245 PB.
5. beyit mecmuada 25a’da yer almaktadır.
5b ġamla: ġamde PB.
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3. Gözü öfkelendikçe, âşığa gamzesi (yan bakışı) hançer çeker. Sarhoş elinde
dostlar kılıç, bıçak olmak ne yaman bir iştir.
4. Gül bahçesinde goncanın yanında diken olmak ne güzel. Bülbülün bağrında
lale gibi yara olmak ne zor.
5. Ey Mihrî, kitabın güzellik bahçesini sevgilinin yazısı kapladı. Bülbülün yeni
açmış gül bahçesinde karga olmak ne zor.

107. ʿĀrifī

1. Yanakların devrinde dudaklarından ayrı olmak ne zor. Gül mevsiminde tatlı
şarap içmenin yasak olması ne zor.
2. Sürü hâlinde gökte uçan şahinler ile arkadaşken ben, şimdi cihan bahçesinde
kargalarla arkadaş olmak ne zor.
3. Gönül, uzun gecelerde uzak yolda yaya olmanın ne çok zor olduğunu bir
şehsüvarın kara saçında bildi.
4. Lale yanak varken bir de yara geldi. Sinede bir yara varken tekrar bir taze
yaranın gelmesi ne zor.
5. Ey ecel gel, Ârifî’yi eziyetten kurtar. Eziyet ve gamla kişinin dünyada sağ
olması zordur.
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108. [Ẕātī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Āb-ı deryā eşk-i çeşmümden benüm vāfir midür
Ṣu gibi cümle cihānı ṭutmaġa ḳādir midür

2.

Serverā bir pādişāh-ı mülk-i ʿizzetsin ki sen
Ḳadrüñ ordusında yoḳsa āsumān çādır mıdur

[24a] İl cemālüñ seyr ider cānā görinmezsin baña
Yoḫsa pür-ḫūn gözlerümüñ aḳçesin baḳır mıdur
4.

Tīġ-i cevr ile alursın cānını ʿāşıḳlaruñ
Ey ṣanem yoḫsa senüñ bendeñ olan kāfir midür

5.

Bir ġazel didüm gözüñ ḥaḳkında ey Mūsī-kelām
Dir gören siḥr eylemiş Ẕātī ʿaceb sāḥir midür

109. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

I
1.

Gözüñ aç kim açılan şehrüñ gül ü bādāmıdur

2.

Her aġaç bāġuñ semen-sīmā vü sīm-endāmıdur

3.

Her birinüñ ḫilʿati maḥbūb aḳ bayramıdur

4.

Seyr-i bāġ it kim bahār eyyāmı gül hengāmıdur

108/G. 174 D.
1 ve 2. beyitler mecmuada 30b’de yer almaktadır.
1a āb-ı deryā eşk-i çeşmümden benüm: yaşuma baḳsa benüm bārān-ı dey D; 1b ṣu gibi: ser-beser D; 2b yoḳsa:
109/Mrb. 5 D.

D; 3b aḳçesin: aḳçesi D.

III/1 ḳıldı: itdi D; III/3 mefhūmı: mefhūmu D; IV/2 çalgısuz:
gibi: nergis gibi her ṣubḥ D; IX/1 gülzār: güller D; IX/3 şerḥ: vaṣf D.
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M; VII/1 her ṣubḥ nergis

108. Ẕātī

1. Deniz suyu benim gözümün yaşından çok mudur? Su gibi baştan başa tüm
cihânı tutmaya gücü yeter mi?
2. Ey yüce, yüce mülkün padişahısın sen. Yoksa gökyüzü senin değerinin
ordusunda çadır mıdır?
3. Ey sevgili! Başkaları güzelliğini seyreder, bana görünmezsin. Yoksa kanlı
gözlerimin akçesi bakır mıdır?
4. Âşıkların canını eziyet kılıcı ile alırsın. Ey put gibi olan sevgili, yoksa senin
kulun kâfir midir?
5. Ey güzel sözlü, gözün hakkında bir gazel dedim. Gören, “Zâtî sihir yapmış
acaba büyücü müdür?” der.

109. Ẕātī

I
Gözünü aç ki şehrin gül ve bademleri çiçek açmış. Her ağaç bağın yasemin
yüzlü ve gümüş boylusudur. Sevgilinin her bir kaftanı beyaz bayramlıktır.
Bağı dolaş çünkü bahar günleri gül mevsimidir.
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II
1.

Lāleler bitdi yirüñ cūş itdi ḳanı mül gibi

2.

İḫtiyār it gül-sitānuñ gūşesin bülbül gibi

3.

Ġoncelerle ṣubḥ-dem gülzāra açıl gül gibi

4.

Seyr-i bāġ it kim bahār eyyāmı gül hengāmıdur
III

1.

Ser-be-ser bāġuñ dimāġını muʿaṭṭar ḳıldı bū

2.

Serv ayaġına ṣafā ile aḳışdı geldi ṣu

3.

Ġonce-i zanbaḳ elinde nāmenüñ mefhūmı bu

4.

Seyr-i bāġ it kim bahār eyyāmı gül hengāmıdur
IV

1.

Def ṭutup gül ġonce deblek nāy-zendür ʿandelīb

2.

Nāzük olan çalgısuz oynar bu demde ey ḥabīb

3.

ʿĀrif iseñ bu ṣafādan sen de olma bī-naṣīb

4.

Seyr-i bāġ it kim bahār eyyāmı gül hengāmıdur
V

1.

ʿAndelībüñ eyleyüp nāy-ı fiġānuñ istimāʿ

2.

Eyler evrāḳ-ı şükūfe gird-bādıyla semāʿ

3.

Ḥamdülillāh kim zemistān itdi dehr-ile vedāʿ

4.

Seyr-i bāġ it kim bahār eyyāmı gül hengāmıdur
VI

1.

Bī-nihāyet ḫār batmışken ayaġına gülüñ

2.

Gülşeni itdi müşerref ḫāṭırıyçün bülbülüñ

3.

Gül gibi rengīn olup bir niçe cāmından mülüñ

4.

Seyr-i bāġ it kim bahār eyyāmı gül hengāmıdur
VII

[24b] Mest olup her ṣubḥ nergis gibi zerrīn-cām ile
2.

Baġlayup maḥbūb ḥāletler mey-i gül-fām ile

3.

Ṣalını ṣalını birḳaç serv-i sīm-endām ile

4.

Seyr-i bāġ it kim bahār eyyāmı gül hengāmıdur
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II
Laleler yerden çıktı, kanı şarap gibi coştu. Gül bahçesinin köşesini bülbül
gibi seç. Sabah vakti, goncalarla gül gibi gül bahçesinde açıl. Bağı dolaş
çünkü bahar günleri gül mevsimidir.

III
Bağın zihnini baştan başa kokuyla donat. Su selvi ağacının ayağına sefa ile
aktı, geldi. Bu zanbak goncasının elinde mektubun mânâsıdır. Bağı dolaş
çünkü bahar günleri gül mevsimidir.
IV
Gül def, gonca dümbelek tutar, bülbül ise neyzendir. Ey sevgili, nazik olan
kişi bu vakitte çalgısız oynar. Ârif isen bu safadan sen de nasiplen. Bağı
dolaş çünkü bahar günleri gül mevsimidir.

V
Çiçek yaprakları bülbülün inleyişlerini dinleyip kasırgayla döner. Çok şükür
ki kış dünya ile veda etti. Bağı dolaş çünkü bahar günleri gül mevsimidir.

VI
Gülün ayağına sonsuzluk dikeni batmışken, bülbülün hatırı için gül bahçesini
şereflendirdi. Birçok gül renkli kadehinden bağı dolaş çünkü bahar günleri
gül mevsimidir.

VII
Her sabah altın kadeh ile nergis gibi sarhoş olup gül renkli içkiyle sevgilinin
hâllerine engel oldu. Gümüş tenli selvi boylu salına salına yürüyen sevgili ile
bağı dolaş çünkü bahar günleri gül mevsimidir.
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VIII
1.

Ġālibā şādīye bu demlerde ġam maġlūbdur

2.

Her çiçek elde ayaḳ ṭutar güzel maḥbūbdur

3.

Ayaġuñ depret ayaḳ seyri be-ġāyet ḫūbdur

4.

Seyr-i bāġ it kim bahār eyyāmı gül hengāmıdur
IX

1.

Ṣanʿatın gülzār irişdürdi kemāle şīvenüñ

2.

Başını eflāke irgürdi belābil şīvenüñ

3.

Ẕātiˈyā dillerle şerḥ olmaz cemāli gülşenüñ

4.

Seyr-i bāġ it kim bahār eyyāmı gül hengāmıdur

110. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

ʿĀşıḳān ʿīd-i viṣāle virseler cān vaḳtidür
Ey ḫalīlüm ʿīd-i aḍḥā irdi ḳurbān vaḳtidür

2.

Şādlıḳ ol virecek demler irişdi ḫūblar
El ucıyla merḥabā eylerse el-ān vaḳtidür

3.

Luṭf ḳıl ḥalvā-yı vaṣluñ eyleme bizden dirīġ
ʿĪd-i ekber irdi ḳıblem luṭf u iḥsān vaḳtidür

4.

Ḳanumı dök baġrı ḫūn olsun ḥasedden düşmenüñ
Ḳara ṭaşı ḫūn-ı ḳurbān itse mercān vaḳtidür

5.

Bāb-ı bāġ-ı ʿişreti fetḥ eyledi Rıḍvān-ı ʿīd
ʿĪd-i vaṣla fetḥ olursa bāb-ı imkān vaḳtidür

6.

Görmedi seyrinde kimse ʿīd-gāhuñ zīnetin
Seyre çıḳ ey serv-ḳad seyr eyle seyrān vaḳtidür

110/G. 401 D.
3a ḳıl: idüb D; 6b eyle: ile D.
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VIII
Herhâlde bu vakitlerde gam sevinçliye yenilmiştir. Her çiçek elde büyük
kadeh tutan güzel sevgilidir. Kadehini kımıldat, kadehi elden ele dolaştırmak
çok güzeldir. Bağı seyret çünkü bahar günleri gül mevsimidir.

IX
Gül bahçesi senin nazının sanatını olgunlaştırdı. Bülbüller senin nazını
semaya ulaştırdı. Ey Zâtî, gül bahçesinin güzelliği sözlerle açıklanamaz.
Bağı seyret çünkü bahar günleri gül mevsimidir.

110. Ẕātī

1. Âşıklar kavuşma bayramına canlarını verseler yeridir. Ey dostum, kurban
Kurban Bayramı’na ulaştı.
2. Güzeller şenlik verecek zamanlara ulaştı. Şimdi gönülsüz merhaba eylerse
yeridir.
3. Kavuşma helvasını bizden esirgeme, hoşluk ver. Kıblem büyük bayrama
ulaştığından güzellik ve ikram vaktidir.
4. Kanımı dök, düşmanın kıskançlıktan bağrı kanla dolsun. Kara taşı kurban
kanı etse mercan vaktidir.
5. Bayramın gelişini haber veren Rıdvan eğlence bahçesinin kapısını açtı.
Kavuşma bayramına ulaşmak için imkân vaktidir.
6. Bayram vaktindeki gezmenin süsünü kimse görmedi. Ey selvi gibi uzun
boylu sevgili! Gezintiye çık, seyret; seyran vaktidir.

182

7.

Derdüñe dermān idem ʿīd olıcaḳ dimişdi yār
ʿAhde ḳılmaġa vefā eylerse dermān vaḳtidür

8.

Geh bizümle geh ṣalıncaġ-ile ṣalın gel beri
Ṣalını ṣalını ey serv-i ḫırāmān vaḳtidür

9.

ʿĪdde ḳurbān idem dirdüñ ḫalīlüm Ẕātiˈyi
Yirine gelse eger kim ʿahd ü peymān vaḳtidür

111. [İsḥāḳ]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
[25a] Derd-i ʿışḳ-ı yār ile ġāyet alışmışdur mizāc
Eylemez hergiz ṭabībā şerbet ile imtizāc
2.

Bilmeden derdüm benüm ḳaṣd-ı ʿilāc eyler ṭabīb
Ol ʿilācuñ defʿine bilsem ʿaceb neyki ʿilāc

3.

İzdiyādı żaʿfumuñ iki marażdandur benüm
Birisi dil derdidür biri ṭabībe iḥtiyāc

4.

Lebleri yerine öpdüm ruḫları ḫaṭṭ eyledüm
Şekkerī pālūdeden leẕẕetde ḳalmazmış gülāc

5.

Cān metāʿın var ise İsḥāḳ dellāl-i ḳażā
Naḳde çekmek ḳaṣdına itmek diler āḫir ḫarāc

111/-D.
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7. Sevgili, bayram olunca derdine derman olayım, demişti. Bu sözünde vefalı
olursa derman vaktidir.
8. Ey selvi boylu sevgili! Biraz bizimle biraz salıncak ile salın, gel buraya;
salınma vaktidir.
9. Sevgilim, Zâtî’yi bayramda kurban edeyim, derdin. Eğer ki yerine getirse,
sözleşme vaktidir.

111. İsḥāḳ

1. Sevgilinin âşık derdi ile o kadar alıştım ki huy oldu bende. Ey hekim,
şerbetle onun derdine asla çare bulunmaz.
2. Benim derdimin ne olduğunu bilmeden hekim ilaç verir, sen bunu bilmiyor
musun? Acaba hangi ilaç senin ilacını ortadan kaldırır?
3. Zayıflığımın çoğunluğu iki hastalıktandır. Birisi gönül derdidir, biri hekime
ihtiyaçtır.
4. Dudakları yerine yanaklarını öperek iz bıraktım. Güllaç, şekerli pâlûdeden
lezzette geri kalmazmış.
5. Ey İshâk, eğer senin ruhunun nesnesi var ise kader dellâlı, para karşılığını
almak için sonunda haraç keser.
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112. [Revānī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ meydür benüm başumda tāc
Gördi mestem didi sāḳī begligüñ var gözüñ aç

2.

Sāḳiyā bīmār-ı ‘ışḳam ṣun şarāb-ı nābdan
Ḫastaya şerbetle eyler çün ṭabīb olan ‘ilāc

3.

Hey begüm aġyār saña nice göñül virmesün
Pādişāh olan alur elbette kāfirden ḫarāc

4.

Ḫoş durur şekker lebüñde ḫāl ile cānā ‘araḳ
Kim be-ġāyet ḫūb olur misk ü gül-āb ile gülāc

5.

Aġladursın ḫaṭṭuñı añma Revānī bendeñe
Nem ḳapar zīrā bulutdan şāʿir-i nāzük-mizāc

113. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Faṣl-ı güldür seyr-i bāġ it ṭurma ey nāzük-mizāc
Şerbet-i engūr ile derd-i ġama eyle ʿilāc

2.

Açılup yir yir şükūfeler ḫandān olmış yine
Bāġlar bāġ-ı İremˈden yine almışdur ḫarāc

3.

Baş açuḳ bir lāʾübālī olıcaḳ demdür yine
Gül budaġı āşiyān-ı bülbüli idindi tāc

[25b] Çıḳ bucaḳdan ṣāfī mey iç seyr-i bāġ it ṣūfiyā
Ḳomadılar bāġlar bāġ-ı cināna iḥtiyāc

112/G. 34 D.
5a bendeñe: bende kim M; 2a ʿışḳam: ʿışḳa D.
113/G. 98 D.
1b eyle: eylese M; 2a açılup yir yir şükūfeler ḫandān olmış yine: leşker-i ezhār çıḳmış taḫta
geçmiş şāh-ı gül D; 2b İremˈden: İremˈdin M, almışdur: almışlar M; 4a ṣāfī mey iç seyr-i bāġ it:
seyr-i bāġ it ṣāfī mey iç D.
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112. Revānī

1. Aşk sultanıyım, bir kadeh içki başımda taçtır. Sarhoş olduğumu görünce
sâkî, başkanım gözünü aç, ayıl dedi.
2. Ey sâkî, aşk hastasıyım saf şaraptan sun. Çünkü hekim olan, hastaya ilacı
şerbetle verir.
3. Hey beyim! Başkaları sana nasıl gönül vermesin? Sultan olan kişi elbette
kâfirden haraç alır.
4. Ey sevgili! Şeker dudağında ben ile ter güzel durur ki güzel koku ve gül
suyuyla gülaç fazlasıyla güzel olur.
5. Revânî kuluna ayva tüylerini anma, ağlatırsın. Zîrâ, nazik mizaçlı şair
buluttan nem kapar.

113. Ẕātī

1. Ey nazik mizaçlı sevgili durma, bağı dolaş, gül mevsimindeyiz. Üzüm
şerbeti ile gam derdine ilaç yap.
2. Yine çiçekler yer yer açılıp gülümsemiş. Bağlar cennetteki İrem bağından
haraç almıştır.
3. Korkusuz bir kişinin ilgisiz olacağı vakittir. Gül dalı, bülbül yuvasını taç
yaptı kendine.
4. Ey sûfî! Çık köşenden bağı dolaş, saf içki iç. Bağlar cennetler bağına ihtiyaç
duymadılar.
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5.

Cām-ı meyden feyż-i Ḥaḳ Ẕātī kesilmez ḥaḳ budur
Pertev-i ḫurşīde māniʿ olımaz hergiz zücāc

114. Aḥmed Paşa
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Sāḳī piyāle ṣun ki nigār oldı hem-ḳadeḥ
Ġam rūzgārı gitdi vü geldi dem-i feraḥ

2.

Ürker raḳībi görse ṣaçuñda iken gözüm
Ḳorḳar gicede çün göre insān ḳara şebah

3.

Yazmış cemāli nüsḫasına ḫaṭṭı ḥāşiye
Düşmiş anuñ kenārına uş zülf-i ḳayd-ı ṣaḥ

4.

Ġamzeñ söziyle ḳanuma girmek degül ṣaḥīḥ
Rāy-ı ʿalīl-ile ʿamel itmek degül eṣah

5.

Nūş eyle Aḥmedˈā mey-i ṣāfīyi ġam yime
Kˈoldur müzīl-i ġuṣṣa vü hem dāfiʿ-i teraḥ
115. [Aḥmed Paşa]
Mefāʿilün Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün

1.

Ṣafā-yı ʿaks-i lebüñi mˈaldı ey nigār ḳadeḥ
Ki bezme cürʿa diyü laʿl ider nis̠ ār ḳadeḥ

2.

Meger ki sāye ṣalar cāma ṭurre-i sāḳī
Ki cān dimāġın ider būyı müşg-bār ḳadeḥ

114/G. 26 D.
1a lebüñi: lebüñ D, aldı: mˈaldı D; 1b bezme: bezm M; 2b gicede: giceyle M, şebah:
3b zülf-i: zülfi D; 4a sözi: söz M.

M;

115/G. 27 D.
Divanda yer alan 3, 4 ve 6. beyitler eksiktir.
1b laʿl: cān D; 2a ṭurre-i sāḳī: zülfi sāḳīnüñ D; 2b būyı: böyleD; 3b ḳızdurup: ḳızarıp D; 5a aldı:
ala D; 6a lebüñ: lübüñ D, irişmege: irmege M.
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5. Gerçek budur ki Zâtî, içki kadehinden Hakk’ın bereketi kesilmez. Cam
güneş ışığına asla engel olamaz.

114. Aḥmed Paşa

1. Ey sâkî, şarap sürahisini sun çünkü sevgili kadeh arkadaşı oldu. Gam rüzgârı
(zamanı) gitti ve ferahlık vakti geldi.
2. Gözüm rakibi saçındayken görse ürker. Çünkü insan kara cisim görse gece
korkar.
3. Güzellik nüshasına hâşiye yazısı yazmış. Şimdi doğrudur kaydı olan saçı
onun kenarına düşmüş.
4. Gamzen (yan bakışının) sözüyle kanıma girmesi doğru değil. Hasta görüşü
ile amel etmek daha doğru değil.
5. Ey Ahmed! Saf içki iç, kederlenme çünkü kederi yok eden ve gamı defeden
odur.

115. Aḥmed Paşa

1. Ey sevgili! Kadeh, dudağının aksinin sefasını aldı ki meclise yudum diye
şarabı saçar.
2. Herhâlde sâkînin alın saçı kadehe gölge verir ki kadeh, âşığın zihnini misk
yağdıran kokuyla kaplar.
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3.

Getür getür berü sāḳī ki laʿl-i nābuñdan
Meyüñ yüzi ḳızdırup oldı şermsār ḳadeḥ

4.

Ṣun āfitāb-ı ṣabūḥı ki māh-ı rūze geçüp
Hilāl-i ʿīd eline aldı zer-nigār ḳadeḥ

5.

Umar ki būseler aldı şeker ṭudaġuñdan
Ne ḳanına ṣuṣamışdur gör ey nigār ḳadeḥ

6.

Lebüñ lebine irişmege çāre yoḫ Aḥmed
Meger ki ṭopraġuñı ḳıla rūzgār ḳadeḥ
116. Şuʿāʿī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

[26a] Ṣan kevākibdür ḥabāb-ı mey meh-i enver ḳadeḥ
Ṭoġsa sāḳī-yi hilāl-ebrū elinden ger ḳadeḥ
2.

Ġoncenüñ bāġ içre laʿlüñ yādına ey serv-ḳad
Bülbülüñ ḫūn-ı şarābıdur gül-i aḥmer ḳadeḥ

3.

Bir ayaġ üzre olur ḫıdmetde ḳāʾim serv-i bāġ
Sāʿid-i sīmīn ile dilber dutarsa zer ḳadeḥ

4.

Bezm-i mey içre zülāl-i laʿlüñi nūş eylesem
Ṣanuram cennetde ṣunar sāḳī-i Kevs̠ er ḳadeḥ

5.

Ḫüsrev-i ʿışḳam işigüñ ṭaşı baña taḫt-gāh
Başuma laʿlüñ hevāsı ile yeter efser ḳadeḥ

6.

Ẓulmet-i ġamdan ḫalāṣ olmaġa sāḳī bir nefes
Nūr-ı meyden şuʿle-dār olup olur rehber ḳadeḥ

7.

Ey Şuʿāʿī ṣanma cām içre ḥabāb-ı mey durur
Revzen-i meyden ruḫ-ı yāre naẓar ider ḳadeḥ

116/G. 1270 PB.
Mecmuadaki 2 ve 5. beyitler PB.’de yer almamaktadır.
7b ider: eyler PB.
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3. Sâkî, saf şarabından buraya getir, getir ki içkinin yüzü kızarıp kadeh utangaç
oldu.
4. Güneşe benzeyen sabah içkisini sun ki bayram hilâli oruç ayına geçip,
yaldızlı kadehi eline aldı.
5. Ey sevgili! Gör, kadeh kanına susamıştır; şeker dudağından bûseler alacağını
umar.
6. Ahmed, dudağın dudağına ulaşmasına çare yok. Meğerki rüzgâr, toprağını
kadeh yapar.

116. Şuʿāʿī

1. Eğer kadeh, hilâl kaşlı sâkî elinden doğsa içki kabarcıkları, parlak ay yıldıza
benzer.
2. Ey selvi boylu sevgili! Bağ içinde kırmızı goncanın hatrına, kırmızı gül
bülbülün şaraba benzeyen kanıdır.
3. Sevgili gümüş renkli kol ile altın kadeh tutarsa bağ selvisi hizmette tek ayak
üzerinde ayakta durur.
4. İçki meclisinde dudağının tadını içsem; sanırım, cennette Kevser şarabı
sunan sâkî kadeh sunar.
5. Aşk sultanıyım, senin eşiğinin taşı bana saltanat tahtıdır. Başıma dudağının
hevesi ile taç kadeh yeter.
6. Ey sâkî, kadeh, bir gam karanlığından bir nefes kurtulmak için içki nûrundan
alevlenip rehber olur.
7. Ey Şu’âî! Kadehtekini içki kabarcığı sanma. Kadeh içki penceresinden
sevgilinin ruhuna bakar.
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117. ʿAṭā
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Meclis içre ġonce-leblerle ṣafā sürer ḳadeḥ
Ayaġı yir baṣmayup raḳḳāṣ-veş döner ḳadeḥ

2.

Baḥr-i şevḳ emvācı ġālib olduġıyçün sāḳiyā
Bī-sütūn keştī gibi ʿazm-i kenār eyler ḳadeḥ

3.

ʿArş-ı dil-i ḳandilidür cānlar fetīlün yandurup
Nūr eyler nār-ı şevḳe ey melek-manẓar ḳadeḥ

4.

Maẓhar olmazdı göñül nūr-ı ṣafāya olmasa
ʿAks-i dīdāruñ tecellisine meclā ger ḳadeḥ

5.

Bir dem içre ʿasker-i derd ü ġam-devrānı ṣor
Bezm meydānında oldı sāḳiyā ṣafder ḳadeḥ

6.

Ṣanmañuz ḳulḳul ṣurāḫī çaġırup āmīn dir
Bezmimüz telḫ olmasun diyü duʿā diler ḳadeḥ

7.

Meclis içre hīç ayaġ üzre ṭurur mıydı müdām
Olmasa cānā piyāle ulu bir çāker ḳadeḥ

8.

Baġrı ḫūn olmış ṣurāḫīnüñ içinde derdi var
Boynını egmiş döker derdin açar aġlar ḳadeḥ

9.

Olmasaydı sāḳiyā bir şāhid-i nāzük-mizāc
Reng alup laʿl-i lebüñden düşmez idi ter ḳadeḥ

[25b] Devr elinden baġrı ḫūn ṣoḥbet-be-ṣoḥbet geşt ider
Ḥaḳ budur kim ey ʿAṭā ben ʿāşıḳa beñzer ḳadeḥ

117/G. 1269 PB.
Mecmuadaki 3, 4 ve 6. beyitler PB.’de yer almamaktadır.
7a hīç: -M; 7b ulu: adlu PB; 10b ben: pes PB.
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117. ʿAṭā

1. Kadeh, mecliste gonca dudaklarla safa sürer; ayağı yere basmayıp dans eder
gibi döner.
2. Ey sâkî! Arzu denizi dalgaları gâlip olduğu için direksiz gemi gibi kenara
doğru yönelir.
3. Gönül semasının kandilidir. Ey melek yüzlü sevgili! Kadeh canlar fitilini
yandırıp arzu ateşine ışık verir.
4. Ey gönül! Kadeh, eğer senin yüz aksinin görünmesi ayna olmasaydı sefa
nûruna kavuşmazdı.
5. Ey sâkî! Bir an için zamanın gam ve dert askerine sor. Kadeh eğlence
meydanında savaşçı yiğit oldu.
6. Sürahiden çıkan sesle bağırıp âmin dediğine inanmayın. Kadeh, meclisimizin
tadı kaçmasın diye dua ister.
7. Ey sevgili! Şarap kadehe yüce bir köle olmasaydı, mecliste sarhoş hiç ayakta
durur muydu?
8. Sürahinin içinde derdi olduğundan yüreği kanla dolmuş. Kadeh; boynunu
eğmiş, (içini) açar, derdini döker, ağlar.
9. Ey sâkî! Nazik mizaçlı sevgili olmasaydı, ıslak kadeh dudağının
kırmızılığından renk alıp düşmezdi.
10. Feleğin elinden yüreği kanlı bir şekilde sohbet için dolaşır. Gerçek budur ki
ey Atâ, kadeh benim gibi bir âşığa benzer.
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118. Ẕātī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Sāḳiyā ḳalbe ṣafā virdi ḳadeḥ
Ḳalmadı ḳaṭrece devrinde ḳadeḥ

2.

Bezm-i ʿışḳuñda sebū geçdi diyü
Ḳulp daḳdı feleke ḳavs-i ḳuzaḥ

3.

Göñlümüz ey gül-i ter devrüñde
Açılup ġonce gibi oldı feraḥ

4.

Gün yüzüñ ḥaḳ bu ki Nūr āyetidür
Bu ḥadīs̠ ey gözi bīmār eṣaḥḥ

5.

Ẕāti vaṣf itdüg içün ʿārıżuñı
Şuʿarā içre didiler emlaḥ

119. Ḫafī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Olmadı görmeyeli sen şehe ben bende feraḥ
Ġam-ı hicrān ḳomadı ẕerre [ḳadar] bende feraḥ

2.

ʿArż ḳıl laʿl-i şeker-bāruñı kim ṭūṭī-i cān
Ola güftāra gelüp bu ḳafes-i tende feraḥ

3.

Söylesün gül yüzüñ evṣāfın açup ġonce-dehen
Eylesün bülbül-i şūrīde gülşende feraḥ

4.

Gerçi ġam olduġı göñülde feraḥ olmaz anuñ
Ġam-ı zülfiyle olur bu dil-i efgende feraḥ

118/G. 100 D.
1b feraḥ: ḳadeḥ M; 2a ʿışḳuñda: mihrüñde D; 2b ḳuzaḥ: ḳadeḥ M, daḳdı: doġdı M.
119
1b ḳadar: ḳadeḥ M.
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118. Ẕātī

1. Ey sâkî, kadeh kalbe sefa verdi. Kadeh dönüşünde bir damla bile kalmadı.
2. Senin aşk meclisinde şarap kabı geçti diye gökkuşağı feleğe kulp taktı.
3. Gönlümüz taze gül devrinde gonca gibi açılıp ferahladı.
4. Gerçek bu ki güneşe benzeyen yüzün Nûr ayetidir. Ey gözü hasta olan
sevgili, bu hadis gerçek hadistir.
5. Zâtî yanağının niteliğini anlattığı için şairler arasında en güzelidir, dediler.

119. Ḫafī

1. Benim gibi bir kul senin gibi sevgiliyi görene kadar ferahlamadı. Ayrılığının
gamı bende zerre kadar ferahlık bırakmadı.
2. Şeker saçan dudağını sun ki gönül kuşu dile gelip bu ten kafeste ferahlasın.
3. Goncaya benzeyen ağzın açılıp gül yüzünün vasıflarını söylesin. Âşık bülbül
gül bahçesinde ferahlasın.
4. Her ne kadar gamlı gönülde ferahlık olmazsa da bu yıkılmış gönülde saçının
gamıyla ferahlık olur.

194

5.

Bende ġam-gīn dil işiginde anuñ şād belī
Kişi ġurbetde melūl olur u meskende feraḥ

6.

Dil ḫaṭṭınuñ geldigine ey şāh sevindügi bu kim
Ki ıtḳ-nāmesi yazılsa olur bende feraḥ

7.

Naẓmuñ ki nice müferriḥ demesünler ki Ḫafī
Oḳuduġınca olur şiʿrin ki ḫānende feraḥ

120
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
[27a] Bādiye-i […] açup oldı çün ol cānān ḳadeḥ57
Cān-ı ʿuşşāḳı yine ḳıldı bugün devrān ḳadeḥ

121. [Zemīnī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Geç ḳadeḥden sāḳiyā ṭoldur ṣafā mey ṣun bize
Tā ki ola devr içinde ol ṣafādan cān feraḥ

2.

Diller aldıḳça nola şād olsa ol şāh-ı cihān
Memleket fetḥ eyleyicek çün olur sulṭān feraḥ

3.

Ḫurrem olsa dil nola gördükçe tīrüñ sīneye
Āşinā görse olur ġurbetde çün yārān feraḥ

4.

Bezm-i gülşende dem-ā-dem sāġar-ı laʿlīn dutar
Ṭañ mı ey ġonce olursa her gül-i ḫandān feraḥ

5.

Ġuṣṣa-i bezm-i nigār olmış naṣībüm çün ezel
Ġam degüldür ey Zemīnī olmasam bir ān feraḥ

57

Vezin kusurludur.
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5. Evet, bendeki gamlı gönül onun eşiğinde sevinçlidir. Kişi gurbette usanmış,
evde ferah olur.
6. Ey sevgili! Bu gönül yazısının geldiğine kim sevinir? Azâdetme kâğıdı
yazılsa bende ferahlama olur.
7. Hafî, şiirin için birçok ferahlayan, şiirini okuyucu okudukça ferahlar,
demesinler.

120

1. Sevgili içkiye gül yanağını açıp kadeh gibi oldu. Âşıkların canı yine bugünü
kadeh zamanı kıldı.

121. Zemīnī

1. Ey sâkî! Bırak kadehi, dünyada o sefadan ruh ferahlayana kadar sefa doldur,
bize içki sun.
2. O cihan padişahı gönülleri fethedince sevinse ne olur? Sultandır o, ancak
memleket fethedince sevinir.
3. Senin okunu yüreğinde gördükten sonra gönül sevinse ne olur? Sevgili
gurbette tanıdık görünce sevinir.
4. Gül bahçesinin meclisinde sık sık kırmızı kadeh tutar. Ey goncaya benzeyen
sevgili, her gülen gül sevinse şaşılır mı?
5. Sevgili meclisinin kederi geçmişten beri benim nasibim olmuş. Ey Zemînî!
Bir an sevinmesem de (bu bana) gam değildir.
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122. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Gül yüzinde itdügince verd-i ḫandānum feraḥ
Gülşen-i ʿışḳ içre olur bülbül-i cānum feraḥ

2.

Şād ü ḫandān u feraḥ ġam-ḫāneme virsün şeref
Maḳdeminden eylesün ḳalb-i perīşānum feraḥ

3.

Her günüm ʿīd-i şerīf ola şebüm ḳadr ü berāt
Külbe-i aḥzānuma olursa mihmānum feraḥ

4.

Ol feraḥdan ġonce-veş çāk-i girībān eyleyem
Virse ben ġam-gīnine murġ-ı ḫoş-elḥānum feraḥ

5.

Ben faḳīri itdi Ẕātī pādişāh-ı mülk-i naẓm
İtmesün mi oḳuyan maḥzūnı dīvānum feraḥ

123. Celīlī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

ʿĀşıḳı ol laʿl-i nāb ider feraḥ
Dil-i perīşānı şarāb ider feraḥ

2.

Göñlümi ol ḫaṭṭ u ol ʿārıż açar
Merdümi sebz ile āb ider feraḥ

3.

Nālişümden ẕevḳ iderler cān-ı dil
Meclisi çeng ü rebāb ider feraḥ

[27b] Ol leb-i ḫandān ḳılur ḫurrem beni
Müflisi laʿl-i müzāb ider feraḥ

122/G. 101 D.
1a yüzinde: yüzin ʿarż D; 3a ü: -M; 4b virse: dirse D; 5a pādişāh-ı: ʿışḳ şāh-ı D.
123/G. 66 D.
2b ile: vü D; 3a cān-ı: cān u D; 7b āfitāb: āftāb D.
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122. Ẕātī

1. Gül yüzünde gülen gülün sevindikçe can bülbülüm aşk bahçesinde sevinir.
2. Sevinç, neşe ve ferahlık keder evime şeref versin. Perişan kalbim dönüp
gelmesinden sevsinsin.
3. Keder evime neşe misafir olursa her günüm mübarek bayram, gecem de
Kadir ve Berât gecesi olsun.
4. Benim gibi hüzünlü birine bülbülüm neşe verse sevinçten gonca gibi yakamı
parçalarım.
5. Şiir mülkünün padişahı ben fakiri Zâtî yaptı. Divânımı okuyanın hüznünü
sevince çevirmesin mi?

123. Celīlī

1. Âşığı sevgilinin saf dudağı, perişan gönlü de şarap sevindirir.
2. O ayva tüyleri ve yanak gönlümü açar. İnsanı yeşillikle su ferahlatır.
3. İnleyişimden gönülden zevk alırlar. Meclisi saz ve kemânçe neşelendirir.
4. O gülen dudak beni sevidirir. Züğürdü şaraba benzeyen dudak sevindirir.
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5.

Telḫ ʿıyş olsun firāḳumda dimiş
Cānı ol şīrīn-cevāb ider feraḥ

6.

Kūyuñ itinden ṣayar kendüyi dil
Bu gedāyı ol ḥisāb ider feraḥ

7.

Ḫoş-dil iderseñ Celīlīˈyi nola
Ẕerresin çün āfitāb ider feraḥ

124. Faḳīrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ġālibā laʿlüñden irse ḳūt-i rūḥ
Tevbe itmezdi mey-i nāba naṣūḥ

2.

Ebr zülfüñ ḥasretiyle uşta ben
Ger ḳoparmazsa gözüm ṭūfān-ı Nūḥ

3.

Muṣḥaf-ı ḫaddüñe zülfüñ ḳaydı ṣaḥḥ
Metn-i ḥüsnüñe ḫaṭuñ düşmiş şürūḥ

4.

Ten ḥiṣārı ḳayd-ı bend-i cān idi
Ḥamdulillāh irdi tīġüñden fütūḥ

5.

Rūşen olmazdı sarāy-ı göñlümüñ
Ey Faḳīrī olmasa cām-ı ṣabūḥ

125. Ḫafī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün

1.

Yine baḥr oldı bāde mevc urur rāḥ
Ḳadeḥ zevraḳ olupdur sāḳi mellāḥ

2.

Riyāʿ vü zerḳi ḳo zāhid müdām iç
Ki zerḳ ile kimesne olmaz iflāḥ
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5. Ayrılığımda yeme içme acı olsun, demiş. Âşığı o cevabı tatlı olan sevgili
sevindirir.
6. Gönül kendini senin mahallenin köpeğinden sayar. Bu dilenciyi o hesap
sevindirir.
7. Celîlî, güzel söylesen ne olur? Zerresini güneş gibi ferahlatır, aydınlatır.

124. Faḳīrī

1. Galiba nasihatçı, ruhun gıdasına dudağından ulaşsa saf içkiye tevbe etmezdi.
2. İşte ben, bulut saçının hasretiyle gözüm Nuh Tufanı’nı koparır.
3. Saçın yanak kitabına doğrudur kaydı düşmüş. Yüzün güzellik metnine şerh
düşmüş.
4. Ten duvarı ruhun tutsağıydı. Çok şükür zafer kılıcından ulaştı.
5. Ey Fakîrî! Sabah içilen içki kadehi olmasa gönül sarayım aydınlanmazdı.

125. Ḫafī

1. Şarap yine deniz oldu, dalga vurur. Kadeh sandal, sâkî gemici olur.
2. Sofu, riyâ ve ikiyüzlülüğü bırak, devamlı iç ki mavi cübbe ile kimse iyi
olmaz.
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3.

Dimāġuñ ṣūfiyā varmış fesāda
Şarāb-ı nāb ile it anı ıṣlāḥ

4.

Muʿaṭṭal ḳıldı ġam göñlüm sarayın
Taḳaddüḥdür bilürsüñ aña miftāḥ

5.

Ṣabāḥ oldı çü sāḳī ṣun ṣabūḥı
Ki oldur rāḥat-ı cān ḳūt-ı ervāḥ

[28a] Maḳām idin Ḫafī mey-ḫāne küncin
Ki her bābı saña fetḥ ide Fettāḥ

126. Necātī
Mefāʿilün Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün

1.

Gözüñ ḥarīm-i cemālüñde ḳan ider güstāḫ
Belī hemīşe olur mest-i bī-ḫaber güstāḫ

2.

Serīr-i ḥüsne geçürdüñ bu deñlü yüz virdüñ
ʿAceb mi ger ola zülf-i zibāde-ser güstāḫ

3.

Ṣürāḫī ḳan ile doldurdı sāġaruñ içini
Ki dem-be-dem leb-i yāri niçün öper güstāḫ

4.

Niçün yabānda ḳala Kaʿbe gibi her maḥbūb
Piyāle gibi el üzre ṭutıla her güstāḫ

5.

ʿAceb degül ṣanemā türk içinde ḳopmışdur
Ṣaçuña beñzemede olsa misk-i ter güstāḫ

6.

Kim ola eyleye saña yavuz naẓar çelebi
Ki kimsene güneşe idimez naẓar güstāḫ

7.

Mes̠ el durur bu ki göz görmeye yüz utanmaz
Necātiˈyā ne ʿaceb nergis ola ger güstāḫ

126/G. 44 D.
2b zibāda: ziyāde D; 3a içini: için M; 4a maḥbūb: maḥcūb D; 5b ṣaçuña: ḫaṭuña D; misk: müşg
D; 7a görmeye: görmese D.
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3. Ey sofu, senin kafan fesada uğramış. Sen onu saf şarapla düzelt.
4. Benim gönül sarayımı gam yıktı, kapattı. Bilirsin ki onun anahtarı kadeh
tokuşturmaktır.
5. Ey sâkî, sabah oldu, sabah içkisini sun ki ruhların gıdası, gönül rahatı odur.
6. Ey Hafî, meyhâne köşesini tut ki Allah (Fettâh ismi ile) sana her kapıyı
açsın.

126. Necātī

1. Küstah gözün güzellik hareminde cinayet işler. Evet, daima habersiz sarhoş
küstah olur.
2. Bu kadar yüz verdin, güzellik tahtına çıkardın. Güzel saça sahip olan başın
küstah olsa şaşılır mı?
3. Küstah sevgilinin dudağını ara sıra niçin öper ki? Sürahi kadehin içini kan ile
doldurdu.
4. Her sevgili Kâbe gibi niçin uzak yerdedir? Her küstah kadeh gibi el üstünde
tutulsun.
5. Ey put gibi güzel sevgili! Taze koku senin saçına benzemek için küstah olsa
şaşılmaz. Çünkü güzeller içinde meydana çıkmıştır.
6. Efendi, kimse güneşe (bile) küstahça bakamazken sana kim kötü bakabilir?
7. Bu bilinen bir sözdür; göz görmeyince yüz utanmaz. Ey Necâtî! O küstah
sevgili sana güzel gözlü olsun.
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127. İsḥāḳ
Mefāʿilün Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün

1.

Benefşe zülfüñe ḳarşu boyun eger güstāḫ
Ne ḫūb hem-dem idi olmasa eger güstāḫ

2.

Ezildi leblerüñe diyü aṣdılar şekeri
Gör āḫir eyledi bu yolda terk-i ser güstāḫ

3.

Raḳībi sür ḥaremüñden revā mıdur ki ola
Nedīm-i ḥażret-i ʿizzet-meʾāb her güstāḫ

4.

Kimini alsa vü kimin virse neydi erre-ṣıfat
Hemīşe tīşe gibi kendüye çeker güstāḫ

5.

Ṣabāḥ yine varam gibi pīr-i mey-kedeye
Peder ki yüz vire olsa ne var püser güstāḫ

6.

Miyān-ı yāri kenār eylemek ümīdi ile
Kemer gibi ṭolaşur ḳucmaġa meger güstāḫ

128. [Celīlī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
[28b] Ḥāletī yoḳ būse düşnām ile
Nuḳl şekker neyler olsa cām telḫ
2.

Ṣabr ḳıl hicrān belāsına göñül
Kim olur dārū-yı dürd-āşām telḫ

3.

Oldı tīġüñ vaṣlda nā-ḫoş kˈolur
Mīve-i şīrīn bī-hengām telḫ

127/G.22 D.
Divanda yer alan 7. beyit eksiktir.
6b meger: kimer D.
128/G. 68 D.
Divanda yer alan 1 ve 2. beyitler eksiktir.
1b şekker: sükker D; sākiyi: sākī-i M.
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127. İsḥāḳ

1. Küstah senin menekşeye benzeyen saçına boyun eğer. Eğer küstah olmasa ne
güzel arkadaştı.
2. Dudaklarına yaltaklandı diye şekeri astılar. Küstah bu yola nasıl başını
vermiştir, gör.
3. Rakibi hareminden kov ki değerli yüce padişahın huzuruna her küstah uygun
mudur?
4. Destere kimini alsa kimini verse, küstah daima balta gibi kendine çeker.
5. Sabah meyhaneciye uğrasam iyi olur. Baba çok yüz verirse çocuk da küstah
olur.
6. Küstah (rakip), sevgilinin belini sarıp kucaklamak ümidiyle kemer gibi
dolanır.

128. Celīlī

1. Sövdükten sonra senin öpücüğünün bir anlamı yok. Kadeh acı olduktan
sonra şeker gibi tatlı meze ne yapsın?
2. Ey gönül, şarap tortusunu içenlere verilen ilaç nasıl acı ise ayrılık belasına
sabretmek de acıdır.
3. Senin kılıç gibi keskin bakışın kavuşma zamanında hoş olmaz. Tatlı meyve
mevsimsiz acı olur.

204

4.

Būseden ḳatsa nebāt ol ġonce-leb
Hergiz olmaz bāde-i gül-fām telḫ

5.

Zehr-i ġamdan ḳıldı cām-ı ʿıyşumı
Ey Celīlī sāḳiyi eyyām telḫ

129. Mesīḥī
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Ḥāşā ki ola ḫāl ile ol laʿl-i nāb telḫ
Ṭatlu olur mevīz ile olmaz ḫoş-āb telḫ

2.

Mey laʿl-i yāre degdügini dimeñüz gelür
Cān acısı gibi bize uşbu cevāb-ı telḫ

3.

Purtarmasun igen yüzini rind-i cām-keş
Kim merḥabā-yı yār ile gelmez şarāb telḫ

4.

Mül ḥasretiyle acı yaşum şöyle dökeyin
Kim ʿālem içre mey gibi olsun her āb telḫ

5.

Ey mest-i nāz ḳoma Mesīḥī göyinmesün
Zīrā ziyāde yanıcaġ olup kebāb telḫ

130. Ẕātī
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Nūş ideli raḳīb ile dilber şarāb-ı telḫ
Allāh ki aḳdı çeşme-i çeşmümden āb-ı telḫ

129/G. 30 D.
1b olmaz: -M.
130/G. 105 D.
3a zamāna: zamānla M; 3b: nābı: nāb M; 5a zebān: kelām D.
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4. O goncaya benzeyen dudak öpücükten bitki katsa asla gül renkli içki acı
olmaz.
5. Ey Celîlî, acı kısmet (kader) benim zevk ve sefa kadehimi gam zehrinden
yaptı.

129. Mesīḥī

1. Hiçbir zaman o tatlı dudak ile ben acı olmasın. Hoşaf kuru üzümle tatlı olur,
acı olmaz.
2. Sevgilinin dudağına içkinin değdiğini söylemeyin. İşte bu acı cevap (söz)
bize can acısı gibi gelir.
3. Kadeh tutan kalender yüzünü buruşturmasın ki şarap sevgilinin uzaktan
işaret etmesiyle (bize) acı gelmez.
4. Şarap özlemiyle acı gözyaşımı öyle bir şekilde dökeyim ki âlemde her acı su
şarap gibi olsun.
5. Ey nazlı sarhoş (olan güzel)! Mesîhî’yi bırakma, yanmasın. Zîrâ kebap gibi
fazlasıyla yanınca acı olur.

130. Ẕātī

1. Eyvah ki! Rakip ile sevgili acı şarabı içtiğinden beri, göz çeşmemden acı su
aktı.
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2.

Devrān benüm acıtdı yine ṭatlu cānumı
Bezm-i ʿadūda laʿlüñe degmiş şarāb-ı telḫ

3.

Ey ḫüsrev-i zamāna dirīġā kim eyledi
Şīrīn-lebüñ firāḳı baña ḳand-i nābı telḫ

4.

Būse suʾāl eyledügümce ne dadı var
Şīrīn-lebüñden irişe baña cevāb-ı telḫ

[29a] Şīrīn-zebān Ẕātīˈyā ey şekker-zebān
Her bī-ḥalāvete uyup itme ʿitāb-ı telḫ

131. Uṣūlī
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Dürlü ḳażāyıla ṭolar ise feżā-yı çarḫ
Göster rıżāñı böyleyimiş ʿiḳtiżā-yı çarḫ

2.

Ġāfil oturma cehl ile kim yutmaġa seni
Aġız açup durur yine bu ejdehā-yı çarḫ

3.

Dār-ı beḳāya rıḫlet imiş çāresi hemān
Oldı çün fenā üzerine binā-yı çarḫ

4.

Ger ṭaşuñ daḫi çū bugüne nevbetüñ gele
Ögütdi cev-be-cev seni bu āsiyāb-ı çarḫ

5.

Ḳabrüm degül durur görinen itti dest-i ġam
Ben ḫāki çün nişāne-i tīr-i belā-yı çarḫ

6.

Sen de maḳām-ı ġamda ḳarār it Uṣūlīˈyā
ʿUşşāḳa çünki oldı muḫālif nevā-yı çarḫ

131/G. 13 D.
3 ve 4. beyitler takdim-tehirli D; 3b oldı: uruldı D; 4a ṭaşuñ daḫi çū bugüne: ṭaş iseñ de çünki
bugün D; 5b çün: -M; 6b çünki: oldı D, oldı: çünki D.
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2. Zaman benim tatlı canımı yine acttı. Düşman meclisinde dudağına acı şarap
değmiş.
3. Ey devrin padişahı yazık! Tatlı dudağından ayrı kalmak saf şekeri bana acı
hâle getirdi.
4. Bûsenden soru sorarsam ne tadı olur ki? Tatlı dudağından beni yakan cevap
ulaşsın.
5. Ey şeker dilli sevgili! Tatsızlığa uyup tatlı sözlü Zâtî’yi azarlama.

131. Uṣūlī

1. Bahtın genişliği takdir edilen olaylar ile dolarsa bahtın lüzumu böyleymiş
deyip rızanı göster.
2. Cahil ile oturma ki gâfil avlanma. Bu feleğin ejderhası ağzını açıp durur,
yutmasın seni.
3. Çaresi hemen ahirete göçmekmiş. Çünkü felek binası yokluk üzerine oldu.
4. Bugünki gibi değirmen taşına sıran gelsin. Bu çark değirmeni seni tek tek
arpa gibi öğüttü, bitirdi.
5. Bu görünen kabrim değildir. Gam eli, felek belasının kılıç izi gibi beni
toprak etti.
6. Ey Usûlî, sen de gam makamında dur. Çünkü âşıklara felek nağmesi karşı
durdu.
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132. Behiştī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Āhumı raʿd eşkümi bārān ider her bār çarḫ
Yiridür ger zār zār iñlese ġaddār çarḫ

2.

Şol ḳadar tökdüm gözüm yaşın ki oldı her felek
Çeşme-sār-ı eşküm ayaġında bir devvār çarḫ

3.

İḫtiyār ile döner ṣanma ser-i kūyuñda gün
Yüzüñi görmiş sürūrından urur nā-çār çarḫ

4.

Görinen meh ṣanma bir şāhuñ mücevher tācıdur
Ġāfil olma ḫˇāce ʿömrüñ ʿaynıdur ayyār çarḫ

5.

Dūd-ı āhum murġına şeh-bāzlıḳ göstermege
Ey Behiştī māh-ı nevden eylemiş minḳār çarḫ

133. Ẕātī
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

I
1.

Dāl itdi elif ḳaddümi yine bir elif-ḳadd

2.

Ebrūları çekmiş bir elif üzre iki medd

[29b] Erbāb-ı ṣafāya işigi Kaʿbe-i maʿbed
4.

Ḫurşīd daḫi nūrını […] Muḥammed58

132/G. 72 D.
1b zār: -M; 2b: çeşme-sār-ı: çeşme-sārı D; 4a mücevher: murassaʿ D.
133/-D.
IV/2 cellād-ı: cellādı M.
58
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132. Behiştī

1. Her felek yükü ahımı gök gürültüsü, gözyaşımı semadan yağan bir yağmura
dönüştürür. Zalim felek ağlaya ağlaya inlese yeridir.
2. O kadar gözyaşı döktüm ki her felek benim gözyaşı çeşmemin ayağında
dönen bir çark oldı.
3. Güneş senin mahallenin başında kendi iradesiyle döner sanma. Çaresiz felek
yüzünü görmüş sevincinden döner.
4. Şu görünen ayı bir padişahın mücevher tacı olduğunu zannetme. Efendi
dikkatsiz olma, ömrün hilekâr felekle aynıdır.
5. Ey Behiştî, ahımın dumanı kuşuna yiğitlik göstermek için yeni aydan (hilâl)
gaga yapmış.

133. Ẕātī

I
Bir elif harfi gibi uzun boylu sevgili, elife benzeyen boyumu dal harfine
çevirdi. Kaşlarını elif (burun) üzerinde iki medd şeklinde çekmiştir. İbadet
edilen Kâbe kapısı sefa ehli içindir.59

59

Her bentin sonunda tekrarlanan beyit okunamadığı için çevrilememiştir.
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II
1.

ʿĀşıḳlara şehr o mehüñ Kaʿbe-i Medīne

2.

Ḳurˈān oḳusa ehl-i ṣafā nola yüzine

3.

Yüzini Ebū-cehl görürse gire dīne

4.

Ḫurşīd daḫi nūrını […] Muḥammed
III

1.

Yüzden o güneş ebr-i niḳābını götürdi

2.

Ḳaldı ṭaña çün māh-ı münevver anı gördi

3.

Yüzine baḳan kāfiri īmāna getürdi

4.

Ḫurşīd daḫi nūrını […] Muḥammed
IV

1.

Bir şāh-ı cihān oldı göñül mülkine ḥākim

2.

Her laḥẓe diler gözleri cellād-[ı] helākim

3.

Şevḳ ile aña ben nice cān virmeyeyin kim

4.

Ḫurşīd daḫi nūrını […] Muḥammed
V

1.

Gül yüzünüñ içindeki ol ġonce-i zanbāḳ

2.

Māh içre elifdür didi dil gerçi muḥaḳḳaḳ

3.

Rūşen bu ki engüşt-i nebī itdi mihr şaḳḳ

4.

Ḫurşīd daḫi nūrını […] Muḥammed
VI

1.

Anuñ yoluna cānı ḳodum niteki ḥallāc

2.

Olsa yiridür ayaḳı tozı feleke tāc

3.

Dirsem yaraşur būyına anuñ şeb-i miʿrāc

4.

Ḫurşīd daḫi nūrını […] Muḥammed
VII

1.

Eṭrāf-ı ḳażādan esüben ṣarṣar-ı ḥasret

2.

Ḳopardı benüm başuma derdā ki ḳıyāmet

3.

Ẕātīˈye dimidür eger eylerse şefāʿat

4.

Ḫurşīd daḫi nūrını […] Muḥammed
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II
O aya benzeyen sevgilinin şehri âşıklara Kâbe şehridir. Sefa ehli yüzüne
Kur’an okusa ne olur? Yüzünü Ebû-cehl görse dîne girer.

III
O güneş peçe bulutunu yüzden götürdü (açtı). Parlak ay onu görünce şaşırdı
kaldı. Yüzüne bakan kâfirleri îmana getirdi?

IV
Gönül evine bir cihan padişahı hâkim oldu. Her an gözleri ölüm celladı ister.
Ona ben zevkle nasıl canımı vermeyeyim?

V
Gerçi gönül, kesinlikle gül yüzünün içindeki zanbak goncası aydaki elifdir,
dedi. Görünen bu ki peygamber parmağı güneşi ikiye ayırdı.

VI
Hallaç gibi onun yoluna canımı koydum. Ayağının tozu feleğe taç olsa
yeridir. Onun kokusuna miraç gecesi yakışır desem.

VII
Kaza etrafında hasret rüzgârı eser. Ey dert, benim başıma kıyamat kopardı.
Eğer şefaat eylerse Zâtî’ye dersin.
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134
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

[30a]

Var mıdur yā Rabb cihānda laʿl-i cānāndan leẕīẕ
Cāndur leẕẕetlü ol daḫi degül andan leẕīẕ

2.

Laʿl-i cānān yoluna biñ cānum olursa fedā
Sur degüldür ol ki dirler olmaya cāndan leẕīẕ

3.

Ḫıżr ḫaṭṭuñ anı ḳoyup bunda ṭutmazdı maḳām
Laʿl-i nābuñ olmasaydı āb-ı ḥayvāndan leẕīẕ

4.

Dirmişin sen ʿāşıḳuñ ayvası leẕẕetlü gelür
Dostuyam olmaya ol sīb-i zenaḫdāndan leẕīẕ

5.

Ġamzeñ oḳlarını yaġdur dil ṣafā sürsün diseñ
Sebze-i pejmürdeye olmaya bārāndan leẕīẕ

6.

Bāġ-ı ḥüsnüñ seyr idenler diye ey sīmīn-zeḳan
Rūmˈda alma olur sīb-i Ṣifahāndan leẕiẕ

7.

Āb-ı ḥayvānı ögerler görmedüm dadın evet
Sezmezem kim ola ol laʿl-i dürr-efşāndan leẕīẕ

135
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Devr-i ruḫuñda olsa nola laʿl-i ter leẕīẕ
Olur güneşde ṭurmaġ ile gül şeker leẕīẕ

2.

Şīrīn-lebüñi senden işitsem ṣafā virür
Kendü elüñle virseñ olur mīveler leẕīẕ

3.

Ḳanlu yaşumı göz ḳabaḳından çeker göñül
Acı şarāb şevḳ-i ruḫuñla içer leẕīẕ

4.

Vir vaḳti ile būseñi tā kim ṣafā vire
Zīrā ki mevsimünde olur her s̠ emer leẕīẕ

5.

Eşk ile rūy-ı zerd virür ʿāşıḳuña ḥaẓẓ
Dünyā-perest olana olur sīm ü zer leẕīẕ
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134

1. Ey Allah’ım! Dünyada sevgilinin dudağından daha lezzetli bir şey var mıdır?
Candır lezzetli fakat o da sevgilinin dudağından daha lezzetli değildir.
2. Sevgilinin dudağı uğruna bin canım feda olursa şenlik değildir. Çünkü
candan leziz bir şey yoktur, derler.
3. Saf şarabın hayat veren sudan lezzetli olmasaydı Hızr senin yüzünün yerine
onu koyup makam edinmezdi.
4. Âşığın ayvası lezzetli gelir, dermişsin. Dostuyum, sevgilinin elmayı andıran
çenesinden daha lezzetli olmasın.
5. Gönül sefa sürsün dersen gamzen (yan bakışının) oklarını yağdır. O dağınık
yeşillik yağmurdan daha lezzetli olmasın.
6. Ey çenesi gümüş gibi olan sevgili! Senin güzellik bahçeni dolaşanlar;
Rum’da elma İsfahan elmasından lezzetlidir, desinler.
7. Evet, hayat veren suyu daha doğru (bir şekilde) öveni görmedim. O inci
saçan ağızdan daha lezzetlisini hissetmedim.
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1. Yanağın etrafında taze dudak daha lezzetli olsa ne olur? Gül şeker güneşte
durmakla lezzetlenir.
2. Tatlı dudağından çıkan sesi senden iştsem (bana) sefa verir. Kendi elinle
verince meyveler daha lezettli olur.
3. Gönül kanlı gözyaşımı göz kapağından çeker. Yanağının şevkiyle acı şarap
daha lezzetli içilir.
4. Bûseni zamanında ver ki sefa versin. Zîrâ her meyve mevsiminde lezzetli
olur.
5. Sevgilinin gözyaşı ile altın (sararmış) yanağı senin âşığına zevk verir. Dünya
heveslisi olana gümüş ve altın daha değerlidir.
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136. Resmī
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Vaṣf-ı lebüñ ile şiʿrüm olur ser-be-ser leẕīẕ
Kim ābı ḳand-i nāb-ı mükerrer ider leẕīẕ

2.

Ḳaddüñ mis̠ āli var mı durur bir nihāl kim
Şeft-ālū-yı lebüñ gibi virür s̠ emer leẕīẕ

[30b] Şīrīn degül mi şūḫ gözüñ laʿlüñ ile kim
Bādāmı ḳanda yisem ider ḳand-i ter leẕīẕ
4.

Ehl-i niyāza nāzuñı az etme luṭf ḳıl
Kim nāz-ı nāzenīn olur ey şīve-ger leẕīẕ

5.

Şīrīn-lebüñe ben nice cān virmeyem kˈolur
Cān-ı ʿazīz kişiye ey sīm-ber leẕīẕ

6.

Yaşum görüp yüzüme niçün baḳmaya ḥabīb
ʿĀlemde ḳadr ile ḫod olur sīm ü zer leẕīẕ

7.

Zülfī gibi beyān-ı dehānın uzatma kim
Resmī ḫaber bilürsin olur muḫtaṣar leẕīẕ

137. Resmī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ḫüsrevā şīrīn-lebüñ gibi ḳanı şekker leẕīẕ
Yā ḳanı rengin sözüñ mānendi bir gevher leẕīẕ

136/G. 1458 PB.
2b virür: vire M; 3b yisem: ise PB; 6a niçün: nice PB; 7a beyān-ı dehānın: dehānı beyānın M.
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136. Resmī

1. Dudağının özelliği ile şiirim baştan başa lezzetli olur ki suyu güzelin saf iki
dudağı lezzetlendirir.
2. Senin boyunun bir benzeri var mıdır? O öyle taze, düzgün bir fidandır ki
dudağının bûsesi gibi meyveye lezzet verir.
3. Arsız gözün ile dudağın şirin (tatlı) değil mi? Bademi nasıl yesem de taze
şeker gibi lezzetlense?
4. Ey nazlı sevgili! Niyaz edenlere nazını eksik etme, bağışla ki nazlının nazı
(daha) leziz olur.
5. Ey gümüş gibi beyaz göğüslü sevgili! Senin tatlı dudağına ben nasıl canımı
vermeyeyim? Bu durum insana büyük can olur.
6. Sevgili, gözyaşımı gördüğü hâlde niçin yüzüme bakmaz? Âlemde bizzat
gümüş ve altın değerli olur.
7. Ey Resmî, saç gibi ağız beyânını uzatma; sen bilirsin ki haber kısa olunca
lezzetli olur.

137. Resmī

1. Ey sevgili, senin tatlı dudağın gibi lezzetli şeker nerede? Ya sözünün rengine
benzer bir cevher nerede?
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138. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Bir ġazel didüm lebüñ vaṣfında şekkerden leẕīẕ
Hey ne şekker belki cānā āb-ı Kevs̠ erˈden leẕīẕ

2.

Ḳande virseñ acı acı dilleri baña gelür
Sūre-i Kevs̠ er ḥaḳı ḳand-i mükerrerden leẕīẕ

3.

Ṭatlu ṭatlu nola vaṣf itsem mükerrer anı ben
Ḳanda var ʿālemde būs-ı lāʿl-i dilberden leẕīẕ

4.

Sögdügüñce sen baña ġāyet ferāḥdan aġların
Ter düşem ṣanma gelür ol mīve-i terden leẕīẕ

5.

Vaṣf-ı dendān-ı niġārı şöyle cevher eyledüñ
Ẕātiˈyā dünyāda naẓm olmaz o cevherden leẕīẕ

139. Ḥayretī
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün
[31a] Hīç sirke teşne olana āb ile bir midür
Ḥall eyle müşkilüm ya şarāb ile bir midür
2.

Luṭf eyle luṭf-ı ṭabʿuña lāyıḳ ne ise di
Ābuñ leṭāfeti ya türāb ile bir midür

3.

Ṭabʿum ki şāhbāz-ı maʿārif şikār ider
Ey devletüm hümāsı ġurāb ile bir midür

4.

Nuṭḳ-ı ṣafā-fezām ile bir görme her sözi
Cānā ḫużur-ı rūḥa ʿaẕāb ile bir midür

138/G. 134 D.
1a lebüñ: -M, şekkerden: sükkerden D;1b şekker: sükker D; 5a eyledüñ: eyledüm D; 5b dünyāda:
ʿālemde D.
139/G. 48 D.
2b ya:

3a şikār ider: şikārdur D; 3b ey: hey D; 4a fezām: fezā M; 4b ḫużur-ı: henüz M
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138. Ẕātī

1. Dudağının özelliğinde şekerden lezzetli bir gazel dedim. Hey âşık! Şeker ne
ki belki Kevser suyundan daha lezzetlidir.
2. Acı acı gönülleri versen bana şeker gibi gelir. Kevser sûresi hakkı için
güzelin iki dudağından daha lezzetlidir.
3. Onu ben tekrar tatlı tatlı özelliğini anlatsam ne olur? Âlemde sevgilinin
dudağını öpmekten daha tatlı ne var?
4. Sen bana sövdükçe mutluluktan ağlarım. Küseceğimi sanma, (onun sövmesi
bana) o taze meyveden daha lezzetli gelir.
5. Ey Zâtî, sevgilinin dişlerinin özelliğini şöyle değerlendirdin; dünyada o
inciden daha güzel şiir yoktur.

139. Ḥayretī

1. Hiç susuz olana sirke ile su bir midir? Problemimi çöz, ya şarap ile bir
midir?
2. Huyunun güzelliğine ne layık ise onu ihsan et. Senin suyunun hoşluğu toprak
ile bir midir?
3. Yaradılışım bilgi doğanını avlar. Ey devletimin hümâ kuşu sen karga ile bir
tutulur musun?
4. Her sözü gönül rahatlığının nutkuyla bir görme. Ey can! Ruh huzuru ile azap
(eziyet) bir midir?
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5.

Ey cān ṭabībi ḳāfiyede bir durur velī
Hīç ḫastaya ʿitāb cevāb ile bir midür

6.

Her maʿnīsüz söz ile bu elfāz-ı ābdār
Yā āb-ı Ḫıżr-ı zinde serāb ile bir midür

7.

Rūşen degül mi gün gibi mihr-i cihān-tāb
Ey āfitāb-ı ḥüsn seḥāb ile bir midür

8.

Yirden göge degül mi durur farḳı bunlaruñ
Bu āsumānī ḳubbe ḥabāb ile bir midür

9.

Çoḳdur ḳuṣūrı sözlerümüñ gerçi Ḥayretī
Ḳaṣr-ı behişt künc-i ḫarāb ile bir midür

140. Fevrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

I
1.

Sāḳiyā devr-i cevānı ʿışḳ u sevdā vaḳtidür

2.

Gül gibi geldi cihān gülgeşt-i ṣaḥrā vaḳtidür

3.

Lāleler açıldı nūş-ı cām-ı ṣahbā vaḳtidür

4.

Mevsim-i cūş u ḫurūş u şūr u ġavġā vaḳtidür

5.

Nevbahār eyyāmıdur seyr ü temāşā vaḳtidür
II

1.

Sāġar-ı yāḳut ile nūş itdi lāle mül yine

2.

Ḫūblar gibi ṭaġutdı kākülin sünbül yine

3.

Başına gül dizdi dilber gibi şāh-ı gül yine

4.

Başladı efġāna ʿāşıḳlar gibi bülbül yine

5.

Nevbahār eyyāmıdur seyr ü temāşā vaḳtidür

141
III/1 ṣaḥrā:

M.
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5. Ey can hekimi, kafiyede birdir amma hiç hastaya azarlama ile güzel bir
şekilde cevap verme bir midir?
6. Her anlamsız söz ile nükteli söz ya da hayat veren su ile çöl bir midir?
7. Parlak cihan güneşi gün gibi belli değil mi? Ey güzellik güneşi ile bulut bir
midir?
8. Bunların farkı yerden göğe kadar değil midir? Bu sema kubbesi ile hava
kabarcığı bir midir?
9. Hayretî, gerçi sözlerimin hatası çoktur. Cennet köşkü ile yıkık köşe bir
midir?

140. Fevrī

I
Ey sâkî, gençlik devri, aşk ve sevda vaktidir. Cihan gül gibi geldi, çöldeki
gül gezintisi vaktidir. Laler açıldı, şarap kadehinden içme vaktidir. Coşku
mevsimi, telaş, gürültü ve kavga vaktidir. İlkbahar günleridir, gezip tozma
vaktidir.

II
Lale yine yakuta benzer kadeh ile şarap içti. Sünbül yine güzeller gibi
sümbül saçını dağıttı. Sevgili gül dalı gibi yine başına gül taktı. Büllbül yine
âşıklar gibi inlemeye başladı. İlkbahar günleridir, gezip tozma vaktidir.
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III
1.

Gül açıldı cāyi ʿişret oldı [ṣaḥrā] bāġ u rāġ

2.

Ġonce çıḳdı perdeden itdi ferāġından ferāġ

[31b] Nergis öperdi çemen bezmünde biñ zerrīn surāġ
4.

Lāle-veş ṭañmı elimden düşmese hergiz ayaġ

5.

Nevbahār eyyāmıdur seyr ü temāşā vaḳtidür
IV

1.

Cāyi bezme sāye ṣaldı yine serv-i ḫoş-ḥırām

2.

Lāle gül şevḳiyle aldı destine yākut-cām

3.

Çaġırup ider bülend-āvāz ile bülbül müdām

4.

ʿIyş u ʿişret eyleñüz gülşende ey ḳavm-i kirām

5.

Nevbahār eyyāmıdur seyr ü temāşā vaḳtidür
V

1.

Oldı envār-ı şükūfe ile münevver her diyār

2.

Nūrdan bir sāye-bāndur her diraḫt-i tāb-dār

3.

Ḳarşuña el baġlayup ḫıdmetde ḳaimdür çınar

4.

ʿÖmrüñi żāyiʿ geçürme ide gör bezm-i kenār

5.

Nevbahār eyyāmıdur seyr ü temāşā vaḳtidür
VI

1.

Gül gibi ṣaḥn-ı gülistān yine buldı nūr u fer

2.

Bir münaḳḳaş cāmelü maḥbūba döndi her şecer

3.

Ġonce gibi ḫırḳaya çekem başuñ ey bī-baṣar

4.

Aç gözüñ nergis gibi eṭrāf-ı bāġa ḳıl naẓar

5.

Nevbahār eyyāmıdur seyr ü temāşā vaḳtidür
VII

1.

Vaḳt-i güldür ʿahd-i zehrīn ḳoñ şikest itsün göñül

2.

Kendüyi bula ruḫ-ı şevḳ ile mest itsün göñül

3.

Yād-ı bezm gūşe-i bāġ-ı elest itsün göñül

4.

Dūşa ṭura bād-veş gülgeşt-i dest itsün göñül

5.

Nevbahār eyyāmıdur seyr ü temāşā vaḳtidür
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III
Güller açılınca çöl, bahçe ve çimenlik yeme içme yeri oldu. Gonca açıldı,
vaz geçmesini bıraktı. Nergis çimen meclisinde bin altın kadeh öperdi.
Kadeh lale gibi hiçbir zaman elimden düşmese şaşılır mı? İlkbahar
günleridir, gezip tozma vaktidir.

IV
Güzel boylu sevgili, meclisteki yerine gölge saldı. Lâle, gül arzusuyla eline
yakuttan bir kadeh aldı. Bülbül sürekli güzel sesi ile çağırup şöyle der: Ey
cömert topluluk! Gül bahçesinde yiyip içip eğleniniz. İlkbahar günleridir,
gezip tozma vaktidir.

V
Her yer çiçek nurları ile parladı. Her parlak ağaç nurdan bir gölgeliktir. Çınar
senin karşında elini bağlamış, hizmete hazırdır. Ömrünü boşa geçirme, şarap
meclisinde otur. İlkbahar günleridir, gezip tozma vaktidir.

VI
Gül bahçesinin avlusu yine gül gibi aydınlandı. Her ağaç nakışlı elbise giyen
bir sevgiliye döndü. Ey kalp gözü kör kişi, senin başını gonca gibi hırkaya
çekeyim. Gözünü aç, nergis gibi bahçenin etrafina bak. İlkbahar günleridir,
gezip tozma vaktidir.

VII
Gül vaktidir söz zehrini bırak, gönül kırılsın. Arzu yanağıyla kendini bulsun,
gönül kendinden geçsin. Gönül, meclis hatırasını elest bahçesinin köşesi
yapsın. Rüzgâr gibi omuzda dursun; gönül, elde dolaşan gül yapsın. İlkbahar
günleridir, gezip tozma vaktidir.
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VIII
1.

Mürde gibi gitmiş iken ālemüñ nūrı feri

2.

Yine iḥyā eyledi luṭf-ı ḫudā deşt ü deri

3.

Yaʿnī işʿār eyledi aḥvāl-i rūz-ı maḥşeri

4.

Ġāfil olma ʿibret al gülşenden ey dil <ber> gel beri60

5.

Nevbahār eyyāmıdur seyr ü temāşā vaḳtidür
IX

1.

Gitdi gülşenden raḳīb ey āşinā-yı pür-fiten

2.

ʿĀrıż-ı cānāna gibi güldi rūy-ı yāsemen

3.

Ḫaṭṭ-ı dilber-veş benefşe ile ṭolup her encümen

4.

Ṣafḥaya gülzāra yazdı ḫaṭṭ-ı sebz ile çemen

[32a]

Nevbahār eyyāmıdur seyr ü temāşā vaḳtidür
X

1.

Verd-i ter gibi beden bād-ı hevāya gitmedin

2.

Gül gibi ḫār-ı belā dil-ġonce sen çāk itmedin

3.

Lāleler gibi bāġruña dāġ-ı melāmet yitmedin

4.

Ḫˇāb-ı ġafletden göz aç ḳabrüñde nergis bitmedin

5.

Nevbahār eyyāmıdur seyr ü temāşā vaḳtidür
XI

1.

Ġayret-i ṭūr eyledi Ḥaḳ ʿālemüñ gülzārını
Yaḳdı her aḫżar şecer üstinde nār-ı nārını

3.

Ḳudretullāhˈun bilem dirseñ eger esrārını
Bāġa gel terk eyle Fevrī şimdi dünyā-kārını

5.

60

Nevbahār eyyāmıdur seyr ü temāşā vaḳtidür

Vezin kusurludur.
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VIII
Dünyanın nuru ve ışığı ölü gibi gitmişken yine Allah’ın lutfu dünyayı
canlandırdı. Yani mahşer günün hâllerini gösterdi. Ey gönül, dikkatsiz olma,
gel buraya da gül bahçesinden ders al. İlk bahar günleridir, gezip tozma
vaktidir.

IX
Ey fitne dolu dostlar, gül bahçesinden rakip gitti. Sevgilinin yanağına
yasemin yüzlü gibi güldü. Her meclis sevgilinin ayva tüyü gibi menekşe ile
doldu. Çimen, ayva tüyü ile gül bahçesinin sayfasına yazdı. İlkbahar
günleridir, gezip tozma vaktidir.

X
Vücut taze gül gibi heves rüzgârına gitmedin. Sen gonca gönül, gül gibi bela
dikenini yırtmadın. Göğsüne laleler gibi kınama yarası açmadın. Gaflet
uykusundan gözünü aç (uyan), senin kabrinde nergis çıkmadı. İlkbahar
günleridir, gezip tozma vaktidir.

XI
Allah senin âleminin gül bahçesini Tûr dağının kıskandığı hâle getirdi. Her
yeşil ağaç üstünde ateşin ateşini yaktı. Ey Fevrî, Allah’ın kudret esrarını
bilmek istiyorum dersen, dünya işlerini terk edip bahçeye gel. Dünya işlerini
ter et. İlkbahar günleridir, gezip tozma vaktidir.
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141. Ḥayretī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ey gedā diyen baña devletlü ḫānum yoḳ mıdur
Yoḫsa ben ādem degül miyem ya cānum yoḳ mıdur

2.

Ṭutalum dünyā senüñdür yā benüm de dünyede
Çaḳ bütün dünyā deger bir yār-ı cānum yoḳ mıdur

3.

Pīr-i çarḫuñ ṭutalum şems-i cihān-efrūzı var
Yā benüm Aḥmedˈüm gibi bir nev-cevānum yoḳ mıdur

4.

Oluban bed-nām-ı ʿālem gerçi yaḳdum niçe dāġ
Olmadum mı şāh-ı ġam nām u nişānum yoḳ mıdur

5.

Ḥayretīˈyem dökme gel yoḳ yire ḳanum yerlere
Pādişāhum nola ḳul oldumsa ḳanum yoḳ mıdur
142. Ḥayretī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Meclis içre būse-i cānānum almaḳ yol mıdur
Öldürüp ben nā-tüvānı cānum almaḳ yol mıdur

2.

Ḳomaduñ şeyṭānlıġı gitdün sen ey bed-ḫū raḳīb
Yāri benden ayırup īmānum almaḳ yol mıdur

[32b] Ḫāk-i pāyın göz göre urduñ götürdüñ ey ṣabā
Tūtiyā-yı dīde-i giryānum almaḳ yol mıdur
4.

Tekye-i miḥnetde alduñ cānumı ey pīr-i ʿışḳ
Tecrīd abdālam benüm ḳurbānum almaḳ yol mıdur

5.

Ey kilāb-ı kūy-ı dilber size nˈitdi Ḥayretī
Çıġrışup her biriñüz dāmānum almaḳ yol mıdur

141/G. 61 D.
2a dünyede: dünyāda M; 3a şems-i: şemʿ-i D; 5a gel: -M.
142/G. 112 D.
2a gitdün: āḫir D; 2b ḳomaduñ: ḳomadın D; 3a pāyın: rāhın D.
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141. Ḥayretī

1. Bana, ey fakir diyen saadetli hükümdarım yok mudur? Yoksa ben insan değil
miyim ki benim canım yok mudur?
2. Dünyanın senin olduğunu farz edelim. Ya benim de dünyada (yırtık) bütün
dünyaya değer bir sevgilim yok mudur?
3. Senin dünyanın, cihanı aydınlatan güneşi olduğunu farz edelim. Ya benim
Ahmed’im gibi bir genç delikanlım yok mudur?
4. Birçok yara yaktım ise de dünyada adı kötüye çıkmış olup gam padişahı
olmadım mı? Nam ve izim yok mudur?
5. Hayretî’yim ben, boş yere kanımı yerlere dökme, gel. Padişahıma kul
olduysam ne olur, benim kanım yok mudur?

142. Ḥayretī

1. Mecliste sevgilimin busesini almak âdet midir? Benim gibi bir çaresizi
öldürüp canımı almak âdet midir?
2. Ey kötü huylu rakip, şeytanlığı bırakmadın gittin. Sevgiliyi benden ayırıp
imânımı almak âdet midir?
3. Ey sabah rüzgârı, ayak toprağını göz göre göre vurdun götürdün. Ağlayan
gözümün sürmesini almak âdet midir?
4. Ey aşk piri, eziyet tekkesinde canımı aldın. Kendimi Allah’a adamış bir
dervişim benim kurbanımı almak âdet midir?
5. Ey sevgilinin mahallesindeki köpekler, Hayretî size ne yaptı? Her birinizin
bağırıp eteğimi kapması âdet midir?

226

143. Hecrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

I
1.

Ol perī görinmez olaldan gözüme bir naẓar

2.

Oldı nā-peydā göñül cāndan belürmez bir ḫaber

3.

Ne ḥayātumdan nişān var ne vücūdumdan es̠ er

4.

Aġlaram baḫt-ı siyāhumdan geceler tā seḥer

5.

Dirligüm dirlik degüldür bir ḳara gündür geçer
II

1.

Nice ārām vü nice ṭāḳat nice ṣabr u ḳarār

2.

Cān u dil gitmiş durur elden degül kim iḫtiyār

144. [Suʾālī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ey gül-i nāzük-beden ḳılma Suʾālīˈyi nizār
Tā ki ʿuşşāḳ arasında olmaya derd ile zār

2.

Ṣabr u ṭāḳat ḳalmadı gitdi bu göñlümden ḳarār
Eyledi fürḳat beni ʿālemde şāhum şermsār

3.

Dost aġlar ḥālüme baḳup benüm düşmen güler
Dirligüm dirlik degül[dür] bir ḳara gündür geçer

143/Mhs. 2 D.
Divanda yer alan III, IV, V, VI ve VII. bentler eksiktir. II. bentten 3 beyit eksiktir.
I/2 ḫaber: es̠ er M; I/3 es̠ er: ḫaber M; I/5 degüldür: degül M; II/2 cān u: cān-ı M.

227

143. Hecrī

I
O peri gibi olan sevgili gözüme görünmez olduğundan beri gönül görünmez
oldu. Candan da bir haber yok. Ne hayatımdan bir iz ne de vücudumdan bir
eser kaldı. Kara bahtım için sabahlara kadar ağlarım. Hayatım hayat değil,
geçmekte olan bir kara gündür.

II
Birçok rahatlık, dayanma gücü, sabır ve karar can ve gönülden gitmiş. Seçim
yapmak kişinin elinde değil.

144. Suʾālī

1. Ey vücudu nazik güle benzeyen sevgili, âşıklar arasında dert ile perişan
olmayıncaya kadar Suʿali’yi zayıflatma.
2. Sabır ve dayanma gücü kalmadı, bu tahammül gönlümden gitti. Ey sevgilim,
ayrılık beni dünyada utanılacak duruma düşürdü.
3. Benim hâlime bakıp dost ağlar, düşman güler. Hayatım hayat değil, geçmekte
olan bir kara gündür.
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145. Ḥayretī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Bu fenā evde vefādan görmedi aṣlā es̠ er
Bunca yaşlar yaşadı ḥattā aġardı çeşm-i ter

2.

Sen gerek luṭf it gerek ḳahr eyle baña ey ṣanem
Her ne kim gelse Ḫudā’dan bilürem ben ḫayr u şer

3.

Ṣaklayup tīr-i ḥavādis̠ den vücūd-ı pāküñi
Yiridür ṭutsun felek ḳarşuña çarḫī bir siper

4.

Aġlamaḳdan döndi bir gird-āba düşmiş mūya ten
Göreyin şimden girü nār-ı maḥabbet nem yaḳar

[33a] Ḥayretī ehl-i hüner çoḳdur velī ʿayb olmasun
Görmedüm ben kimse ʿaybın görmemek gibi hüner

146. Laṭīfī
Mefʿūlü Fāʿilātün Mefʿūlü Fāʿilātün

1.

Ol loḳma-i nefīse ṣundı kāfir raḳīb
İt değmiş aşa döndi ḫˇān-ı viṣāl-i dilber

2.

Artuġını cüzzāmuñ kimse yimez bilürsin
Cennet ṭaʿāmı olsa bir kişi anı neyler

3.

Ebkār-ı ġonce gibi mestūr iken vücūdı
Bir ḫār-ı ḫar-mizāca allandı ol gül-i ter

145/G. 62 D.
1a görmedi: görmedüm D, aṣlā: hergiz D; 4a mūya: mūy M; 5b ṣafer: hüner D.
146/G. 20 D.
1a kāfir raḳīb: raḳīb kāfir M; 2a cüzzāmuñ: bilirsin D. bilirsin: cüzzāmuñ D, 4a dirler ki kim
yimişüñ ʿalāsını tomuz yir: ol serv-i ser-bülendden evgende pelīdüñ D; 4b bu nükte-i mücerreb
oldı yine muḳarrer: sāye gibi revā mı hāke ide berāber D.
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145. Ḥayretī

1. Yaşadığım bunca yıl, fâni dünyada vefadan hiçbir iz görmediği gibi sulu
gözü ağardı.
2. Ey put gibi güzel olan sevgili, sen bana ister lutfet ister zulmet. Her ne
başıma gelse, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğini bilirim.
3. Felek, temiz vücudunu havadis okundan koruyup senin karşında ok yayından
bir siper yapsa yeridir.
4. Vücut ağlamaktan girdâba düşmüş bir kıla döndü. Bundan sonra aşk ateşinin
nemi bile yaktığını görürüm.
5. Hayretî, hünerli kişiler çoktur fakat ayıp olmasın. Başkalarının ayıbını
görmemek gibi bir hüner görmedim.

146. Laṭīfī

1. Kafir rakip o nefis lokmasını sununca sevgilinin kavuşma sofrası köpek
değmiş aşa (yemeğe) döndü.
2. Cüzzamlının artığını kimse yemez bilirsin. Cennet yemeği olsa bile onu ne
yapsınlar?
3. O taze gül, vücudu açılmamış gonca iken eşek yaratılışlı bir dikenin hilesine
kandı.
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4.

Dirler ki kim yimişüñ ʿalāsını ṭoñuz yir
Bu nükte-i mücerreb oldı yine muḳarrer

5.

Miskīn Laṭīfi dāʾim ḳarnın döger seng ile
Yār arḳasında aġyār gör kim ne ʿālem eyler

147. Celālī
Mefʿūlü Fāʿilātün Mefʿūlü Fāʿilātün

1.

Çihre göre şol ʿiẕārı kim dir ki āba beñzer
Gülzār-ı cennet içre cūy-ı gül-āba beñzer

2.

Zülfinüñ arasında seyr eyledüm cemālüñ
Raḥleyle mescid içre Ümmüˈl-Kitāba beñzer

3.

Nāzük lebüñde cānā tebḫāleler belürmiş
Cām-ı şarāb içinde birḳaç ḥabāba beñzer

4.

Gūş-ı laṭīfüñ üzre şol gevher-i muṣaffā
Gül yapraġı ucında bir ḳaṭre āba beñzer

5.

Mīzān ḳaşuñ ḳurılmış mahżarda nice yüz cān
Bu ʿarṣa-i cemālüñ yevmüˈl-ḥisāba beñzer

6.

Tenhāca bāġa varsam baña olur cehennem
Her verd-i aḥmer ansuz nār-ı ʿaẕāba beñzer

7.

Hecr ile bu Celālī bir ḥālete irüpdür
Kim mevt aña nisbet bir ṭatlu hˇāba beñzer

147/G. 73 D.
1a çihre göre: çihreñde D; 2a zülfinüñ: zülfeynüñ D; 6a tenhāca: tenhā çü D; 7b ṭatlu: ḫūb D.
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4. Bu bilinen söz yine tekrarlandı; derler ki senin yemişin iyisini domuz yer.
5. Sevgilinin arkasında başkaları bak ki ne âlem yapar? (Bunu bilen) zavallı
Latifî daima taş ile karnını döver.

147. Celālī

1. Yüzüne bakarak şu yanağının suya benzediğini kim der? Zîrâ yanağın cennet
bahçesindeki gül suyu nehrine benzer.
2. Seni saçının arasında yüzünü seyrettim. Mescit içinde rahledeki Fatihâ
sûresine benzer.
3. Ey sevgili, senin nazik dudağında uçuklar belirmiş. Bu uçuklar şarap kadehi
içindeki birkaç kabarcığa benzer.
4. Senin güzel kulağın üzerinde şu lekesiz inci (küpe), gül yaprağı ucunda bir
damla suya benzer.
5. Düzgün kaşının huzurunda nce yüz can hazırlanmış. Bu yüzünün toprağı
hesap gününe benzer.
6. Tenhaca bir bahçeye varsam bana cehennem olur. Her kırmızı renkli gül
onsuz ızdırap ateşine benzer.
7. Bu ayrılık ile Celâlî (öyle) bir hâle büründü ki ölüm ona kıyasla tatlı bir
uykuya benzer.
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148. ʿAṭā
Mefʿūlü Fāʿilātün Mefʿūlü Fāʿilātün
[33b] Baġrum firāḳ odıyla yanmış kebāba beñzer
Keyfiyyet ile şiʿrüm rengīn şarāba beñzer
2.

Derdā bu eski eski yanıḳlar ile sīnem
Yir yir ocaġı ḳalmış şehr-i ḫarāba beñzer

3.

Destine alduġınca şemşīr-i ābdārān
Bir deste gül içinde bir ḳaṭre āba beñzer

4.

Şīrīn-lebüñde cānā şol ḳara ḳara beñler
Teng-i şekerde ḳonmış miskīn zübāba beñzer

5.

Bu bī-vefā cihānuñ yoḫdur ʿAṭā s̠ ebātı
Āb üzredür bināsı bir āsiyāba beñzer

149. Ḥayretī
Mefʿūlü Fāʿilātün Mefʿūlü Fāʿilātün

1.

Fāş oldı cümle sırrum yaşum aḳalı sır sır
ʿArż itdi mā-cerāmı ol ḳan olası bir bir

2.

Dāġ-ı ġam-ı ruḫuñla bārān-ı eşk-i çeşmüm
Bitürdü tāze güller ḫāk-i tenümde yir yir

3.

Başdan gözi yaşıdur ey zāhid ehl-i ʿışḳuñ
Döndüren āsiyāb-ı dolāb-ı çarḫı fır fır

4.

Alnuñ ruḫuñ ġam ile mihr ile māhı āhum
Berg-i ḫazān gibi ditretdi yine dir dir

148/G. 2069 PB.
2a derdā: cānā PB; 3a alduġınca: alduġıyçün PB; 3b bir: yek PB; 4b miskīn: müşgīn PB.
149/G. 119 D.
1a aḳalı: çü aḳdı D; 1b mā-cerāmı: mā-cerāyı D; 4a ġam ile: ġamında D; 4b gibi: mis̠ āli D.
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148. ʿAṭā

1. Yüreğim ayrılık ateşiyle yanmış kebaba benzer. Nitelik bakımından şiirimin
rengi şaraba benzer.
2. Ey dert, bu eski eski yanıklar ile yüreğim yer yer ocağı sönmüş (bir) harap
şehre benzer.
3. Parlak kılıcı eline aldıkça bir deste gül içinde bir damla suya benzer.
4. Ey sevgili, tatlı dudağındaki şu kara kara benler şeker çuvalına konmuş
zavallı sineğe benzer.
5. Ey Atâ, bu vefasız dünyanın sebâtı yoktur. Su üzerine kurulmuş bir
değirmene benzer.

149. Ḥayretī

1. Gözyaşım aktığından beri bütün sırrım ortaya çıktı. O kahrolası mâceramı bir
bir sundu.
2. Senin yanağının verdiği hasretle çıkan yara ve gözyaşı yağmurum ten
toprağımda yer yer taze güller bitirdi (çıkarttı).
3. Ey sofu, baştan beri felek dolabının değirmenini fır fır döndüren senin aşk
ehlinin gözyaşıdır.
4. Ahım, senin alın ve yanağının gamı ile güneşle ayı sonbahar yaprağı gibi tir
tir titretti yine.
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5.

Ey Ḥayretī cihānda ten beslemekdür işüñ
Bilmez misin ki anı āḫir bu ḳara yir yir

150. Ḥayretī
Mefʿūlü Fāʿilātün Mefʿūlü Fāʿilātün

1.

Dil-teşneyem İlāhī āb-ı zülāle irgür
Fürḳat şebinde yaʿnī rūz-ı viṣāle irgür

2.

Nār-ı celālüñ ile ḫākister olmadın ten
Dīdār ḥaḳḳı yā Rab nūr-ı cemāle irgür

3.

Bu mihr-i cānı ḳurtar ḳoma küsūf-ı ġamda
Maḳṣūd kevkebini bürc-i kemāle irgür

4.

Bu dehr-i dūn elinden ḫāke berāber oldum
Ḳaldur elüm alup ol tāze nihāle irgür

[34a] Ẕevḳ u ṣafā ile ḳıl bī-hūş Ḥayretīˈyi
Gel sāḳi-yi maḥabbet gel bir piyāle irgür

151. Behiştī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿilün

1.

Cihānda ʿıyş-ı cennet ṣoḥbet-i yārāna hem-demdür
Muḫālif şaḫṣa bir ādem ḳarīn olmaḳ cehennemdür

2.

Egerçi ʿişret ehline gerekdür vusʿat-ı dünyā
Velī yār-ı münāsib olamaḳ andan muḳaddemdür

150/G. 82 D.
1a āb-ı: -M; 1b: şebinde: şebini M; 5a gel: ey D.
151/-D.
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5. Ey Hayretî, dünyada işin yiyip içip yaşamaktır. Bilmez misin ki onu, bu son
yer kara topraktır.

150. Ḥayretī

1. Ey Allah’ım! Gönlüm susamış, tatlı suya ulaştır. Ayrılık gecesini kavuşma
gününe ulaştır.
2. Büyüklük ateşin ile toprak olmadın. Ey Allah’ım! Yüz hakkı için yüzünün
nûruna eriştir.
3. Bu can güneşini kurtar, gam tutulmasında bırakma. Maksat yıldızını olgun
burca eriştir.
4. Bu alçak dünya yüzünden toprakla beraber oldum. Elimi alıp kaldır o taze
fidana ulaştır.
5. Hayretî’yi zevk ve sefa ile sarhoş et, gel. Aşk sunan sâkî gel de bir kadeh
getir.

151. Behiştī

1. Dünyada dostlarla sohbet etmek cennetin zevkini tatmak gibidir. Buna
karşılık (dostların sohbetinden zevk almayan) bir kimse ile yakın olmak da
cehennem gibidir.
2. İçki içenlere dünya rahatlığı vardır. Fakat uygun sevgili olmak ondan daha
değerlidir.
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3.

Ḳarīn-i yār-ı ṣāḥib-dil ne añlar tīġ-i ġurbetden
Ki anuñ ḥüsn-i aḫlāḳı dil-i mecrūḥa merhemdür

4.

Şol iki yāre billāh ḥasedden ādem ölmez mi
Ki yanlarında ayrılmaḳ hemān gūyā ki mātemdür

5.

Ġulām-ı ḥüsn-i aḫlāḳına ol yār-i kerīmüñ kim
Anuñ yārān ile ʿahdī Behiştī gibi muḥkemdür

152. Ẕātī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün

1.

Binā-yı devlet-i ḥüsne ṭayanmaz şol ki dānādur
Begüm nice ʿimāretler ḫarāb oldı bu dünyādur

2.

Mürekkeb olsa deryālar yazılmaz yaşumuñ vaṣfı
Benüm iki gözüm ḳābil degüldür şerḥa deryādur

3.

Ḫalīlüm niʿmetüñ ḥaḳḳı ġam-ı laʿlüñ yimek her dem
Eger kim illere müşkil gelürse baña ḥalvādur

4.

Nola ʿaynuñla ḳaddüñ zülfüñ aġzuñ gözlesem dāyim
Benüm çoḳ sevdügüm menʿ eyleme ʿālem temāşādur

5.

ʿAceb mi adı çıḳsa ḫalḳ içinde Ẕātiˈyā anuñ
Senüñ eşʿāruñuñ her beyti bir ġarrā muʿammādur

152/G. 257 D.
5a adı çıḳsa ḫalk içinde: ḫalk içinde adı çıḳsa D.
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3. Sevgilisine yakın olan gönül gurbet kılıcından ne anlar ki onun güzel ahlâkı
yaralı gönle merhemdir.
4. Allah’a yemin olsun ki şu iki sevgili için kıskançlıktan insan ölmez mi?
Hemen yanlarından ayrılmak sanki mâtemdir.
5. Cömert sevgilinin güzel ahlakının kölesine Behiştî gibi dostları da sağlam bir
şekilde bağlanmıştır.

152. Ẕātī

1. Şu âlim ki güzellik saadetinin yapısına dayanmaz. Beyim burası dünyadır,
burda birçok beylik yıkıldı.
2. Gözyaşımın vasfı mürekkep olsa bile denizler yazılamaz. Benim iki gözüm
onu anlatmaya yeterli değildir çünkü o denizdir.
3. Sevgilim, nimetin hakkı her an dudağının kederini yemektir. Eğer ki
yabancılara zor gelirse bana helvâ gibi gelir.
4. Gözünle boyunu, saçını, ağzını daima görsem ne olur? A benim çok
sevdiğim, bunları bana yasaklama âlem seyir yeridir.
5. Ey Zâtî, senin şiirlerinin her beyti güzel bir bilmece olduğundan halk içinde
adı çıksa buna şaşılmaz.
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153. Ḥayretī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün

1.

Memiˈnüñ dil ḳadīmī çākeridür
İşigi kelbidür ḫāk-i deridür

2.

Düşelden bend-i zülfine Memiˈnüñ
Cihān dilberlerinden dil berīdür

[34b] Otursa nāz ile şeh-bāz-ı vaḥşī
Yürise luṭf ile kebk-i derīdür
4.

Naẓīrin görmemişdür daḫi gözler
Begüm ādem degüldür ol perīdür

5.

Ḳaçan söz söylese biñ şīve ile
Eridür yüregüm yaġın eridür

6.

Hemān bu ġurbet ilde yādiġārum
Ḳulaġumda sözi gevherleridür

7.

Yir idinmedügümçün āsitānuñ
Beni it gibi öldürseñ yeridür

8.

Ṭarīḳ-i ʿışḳ içinde Ḥayretīˈyi
Begüm ḥālince görseñ yol eridür

9.

Nedāmet erlerinüñ başı buġı
Deliler ḫaylınuñ ser-defteridür

153/G. 100 D.
Divanda yer alan 3 ve 6. beyitler eksiktir.
5a söylese: söyle M; 6a yādigārum: yādigārı D; 7a āsitānuñ: āsitānın M; 8a Ḥayretī’yi:
Ḥayretī’de M; 3 ve 4. beyitler takdim-tehirli D; 4 ve 5. beyitler takdim-tehirli D; 5 ve 7. beyitler
takdim-tehirli D; 6 ve 8. beyitler takdim-tehirli D; 7 ve 9. beyitler takdim-tehirli D; 8 ve 10.
beyitler takdim-tehirli D; 9 ve 11. beyitler takdim-tehirli D.
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153. Ḥayretī

1. Gönül Memi’nün çok eski kölesidir. Gönül onun eşiğinin köpeği, ayağının
tozudur.
2. Memi’nün saç zincirine düştüğümden beri gönül, dünya sevgililerinden
kurtulmuştur.
3. Naz ile otursa vahşi doğandır, güzel ile yürüse kır kekliğidir.
4. (Bu) gözler benzerini görmemiştir; beyim o insan değildir, peridir.
5. Ne zaman bin naz ile söz söylese yüreğimin yağını eritir.
6. Hemen bu gurbet yerde hatırladığım kulağımdaki inci gibi sözleridir.
7. Senin dergâhında yer edinmediğim için beni köpek gibi öldürsen yeridir
8. Beyim Hayretî’yi aşk yolunda görsen, hâli yol adamı gibidir.
9. Pişmanlık askerlerinin başkomutanı deliler zümresinin önde gelenidir.
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154. Ḥayretī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün

1.

Memiˈnüñ dil ʿaceb āvāresidür
Ölümlü ḫastası bī-çāresidür

2.

Oñulmasun gerekmez dilde zaḫmum
Kˈanuñ şemşīr-i ʿışḳı yarasıdur

3.

Cihānda ḳabża-i ḳavs-i murādum
Memiˈnüñ iki ḳaşı arasıdur

4.

Nice sevmeyeyin cān u göñülden
Yürekler vaṣlası cān pāresidür

5.

Aġarmışdur ṣaḳalı Ḥayretīˈnüñ
Ṭarīḳuñ eski yüzi ḳarasıdur

155. Ḥayretī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün

1.

Memīˈnüñ dil ḳadīmī bendesidür
Ayaḳda ḳalmışı efgendesidür

2.

Beni vīrān iden düzdīde geh gāh
Baḳup bir göz ucıyla ḫandesidür

[35a] Bu göñlüm ḫānesini rūşen iden
Çerāġ-ı ʿārıż-ı tābendesidür
4.

Ḳızarsa ṭañ mı beñzi āfitābuñ
Cemāli ayınuñ şermendesidür

5.

Sürūd-ı ʿışḳı diñleñ Ḥayretīˈden
Bu bezmüñ ol da bir gūyendesidür

154/G. 101
2a, gerekmez: ḳo gitsün D.
155/G.102 D.
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154. Ḥayretī

1. Gönül, Memi’nün serserisi, ölümlü hastası, acizidir.
2. Onun aşk kılıcının yarası olduğu için gönül yaram kapanmasın, gerekmez.
3. Dünyada avcumumdaki istek yayım Memi’nün iki kaşı arasındadır.
4. Yürekler kavuşması can parçasıdır; nasıl candan, gönülden sevmeyeyim.
5. Hayretî’nin sakalı beyazlamıştır. Ama o senin yolunun eski yüz karasıdır.

155. Ḥayretī

1. Gönül Memi’nün eski kölesidir, ayakta duran zavallısıdır.
2. Beni yıkan şey ara sıra bir göz ucuyla bakıp gülümsemesinin çalınmış
olmasıdır.
3. Bu gönül evimi aydınlatan parlayan yanağın kandilidir.
4. Benzi güneş gibi olan sevgilinin kızarmasına şaşırma. Ay gibi güzel olan
yüzü utancından kızarmıştır.
5. Hayretî’den aşk şarkısı dinle, o da bu meclisin bir söyleyicisidir.
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156. Ḥayretī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün

1.

Bahār irişdi cām içmek gerekdür
Şarāb-ı lāle-fām içmek gerekdür

2.

Geçüp aġ u ḳarasından cihānuñ
Oturup ṣubḥ u şām içmek gerekdür

3.

Hele eksüklünüñ añladuġı bu
Bu eyyāmı tamām içmek gerekdür

4.

Dilerseñ kim olasın ġamdan āzād
Müdām içmek müdām içmek gerekdür

5.

Bu günlerde hemīşe Ḥayretī-vār
Olup rüsvā-yı ʿām içmek gerekdür

157. Ḥayretī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Nevbahār oldı göñül ṣoḥbet-i ṣahbā demidür
Yaʿnī gül mevsimidür cām-ı muṣaffā demidür

2.

Oldı iḥyā ḳamu emvāt-ı nebātāt-ı cihān
Nefes-i bād-ı ṣabā ṣanki Mesīḥā demidür

3.

Ṭaġıdup yār ruḫı üstine sünbüllerini
Didi eyyām-ı bahār irdi vü sevdā demidür

4.

Baḥr-ı ʿışḳa ṣalalum fülk-i dili nolsa gerek
Nevbahār oldı sefer mevsimi deryā demidür

156/G. 90 D.
1b lāle-fām: laʿl-fām D; 2b u: -M.
157/G. 72 D.
3b irdi: oldı D; 6b dīve: dīde M, anlar: şunlar D.

243

156. Ḥayretī

1. Bahar geldi, şarap içmek gerekir. Lale renkli şarabı içmek gerekir.
2. Dünyanın iyisi kötüsünden geçip, oturup sabah akşam içmek gerekir.
3. Hele bu âcizin anladığı; bu mevsimi içerek geçirmek gerektiğidir.
4. Sen gamdan kurtulmayı dilersen devamlı içmek, devamlı içmek gerekir.
5. Bu günlerde daima Hayretî gibi rezil olup yıllarca içmek gerekir.

157. Ḥayretī

1. Ey gönül, ilkbahar geldi, içki sohbeti vaktidir. Yani gül mevsimidir, saf şarap
vaktidir.
2. Bütün dünya bitkisinin ölüleri canlandı. Ey Mesîh, sanki sabah rüzgârının
nefesinin vaktidir.
3. Sevgilinin yanağı üstündeki sümbüle benzer saçlarını dağıtıp, bahar günleri
geldi ve sevda vaktidir, dedi.
4. Gönül sandalını aşk denizine salsak ne olur? Yolculuk mevsimi ilkbahardır,
denize açılma vaktidir.
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5.

Seyr ider gülşeni boyun ḳulaḳ açmış güller
Gel gel ey bülbül-i şeydā ki temāşā demidür

6.

Vāʿiẓi diñleme ʿıyş eyle perī-rūlar ile
Dīve aldanmadı anlar ki ẓarīf ādemīdür

[35b] Ḥayretī mevsimidür gūşe-i ġamdan çıḳa gör
ʿĀlem-i ʿıyş u ṣafā gülşen ü ṣaḥrā demidür

158. Ḥayretī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Leb midür bu sāḳiyā yā cām-ı bezm-ārā mıdur
Söz midür bu bilmezem yā rāḥ-ı rūh-efzā mıdur

2.

Dökülür ṣalınduġınca şīvelerden mīveler
Naḫl-i dil-keş mi bu yā Rab yā ḳad-i bālā mıdur

3.

Dostum maḳṣūduñ öldürmek midür ʿāşıḳları
Yoḫsa ḥüsnüñ muḳteżāsı nāz u istiġnā mıdur

4.

Mātemüñ mi var nedür eksük degül nālişlerüñ
Yā senüñ ey dil sürūduñ āh u vāveylā mıdur

5.

Menʿ idersin vech-i zībādan beni ey müttaḳī
Aḥsen-i taḳvīme inkār eylemek taḳvā mıdur

6.

Ḳara mıdur görinen başında şeyḫüñ ey ʿaceb
Bilmezem yā bir muḥaṣṣılsuz ḳurı sevdā mıdur

7.

Her sözüñ cān gūşına bir gevher-i yekdānedür
Bilmezem ey Ḥayretī göñlüñ senüñ deryā mıdur

159/G. 67 D.
5a beni: bizi D, müttaḳī: müddeʿī M; 6a başında: başındaki D. ey: -D.
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5. Ey divâne bülbül! Boyun gül bahçesini dolaşır, güller de kulak açmış (seni
dinlemekte); gel, gel ki gezinti vaktidir.
6. Nasihat edeni dinleme, peri yüzlü sevgililerle ye iç. Dev yaratıklı kimselere
aldanmadı çünkü onlar nazik insandır.
7. Ey Hayretî! Tam zamanıdır, gam köşesinden çık da gör; zevk ve eğlence
âlemi, gül bahçesi ve çöl vaktidir.

158. Ḥayretī

1. Ey sâkî, meclisi süsleyen kadeh sevgilinin dudağı mıdır? Ya ruha tazelik
veren şarap söz müdür bilmem.
2. Salındıkça nazlılardan meyveler dökülür. Ey Allah’ım! Ya bu cazibeli boy
mu ya da yüce boy mudur?
3. Sevgilim, maksadın âşıkları öldürmek midir? Yoksa güzelliğinin gereği naz
ve gönül tokluğu mudur?
4. Ey gönül, matemin mi var, inleyişlerinin eksik olmaması nedendir? Ya senin
şarkın ah ve feryat mıdır?
5. Ey takva sahibi, beni güzel yüzünden yasaklarsın. En güzel olana inkâr
etmek takvâ mıdır?
6. Senin şeyhin başında görünen kara (sevda) mıdır? Bilmem ki netice
vermeyen kuru sevda, sevda mıdır?
7. Ey Hayretî, senin her sözün can kulağına eşi benzeri olmayan bir incidir.
Bilmem ki senin gönlün deniz midir?
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159. Kemālpāşāzāde
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Mīm dehānı ne idügi ẓāhir degül midür
Mülk-i ʿādemde menzil-i āḫir degül midür

2.

Çeşmüñ ḫayāline düşeli uyḫu görmedüm
Gözden uġarlar uyḫuyı sāḥir degil midür

3.

Ḥüsnüñ gedāsına niçün itmez naẓar gözüñ
Bu ol ʿimāret üstine nāẓır degül midür

4.

Cemʿ olduġuñ bizümle niçün istemez raḳīb
Kim ḥaşre ḳāyil olmasa kāfir degül midür

5.

Naḳş-ı ḫayāle ġāib iken dīdeden göñül
Ne yirde isteseñ yine ḥāżır degül midür

160. Ḥayretī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün
[36a] ʿAceb ʿālemde bu ġavġā nedendür
Bu hāy u hūy bu eyvā nedendür
2.

Başında ṣūfinüñ ḳara ʿimāme
Benüm başumda bu sevdā nedendür

3.

Gözümde āb u göñlümde bu āteş
Yanar hīç bilmezem ammā nedendür

160/G.90 D.
161/K. 17 D.
3a bu: pür D; 16a pelās-ı: pelās M; 19a Nesīmī: -M; 22b lüʾlüʾ ü lālā: lüʾlüʾ-yi lālā D; 23a ya:
yine M; 28a Ḥayretī'yi: Ḥayretī M; 28b aṣlını: aṣlı M; 16 ve 18. beyitler takdim-tehirli D; 17 ve
19. beyitler takdim-tehirli D; 18 ve 20. beyitler takdim-tehirli D; 19 ve 21. beyitler takdim-tehirli
D; 20 ve 22. beyitler takdim-tehirli D; 21 ve 23. beyitler takdim-tehirli D; 22 ve 24. beyitler
takdim-tehirli D; 23 ve 25. beyitler takdim-tehirli D; 24 ve 27. beyitler takdim-tehirli D; 25 ve
26. beyitler takdim-tehirli D; 26 ve 28. beyitler takdim-tehirli D; 27 ve 29. beyitler takdim-tehirli
D; 28 ve 30. beyitler takdim-tehirli D.
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159. Kemālpāşāzāde

1. O küçük ağzının nasıl olduğu gözükmüyor mu? Dünya da son yer değil
midir?
2. Gözünün hâyalini kuralı gözüme uyku girmedi. Gözden uykuyu çalan
büyücü değil midir?
3. Güzelliğinin kölesine gözün niçin bakmaz. Bu o mimari eseri denetleyen
değil midir?
4. Rakip bizimle toplanmanı niçin istemez? Kıyamet gününe razı olmayan kâfir
değil midir?
5. Gönül, hayâlin süsünü gözden kaybetmişken; sen nerede istersen gönül
orada hazır değil midir?

160. Ḥayretī

1. Acaba dünyada bu kavga, bu bağırma, eyvah ve vah nedendir?
2. Sofunun başında siyah sarık, benim başımda bu sevda nedendir?
3. Gözümdeki yaşın ve gönlümde yanan bu ateşin sebebi nedir, hiç
bilmiyorum.
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4.

Benüm göñlüm neden nerm oldı çün mūm
Senüñ göñlüñ ʿaceb ḫārā nedendür

5.

Gözüñ ādemler öldürür ṭudaġuñ
İder ölmüşleri iḥyā nedendür

6.

Ya bende bu niyāz u bu temelluḳ
Ya sende nāz u istiġnā nedendür

7.

Yaḳar pervāneler per şemʿ-i meclis
Yine ḫandān u nā-pervā nedendür

8.

Ne deñlü aġlasa āh itse bülbül
Güler aña gül-i raʿnā nedendür

9.

Kimisi sāye-veş ḫāk ile yeksān
Kimi bir serv-i ḫoş-bālā nedendür

10.

Kimi Leylī kimi Mecnūn-ı şeydā
Kimisi Vāmıḳ u Aẕrā nedendür

11.

Dilinde kiminüñ naḳş u terāne
Kiminüñ āh u vāveylā nedendür

12.

Kimi dīvāne hīç bilmez özini
Kimisi ʿāḳil u dānā nedendür

13.

Kimi mestāne ḫalḳuñ kimi mestūr
Kimi āşüfte vü şeydā nedendür

14.

Kimisi pārsā u pāk-dāmen
Kimi ālūde vü rüsvā nedendür

15.

Ḳamu bir ādem oġlı iken insān
Kimi bende kimi mevlā nedendür

16.

Kimisi bir pelās-ı köhne bulmaz
Kiminüñ libāsı dībā nedendür

[36b] Kiminüñ meskeni āteş kiminüñ
Maḳāmı cennetü’l-Meʾvā nedendür
18.

Kimi dünyā vü ʿuḳbādan müberrā
Kimisi ṭālib-i dünyā nedendür
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4. Benim gönlüm mum gibi neden yumaşadı, senin gönlün acaba neden
mermerdir?
5. Gözün insanları öldürür; dudağın ise ölmüşleri diriltir, sebebi nedir?
6. Ya bende bu yalvarma ve bu yaranma ya sende naz ve gönül tokluğu
nedendir?
7. Pervâneler kanatlarını yaktığı hâlde meclis mumunun yine nazlanması ve
kayıtsızlığı nedendir?
8. Bülbül ne kadar ağlasa ve ah etse bile renkli gülün ona gülücükler dağıtması
nedendir?
9. Kimisi gölge gibi toprakla kimi de selvi boylu sevgili ile birlikte olması
nedendir?
10. Kimi Leyla kimi divâne (düşkün) Mecnûn, kimisi de Vâmık ve Azrâ olması
nedendir?
11. Kiminin dilinde şarkı, türkü; kiminin ah ve feryat olması nedendir?
12. Kimi deli olup kendini hiç bilmez. Kimisinin de akıllı ve bilgili olması
nedendir?
13. Senin halkının bir kısmı sarhoş; kimi namuslu, kimi çılgın âşık ve divâne
olması nedendir?
14. Kimi sofu ve namuslu, kimi kirlenmiş ve rezil olması nedendir?
15. İnsan tamamen âdem oğlu iken kiminin köle kiminin efendi olması
nedendir?
16. Kimisi bir eski çul bulamazken kiminin elbisesinin süslü olması nedendir?
17. Kiminin mekânı cehennem iken kiminin makamı Mevâ cenneti olması
nedendir?
18. Kimi dünya ve ahiretten uzak kimisi dünya heveslisi olması nedendir?
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19.

Kimi Seyd Nesīmī kimi manṣūr-ı ber-dār
Kimi Keyḫüsrev ü Dārā nedendür

20.

Çü birdür cümle mevcūdātuñ aṣlı
Arada yā bu istis̠ nā nedendür

21.

Ḳamu bir mevcidür çün baḥr-i ʿışḳuñ
Bu rengāreng olan eşyāʾ nedendür

22.

Kiminüñ seng-i bed-gevherdür adı
Kiminüñ lüʾlüʾ ü lālā nedendür

23.

ʿAceb bir ḳaṭre-i nā-çīz iken dil
Ya anda mevc uran deryā nedendür

24.

Ya her bir ẕerreden ḳılsañ temāşā
Görürsin bir güneş āyā nedendür

25.

Ya ey dānā bir ednā dāne içre
Hezārān şāḫ-ı ḫoş-bālā nedendür

26.

Olurken günde bīñ ṣūret hüveydā
Yine naḳḳāş nā-peydā nedendür

27.

Ḳılup naḳş içre naḳḳāş temāşā
Bilürmiş dīde-i bīnā nedendür

28.

Velīkin Ḥayretīˈyi ḥayret almış
Bilimez aṣlını aṣlā nedendür

161. Uṣūlī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün

1.

Seçer mi ādemi ḥayvān olanlar
Ne bilsün gevheri nā-dān olanlar

2.

Cihānuñ mülk ü mālın hīçe ṣaymaz
Vücūdı mülkine sulṭān olanlar

161/G. 23 D.
2a ü: -M, ṣaymaz: ṣayar D; 2b mülkine: şehrine D; 3b, şarāb-ı ʿışḳ ile: bu meyden vālih ü D; 9a,
naẓmuñ: şiʿrüñ D; 3 ve 5. beyitler takdim-tehirli D; 4 ve 6. beyitler takdim-tehirli D.
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19. Kimi Seyid Nesîmî kimi Hallâc-ı Mansur kimi Keyhüsrev ve Dârâ olması
nedendir?
20. Çünkü bütün varlıkların aslı birdir. Ya bu farklılıklar nedendir?
21. Çünkü hepsi senin aşk denizinin bir dalgasından ibarettir. Bu rengarenk olan
eşya nedendir?
22. Kiminin adı değersiz taştır. Kiminin değerli inci olması nedendir?
23. Gönül değersiz bir damla iken yine onda dalga vuran deniz nedendir?
24. Her bir zerreden seyretsen bir güneş görürsün de bu hayret nedendir?
25. Ey bilgili insan, bir tohum içinde göze hoş gelen dalın budağın yetişmesi
nedendir?
26. Güneşte bin şekil açık olurken bu şekilleri yapan nakkaşın yine belli
olmaması nedendir?
27. Yaratılmış olanda yaratanı seyredip idrak eden gözün bilmesi nedendir?
28. Fakat Hayretî’yi bir şaşkınlık almış. Hiçbir zaman aslını bilememesi
nedendir?

161. Uṣūlī

1. Hayvan olanlar insanı seçebilir mi? Cahil olanlar inciyi ne bilsin?
2. Varlık mülküne sultan olanlar, senin dünyanın mülk ve malına hiç değer
vermezler.
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3.

Bu köhne tekyenüñ esrārın añlar
Şarāb-ı ʿışḳ ile ḥayrān olanlar

[37a] Bulur yol Kʿabe-i maḳṣūda öñ ṣoñ
Bu vādīlerde ser-gerdān olanlar
5.

Hümā-himmet gedālardur cihānda
Meʿānī kişverine ḫān olanlar

6.

Gerekmez devlet-i dünyāyı neyler
Ḥaḳāyıḳ gevherine kān olanlar

7.

Ögüdüñ dutmaz ehl-i ʿışḳ vāʿiz
Ki uymaz cāhile ʿirfān olanlar

8.

Yoluña git oturmaḳ ḳaṣdın itme
Bu evden tez göçer mihmān olanlar

9.

Müsellem dutdılar naẓmuñ Uṣūlī
Uṣūl-i naẓmda Selmān olanlar

162. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Dem-be-dem seyl-āb-veş eşk-i revānum çaġlar
Dögünüp ṭaşlarla aġlar ḥālüme ırmaġlar

2.

Görinen daġlar başında ebr-i bārān ṣanmañuz
Ṭaġlar ṣaçın çözüp ben ḫasta içün aġlar

3.

Sīnemüñ taʿlīm-ḫānesine at gel tīrüñi
Ey kemān-ebrū senüñçün ṭablalardur dāġlar

4.

Cān çıḳardı maḥbes-i tenden kemend-i hecr ile
Līk zencīr-i ümīd-i vaṣlı dilber baġlar

5.

Ẕātiˈyā Ferhād çün ṭaġlarda feryād eyledüm
İşidüp feryādumı gögsün geçürdi ṭaġlar

162/G. 163 D.
2a ebr-i bārān: ebr ü bārān D; 5a çün: içün D.
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3. Aşk şarabı ile kendinden geçenler senin eski tekkenin gizemini anlar.
4. Bu vadilerde başı boş gezenler eninde sonunda hedefleri olan Kaʿbe’ye yol
bulur.
5. Mânâlar iklimine sultan olanlar dünyada saadet gayretinin dilencileridir.
6. Gerçekler cevherine kaynak (sahip) olanlar dünya saadetini ne yapsın, onlara
dünya saadeti gerekmez.
7. Aşk ehlinin öğüt vereni, senin öğüdün tutmaz çünkü irfan sahipleri cahile
uymaz.
8. Yoluna var git, oturmaya niyetlenme çünkü misafir olanlar bu evden tez
göçer.
9. Şiir yönteminde Selmân olanlar Usulî’nin şiirinin doğruluğunu kabul ettiler.

162. Ẕātī

1. Daima sel suyu gibi akıp giden gözyaşım şarıl şarıl akar. Irmaklar taşlarla
dövünüp hâlime ağlar.
2. Dağların başında görüneni yağmur bulutu sanmayın. Dağlar saçını çözüp ben
hasta için ağlar.
3. Yüreğimin okunu eğitim hânesine at, gel. Ey yay kaşlı sevgili, yaralar senin
için davullardır.
4. Can ayrılık kayışıyla ten hapishanesinden çıkardı. Fakat kavuşma ümidinin
zincirini (sadece) sevgili bağlar.
5. Ey Zâtî, Ferhâd için dağlarda feryâd ettim. Dağlar (bu) feryâdımı işidip
göğsünü dövdü.
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163. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

ʿIşḳuña şol deñlü yaḳdum tāze tāze dāġlar
Döndüm ol şeh-bāza kim üşmişdür aña zāġlar

2.

Mihr-i ḥüsnüñ mihri bir derde giriftār itdi kim
Yüzine baḳan benüm gibi anuñ da aġlar

3.

Tīġ-i ḥasret baġruma zaḫm urduġınca nār-ı ġam
Aḳmasun ḳanı diyü od gibi yirin dāġlar

[37b] Çeşme-sār-ı ġuṣṣadan maḥmūm-ı ḥummā-yı firāḳ
Rişte-i ümmīdi dil şāḫ-ı viṣāle baġlar
5.

Çekdügüm derdüñ eger kim Ẕātiˈyā bir ẕerresi
İrişürse ṭaġılur ṭāḳat getürmez ṭaġlar

164. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Bāġlarda dir zebān-ı ḥāl ile āb aġlar
Bāġlarsuz siz baña dīdārsuz ayaġlar

2.

Aḳdı göñlüm yine bir serv-i revāna ṣu gibi
Gördi yaşum kendüden gitdi revān ırmaġlar

3.

Bilmez ol biñ dürlü derd ile ölenler ḥālümi
Ḫastanuñ derdin ne bilsünler ṭabībüm ṣaġlar

163/G. 164 D.
2a derde: ḥāle D; 4a ġuṣṣadan: ġuṣṣada D.
164/G. 165 D.

1b ayaġlar: a bāġlar D; 2b
yaşumdan D, üşenmezse: üşenmez M.

ırmaġlar D; 4a ḳızardup: ḳarardup D; 5b başumdan:
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163. Ẕātī

1. Senin aşkın için (vücuduna) o denli taze taze yaralar dağladım ki kargaların
başıan üşüşüp (tüylerini yoldukları) bir doğana döndüm.
2. Onun yüzüne bakan benim gibi ağlar. Çünkü güzellik güneşinin sevgisi bir
derde düşkün etti.
3. Hasret kılıcı yüreğimi yaraladıkça, gam ateşi yaranın kanı akmasın diye ateş
gibi (hasret kılıcının yaraladığı) yeri dağlar.
4. Ayrılık sıtması olan gönül, keder çeşmesinden ümit ipliğini kavuşma dalına
bağlar.
5. Ey Zâtî, eğer çektiğim senin derdinin bir zerresi dahi dağlara ulaşsa, dağlar
dağılır, gücü kalmaz.

164. Ẕātī

1. Bahçelerde hâl dili ile su ağlayarak, yüzsüz kadehler siz bana bahçelersiniz,
der.
2. Gönlüm yine selvi boylu gibi olan sevgiliye su gibi aktı. Benim gözyaşımı
gören ırmaklar kendini kaybederek coştular.
3. Ey hekimim! O bin türlü dert ile ölenler hâlimi bilmezler; hastanın derdini ne
bilsin sağlıklı olanlar.
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4.

Göre gel kim göz ḳızdurup cānuma ḳaṣd itdiler
Sīnem üzre tāze tāze bī-nihāyet dāġlar

5.

Ẕātiˈyā bād-ı ṣabānuñ baḥr uyup taḥrīkine
Cūş idüp başumdan üşenmezse ġāfil çāġlar

165. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Dostlar düşmenden incinmiş nigārum aġlar
Gāh gāh aġlarken ah eyler yürekler dāġlar

2.

Ālemüñ nola ḥużūrı uçsa āhumdan benüm
Ol hümānuñ üstine gül-bang uçurmış zāġlar

3.

Bezm-i ʿirfāna varursın sen diyü birḳaç kelām
Ol hümāyūn-ṭalʿate niçün iderler lāġlar

4.

Bezm-i ʿirfāndan nigārı itdiler ırmaġa ḳaṣd
Gözlerüm yaşın ʿaceb mi eylesem ırmaġlar

5.

Ẕātiˈyā bāġa açılmaya benümle ḳorḳaram
Ol gül-i raʿnāya ola ṭaʿn-ı düşmen baġlar

166. Farżī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Bāġı yoḫ dīvāneyüm ṭutmaz beni kim bāġlar
Kim beni baġlarsa ʿömrüm zülf-i dilber bāġlar

[38a] Dīdeler aġlar benümçün dem-be-dem eller güler
Ḫāne-i ġamda ne bilsün ḫasta ḥālin ṣaġlar

165/G. 170 D.
3a bezm-i: ehl-i D; 4a bezm-i: ehl-i D, itdiler ırmaġa ḳaṣd: ırmaġa itdiler ḳaṣd D.
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4. Gel gör ki sarhoş olup canıma kastettiler. Göğsümün üzerinde taze taze
sonsuz yaralar açıldı.
5. Ey Zâtî! Deniz üşenmese, sabah rüzgârının hareketine uyup, coşarak
başımdan dikkatsizce akacak.

165. Ẕātī

1. Ey dostlar, sevgilim rakibin (tutumundan) incinmiş, ağlar. Zaman zaman
ağlarken ah eder, yürekleri yaralar.
2. Benim ahımdan senin âleminin huzuru kaçsa ne olur? Kargalar o talih
kuşunun üsüne gülbang (bülbül sesi, ilahi) uçurmuş.
3. Sen birkaç söz etmek için ilim meclisine varırsın diye o güzel padişaha niçin
lâtife ederler?
4. Sevgiliyi irfan meclisinden uzaklaştırmaya niyetlendiler. Gözyaşlarımı ırmak
gibi yapsam şaşılır mı?
5. Ey Zâtî, benimle bağa gelmenden korkarım. O renkli gülüne benzeyen
sevgiliye düşman sövgüsü engel olur.

166. Farżī

1. Divâneyim, beni tutan bağ yoktur, beni kimse bağlayamaz. Fakat beni
bağlarsa sadece ömrümü feda ettiğim sevgilinin saçı bağlar.
2. Gözler benim için ağlar, daima yabancılar bana güler. Sağlıklı olanlar gam
evindeki hastanın hâlini ne bilsin?
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3.

Ḫār elinden kimse bilmez başda çoḳ derdüm benüm
Gözlerüm bilsem benümle ḳanḳı derdüm aġlar

4.

Bir yaña ʿışḳuñ belāsı bir yaña cevrüñ yüki
Dostum ben çekdügüm çekmez yoluñda taġlar

5.

Farżīˈnüñ ḥaḳḳına bildüm ḥar uvatmaz ol raḳīb
Söylesün ol ṭūtī-i güftārı ḳoñ ḳoñ zāġlar

167. Āhī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Baġrına ṭaşlar baṣup ben ḫasta içün ṭaġlar
Ḳabrüm üzre ṣaçların çözmiş bulutlar aġlar

2.

Şöyle germ itmiş cünūn-ı nev-bahār-ı ḥüsn-i dost
Deşt ü ṣahrālarda zencīrin sürer ırmaġlar

3.

Niçe bir ḳucsun seni altun beñeklü cāmeler
Niçe bir yaḳsun beni bu ḳanlu ḳanlu dāġlar

4.

Ben ki ġurbet-ḫāne-i fürḳatden eylerdüm sefer
Yaşlarum ḳanlu ṣular gibi yolumı baġlar

5.

Ṣu gibi çaġlar geçer ʿömrüm güzellik çaġıdur
Ṣanma ancaḳ Āhīˈnüñ eşk-i revānı çaġlar

167/G. 17 D.
2a şöyle: şol D, cünūn: ki cūy-ı D; 2b ü: -M, zencīrin: zencīr M; 5b ancaḳ Āhī’nüñ: Āhī sen
benüm D; revānı: revānum D.
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3. Başımda diken elinden (çektiğim) çok derdim var, kimse bilmez. Bilsem ki
gözlerim benimle hangi derdime ağlar?
4. Senin aşkının belası bir yana eziyetinin yükü bir yana. Dostum benim
çektiğimi senin yolundaki dağlar bile çekmemiştir.
5. O eşek rakip Farzî’nin hakkına el uzatmaz bilirim. Bırak bırak o konuşan
papağanın (sözlerini) kargalar söylesin.

167. Āhī

1. Dağlar ben hasta için bağrına taşlar basmış; kabrimin üzerinde (ise) saçlarını
çözmüş bulutlar ağlar.
2. Sevgilinin güzellik baharının deliliği öyle artmış ki ırmaklar çöl ve
sahralarda zincirini sürer.
3. Ne vakte kadar altın benekli elbiseler sarsın seni. Ne vakte kadar kanlı kanlı
yaralar yaksın beni?
4. Ben bu gurbet evinden yolculuk etmek isterdim ama gözyaşlarım kanlı sular
gibi yolumu engeller.
5. Ömrümün güzellik çağı su gibi çağlayarak geçer. Fakat Âhî’nin akan
gözyaşının çağladığını sanma.
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168. Behiştī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Sīne būstān-ı belā yir yir ocaġı dāġlar
İki gözüm üsti yanında aḳar ırmaġlar

2.

Ḳadd-i dil-cūña ṣanavberler müşābih olmaġın
Başı üstinde yir itmiş anlaruñçün ṭaġlar

3.

Ḥālümi bir bir öñüñde söylemek ḳaṣd eylesem
Siḥr-i çeşmüñ rişte-i ḥayretle aġzum baġlar

[38b] Her ḳaçan sürseñ ḳapuñdan nâleler eyler göñül
Vādi-i ʿālemde yüksekden uçan ṣu çaġlar
5.

Baṣmadum gülzār-ı şādīden yaña bir dem ayaġ
Çeşme-i çeşmüm Behiştī gerçi ṭurmaz aġlar

169. Sürūrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Dest-i ʿaḳlın her kimüñ kim zülf-i dilber baġlar
Göñlin açmaz hergiz ansuz būstānlar bāġlar

2.

Ol leb-i mey-gūnuñı öpdükçe meclisde ḳadeḥ
Nāy iñler şemʿ yanar şīşeler ḳan aġlar

3.

Ol ḳadar bī-ḥürmet oldum ʿışḳ-ı cānān içre kim
İşidüp zār u fiġānum yañsılarlar ṭaġlar

4.

Başlu ṣudur ḫayli yaşludur bu çeşmüm çeşmesi
Kim hīç anuñ yaşı ṭaşı olımaz ırmaġlar

169/G. 171 D.
4a ḳapuñdan: ḳapuñda M; 4b yüksekden: yüksekde M.
170/G. 2817 PB.
1b ansuz: itsem PB, būstānlar: būstānda PB; 3b zār u fiġānum: feryād ü zārum PB; 4a ḫayli
yaşludur: yaşludur ḫayli PB; 4b hīç anuñ yaşı ṭaşı olımaz: degüldür başdaşı hīç anuñ PB.
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168. Behiştī

1. Bela bostanı yürek ocağını kısım kısım yaralar. İki gözümün yanında
ırmaklar akar.
2. Çam ağaçlarını güzel sevgilinin boyuna benzetmek doğru değildir. Dağlar
onlar için başı üstünde yer etmiş.
3. Hâlimi bir bir önünde söylemek istesem gözünün büyü yapma özelliği
şaşkınlık ipiyle ağzımı bağlar.
4. Her ne kadar kapından sürsen de gönül feryatlar eder; âlem vadisinde
yüksekten düşen su çağlar.
5. Ey Behiştî, neşeli gül bahçesinden yana bir an olsun ayak basmadım;
gözyaşımın çeşmesi durmaz, ağlar.

169. Sürūrī

1. Herkesin akıl elini sevgilinin saçı bağlar. Bostanlar, bağlar o olmadan
gönlünü ferahlatmaz.
2. Mecliste kadeh o şarap renkli dudağını öptükçe ney inler, mum yanar, şişeler
kan ağlar.
3. Sevgilinin aşkından o kadar edebin dışına çıktım ki feryad ve inlemelerimi
dağlar işitip taklit ederler.
4. Gözümün çeşmesi hayli yaşlıdır, kaynak hâlindeki sudur ki ırmaklar onun
asla dengi olamaz.
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5.

Ḫāne-i dil rūşenā olmaġa cām olsun diyü
Başına yir yir ḳomış uşbu Sürūrī dāġlar

170. Mihrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Eşk-i çeşmümden olur cūş itdügi ırmaġlar
Dūd-ı āhumdan durur ebr olduġı her ṭaġlar

2.

Rūz u şeb yaşlar döker dolāb ser-gerdān olup
Girye vü zārī ile ṭurmaz benümçün aġlar

3.

Nālem işitdükçe ditrer berg ārām eylemez
Yaşumı gördükçe her āb-ı revānlar çaġlar

4.

Gözlerüme sensüz ey rūḥ-ı revānum bir nefes
Gülşen olsa neyleyüm külḫan görinür bāġlar

5.

Geldügüñce güldürürsin gül gibi dil bülbülin
Gitdügüñce lāle-veş baġrumda ḳorsun dāġlar

6.

Fürḳatüñ zaḫmıyla Mihrī çoḳdan olurdı helāk
Müstedām ol yine vaṣluñ aña merhem baġlar

170/G. 21 D.
1b āhumdan durur: āhumdandur D, dem: -M; 2a u: -M; 2b benümçün: ya niçün M; 4b olsa: ise
D.
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5. Gönül evinin aydınlanması için cam olsun diye Sürûrî, başına kısım kısım
yaralar bırakmış.

170. Mihrī

1. Coşan ırmaklar gözyaşımdandır. Dağlardaki bulutlar ahımın dumanındandır.
2. Başı dönmüş hâldeki dolap gece ve gündüz yaşlar döker. İnleyip ağlamakla
durmaz benim için ağlar.
3. Yapraklar inleyişimi işttikçe durmadan titrer. Her akan su gözyaşımı
gördükçe çağlayarak akar.
4. Ey nazla yürüyen sevgilim, sensiz bir an, bırak gül bahçesini bağlar bile
külhan gibi görünür.
5. Sen gelince gönül bülbülünü gül gibi güldürürsün. Sen gidince lale gibi
bağrımda yaralar bırakırsın.
6. Mihrî senin ayrılığının yarasıyla tamamen mahvolurdu. Sen hayatına devam
et, sana kavuşmak ona sürekli merhem olur.
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171. Kemālpāşāzāde
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
[39a] Çün dem-i bād-ı bahār ile açıldı bāġlar
Dem durur kim açıla ġam-gīn göñülden bāġlar
2.

Dostum gül gibi maġrūr olma ḥüsnüñ çāġına
Çün bilürsin ṣu gibi ṭurmaz geçer ol çaġlar

3.

Āteş-i şevḳ-i ruḫuñla nev-bahār-ı ʿışḳda
Tāzelendi lāle-veş baġrumda eski dāġlar

4.

Şām-ı zülfüñ şevḳ-i dil murġına dām olsa ne ṭañ
Kişinüñ ḥubb-ı vaṭan lā-büd ayaġın baġlar

5.

Geldi ḫaṭṭuñ ṣoldı ḫaddüñ kesdi efġānın göñül
Geçdi çün gül vaḳti bülbül göçdi ḳondı zāġlar

172. Şemʿī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Nev-bahār oldı yine şeydā olup ırmaġlar
Ḳanlu yaşum gibi zencīrin süriyüp çaġlar

2.

Ġoncelerdür yāralar āhum nesīm-i nev-bahār
Gül gibi göñlüm açarlar tāze tāze dāġlar

3.

Serv-i āzādum ḳoyup seyr-i gülistān eylesem
Bāġlar zindān olup zencīr olur ırmaġlar

4.

Ḥasret-i Şīrīn ile Ferhād bir āh itdi kim
Yaḳdı baġrın lāleler gögsin geçürdi ṭaġlar

171/G.69 D.
3a nev-bahār-ı: nev-bahār D; 3b dāġlar: āġlar M; 4a şevḳ-i: şevḳi M; 4b ḥubb-ı: cennet D; 5a
efġānın: efġānı D.
172/G. 40 D.
6a olur: olup D; 6b şöyle: eyle D, ṭoymış: ṭolmış M.
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171. Kemālpāşāzāde

1. Gamlı gönülden bağların açılma vaktidir. Çünkü bahar rüzgârı vakti ile
bahçeler açıldı, yeşerdi.
2. Sevgilim, güzelliğinin çağında gül gibi gururlanma. Çünkü bilirsin ki o
zamanlar su gibi akıp gider.
3. Aşkın ilkbaharında yanağının şevk ateşiyle bağrımda lale gibi eski yaralar
tazelendi.
4. Saçının karalığı gönül kuşunun arzusuna tuzak olsa şaşılır mı? Memleket
sevgisi taşıyanın şüphesiz ayağına engel olur.
5. Senin ayva tüylerin çıkınca yanağın soldu, gönül feryadını kesti. Gül vakti
geçtiği için bülbül göçtü, kargalar kondu.

172. Şemʿī

1. Bahar geldi, ırmaklar divâne olup kanlı gözyaşım gibi zincirini sürüp çağlar.
2. Yaralar gonca, ahım ilkbahar rüzgârı gibidir. Gönlümde gül gibi taze taze
yaralar açarlar.
3. Uzun boylu sevgiliyi bırakıp gül bahçesini dolaşsam, bahçeler zindan,
ırmaklar da zincir olur.
4. Ferhad Şirin’in hasretiyle öyle bir ah etti ki laler bağrını yaktı, dağlar iç
geçirdi.
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5.

Ey perī mecnūn olurdıʿışḳ ile şeydā olup
Göñlümüñ dīvānesin zencīr-i zülfüñ baġlar

6.

Ṭūṭī-i gūyā ḳafesde ḥabbeye muḥtāc olur
Şekkerüñ baḳmaz yüzine şöyle ṭoymış zāġlar

7.

Şemʿiˈyā zülfi ucından ḫāk olan miskīn içün
Ḳaralar geymiş ṣaçın çözmiş bulutlar aġlar

173. Şemʿī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Geçdi ʿömrüm ṣu gibi eşk-i revānum çaġlar
Acıyup deryālar aġlar ḥālüme ırmaġlar

2.

Gül gibi göynüklerüñden incinür ṣanma beni
ʿĀşıḳa altun beneklü cāmelerdür dāġlar

[39b] Ḳaralar geysün bulutlar gibi dāyim aġlasun
Her kişi kim göñlüni sünbüllerüñe baġlar
4.

Gün ṭoġar ṣanmañ şafaḳdan Ḥusrev [ü] Ferhād içün
Başına odlar yaḳup feryād iderler ṭaġlar

5.

Ḳıl vefā mirʿāt-i ḥüsne virmedin ḫaṭṭuñ keder
Bu ṣafā ḳalmaz geçer ṣu gibi ʿömrüm çaġlar

6.

Ḥalḳa-i sünbül ṣaçuñ bend-i maḥabbetdür baña
Sensüz ey gül Yūsufī zindān olupdur bāġlar

7.

Def gibi gögsüñ dögüp feryād idersüñ ney gibi
Şemʿiˈyā göynüklerüñ her dem cigerler dāġlar

173/G. 39 D.
4a ṣanmañ: ṣanma M, Ḫusrev: ḥaşre D, ü: dek D; 7a feryād idersüñ: baġruñ delersin D; 3 ve 4.
beyitler takdim-tehirli D; 4 ve 5. beyitler takdim-tehirli D; 5 ve 6. beyitler takdim-tehirli D; 6 ve
3. beyitler takdim-tehirli D.

267

5. Ey peri gibi güzel sevgili, aşk ile divâne olup Mecnun olurdu. Gönlümün
divânesini senin saçının zinciri bağlar.
6. Konuşan papağan kafeste hava kabarcığına muhtaç olur. Kargalar öyle
doymuştur ki senin şekerinin (güzel sözlerinin) yüzüne bakmaz.
7. Ey Şemʿi! Bulutlar, saçının yüzünden toprak olan kokun için karalar giymiş
saçını çözüp ağlar.

173. Şemʿī

1. Ömrüm su gibi geçti, gözyaşım çağlar. Hâlime deryalar acır, ırmaklar ağlar.
2. Gül gibi senin acılarından incineceğimi zannetme. Âşığa yaralar altın benekli
elbise gibidir.
3. Kim gönlünü senin saçlarına kaptırırsa karalar giyip bulutlar gibi daima
ağlasın.
4. Güneşin Hüsrev ve Ferhâd için şafaktan doğacağını zannetme. Dağlar başına
ateşler yakıp feryad eder.
5. Güzellik aynasına ayva tüyünün kederini vermedin bâri vefa kıl. Bu sefa
kalmaz, ömrüm su gibi akıp gider.
6. Sünbül halkasına benzeyen saçın benim için sevgi bağıdır. Ey gül gibi olan
sevgili, sensiz bağlar bana Yusuf zindanı olmaktadır.
7. Ey Şemʿi, göğsünü def gibi dövüp ney gibi feryat edersin. Acıların her vakit
ciğerleri yaralar.
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174. Ẕātī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün

1.

Şu seyl-i bī-nihāyet kim aḳup ḳan bulanıḳ çaġlar
Benüm bārān-ı eşkümden şikāyetler idüp aġlar

2.

Ṣabādan ġayrı kimse ben ġarībüñ ḳapusın açmaz
Bulutdan ġayrı kimsem yoḳ ölürsem üstüme aġlar

3.

Ṭaġılmaz ḥaşr olınca hey ḳıyāmet bād-ı āhumdan
Ġam u ġuṣṣañla çökdi üstüme veh kim ḳara ṭaġlar

4.

Bu ṭoḳuz perdeden öte geçüp seyr itmek olurdı
Melekler seyrinüñ ẕevḳi dirīġā yollarum baġlar

5.

Çeküp biñ dürlü derdi cān virenler ḥālümi bilmez
Ne bilsün Ẕātiˈyā billāhi derdin ḫastanuñ ṣaġlar
175. Ẕātī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Kime kim bencileyin ide hevā-kār aġlar
Ebr-veş gülmeyüben derd ile her bār aġlar

2.

Rāḥat u ṣabr u ḳarār u dili bir çār-ebrū
Aldı yüz al ile göz derd ile nā-çār aġlar

3.

Dem-be-dem yile ḳarārın virüben ebr gibi
Olan ol māh-ı dil-efrūza hevā-dār aġlar

4.

Derd-i dilden nidelüm dürlü şikāyetler idüp
Mā-cerāmuz saña bu dīde-i ḫun-bār aġlar

[40a] Seni gördi beni bu derde bu uġratdı diyü
Gözlerinden saña Ẕātī-i dil-efgār aġlar

174/G. 459 D.
1b benüm: beni M; 2a ṣabr u: ṣabr M; 3b ġam u ġuṣṣañla: ġam-ı ḫaṭṭuñla D, kim: -M; 4a öte: -M;
4b yollarum: yollar M.
175/G. 291 D.
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174. Ẕātī

1. Şu sonsuz sel akıp kan gibi bulanık bir şekilde çağlar. Benim yağmura
benzeyen gözyaşımdan şikayetler edip ağlar.
2. Benim gibi bir garibin kapısını sabah rüzgârından başka kimse açmaz.
Öldüğümde benim için ağlayacak buluttan başka kimsem yoktur.
3. Kıyâmet günü toplanınca ahımın rüzgârından ne yazık ki senin gam ve
kederinle üstüme çöken kara dağlar dağılmaz.
4. Bu dokuz perdeden öteye geçip dolaşmak (güzel) olurdu. Ne yazık ki!
Melekler seni seyretteğim için yollarıma engel olur.
5. Bin türlü derdi çekip can verenler benim hâlimi bilmez. Ey Zâtî, Allah’a
yemin olsun ki hastanın derdini sağlıklı olanlar ne bilsin?

175. Ẕātī

1. Kime bana yaptığın gibi (yapsan) hevesle ağlar. Tıpkı bulut gibi gülmeyip
dert ile her zaman ağlar.
2. Gönlü rahat, sabırlı ve kararlı bir delikanlı, hile ile yüz göz aldı, dert ile
çaresizce ağlar.
3. Her vakit rüzgâra ölçüsünü veririm. Bulut gibi hevesli olan kişi, o gönül
aydınlatan ay yüzlü sevgiliye ağlar.
4. Gönül derdinden türlü şikâyet edip de ne yapalım? Bizim mâceramız, bu kan
yağdıran gözden senin için yaş akıtmaktır.
5. Gönlü yaralı Zâtî seni görünce beni bu derde uğratan bu diye gözlerinden
yaşlar akıttı.
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176. Naʿīmī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Seni görmezse gözüm ḥasret ile ḳan aġlar
Ey boyı serv-i revān yaʿnī firāvān aġlar

2.

Ḫastayam derdüñ ile şöyle żaʿīf oldum kim
Cemʿ olup üstime şimdi ḳamu yārān aġlar

3.

Şimdi bir ḥāldeyüm gūşe-i ġurbetde ġarīb
Benüm aḥvālüme kāfir ile müselmān aġlar

4.

Ruḳʿa yazmaḳ dilesem ḥālümi bildürmekçün
Kāġıd iki bükülür elde ḳalem ḳan aġlar

5.

Yār ey nāme Naʿīmī ṣorarsa diyesin
Seni eger yüz urur yirlere her ān aġlar

177. Uṣūlī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Ḫār-ı ġamdan derd ile dil bülbül-i nālān olur
Her ḳaçan çeşmümden ol gül yapraġı pinhān olur

2.

Ḥaḳ budur dünyā degül ol ḫūr-ı peyker olmasa
Bāġ-ı cennet ʿāşıḳ-ı dil-ḫastaya zindān olur

3.

ʿIşḳ ile cān virme yegdür zühdi ʿādet ḳılmadan
Mezheb-i ʿuşşāḳda ḳānūn olımaz ḳan olur

4.

Kimse bilmez cānuma cevr u cefālar ḳılduġın
İtse bir mihr ü vefā ʿālemlere destān olur

5.

Ẓulm-ı ġam dil mülkini yıḳdı Uṣūlī yārsuz
Bir ilüñ kim pādişāhı olmaya vīrān olur

177/G. 19 D.
1a ġamdan: ġamda M; 2a budur: bilür D, ḫūr-ı: ḥūrı M; 2b dil ḫastaya: bī-çāreye D; 3b olımaz:
olmaz M.
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176. Naʿīmī

1. Ey boyu selvi gibi güzel olan sevgili, gözüm seni görmeyince hasretinden
çokça kan ağlar.
2. Senin derdinden hasta olduğum için öyle zayıfladım ki bütün sevgililer
başıma toplanıp ağlar.
3. Şimdi gurbet köşesinde öyle garip bir hâldeyim ki benim hâllerime değil
müslümanlar kâfir bile ağlar.
4. Hâlimi bildirmek için mektup yazmak istesem kâğıt elde iki büklüm olur,
kalem ise kan ağlar.
5. Ey Naîmî, eğer sevgili mektubu sorarsa dersin ki yerlere yüz sürer, her an
ağlar.

177. Uṣūlī

1. Her ne zaman ki gözümden o gül yaprağı gizlenir, gönül gam dikeninden
dert ile inleyen bülbül olur.
2. Gerçek şu ki o peri yüzlü sevgili olmasa değil dünya, cennet bahçesi bile
gönül hastası âşığa zindan olur.
3. Sofuluğu alışkanlık hâline getirmektense aşk ile can vermek daha iyidir.
Çünkü âşıklar yolunda kanun olmaz, kan olur.
4. Benim canıma eziyetler ettiğini kimseler bilmez. Sevgi ve vefada bulunsa
âlemlere destan olur.
5. Ey Usûlî, gam zulmü gönül evini yıktı. Sevgilisiz bir yerin padişahı olmazsa
o yer harap olur.
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178. Ḥayretī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Çeşm-i ḫūn-rīzüñ ucından dīdeler giryān olur
Hey ne ẓālimsin ki her dem işigüñde ḳan olur

2.

Nice ʿarz idem ʿaceb sūz-ı dili dildāra ben
Nāme göndersem kebūter iltemez biryān olur

[40b] ʿÂşıḳumdur ʿışḳum ile niçün ölmez dir imiş
Ölmek āsān idi ammā arada hicrān olur
4.

Didüm ey meh-rū nola mihr ü vefālar eyleseñ
Nāz ile güldi didi ʿālemlere destān olur

5.

Ey kemān-ebrū ḥayāt-ı cāvidānī kesb olur
Tekye-i ʿışḳuñda her cān kim saña ḳurbān olur

6.

Mıṣr-ı ḥüsn içinde bir Yūsuf-cemāli kim görür
Ḳul olur biñ cān ile göñlüm ʿaceb sulṭān olur

7.

Şemme-i esrār-ı ʿışḳumdan kime şerḥ eylesem
Ḥayretī-i vālih ü şeydā gibi ḥayrān olur
179. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Vaʿde-i vaṣla sevincümden gözüm giryān olur
ʿAhde yār itmez vefā māniʿ düşer bārān olur

2.

Ol sebebden şol ḳadar yaşlar döker kim gözlerüm
Dostlar bārān degül ʿālem yem-i ʿummān olur

3.

Vaʿde-i vaṣlın işitsem aġlar iken ol mehüñ
Şol sevinc ile sirişküm encümi çendān olur

178/G. 99 D.
5a olur: ider D; 5b saña: senüñ D.
179/G. 337 D.
3b şol: ol D; 4a vaṣlında: vuṣlatda D.
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178. Ḥayretī

1. Kan döken gözünün yüzünden gözler yaşarır. Aman Allah’ım! Sen ne kadar
zalimsin ki her an eşiğinde kan dökülmektedir.
2. Acaba ben gönül ateşini sevgiliye nasıl sunayım? Mektup göndersem
güvercin iletemez, kebap olur.
3. Sevgili, o benim âşığımdır da neden benim aşkımla ölmez dermiş. Şayet
ayrılık olmasa ölmek en kolayıydı.
4. Ey ay yüzlü sevgili, ne olurdu ki sevgi ve vefalar eyleseydin, dedim. Sevgili
naz ile gülüp, âlemlere destan olur, dedi.
5. Ey yay kaşlı sevgili, her can senin aşk tekkende sana kurban olduğu için
sonsuz hayatı kazanır.
6. Bin can ile gönlüm, sultana kul olsa şaşılır mı? Çünkü güzellik ülkesinde
Yusuf yüzlüyü görmüştür.
7. Aşk gizemimin çok az miktarını kime açıklasam şaşkın ve düşkün Hayretî
gibi hayran olur.

179. Ẕātī

1. Kavuşma vadesine (sözüne) sevincimden gözlerim yaşarır. Sevgili sözünü
tutmaz, yağmur düşer, engel olur.
2. Dostlar gözlerim o sebepten o kadar yaşlar döker ki değil yağmur âlem
okyanus olur.
3. O ay gibi güzel olan sevgilinin kavuşma sözünü ağlarken işitsem, şu sevinç
ile (döktüğüm) gözyaşım yıldız kadar (parlak) olur.
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4.

Vaʿde-i vaṣlında ʿāşıḳ bir dem içre biñ yaşar
Vaʿdeden gitse ḥayātı ḫānesi vīrān olur

5.

Ḥücreme gelse sarāyından o meh-rū bir gice
Āsumāndan bir melek inüp baña mihmān olur

6.

Vaṣla irse Ẕātīˈyā aġlar sevincinden yine
Bu cihānda bilmezin ʿāşıḳ ḳaçan ḫandān olur

180. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Yāri ʿuryān ḥavżda görsem gözüm giryān olur
Hāle kim māhı iḫāṭa eyleye bārān olur

2.

Şöyle beñzer kim müşābihdür hümāyūn zülfüñe
Sāyesini her kime ṣalsa hümā sulṭān olur

3.

Tīġ-i şāh āb-ı ḥayāt ile ṣuvarılmış meger
Her kime bir kez içürse Ḫıżr-veş pinhān olur

[41a] Başdan aşdı yaşumı yüz virdügümce āh kim
Ġarḳ ider bir gün beni arada ʿaynum ḳan olur
5.

Ẕātīˈye derd ile āh itdürme yoḫsa ey güneş
Çarḫ tennūrında şöyle ḥamel biryān olur

180/G. 161 D.
Divanda yer alan 4 ve 5. beyitler eksiktir.
2b hümā: hemān M; 5a şöyle: s̠ evr ile D; 4 ve 6. beyitler takdim-tehirli D; 5 ve 7. beyitler
takdim-tehirli D.
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4. Âşık kavuşma sözünün hayâli ile bir an içinde binlerce yılı yaşar. Sevgili bu
sözden vazgeçse âşığın evi, hayatı harap olur.
5. O ay yüzlü sevgili bir gece sarayından çıkıp odama gelse gökyüzünden bir
melek inip bana misafir gelmiş gibi olur.
6. Ey Zâtî, (âşık sevgilisine) kavuşsa sevincinden ağlar yine. Bilmem ki bu
dünyada âşık ne zaman mutlu olur?

180. Ẕātī

1. Sevgiliyi havuzda çıplak görsem gözlerim yaşarır. Ay ağılı ayı çevrelediği
zaman yağmur yağar.
2. Değerli saçına öyle benzer ki gölgesi kime değse hümâ kuşu gibi sultan
olur.
3. Galiba padişah kılıcı hayat veren su ile sulanmış. Her kime bir kez içirse
Hızr gibi kaybolur.
4. Ah ki! Ben yüz verdikçe gözyaşım başımdan aştı. Bir gün beni boğar, gözüm
kanla dolar.
5. Ey güneşe benzyen sevgili, Zâtî’ye dert ile ah ettirme yoksa felek tandırında
kuzu kebap gibi olur.
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181. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Kime yansam sūz-ı dilden yüregi biryān olur
Kime aġlarsam gözümden eşk-i çeşmi ḳan olur

2.

Bilmezem kim bildüre derd-i derūnum dilbere
Her kime esrārumı keşf eylesem ḥayrān olur

3.

Ġabġabuñ ṭūbın hey āfet zāhide ʿarż eyleme
Tevbe vü zühd ü ṣalāḥı ḳalʿası vīrān olur

4.

Bürc-i çeşmümden olur seyyāre-i eşküm ʿayān
Her ḳaçan ol āfitābum dīdeden pinhān olur

5.

Ṭāliʿüñ dutup müneccim ey meh-i Mirrīḫ-çeşm
Didi kim bunuñ ucından günde yüz biñ ḳan olur

6.

Şiʿr-i dil-sūzum benüm ey ḫˇāce-i Hindūstān
Ṭūṭīye billāhi taʿlīm eylemeñ biryān olur

7.

Ẕātī-i bī-çāre bir derde giriftār oldı kim
Ey ṭabīb-i cān u dil ancaḳ ecel dermān olur
182. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

İşigüñde gāh der-bān ü geh seg-bān olur
Ḫoş dimişlerdür bunı ey şeh göñül sulṭān olur

2.

Olalı dil müşterī ey meh metāʿ-ı mihrüñe
Āhumuñ her dem mesīri menzil-i Keyvān olur

3.

Ḳapuñ açup ḳılsa sen māha naẓar Keyvān-raḳīb
Aġlaram zīrā ki fetḥüˈl-bāb ola bārān olur

181/G. 205 D.
2a bilmezem: bimezin D; 6b eylemeñ: eyleme M; 7b u: -M.
182/G. 206 D.
5a seyr-i: seyr ü M.
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181. Ẕātī

1. Gönül ateşinden kime yakılsam yüreği kebap olur. Gözümden kime ağlarsam
gözyaşı kan olur.
2. Bilmem ki sevgiliye içimdeki derdimi kim bildirsin? Kime sırrımı anlatsam
kendinden geçer.
3. Ey sevgili, çenenin altındaki topunu sofuya gösterme. Sofunun kale gibi olan
tevbesi, zühdü ve ibadeti haraptır.
4. Her ne kadar ki o güneş gibi parlak olan sevgilim gözden kaybolsa göz
burcumdan gözyaşı gezegenim gözükür.
5. Ey gözü uğursuz olan ay yüzlü sevgili, falcı senin okunu tutup dedi ki bunun
yüzünden günde yüz bin kişi ölür.
6. Ey Hindistan’ın efendisi, benim gönül ateşimin şiirini papağana öğretmeyin,
(o yanar) kebap olur.
7. Ey can ve gönül hekimi, çaresiz Zâtî (öyle) bir derde düştü ki ona ölümden
başka çare yoktur.

182. Ẕātī

1. Gönül senin eşiğinde bazen kapıcı bazen köpek bakıcısı olur. Ey padişah,
bunu güzel demişlerdir; gönül sultan olur.
2. Ey ay yüzlü sevgili, gönül güneşin mallarına müşteri olduğundan beri, her
vakit ahımın seyir yeri Satürn gezegenidir.
3. Mars görünüşlü rakip, senin kapını açıp sen ay yüzlüye baksa ben ağlarım;
zira kapılar açıldığında içeri yağmur girer.
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4.

Bu dem-i saʿdī görüñ itdükçe cāmı yār nūş
Gül-sitān-ı ḥüsni ser-tā-ser bahāristān olur

5.

Seyr-i ṣaḥrā eylesem ol gözleri cellādsuz
Baña Ẕātī her çemen ḫançer-i bürrān olur
183. Kemālpāşāzāde
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

[41b] Gül yüzüñde ḫaṭṭ belürse gözlerüm giryān olur
Ḫāle görinse kenār-ı māhda bārān olur
2.

Laʿlüñiyçün gözlerüñ birbirine ḫançer çeker
Ol iki mest arasında ḳorḳaram kim ḳan olur

3.

Gül budaḳı gibi gülşende ṣalınsan nāz ile
Ḳarşuña başın ṣalup serv-i sehī ḥayrān olur

4.

Zülfinüñ altında görmiş gūşe-i ebrūsını
Ebr içinde ol sebebden māh-ı nev pinhān olur

5.

Nice derc idem ṣıfāt-ı ḥüsnüñi ben deftere
Gül yüzüñ vaṣfında şiʿrüm başḳa bir dīvān olur
184. Sürūrī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Gitse çeşmümden o şāhum gözlerüm giryān olur
Pādişāh-ı Rūm çün ide sefer bārān olur

2.

Nice ʿarż ider aña ḳāṣıd benüm aḫbārumı
Çünki ḥālüm fikr ide dem-beste vü ḥayrān olur

183/G.79 D.
1b ḫāle: hāle D; 2a laʿlüñ: laʿli D; 2b ḳorḳaram: -D; 3b sehī: revān D; 4a zülfinüñ: zülfüñ D.
184/G. 1812 PB.
2a ider: eyler PB; 3b ṭuman: ṭūfān PB.
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4. Sevgili içkiyi içtikçe saadet vaktini görün. Güzellik bahçesi baştan başa
yeşerir.
5. Ey Zâtî, o gözleri cellatsız olan sevgili ile çöl gezintisine çıksam; bana her
çimen keskin hançer olur.

183. Kemālpāşāzāde

1. Güle benzeyen yüzünde ayva tüyleri belirse gözlerim yaşarır. Ayın
kenarında ay ağılı görünse yağmur olur.
2. Senin dudağın için gözlerin birbirine hançer çeker. O iki sarhoş arasında
korkarım ki cinayet çıkar.
3. Gül dalı gibi gül bahçesinde naz ile salınsan senin karşında selvi başını
eğerek utanır.
4. Senin saçının altında kaşının köşesini görmüş; o sebepten yeni ay bulut
içinde gizlenir.
5. Güzelliğinin sıfatını ben nasıl deftere yazayım? Senin güle benzeyen yüzünle
aynı özellikte olan şiirim ayrı bir divân olur.

184. Sürūrī

1. O padişahım gözümden gitse gözlerim yaşarır. Rum’un padişahı askeri
sefere çıksa yağmur yağar.
2. Haberci benim haberlerimi ona nasıl sunar? Çünkü hâlimi öğrenen kişinin
nefesi kesilir ve sarhoş olur.
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3.

Dūd-ı āhum çoḳ velī baḫtum güni açılmadı
Gerçi kim gün açılur her ḳanda kim ṭuman olur

4.

ʿİzzete irdüm ḫayālüñ göñlüm idelden ḳonaḳ
Devlet ol ev ıssınuñ kim aña şeh mihmān olur

5.

Gelse düşmen aġlasa ṭañ mı Sürūrī kim cihān
Cennet olur kāfire vü müʾmine zindān olur

185. İsḥāḳ
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

ʿĀşıḳ şu deñlü hecrüñ ile nā-tüvān olur
Kim kendi cismi boynına bār-ı girān olur

2.

Tīġüñ ʿaceb mi ʿāşıḳa ger virmeye mecāl
Her sāde-rū ki bārid ola bī-emān olur

3.

Ḳucam belüñ bu yolda ḳoyam başum ortaya
ʿIşḳ ehlinüñ nesi var ise der-miyān olur

[42a] Ey ḳırmızı libās ile kūyunda ṣalınan
Gey ġāfil olmaġıl ki maḥalleñde ḳan olur
5.

Gözümde ṣaklaram ölicek ḫāk-i pāyuñı
Ḥūr-ı behişte ġāyet eyü armaġan olur

6.

Düşnām-ı telḫ ile yine acıtdı cānumuz
Aḥsente laʿlüñe nice şīrīn-zebān olur

7.

Ṭaġlarca ġuṣṣamuz yine İsḥāḳ cārī mey
Bir luʿb ile götürdi ne ḫoş pehlevān olur

185/G. 39 D.
6a acıtdı cānumuz: actıdı cānumı D; 7a cārī: cām-ı D, mey: -M.
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3. Ahımın dumanı çok ama bahtımın güneşi açılmadı. Her ne zaman duman
varsa güneş açılır.
4. Senin hayâlin gönlümü konak edindiğinden beri yüceliğe ulaştım. Saadet, o
ev sahibinindir çünkü ona sultan misafirdir.
5. Ey Sürûrî, düşman gelse, ağlasa şaşılır mı ki dünya kâfire cennet,
müslümana ise zindandır.

185. İsḥāḳ

1. Âşık senin ayrılığınla o denli güçsüzleşir ki kendi bedeni bile boynunda ağır
bir yük hâline gelir.
2. Senin kılıcın âşığa güç vermezse buna şaşılmaz. Her soğuk karakterli genç
delikanlı merhametsiz olur.
3. Senin belini sarma yolunda başımı ortaya koyayım. Aşk ehlinin nesi varsa
ortadadır.
4. Ey kırmızı elbisesi ile mahallede salınan sevgili, çok dikkatsiz olma ki senin
mahallende kan dökülür.
5. Ölünce ayağının toprağını gözümde saklarım; cennet hûrilerine çok iyi bir
hediye olur.
6. Acı sövmesiyle yine canımızı acıttı. Senin pek güzel dudağına (acı sövgü)
nasıl (da) tatlı söz gibidir.
7. Ey İshâk! Akan içki, dağlar kadar kederimizi bir oyun ile götürdü, ne güzel
bir pehlivandır.
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186. İsḥāḳ
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Bu ne istiġnā olur bu nice ʿizz ü nāz olur
Kim seni çoḳ sevdügümce baña meylüñ az olur

2.

Gülşen-i cennetde serv üzre idinmiş āşiyān
Ol güzeller şāhınuñ zülfi ne ḫoş şeh-bāz olur

3.

Cān virürse maʿnī-i ḫāṣṣa nola naẓm ehli kim
Merd-i şāʿir-pīşe olan rind-i şāhid-bāz olur

4.

Naẓm-ı şiʿrüm yād idüp muṭrib ser-āġāz eylese
Nükte-perdāz u suḫan-sāz u bülend-āvāz olur

5.

Cevre başlar aġlasam zīrā ki muṭrib sāzını
Gūşmāl eyler ne dem kim naġmesi nā-sāz olur

6.

Āyīne her gördügi maḥbūba bir yüzden ṭoġar
Ol nemed-pūşı görür misin ne ṣūret-bāz olur

7.

Ḥüsnüñi vaṣf eylemekle buldı İsḥāḳ imtiyāz
Bu cihānda her kişi bir vaṣf ile mümtāz olur

187. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

ʿĀşıḳuñ āhı felekde Zühreye dem-sāz olur
Ḳaddi çeng ü cismi ḳıldan ince beñzi saz olur

2.

Āşikāre eylemezdüm mihrüñi ey meh velī
ʿĀşıḳuñ derd-i derūnı āh kim ġammāz olur

186/G. 37 D.
1a olur: durur D; 1b ḳaddi:

M; 4b sāz u: u -M.

187/G. 387 D.
Mecmuadaki 6. beyit divanda yer almamaktadır.
2b derd-i: āh-ı D; 3b cevr ü: ü -M.
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186. İsḥāḳ

1. Bu ne gönül tokluğudur, bu nasıl şeref ve nazdır. Seni çok sevdikçe bana
olan ilgin azalır.
2. Cennet bahçesinde selvi üzerinde yuva yapmış. O güzeller padişahının saçı
ne güzel doğan olur.
3. Şair olan bir kimse özel bir anlam için canını verirse bundan ne çıkar?
Mesleği şairlik olan kişi güzel avlayan rinde benzer.
4. Çalgıcı, şiirimin nazmını hatırlayıp yeniden başlasa söz düzenleyen ve
yüksek sesle söyleyen olur.
5. Ben ağlayınca çalgıcı sazının kulağını büküp eziyete başlar. Ne vakit ki
nağmesi olur?
6. Ayna her gördüğü sevgiliye aynı taraftan bakar. O keçe giyeni görüryor
musun nasıl kuklacı olur?
7. İshâk senin güzelliğini ortaya çıkararak seçkinlerden oldu. Bu dünyada her
kişi bir özelliğiyle bilinir.

187. Ẕātī

1. Âşığın ahı gökteki Zühre gezegenine arkadaştır. Boynu bükülmüş, vücudu
kıldan ince, benzi sarı olur.
2. Ey ay yüzlü sevgili, ben senin sevgini ortaya çıkarmazken hangi ispiyoncu
âşığın içindeki derdini ortaya döktü?
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3.

ʿĀdeti ʿāşıḳlaruñ cevre taḥammül eylemek
Ṣanʿatı dilberlerüñ cevr ü cefā vü nāz olur

[42b] Az dilber görmedüm çoḳ memleket seyr eyledüm
Sen ḳadar çoḳ cevr ider cānā cihānda az olur
5.

Döne döne oynadur dilber hevāyī göñlümi
Dil-rübālar Ẕātīˈyā eks̠ er kebūter-bāz olur

6.

Sidre ḳaddüñ üstüne bir müntehā medḥ okudum
İşidenler didi bu nice bülend-āvāz olur

188. Revānī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Nāzenīnüñ nāzı çoḳ ammā vefāsı az olur
Ey benüm çoḳ sevdügüm bu ne dükenmez nāz olur

2.

Bu hevāyī göñlümi bir dilberiyçün ṣaḳladum
Rind-i şāhid-bāz olan eks̠ er kebūter-bāz olur

3.

Uçsa bir Ṭūbā-ḫırāmuñ dil hevāsında nola
Gördügüñ ṭavūs-ı ḳudsīdür hümā-pervāz olur

4.

Bildiler mest idügüm ʿışḳuñ şarābından beni
Sāḳiyā şol mey diyen kāfir ʿaceb ġammāz olur

5.

Devr-i ḥüsnüñde Revānī leblerüñ terk idemez
Rūmˈdur bunda şarāb içmez kimesne az olur

188/G. 130 D.
Divanda yer alan 6. beyit eksiktir.
1b ey: a D; 2a ṣaḳladum: ṣaḳların D; 3b gördügüñ: gördügüm D; 4b mey: -M; 5a leblerüñ: lebrin
D.
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3. Eziyete dayanmak âşıkların huyudur. Sevgililerin sanatı eziyet, zulüm ve
nazdır.
4. Çok memleket gezdim, çok güzeller gördüm. Fakat âşığa, seninki kadar çok
eziyet eden bir sevgiliye dünyada ender rastlanır.
5. Sevgili benim hevesli gönlümü döne döne oynatır. Ey Zâtî, sevgililer
çoğunlukla güvercin avlayanlar gibidir.
6. Tuğba ağacına benzeyen boyuna bir üstün gibi övgüler okudum. İşitinler, bu
nasıl yüksek bir sestir, dedi.

188. Revānī

1. Nazlı sevgilinin nazı çoktur fakat vefası azdır. Ey benim çok sevdiğim, bu ne
tükenmez nazdır?
2. Bu gelip geçici heveslerle dolu gönlümü bir sevgili için sakladım. Sevgiliyle
oynayan (başı boş) derviş kişi çoğunlukla güvercin avlayan gibidir.
3. Boyu Tûbâ ağacına benzeyen sevgili, gönül elde etmek için bir uçsa ne olur?
Bu gördüğün kutsal tavus kuşu, yüksekten uçan hüma kuşuna benzer.
4. Sarhoşluğumun sebebinin senin aşkının şarabından kaynaklandığını bildiler.
Ey sâkî, şu içkiye kâfir diyen tuhaf bir gammazdır (söz taşıyandır).
5. Revânî, güzelliğinin (bilindiği) dönemde senin dudaklarını terk edemez.
Rûm’da şarap içmeyen kimse az bulunur.
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189. Ḥāfıẓ
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Şol göñül kim degmeye ḳonmaz hümā-pervāz olur
Anı depretmez alur zülfüñ nice şeh-bāz olur

2.

Sūz-ı sīnemden düşer ehl-i semāya ġulġule
Her ne dem ki Zühre’ye nālem çıḳar dem-sāz olur

3.

Māh-rūlar çoḳdur ammā sen hilāl-ebrū gibi
Bir güneş yüzli güzel devr-i ḳamerde az olur

4.

Māʾil olur ḫūblar ʿuşşāḳa dirler āh kim
Ben niyāz itdikçe dildārum ser-ā-ser nāz olur

5.

Ne firāḳ-ı odına yanmış bulunur Ḥāfıẓ gibi
Ne anuñ şiʿri gibi ʿālemde āteş-bāz olur

190. Ẕātī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
[43a] Āh iderler beñzer ol luṭf ıssı ḫānum söylenür
Yā baña itdürdügi vaṣf-ı fiġānum söylenür
2.

Ḳıṣṣa-i ḥüsn-i cemāl-i Yūsufˈı unıtdı ḫalḳ
Şimdi dillerde o müjgānı sinānum söylenür

3.

Ser-be-ser cümle nebāt olur nebātı ol yirüñ
Ṭatlu ṭatlu ḳande ki ol şīrīn-zebānum söylenür

4.

Ol püser cevr itdüginden ṣanmasun iñler beni
Sīnemüñ gehvāresinden ṭıfl-ı cānum söylenür

5.

Āh ider raʿd od çıḳar ebrüñ gözinden yaş aḳar
Gökde beñzer ol meh-i nā-mihribānum söylenür

190/G. 331 D.
1a luṭf: ẓulm D; 3a ki: -M; 7a ʿışḳuñda: ʿışḳında D; 8a olup: olur D.
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189. Ḥāfıẓ

1. Şu gönül ki rastgele konmayan yüksekten uçan hümâ kuşudur. Nasıl bir
doğandır ki senin saçını kıpırdatmadan alır?
2. Sema ehline yüreğimin ateşinden gürültü düşer. Her ne vakit ki Zühre’ye
inlemelerim çıksa onunla arkadaş olur.
3. Ay yüzlü sevgililer çoktur fakat senin gibi hilâl kaşlı, güneş (gibi parlak)
yüzlü bir güzel ay devrinde (âhir zamanda) az bulunur.
4. Derler ki güzeller âşıklara meyilli olur. Ben yalvardıkça sevgilim kendini
büsbütün naza çeker.
5. Ne Hâfız gibi ayrılık ateşinde yanmış kimse bulunur ne de dünyada onun
şiiri gibi ateşle oynayan (bir şiir) bulunur.

190. Ẕātī

1. Ah etmesinden anlaşılır ki o lütuf sahibi padişahımdan bahsederler veya
onun bana ettirdiği ahları vasfederler.
2. Halk güzel yüzlü Yusuf kıssasını unuttu. Şimdi dillerde o kirpikleri mızrağa
benzeyen (sevgilim) konuşulur.
3. Nerede tatlı tatlı o tatlı dilliden bahsedilse o yerde baştan başa nebat biter.
4. O çocuk, kendi eziyeti yüzünden inlediğimi sanmasın; ruhumun çocuğu
yüreğimin beşiğinde mırıldanır.
5. Ah edince gök gürültüsünden ateş, bulutun gözünden de yaş akar. Belli ki
gökyüzünde o merhametsiz ay yüzlü sevgilimden konuşulur.
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6.

Ṭutuşaldan pehlevān-ı āteş-i ʿışḳ-ile ben
Rüstem-i Zāl-i zamānam dāsitānum söylenür

7.

Bir nişān ḳoyup bir ad itdüm senüñ ʿışḳuñda kim
Hey ḳıyāmet ḥaşre dek nām u nişānum söylenür

8.

Cemʿ olup ġāʿib erenler nāleler ẓāhir olur
Sırr ile her ḳanda kim rāz-i nihānum söylenür

9.

ʿAks-i nālem ṣanma Ẕātī kūhdan iren ṣadā
Kūh olup dīvāne-i āh ü fiġānum söylenür

191. Kemālpāşāzāde
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Gül yüzüñ şevḳi ile āh [ü] fiġānum söylenür
Şöhre oldı şehr içinde dāsitānum söylenür

2.

Dostānı naḳl olalı derd ü ġuṣṣam ḳıṣṣası
Her aġızda söz olupdur dāsitānum söylenür

3.

Söylenürse sen güle ben bülbülüñ şevḳi nola
Gizlü ḳalmaz ʿışḳ [işi elbette] cānum söylenür

4.

Bu ne sırdur kim ben aġzum açmadan düşmiş dile
Laʿl-i şīrīnüñle olan rāz-ı nihānum söylenür

5.

İdeyin ḥüsn-i bedīʿüñden maʿānīler ʿayān
Çünki destān oldı anlarda beyānum söylenür

191/-D.
3b işi elbette: elbette işi M.
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6. Ben aşk ateşinin pehlivanı ile güreş tutuştuğumdan beri zamanın Zaloğlu
Rüstemi’yim, destanım konuşulur.
7. Senin aşkında bir iz koyup meşhur oldum. Hey! Kıyamet gününe kadar
namım ve şöhretim konuşulur.
8. Gayıp erenler toplanınca iniltileri ortaya çıkar. Gizlice her yerde gizli sırrım
konuşulur.
9. Ey Zâtî, dağdan gelen sesi benim iniltimin yankısı olduğunu zannetme. Ah
ve feryadımın divânesi (düşkünü) dağ olup söylenir.

191. Kemālpāşāzāde

1. Senin gül yüzünün arzusuyla ah ve feryadım söylenir. Destanım şehirde
şöhret oldu, konuşulur.
2. Dostlara dert ve sıkıntımın kıssası anlatıldığından beri destanım her ağızda
söz olmuş, konuşulur.
3. Senin gibi bir güle benim gibi bir bülbülün arzusu söylense bundan ne çıkar?
Elbette canım, aşk işi gizli kalmaz, konuşulur.
4. Bu nasıl bir sırdır ki ben ağzımı açmadan dillere düşmüş. Senin şirin
dudağınla olan gizli sırrım konuşulur.
5. Eşsiz

derecedeki

güzelliğinden

mânâları

açıklamalarım onlarda destan oldu, konuşulur.
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ortaya

çıkarayım.

Çünkü

192. Behiştī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
[43b] Yir yüzinde mā-cerā eşk-i revānum söylenür
Gögde āvāze benüm āh u fiġānum söylenür
2.

Yayılup kişver-be-kişver memleket-ber-memleket
Bendeñüñ feryādı ey şāh-ı cihānum söylenür

3.

Diller āhūsını şimdi kim ider dirseñ şikār
Ṣanʿatında kāmil ol ḳaşı kemānum söylenür

4.

Ṭafra-i deşt-i fenāda irmedi Mecnūn baña
Ehl-i ʿışḳ içre benüm şimdi nişānum söylenür

5.

Olalı ol gülşen-i ḥüsnüñ Behiştī bülbüli
Her vilāyetde hezārān dāsitānum söylenür
193. Ḥayretī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

I
1.

Beni terk eyledüñ ey yār elümden ne gelür

2.

Olımaduñ baña ġam-ḫˇār elümden ne gelür

3.

Diyeyin derd ile nā-çār elümden ne gelür

4.

Yüri ey yār-ı cefā-kār elümden ne gelür
II

1.

Yüriseñ şīve ile serv-i ser-efrāzum idüñ

2.

Söyleseñ nāz ile ṭūṭī-i ḫoş-āvāzum idüñ

3.

Uçduñ elden göñül eglencesi şeh-bāzum idüñ

4.

Yüri ey yār-ı cefā-kār elümden ne gelür

192/-D.
193/Mrb. 20 D.
I/1 eyledüñ: eyledi M; I/2 olımaduñ: olmayaduñ M; III/3 rūz u: u -M; IV/2 nūrum idüñ: nūrumuñ
M; IV/3 bāʿis̠ olan dirligüme: dirligüme bāʿis̠ olan D; VI/1 ġayrılarla: ġayr ile M; VII/1 idesin:
idesüñ M.
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192. Behiştī

1. Yer yüzündeki maceralar benim ağlayan gözümü dile getirir. Gökte benim
ah ve feryadım yüksek sesle söylenir.
2. Ey cihan sultanım! Senin kulunun feryadı memleket memleket, ülke ülke
yayılıp konuşulur.
3. Gönüller ceylanını şimdi kim avlar dersen, sanatında usta o yay kaşlı
sevgilim olduğu söylenir.
4. Mecnûn, fanilik ovasının tepesinden bana ulaşmadı. Âşıklar arasında şimdi
benim adım konuşulur.
5. Behiştî, senin güzellik bahçenin bülbülü olduğundan beri her ilde pek çok
hikâyem anlatılır.

193. Ḥayretī

I
Ey sevgili, beni terk ettin, benim için kederlenmedin şimdi benim elimden ne
gelir? Diyeyi dert ile çaresiz kaldım, elimden ne gelir? Ey eziyet eden
sevgili, var git, benim elimden bir şey gelmez.

II
Naz ile yürürüyen dik başlı selviye benzeyen sevgilimdin. Naz ederek
konuşan güzel sesli papağanım gibiydin. Elden kaçtın, gönül eğlencesi
doğanım gibiydin. Ey eziyet eden sevgili, var git, benim elimden bir şey
gelmez.
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III
1.

Gündüz aḫşama degin bāġ ile būstānum idüñ

2.

Giceler ṣubḥa degin şemʿ-i şebistānum idüñ

3.

Rūz u şeb cān u dil eglencesi cānānum idüñ

4.

Yüri ey yār-ı cefā-kār elümden ne gelür
IV

1.

Zaḫmuma merhem idüñ derdüme dermānum idüñ

2.

Dīdede nūrum idüñ sīnede īmānum idüñ

3.

Sen idüñ bāʿis̠ olan dirligüme cānum idüñ

4.

Yüri ey yār-ı cefā-kār elümden ne gelür
V

1.

Açılup gül gibi gülseñ gül-i gülzārum idüñ

2.

Ḳadeḥ alsañ elüñe gülbün-i bī-ḫārum idüñ

3.

Ġuṣṣa vaḳtinde benüm mūnis ü ġam-ḫārum idüñ

4.

Yüri ey yār-ı cefā-kār elümden ne gelür
VI

[44a] Beni terk eyleyüben ġayrılara yār olduñ
2.

Uyuban yadlara yār iken aġyār olduñ

3.

Gül-i raʿnā idüñ ammā gözüme ḫār olduñ

4.

Yüri ey yār-ı cefā-kār elümden ne gelür
VII

1.

Yol mıdur cān gibi sen kendüñi pinhān idesin

2.

Künc-i miḥnetde bu bī-çāreyi bī-cān idesin

3.

Ḥayretīˈnüñ yıḳasın göñlini vīrān idesin

4.

Yüri ey yār-ı cefā-kār elümden ne gelür
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III
Gündüz akşama kadar bahçe ile bostanımdın. Gecelerden sabaha kadar gece
mumumdun. Gündüz ve gece, can ve gönül eğlencesi sevgilimdin. Ey eziyet
eden sevgili, var git, benim elimden bir şey gelmez.
IV
Yarama merhem, derdime çareydin. Gözde nûrum, göğüste imanımdın. Sen
hayatımın sebebi olan canımdın. Ey eziyet eden sevgili, var git, benim
elimden bir şey gelmez.

V
Yüzünü gül gibi açıp gülen gül bahçemin gülüydün. Eline kadeh alan
dikensiz gül ağacımdın. Kederlendiğimde benim yakınım ve kederimi
paylaşan dostumdun. Ey eziyet çeken sevgili, var git, benim elimden bir şey
gelmez.
VI
Beni terk ederek benim rakiplarime sevgili oldun. Başkalarına uyarak
sevgiliyken düşman oldun. Ranâ gülüydün ama gözüme diken oldun. Ey
eziyet eden sevgili, var git, benim elimden bir şey gelmez.
VII
Senin kendini can gibi gizlemen âdet midir? Eziyet köşesinde bu zavallıyı
canından edersin. Hayretî’nin gönlünü yıkıp harap edersin. Ey eziyet eden
sevgili, var git, benim elimden bir şey gelmez.
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194. Ḥayretī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Ne melāmet gibi bir künc-i selāmet bunur
Ne nedāmet gibi eglenmege ālet bulunur

2.

Ne benüm zaḫmuma zaḥmet gibi ṣıḥḥat görinür
Ne benüm göñlüme miḥnet gibi rāḥat bulunur

3.

Ne ben üftādeye ġurbet gibi raġbet yiri var
Ne bu dil-dādeye ẕillet gibi ʿizzet bulunur

4.

Ne olur mey-kede künci gibi ḥürmet ṣadrı
Ne ḫarābāt gibi gūşe-i vaḥdet bulunur

5.

Ḥayretīˈnüñ yoḳ ise ʿaḳlı ne var ey ṣūfī
Her ne deñlü dir iseñ ġaflet ü ḥayret bulunur
195. Cāmī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Ne yañaġuñ gibi bir lāle-i nuʿmān bulunur
Ne dehānuñ gibi bir ġonce-i ḫandān bulunur

2.

Ne biter gülşen-i ʿālemde boyuñ gibi nihāl
Ḫaṭṭ u zülfüñ gibi ne sebze ü reyḥān bulunur

3.

Ne fenā bezmi gibi meclis ü cemʿiyyet olur
Ne ġam u ġuṣṣa u miḥnet gibi yārān bulunur

4.

Gül-i gülşen ne olur dāġ-ı maḥabbet bedeli
Ne ġamuñ külḫānı mānend-i gülistān bulunur

5.

Ne gelür Cāmi gibi ʿāleme ser-mest-i ezel
Ne anuñ şiʿri gibi şiʿr-i dilistān bulunur

[44b] Ne ṣunar ḫasta dile şerbet-i laʿlin o ṭabīb
Bu şifā-ḫānede ne derdüme dermān bulunur
194/G. 110 D.
4a gibi: -M.
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194. Ḥayretī

1. Ne melâmet (kınama, aykırı olma) gibi bir huzur köşesi bulnur ne de
pişmanlık gibi eğlenmeye bir sebep bulunur.
2. Ne benim yarama eziyet gibi tedavi görünür ne de benim gönlüme eziyet
gibi rahatlık bulunur.
3. Ne benim gibi bir zavallıya gurbet gibi ilginin çok olduğu bir yer var ne de
bu âşığa aşağılık gibi bir yücelik bulunur.
4. Ne meyhane köşesi gibi hürmet başkanı olur ne de meyhaneler gibi birlik
köşesi bulunur.
5. Ey sofu, Hayretî’nin aklı yoksa ne olmuş? Her ne dersen de; gaflet
(dikkatsizlik) ve hayret bulunmaz.
195. Cāmī

1. Ne yanağın gibi bir gelincik bulunur ne de ağzın gibi açılmaya hazır bir
gonca bulunur.
2. Âlemin gül bahçesinde ne senin boyun gibi bir fidan biter ne de ayva tüyün
gibi yeşillik ve saçın gibi koku bulunur.
3. Ne yokluk meclisi gibi bir meclis ve topluluk bulunur ne de gam, keder ve
sıkıntı gibi bir dost bulunur.
4. Ne gül bahçesi gülünün bedeli sevgi yarası olur ne de senin gamının ateşi gül
bahçesinde bulunur.
5. Ne âleme Câmî gibi ezelden sarhoş biri gelir ne de onun şiiri gibi bir gönül
alan şiir bulunur.
6. Ne o hekim hasta gönüle dudağının şerbetini sunar ne de bu şifahanede
derdime derman bulunur.
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196. Ḥayretī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Niçe bir virmeye el vuṣlat-ı cānān niçe bir
Niçe bir yana firāḳ āteşine cān niçe bir

2.

Niçe bir ḳan yuda derd ile firāḳuñda göñül
Niçe bir yaş döke bu dīde-i giryān niçe bir

3.

Niçe bir bulmaya cemʿiyyet-i ḫāṭır dil ü cān
Niçe bir ola ṣaçuñ gibi perīşān niçe bir

4.

Niçe bir od urasın cān u göñül ḫirmenine
Niçe bir yaḳa beni āteş-i ḥirmān niçe bir

5.

Niçe bir yaralaya tīġ-i firāḳ ile beni
O cefālar ḳılıcı āfet-i devrān niçe bir

6.

Niçe bir ben ten-i bī-cān gibi pejmürde ola
Eyleye cān gibi ol kendüyi pinhān niçe bir

7.

Niçe bir ṭoġmaya ʿālemde murādum necmi
Baña göstermeye gün ol meh-i tābān niçe bir

8.

Niçe bir vādī-i hicrāna düşüp ser-gerdān
Gezesin Ḥayretīˈyā bī-ser ü sāmān niçe bir

9.

Yār çün kim oḳumaz mihr ü vefā destānın
Niçe bir yazıla bu defter ü dīvān niçe bir

196/G. 89 D.
6a ola: olam D; 6b cān gibi ol kendüyi: kendüyi ol cān gibi D.
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196. Ḥayretī

1. Ne zamana kadar sevgiliye kavuşmak mümkün olacak, ne zamana kadar? Ne
zamana kadar gönül, ayrılık ateşinde yanacak, ne zamana kadar?
2. Ne zamana kadar gönül, senden ayrı olmanın derdi ile kan yutacak? Ne
zamana kadar bu ağlayan göz yaş dökecek, ne zamana kadar?
3. Ne zamana kadar can ve gönül, akıl ve fikir topluluğunda bulunmaya devam
edecek? Ne zamana kadar senin saçın gibi perişan olacak, ne zamana kadar?
4. Ne zamana kadar can ve gönül harmanına ateş vuracaksın? Ne zamana kadar
nasipsizlik ateşi beni yakacak, ne zamana kadar?
5. Ne zamana kadar ayrılık kılıcı ile yaralamaya devam edecek? Ne zamana
kadar sevgili o eziyetler kılıcını kullanacak?
6. Ne zamana kadar ben, cansız vücudum gibi perişan olmaya devam
edeceğim? Ne zamana kadar o kendini ruh gibi gizleyecek?
7. Ne zamana kadar dünyada muradımın yıldızı doğmayacak? Ne zamana kadar
parlak ay gibi güzel olan sevgili, bana gün yüzü göstermeyecek?
8. Ne zamana kadar ayrılık vadisine düşmüş bir şaşkın olarak kalacaksın? Ey
Hayretî, daha ne kadar sefil ve perîşan gezeceksin?
9. Senin için sevgi ve vefa destanını okumaz. Ne zamana kadar bu defter ve
divan yazılacak, ne zamana kadar?
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197. Şemsī
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Ey göñül manṣıb ile cāha bu raġbet niçe bir
Niçe bir devlet-i dünyāya maḥabbet niçe bir

2.

İçesin bāde-i telḫī ḳoyasın adını ẕevḳ
Hāy ġāfil niçe bir nefse ḥamiyyet niçe bir

3.

Bir daḫi girmez ele ḳaçmasun ey dil ḥaẕer it
Niçe bir zāyiʿ ola bu dem ü furṣat niçe bir

4.

Fikr-i ārāyiş-i dünyā ile varma ḫˇāba
Ey göñül aç gözüñi sende bu ġaflet niçe bir

[45a] ʿĀḳıbet bisteri ḫāk olsa gerek yaṣduġı ṭaş
Niçe bir biçdüresin egnüñe ḫilʿāt niçe bir
6.

Dāġ ile eyle tenüñ birinüñ altunlu ḳabā
Aña dībālar ile ʿizzet ü ḥürmet niçe bir

7.

Ḳalbe eyle naẓarı ḳalb ile bāzār itme
Niçe bir idesin ey hˇāce ticāret niçe bir

8.

Naḳd-i ʿömrüñ var iken yapdurıgör dār-ı beḳā
Eylemek bunda fenā şehri ʿimāret niçe bir

9.

Şevḳe gel nūr-ı ilāhī ile pür-envār it
Şemsiˈyā ḫāne-i dilde ḳala ẓulmet niçe bir

197/G.49 D.
2b ḥamiyyet: ḥimāyet M; 3b ü: -M; 4b sende bu: böyle D; 8a yapdurıgör: yapdurugör D; 9a it: ol
D.
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197. Şemsī

1. Ey gönül, ne zamana kadar bu devlet hizmeti ile makama istek devam
edecek? Daha ne kadar dünya saadetine sevgi besleyeceksin, ne zamana
kadar?
2. Acı şarabı içip adına da zevk koyarmışsın. Hay gâfil sana yazıklar olsun! Ne
zamana kadar nefsin istekleri için çalışacaksın, ne zamana kadar?
3. Ey gönül, böyle bir fırsatı tut da kaçmasın çünkü bir daha ele geçmez. Ne
zamana kadar bu vakit ve fırsat ziyan olacak, ne zamana kadar?
4. Ey gönül, dünya süsünün fikri ile uykuya dalma; aç gözünü, sende daha ne
zamana kadar bu gaflet uykusu sürecek?
5. Sonuç olarak yatağın toprak, yastığın da taş olur. Ne zamana kadar sırtına
elbise diktireceksin, ne zamana kadar?
6. Vücudun yaralarla altınlı elbise hâline getir. Ne zamana kadar ipekli
kumaşlarla ona değer ve saygı gösterilecek?
7. Ey efendi, kalbe itibar et, kalp ile pazarlık etme. Ne zamana kadar ticaret
yapacaksın, ne zamana kadar?
8. Elinde imkân varken edebî kalacağın bir ev yaptır. Ne zamana kadar, yokluk
şehri yapacaksın?
9. İlâhi nur ile şevke gelip her tarafın nurla kaplansın. Ey Şemsî, gönül evinde
bu sıkıntı daha ne zamana kadar kalacak?
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198. Ḫayālī
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Öykündi bāde laʿlüñe ayaġa ṣaldılar
Ṣu ʿārıżuñ añınca ṭutup bāġa ṣaldılar

2.

Zülfüñ kim oldı ḳaşuñuñ üstünde āşikār
Bir şāhbāzdur ki anı zāġa ṣaldılar

3.

Ḳaṣr-ı cefāyı yapmaġa şāhān-ı mülk-i ḥüsn
Ferhādˈı ṭaşa vü beni ṭopraġa ṣaldılar

4.

ʿAks-i nücūmı eşk-i revānumda seyr iden
Ṣandı ḫazān varaḳların ırmaġa ṣaldılar

5.

Fānī cihāna aġlamaġa geldi niçeler
Bir iki gün Ḫayālīˈyi de lāġa ṣaldılar

199. Yaḥyā
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

1.

Dünyāya bu Ḫayālī Begˈi lāġa ṣaldılar
Yaʿnī ki ḫalḳa masḫara olmaġa ṣaldılar

2.

Şerʿ ile yüzi ḳara küfür-gūy uşaḳları
Yañlış müsevvede gibi ocaġa ṣaldılar

3.

Ḳayd idüben ḳalenderīler ṭavḳ-ı laʿneti
Bāġ-ı cihānda kendülerin bāġa ṣaldılar

4.

Her bir uşaḳ yüzinde ṣaḳalın tırāş ider
Berg-i nihāl-i dīnini ṭopraġa ṣaldılar

[45b] Yaḥyā ser-i Ḫayālīˈde Rūm ili taḳyesi
Gūyā ki bir ṭoġandur anı zāġa ṣaldılar
198/G. 111 D.
3b ṭaşa vü: ṭaşlara D; 5a cihāna: cihānda D.
199/G. 118 D.
1a Beg'i: gibi D; 1b ki: -M; 2a şerʿ ile: bir iki D, uşaḳları: ışıḳları D; 2b gibi: diyü D; 3a idüben:
idünür D, ḳalenderīler: ḳalender olan D; 4a uşaḳ: ışıḳ D.
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198. Ḫayālī

1. Şarap senin dudağını taklit edince (şarabı) kadehe koydular. Su, yanağını
hatırlayınca (suyu) bahçeye bıraktılar.
2. Senin saçın kaşının üstünde belirdi; (sanki) bir doğandır ki onu karganın
üstüne saldılar.
3. Güzellik mülkünün padişahları eziyet köşkünü yapmak için Ferhâd’ı taşa ve
beni de toprağa sürdüler.
4. Akan

gözyaşımda

yıldızların

yansımasını

seyreden

kişi,

sonbahar

yapraklarını ırmağa bıraktıklarını zannetti.
5. Niceleri bu boş dünyaya ağlamaya geldi. Hayâlî’yi de bir iki günlüğüne oyun
ve eğlenceye gönderdiler.

199. Yaḥyā

1. Bu Hayâlî Bey’i dünyaya oyun ve eğlence için gönderdiler. Yani
(anlayacağınız şu) ki halka maskara olmaya gönderdiler.
2. Şeriat bakımından kara yüzlü, küfürbaz gençleri yanlış yazılmış kâğıt gibi
ocağa attılar.
3. Nefret gerdanlığını Kalenderiler belirlediler. Dünya bahçesinde kendilerini
bahçeye bıraktılar.
4. Her bir çocuk yüzindeki sakalı tıraş eder. Din fidanının yaprağını toprağa
gömdüler.
5. Ey Yahyâ, sanki Hayâlî’nin başındaki Rum ili takkesi bir doğandır da onu
karganın önüne attılar.
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200. Yaʿḳūb Çelebī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

I
1.

Şevḳ-i bülbülle ṭolu her gūşesi bāġ u bahār

2.

Sünbül ü güldür çemen ṣaḥrāsı cümle lāle-zār

3.

Her maḳāmı dil-güşādur her kenār-ı cūy-bār

4.

Ḥaḳ budur bāġ-ı İrem’dür şehr-i Aydıncıḳ ki var
II

1.

Ravża-i bāġ-ı cihāndur her mekān-ı cān-fezā

2.

Selsebīl ırmaġıdur her çeşme-sārı gūyiyā

3.

Ḫāk-i ʿanber-bārına reşk eyledür müşg-i Ḫıṭā

4.

Ḥaḳ budur bāġ-ı İrem’dür şehr-i Aydıncıḳ ki var
III

1.

Ṣanki gülzār-ı cihāndur anda ḫūbān-ı cihān

2.

Kimi gül-rū kimi sünbül mū kimi serv-i revān

3.

Reşk-i firdevs-i berīn olsa yaraşur her zamān

4.

Ḥaḳ budur bāġ-ı İrem’dür şehr-i Aydıncıḳ ki var
IV

1.

Orta yirinde bitüpdür bir çınār-ı bī-bedel

2.

Bī-bedellikde meger Ṭūbā ola aña bedel

3.

Var mı ʿālemde naẓīri billāh inṣāf eyle gel

4.

Ḥaḳ budur bāġ-ı İrem’dür şehr-i Aydıncıḳ ki var
V

1.

Ḳarşusında ol temāşālıḳ ki var budur ḫaber

2.

Kim Süleymānˈdan ḳalupdur ol binā-yı muʿteber

3.

Ḫoş muʿallā ḳaṣr imiş seyr eyle ey ṣāhib-naẓar

4.

Ḥaḳ budur bāġ-ı İrem’dür şehr-i Aydıncıḳ ki var
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200. Yaʿḳūb Çelebī

I
Bahçe ve baharın her köşesi bülbül arzusuyla doludur. Çayırı sünbül ve gül,
çölü ise tamamen lale bahçesidir. Her makamı ve ırmak kenarı gönlü
ferahltandır. Gerçek budur ki Aydıncık şehri cennet bahçelerinden İrem bağı
gibidir.

II
Her ruha ferahlık veren mekân dünyadaki cennet bahçesinden Ravza’dır.
Sanki her çeşmesi bol olan yer Selsebil ırmağıdır. Hıtâ kokusu güzel kokulu
toprağını kıskanır. Gerçek budur ki Aydıncık şehri cennet bahçelerinden
İrem bağı gibidir.

III
Sanki onda dünya güzelleri dünyanın gül bahçesi gibidir. Bu (güzellerin)
kimi gül yüzlü, kimi sünbül saçlı, kimi de selvi boyludur. Yüce Firdevs
cennetinin kıskandığı bir yer olsa her zaman yakışır. Gerçek budur ki
Aydıncık şehri cennet bahçelerinden İrem bağı gibidir.
IV
Orta yerinde eşsiz güzellikte bir çınar yetişir. Galiba Tûbâ ağacı, bu eşsiz
güzellikteki çınarın yerine geçebilir. İnsâf et! Allah’a yemin olsun ki şu
dünyada ona benzeyen var mı? Gerçek budur ki Aydıncık şehri cennet
bahçelerinden İrem bağı gibidir.
V
Karşısındaki o seyirlikten bir haber var. O da şudur: O sağlam bina
Süleyman devrinden kalmıştır. Ey tecrübe sahibi olan kişi! Burası güzel ve
yüce bir köşk olmuş, seyret. Gerçek budur ki Aydıncık şehri cennet
bahçelerinden İrem bağı gibidir.
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VI
1.

Ṭaş yapusı aḳ mermer iç yüzi zerrīn-i ḫışt

2.

Ṭāḳ-ı eyvān-ı muṣavver ṭopraġı ʿanber-sirişt

3.

Lāle-zār u merg-zār eṭrāfı gūyā ki behişt

4.

Ḥaḳ budur bāġ-ı İrem’dür şehr-i Aydıncıḳ ki var
VII

1.

Umaram Ḥaḳdan anı ki ḥaşre dek maʿmūr ola

2.

Ẕerre-i ḫākinden anuñ çeşm-i bed-bīn dūr ola

3.

ʿİşret ü ʿıyş ile ḫalḳı tā ebed mesrūr ola

4.

Ḥaḳ budur bāġ-ı İrem’dür şehr-i Aydıncıḳ ki var

201. Ḥayretī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

I
[46a] Geldi devrān-ı ṣafā irişdi eyyām-ı bahār
2.

Gül gibi açıldı güldi her göñül bī-iḫtiyār

3.

Her kişi laʿlīn ayaġ aldı eline lāle-vār

4.

Mey çıḳup başına oldı her gedā bir tācdār

5.

Ben belā küncinde ḳaldum derd ile bīmār u zār

6.

Āh elüñden ey cefāsı çoḳ vefāsuz rūzgār
II

1.

Ġamdan āzād oldı ʿālem ben giriftār-ı firāḳ

2.

Hep ṣafā bezminde il ben sākin-i ġār-ı firāḳ

3.

Her kişinüñ meskeni gülşen benüm ḫār-ı firāḳ

4.

Her göñül ḫoş-ḥāl ü ben derd ile bīmār-ı firāḳ

5.

Bir dem eksük olmadı cānumdan āzār-ı firāḳ

6.

Āh elüñden ey cefāsı çoḳ vefāsuz rūzgār

201/Msd. 6 D.
IV/3 sürer: ṣorar M.
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VI
Surla çevrilmiş köşk kemerinin taş yapısı beyaz mermer, iç kısmı altın
kerpiç, toprağı anber gibi güzel kokuludur. Sanki etrafı lale ve çiçek
bahçeleriyle donanmış bir cennettir. Gerçek budur ki Aydıncık şehri cennet
bahçelerinden İrem bağı gibidir.
VII
Allah’tan onu dilerim ki kıyamete kadar bayındır olsun. Onun karamsar gözü
en ufak topraktan uzak olsun. Halkı zevk ve safa sürmesi ile sevinci sonsuz
olsun. Gerçek budur ki Aydıncık şehri cennet bahçelerinden İrem bağı
gibidir.

201. Ḥayretī

I
Sefa vakti geldi, bahar günleri ulaştı. Her gönül kendiliğinden gül gibi açıldı,
güldü. Herkes eline laleye benzeyen yakuttan yapılmış kadeh aldı. İçki
başına vurdu, her dilenci taç sahibi oldu. Ben bela köşesinde (bir) dertle
hasta ve perişan kaldım. Ey eziyeti çok vefasız rüzgâr, senin elinden elamân.

II
Dünyada gamdan kurtuldu, ben ise ayrılığa düştüm. Yabancılar safa
meclisindeyken ben ayrılıkta yer etmiş bir sakinim. Herkesin evi gül bahçesi,
benimki ayrılık dikenidir. Her gönül iyi hâlde, ben ise dertle ayrılık
hastasıyım. Bir an eksik olmadı canımdan ayrılık acısı. Ey eziyeti çok
vefasız rüzgâr, senin elinden el-amân.
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III
1.

Ḳaldı āzād itmedüñ bend-i belādan sen beni

2.

Redd idüp dūr eyledüñ bezm-i ṣafādan sen beni

3.

Yad ḳılduñ cümle yārān-ı vefādan sen beni

4.

Eyledüñ bīgāne her bir āşinādan sen beni

5.

ʿĀḳıbet ayru düşürdüñ Muṣṭafāˈdan sen beni

6.

Āh elüñden ey cefāsı çoḳ vefāsuz rūzgār
IV

1.

Gül gibi dāmān-ı vaṣl-ı yāre bulup dest-res

2.

Dutdı devrüñde gülistān-ı ṣafāyı ḫār u ḥas

3.

Bezm-i şādīde sürer el yüze şükr idüp meges

4.

ʿAndelībüñ yiri miḥnet ḫārı ṭūṭīnüñ ḳafes

5.

İdüben senden şikāyet saña dirler her nefes

6.

Āh elüñden ey cefāsı çoḳ vefāsuz rūzgār
V

[46b] İt raḳībüñ baḫtını devrüñde meymūn eyledüñ
2.

Ṭāliʿin zāġuñ hümā gibi hümāyūn eyledüñ

3.

İşin ol bed-gevherüñ varduḳça altun eyledüñ

4.

Ḥāṣılı her kem-ʿayārun ḳadrin efzūn eyledüñ

5.

Ḥayretī bī-çāreyi ḳahr ile maġbūn eyledüñ

6.

Āh elüñden ey cefāsı çoḳ vefāsuz rūzgār

202. Ḥayretī
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Cānumı yandurdı nār-ı intiẓār
Ḳāmetüm lām itdi bār-ı intiẓār

2.

Hem-dememüm āh oldı yārum derd ü ġam
Hem yirüm sensüz diyār-ı intiẓār

202/G.70 D.
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III
Sen beni bela zincirinden kurtarmadın. Safa meclisinden reddedip
uzaklaştırdın. Beni bütün vefa dostlarından uzak tuttun. Her bir tanıdıktan
dışlayıp yabancı yaptın. Sonuç olarak sen beni Mustafa’dan uzaklaştırdın. Ey
eziyeti çok vefasız rüzgâr, senin elinden el-amân.

IV
Sevgilinin kavuşma eteğini bulup gül gibi eline geçirdi. Senin devrinde safa
bahçesini çerçöp kapladı. Sinek, neşe meclisinde şükredip elini yüzüne sürer.
Senin bülbülünün yeri sıkıntı dikeniyken papağanının yeriyse kafestir.
Senden şikâyet edince sana nefes derler. Ey eziyeti çok vefasız rüzgâr, senin
elinden el-amân.

V
Köpek yartılışlı rakibin bahtını senin devrinde uğurlu kıldın. Karganın
bahtını hüma kuşu gibi yücelttin. O kötü incini gitgide altına benzettin.
Sonuç olarak her ayarı bozuk olanın değerini yükselttin. Ey Hayretî,
zavallıyı eziyet ile şaşkına çevirdin. Ey eziyeti çok vefasız rüzgâr, senin
elinden el-amân.

202. Ḥayretī

1. Canımı bekleme ateşi yaktı. Bekleme yükü boyumu lam harfi gibi büktü.
2. Dert ve gam sevgilim, ahım da arkadaşım oldu. Ayrıca benim yerim senin
olmadığın bekleme ülkesidir.
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3.

Ḳandasın gel olmadın ey serv-ḳad
Eşk-i çeşmüm cūy-bār-ı intiẓār

4.

Gel iriş kim derd-i ser virdi bize
Ey lebi mey-gūn ḫumār-ı intiẓār

5.

Mevtden daḫi eşeddür Ḥaḳ bilür
Ehl-i ʿışḳa rūzgār-ı intiẓār

6.

Sen gidelden kem degül ey seng-dil
Cām-ı dilden inkisār-ı intiẓār

7.

Cān u dil āyīnesinden ḥāṣılı
Gitmedi bir dem ġubār-ı intiẓār

8.

Ey yüzi gül niçe bir ben bülbülüñ
Yiri sensüz ola ḫār-ı intiẓār

9.

Ḳandadur neyler dir iseñ Ḥayretī
Kārı zār u yiri ġār-ı intiẓār

203. [Ḥayretī]
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1.

Öykünürmiş ruḫ-ı cānāna ḳamer
Bilmeyüp ḥālini bir gün lekeler

2.

Dem-i vuṣlatda olan aġlamasun
Ḫoş olur faṣl-ı bahār olsa sefer

[47a] Cennete gider iseñ de bizi ḳo
Zāhidā saña uyan ile eger
4.

Ḳalmadı ehl-i kemāle raġbet
Ġalibā masḫarlıḳ oldı hüner

5.

Bu demi ḫoş görelüm Ḥayretiˈyā
Bu deme irmedi ḳaldı niçeler

203/G. 121 D.
1b ḥālini: ḫaddini: D; 2b olur: durur D; 3a cennete: cennetde M.
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3. Ey selvi boylu sevgili, nerdesin? Gözyaşlarım bekleme ırmağı olmadan gel,
yetiş.
4. Ey dudağı şarap renkli sevgili, gel ulaş. Çünkü bekleme sarhoşluğu bize baş
ağrısı verdi.
5. Allah bilir ki bekleme rüzgârı âşıklara ölümden bile daha şiddetlidir.
6. Ey taş yürekli sevgili, sen gittiğinden beri sırça kadehe benzer gönülden
bekleme kırgınlığı hiçbir zaman eksilmedi.
7. Sonuç olarak bekleme tozu, can ve gönül aynasından bir an olsun gitmedi.
8. Ey yüzü güle benzeyen sevgili, benim gibi bülbülün yeri, senin olmadığın
bekleme dikeni olması ne zamana dek sürecek?
9. Hayretî, ne yapar, nerededir dersen onun işi gücü ağlamak, yeri de bekleme
mağarasıdır.

203. Ḥayretī

1. Ay sevgilinin yanağına özenirmiş. Farkına varmadan bir gün hâlini lekeler.
2. Kavuşma vaktinde olan kişi ağlamasın. Bahar mevsiminde sefer yapılması
iyidir.
3. Ey kibirli sofu, sana tabî olanla cennete gidersen eğer bizi bırak.
4. Olgun kişilere olan ilgi kalmadı. Galiba maskaralık hüner oldu.
5. Ey Hayretî, bu vakti hoş görelim; bu vakte birçokları ulaşamadı, kaldı.
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204. [Mesīḥī]
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün

1.

Dört müselmān ile beş kāfir meger
İki dilber gördiler yüzi ḳamer

2.

Bir ʿArāb üç Rūmī bir Hindū ile
Bir gün iki gice ṣoḥbet itdiler

3.

İki meh-rū üç siyeh-rū ey melek
İki ṣaḳallu iki daḫi püser

4.

Bir ḳara yüzli raḳīb aġvā virüp
Birbirine idiserler ḳaṣd iser

5.

Ey Mesīḥī ḥīle budur añla kim
ʿAdd idüp ṭoḳuzda bir ṭarḥ ideler

205. Ḥayretī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Feʿūlün

1.

Öpülse yār ile yār olsa dilber
Ḳuculsa rām-ı dildār olsa dilber

2.

Ne deñlü aġlasa zār olsa ʿāşıḳ
Açılsa gülse gülzār olsa dilber

3.

Söz anlamaḳda fettān olsa maḥbūb
Yüz şūḫ olsa ʿayyār olsa dilber

4.

Nedür ʿāşıḳlaruñ ḥālini bilse
Güzel sevse dil-efgār olsa dilber

5.

Cefāyı az ḳılsa Ḥayretīˈye
Sözüm bu kim vefādār olsa dilber

204/-D.
205/G. 122 D.
3b yüz: biraz D; 2 ve 3. beyitler takdim-tehirli D.
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204. Mesīḥī

1. 4 Müslüman ile 5 Kâfir, 2 tane yüzü ay gibi güzel olan sevgili gördüler.
2. 1 Arap, 3 Rum ve 1 Hintli ile 1 gün 2 gece sohbet ettiler.
3. 2 ay yüzlü, 3 siyah yüzlü melek ile 2 sakallı genç, 2 de çocuk.
4. 1 kara yüzlü rakip delalete saparak birbirini öldürür.
5. Ey Mesihî hile budur anla ki dokuzdan bir çıkarıp hesaplamaktır.

205. Ḥayretī

1. Sevgili dostu ile öpüşse, kucaklanarak sevgilisine boyun eğse ne çıkar?
2. Âşık ne kadar ağlarsa, inlere sevgili de o kadar açılıp güler ve gülbahçesi
gibi olur.
3. Sevgili söz anlamakta fitneci, yüzü şen ve kurnaz olsa.
4. Sevgili âşıkların hâlini anlasa, gönlü yaralıyı güzelce sevse ne olurdu sanki?
5. Sözüm ona, sevgili Hayretî’ye daha az eziyet etse, daha vefalı olsa (ne
olurdu).
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206
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

1.

Bülbül gibi ʿışḳ ehli fiġān eylemek olmaz
Esrār-ı sözin ḫalḳa beyān eylemek olmaz

[47b] Genceyi ʿuşşāḳa ziyān eylemek olmaz
Serverüñ olur setri ʿayān eylemek olmaz

207. Uṣūlī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün

1.

Cihānda cevher-i ʿışḳuñ ne bilsün ḳıymetin şol kim
Belā bāzār-gāhında döne döne mezād olmaz

2.

Koyup bu ʿār u nāmūsı Uṣūlī rind-i bed-nām ol
Bilürsüñ ehl-i ʿışḳ içinde bundan yaḫşı ad olmaz

208. Ẕātī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün

1.

Virür cān bezm-i ġamda āşinālar hīç yād olmaz
Mes̠ eldür gerçi kim cānā viren vārını yad olmaz

2.

Varanlar naḳd-i derd alup metāʿ-ı cān ṣatar dāyim
Yetiş bāzār-ı ʿışḳa anda ey ḫˇāce kesād olmaz

207/G. 44 D.
Divanda yer alan 1,2,3,4,5. beyitler eksiktir.
1a cevher-i: niʿmet-i D; 2a ʿār: nām D, nāmūsı: nāmūsu D; 2b bilürsüñ: bilürsin D.
208/G. 534 D.
1a bezm-i: baḥr-ı D; 1b mes̠ eldür: dimişler D; 1b yār: yad D; 2a varanlar: virenler D; 5a idem:
iden M.
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206

1. Aşk ehlinin bülbül gibi feryat etmesi doğru olmaz. Sözün sırrını halka
açıklaması doğru olmaz.
2. Âşıkların hazineyi ziyan etmesi doğru olmaz. Efendinin örtüsünü meydana
çıkarmak doğru olmaz.

207. Uṣūlī

1. O kimse dünyada aşk incisinin kıymetini nereden bilsin? Bela pazarında
tekrar tekrar fiyatını arttırmak doğru olmaz.
2. Usûlî, bu utanma ve namus duygusunu bırakıp adı kötüye çıkmış derviş gibi
ol. Bilirsin âşıkların arasında bundan daha güzel ad olmaz.

208. Ẕātī

1. Tanıdıklar gam meclisinde can verir, onlar hiç hatırlanmaz. Ey sevgili!
Gerçi, “Servetini veren yabancı olmaz.” demişler.
2. Ey efendi, aşk pazarına git, orda durgunluk yoktur. Dert parasını alıp
daima ruh metaını satar.
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3.

Belā vü ġam ocaġında hemān altun ider rūyın
Olanlar kīmyā-yı vaṣla ṭālib ber-murād olmaz

4.

Keser başın kim emsem dirse lāʿlin devr-i ḥüsninde
Kesilür başlar ḳanlar ṣorulmaz veh ki dād olmaz

5.

Vefā idem saña dirse ḥaẕer eyle cefāsından
Güzeller ʿahdine Ẕātī cihānda iʿtimād olmaz

209. Ḥayretī
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün

1.

Ḥaẕer ḳıl ṣūret-i luṭfı zamānuñ ber-devām olmaz
Olur mı bir elif-ḳāmet kim āḫir ḳaddi lām olmaz

2.

Olımaz ḫaṣ erbāb-ı ġam içinde şu ʿāşıḳ kim
Belā bāzār-gāhına düşüp rüsvā-yı ʿām olmaz

3.

Şu kim nām ile nāmūsı ḳoyuban terk-i ʿār itmez
Añılmaz ehl-i ʿışḳ içre iken daḫi be-nām olmaz

4.

Ayaḳ baġıdur ey ġonce-dehen bu bülbül-i cāna
Şu gülşende ki ḳaddüñ gibi serv-i ḫoş-ḫırām olmaz

5.

Senüñ de Ḥayretī işüñ tamām eyler felek bir gün
Dime eksüklük eyleyüp ṣaḳın işüm tamām olmaz

209/G. 150 D.
Divanda yer alan 4. beyit eksiktir.
3b iken daḫi: ineñde ol D.
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3. Yüzünü bela ve gam ocağında hemen altına çevirirler. Kavuşma
kimyasına talip olanlar muradına eremez.
4. Güzelliğinin konuşulduğu dönemde kim onun dudağını öpsem derse başı
kesilir. Ne yazık ki kesilen başlar, dökülen kanların hesabı sorulmaz.
Böyle adalet olmaz!
5. Sana vefa edeyim derse onun eziyetinden kendini koru. Zâtî, güzellerin
sözüne dünyada güven olmaz.

209. Ḥayretī

1. Zamanın güzellik sûretini koru, yoksa devamı olmaz. Elif harfi gibi uzun
olan güzelin boyu sonra lam harfi gibi olur mu?
2. Şu âşık gam çekenlerin içinde özel bir yere sahip olamaz. Bela pazarına
düşüp de rezil olmaz.
3. Âşık, şöhret ve namusunu bırakıp utanmasını terk etmez. Âşıklar
arasındayken bile anılmaz ve şöhreti olmaz.
4. Ey ağzı goncaya benzeyen sevgili, bu can bülbülüne ayak bağıdır. Şu gül
bahçesinde senin boyun gibi bir nazla salınan selvi boylu yoktur.
5. Ey Hayretî, felek bir gün senin de işini bitirir. Sakın ola ki bir kusur işleyip
benim işimi bitiremez, deme.
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SÖZLÜK
-A, ʿA-

āb: su
āb-ı ḥayāt: hayat veren su
āb-ı revān: akan su, ırmak, akarsu
ʿabdi: köle
aʿdā: en zalim, pek gaddar
ādem: insan
ʿadem: yokluk, bulunmama
ʿadl: doğruluk, adelet
ʿadū: düşman
āfitāb: güneş
aġız: defa, kez
aġniyā: zenginler
aġyār: başkaları, yabancılar
āġvā: delalete sapan
āhen: demir, sert, katı
āhen-i nerm: gevşek şey, yumuşak
ʿahd ü peymān: sözleşme, andlaşma
āḫir: son, sonraki, en sonra
āhū: ceylan
aḫżar: yeşil
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ʿāḳı: isyan eden, asi.
ʿāḳıbet: nihayet, son
aḳıtma: dökme
al: hile
ʿālem: dünya
ʿandelīb: bülbül
ʿarā: bölge
ʿaraḳ: rakı
ārām-ı cān: sevilen güzel, gönül rahatı
ʿarż: 1.yeryüzü 2.sunma
ʿarż-ı ḥāl: hâlin karşıdakine bildirilmesi
āṣāl: temel, kök.
āsitān: eşik, dergâh
āsiyāb: değirmen
aṣṣı ḳılmamaḳ: faydası olmamak
āsumān: 1. gök, sema 2. felek
aşaġa başı: kabahatli
ʿāşikāre: belli, açık, meydanda
āşinā: tanıdık, bidik
āşiyān-ı murġ: kuş yuvası
ʿatā: bağışlama, bahşiş
ʿavn-i Ḥaḳḳ: Allah’ın yardımı
ayaḳ: kadeh
ayaḳ tolamak: iftira ederek kötü duruma düşürmek
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āyīne: ayna
aylaḳ: bedava
ʿayn: göz
ʿayyār: hilekār, dolandırıcı
avurdın ötdürmek: çene yormak, bağırıp çağırmak
ʿAzīz: Yusuf’u satın alan Mısır’ın maliye bakanı
ʿazm: kasıt, niyet, karar

-B-

bād: rüzgâr, yel
bādām: bādem, sevgilinin gözü
bāde: şarap, içki
bāġ: bâğ, bahçe
bāġ-ı ḫuld: cennet
bāġ-ı İrem: cennet bahçesi
baġrı başlu: ciğeri, yüreği yaralı
baḥr: deniz
bārān: yağmur
bārī: hiç olmazsa, bir kere; hâsılı, hülâsa
bār-ı intiẓār: bekleme yükü
baṣar: göz
baş açuḳ: kokusuz, pervasız
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baş itmek: başkan yapmak, komutan yapmak
bāz: doğan, şahin
bed-ḫˇāh: kötülük isteyen.
bed-ḫū: kötü huylu
bedr: ayın on dördüncü gecesi, dolunay
behcet: güzellik
behişt: cennet
beḳā: devâm, evvelki hâl üzerinde kalma
belā: gam, keder
ben: ben, hâl
bend: bağ, râbıta
bende: kul, köle
beng: uyuşturucu
berāt: rütbe, imtiyaz verildiğini bildiren ferman
berg: yaprak
ber-dār: asılmış
berre: çürük, morluk
berḳ: şimşek
ber-murād: arzusun kavuşan
bes: yeter, tamam
bezm: içkili, eğlenceli meclis
bezm-ārā: meclisi süsleyen
bī-bāk: korkmayan, çekinmeyen
bī-bedel: benzersiz, eşsiz
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bī-hemtā: benzersiz
bī-hicāb: utanmayan
bī-hūş: 1. şaşkın, sersem 2. deli
bī-iḫtiyār: kendiliğinden, elde olmayarak
bī-nevā: çaresiz, zavallı, muhtaç, fakir
bī-pāyān: sonsuz, tükenmez
bī-ser ü sāmān: sefil ve perişan
bir dem: bir an
bīġāne: kayıtsız, ilgisiz
bir iki: birkaç
bīmār: hasta
biryān: kebap çeşidi
bister: yatak, döşek
Bīsütūn: Ferhâd’ın deldiği dağ
būstān: bağ, bahçe
bunda: 1. buraya 2. Burada
bülend: yüksek, yüce
bülheves: çok istekli, maymun iştahlı
bürhān: delil, ispat, tanık

327

-C-

cādū: cadı, büyücü
cāh: makam, mevki
cahīm: cehennem
cām: cam, sırça, şarap kadehi
cān-fezā: can attıran, gönüle ferahlık veren
Cānib-i Ḥaḳ: Allah’ın nezdi
cedel: 1.tartışama 2. Kavga
cefā:eziyet, sıkıntı
cefā-cū: eziyet eden, eziyet arayan
cerād: çekirge
cefā-kār: 1. eziyet eden 2. eziyet çeken
cemāl: yüz güzelliği, Allah’ın lutfu
cevān: taze, genç delikanlı
cevr: haksızlık, zulüm
cidāl: karşılıklı kavga, savaş
cinān: cennetler
cūy: nehir, akarsu, ırmak
cürʿa: yudum, içim, damla
cürm: suç
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-Ç-

çāh: kuyu, çukur
çāk: 1. yarık, yırtık.2. yırtmaç
çak çak: parçalamak
çāker: kul, köle, cariye
çāk-i gīrbān: sıkıntıdan yakasını yırtmak
çarḫ: dönen, devreden
çār-ebrū: dört kaşlı, ter bıyıklı genç
çatma: çiçekli kadife kumaş
çemen: çimen
çeşm: göz
çeşm-i giryān: ağlayan göz
çeşm-i ḫışm: öfkeli göz
çevgān: başı eğri cirit sopası

-D-

dāfiʿ: def eden
dām: tuzak
dāmen: etek
dāmen-i küh-sâr: dağın eteği
dār: darağacı
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dār-ı beḳā: ahret
dāstān: destan
deblek: dümbelek
debretmek: kımıldatmak, sarsmak, harekete geçirmek
değmek: düşmek
dehān: ağız
dehr: zaman, dünya, devir
dehr-i dūn: alçak dünya
dellāl: tellal
dem: nefes, içki, söz; an, zaman; gözyaşı
dem-a-dem: her vakit, sık sık
dem-be-dem: vakit vakit, dâimâ
dem-sāz: arkadaş, sırdaş
dendân: diş
denī: alçak, rezil, soysuz
der-bān: kapıcı
der-mānde: âciz
derd-mend: dert sahibi, tasalı, kederli
deryā: deniz
dest: el
dest-būs: el öpme
dest-gīr: yardımcı
deşt: çöl
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devvār: çok dönen, devreden
dīdār: yüz, çehre
dīde: göz
dil: gönül
dildār: sevgili
dil-āver: yiğit, yürekli
dilberā: ey dilber
dil-i efgende: yıkılmış/biçâre gönül
dil-dāde: âşık
dil- ḫˇāh: gönül isteği, gönül dileği
dil-keş: gönül çekici
dil-i teng: dar gönül
dimāġ: akıl, zihin
dirlik: yaşamak
dīv: dev
dīvāne: deli
döymek: tahammül etmek
dūzaḫ: cehennem
dūr: uzak
dürr: inci
dürüst: 1. düzgün, sağlam 2. bütün, tam
düzd: hırsız
düşnām: sövme
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dürd-āşām: şarabın tortusunu içen, kalender

-E-

ebed: sonu olamyan gelecek zaman
ebr: bulut
ebrū: kaş
eflāk: 1. semalar, felekler, gökler. 2. bahtlar, kaderler
efser: taç
efsūn: büyü, sihir
ehl-i tevḥīd: Müslüman
el ucı ile: gönülsüz
em: ilaç, deva, çare
emlaḥ: son derece güzel
emvāc: dalgalar
endūh: gam, keder, tasa
encüm: yıldızlar
engūr: üzüm
engüşt: parmak
enīs: dost, arkadaş, sevgili
erre: bıçkı
ervāḥ: canlar
erzen: darı
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esed: arslan
es̠ er itmek: iz bırakmak
eşʿār-ı mevzūn: vezinli şiirler
eşk: gözyaşı
evbāş: ayak takımı
evkāf: vakıflar
evrāḳ: yapraklar, kağıtlar
evṣāf: sıfatlar, vasıflar
eyvān: divânhâne, evlerinin önündeki balkon
ezilmek: yaltaklanmak, dalkavukluk etmek

-F-

faḳr: fakirlik, yoksulluk
fāl: fal
farḳ: başın en üst noktası
faṣl: mevsim
faṣl-ı gül: bahar
felek: gök, gökyüzü, semâ; tâlih, baht, kader
fenā: yokluk
fiġān: inleme, â etme
firāḳ: ayrılık; hüzün
fi’l-ḥāl: hemen anında
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fülk: gemi, sandal

-G, Ġ-

ġabġab: çene altı, çifte gerdan
ġam: keder, dert, tasa
ġamze: sevgilinin yan bakışı
gedā: dilenci yoksul
gedā-yı bī-kesī: kimsesiz dilenci
geh: bâzı, arasıra
genc: hâzine, define
gerd: toz, toprak
gerdūn: felek
gerdūn-i dūn: alçak felek, sefil dünya
germ: sıcak
germiyet: harâret, sıcaklık
geşt: gezme, dolaşma
gevher: cevher, mücevher, elmas, inci
gevher-şinās: cevherden alan kuyumcu
ġılmān: tüyü ve bıyığı çıkmamış delikanlı
girān-māye: pahası ağır, değerli
gird-i bād: şiddetli rüzgar, kasırga
giriftār: tutulmuş, yakalanmış, düşkün
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girye: gözyaşı
göynük: acı
göz ḳızartmak: mest olmak (sarhoş olmak)
ġubār: toz
ġulām: 1. delikanlı. 2. köle, esir
ġurāb: karga
gūş: 1. kulak 2. işitme, dinleme
gūy: top
gülbün: gül köşkü, gül ağacı
gülistān: gül bahçesi
gülşen: gül bahçesi
gülzār: gül bahçesi
güvāh: şahit, delil, tanık

-H, Ḥ, Ḫ-

ḫˇāb: uyku
ḥabāb: su üzerindeki hava kabarcığı
ḫˇāb-ālūd: uyku dolu
ḥabīb: sevgili
ḥadd: yanak
hādī: yardımcı
ḫaclet: utanma, şaşırma
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ḫāk: toprak
ḥaḳāyıḳ: hakikatler, gerçekler
ḫāk-i pāy: ayak toprağı, tozu
ḫāl: ben, vücutta meydana gelen nokta
ḥalāvet: tatlılık, şirinlik
ḥālet-i nezʿa: can çekişme
hāle: ay ağılı
ḫalḫal: ayak bileziği
ḫālıḳ-i bī-çūn: eşi benzeri olmayan Allah
ḫalīl: samimi dost
ḫalḳ: yartama, yaratılma
ḥamām: 1. güvercin 2. Kumru
ḥamāʾil: 1. muska, nüsha, tılsım 2. kılıç kayışı
ḫāme: kalem
ḥamel: kuzu
ḥamīm: 1. soy sop 2. pek sıcak
ḫamūş: susmuş, sessiz
ḫˇān: yemek, yemek sofrası
ḫānende: şarkıcı
ḫar: eşek
ḫārā: mermer
ḥarāmī: hırsız
ḫar-gāh: büyük çadır, otak
ḥarīm: harem
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ḥāṣılı: netice itibariyle
ḫāṣṣiyet: kuvvet, tesir
ḥasūd: kıskanç
ḫaşāk: çöp, süprüntü
ḥāşiye: 1. kenar 2. bir kitabın sahifeleri kenarına veya altına yazılan yazı
ḥaşre: ölüleri dirilttikten sonra bir araya getirme ve mahşere çıkarma
ḫaṭṭ: yazı
ḥaṭt: yüzdeki ayva tüyü
ḫaṭṭ-ı ʿanberbār: güzel koku saçan ayva tüyleri
ḫaṭṭ-ı sebz: ayva tüyü
ḫavf: korku, korkma
ḥavż: havuz
hāy: vay!, eyvah!
ḫayl: 1. at sürüsü 2. zümre 3. kuvvet
ḫayme: çadır
ḥaẕer: koru
ḫazzāf: çömlekçi
hecr: ayrılık
hem-dem: arkadaş
hemīn: tıbkı
hemīşe: daima, her zaman
hergiz: hiçbir zaman, asla
hem-ser: arkadaş, kafadar
hengām: zaman, çağ, vakit, mevsim
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hengāme: kavga, gürültü
hevā: heves, istek
hevān: aşağılık, horluk, alçaklık
hezār: bülbül
ḫıred-mend: akıllı, anlayışlı
ḥınnā: kına
ḫıṭā: Hata ülkesi
hicāb: utanma
ḫilʿāt: kaftan
himmet itmek: yardım etmek
ḥirmān: nasipsizlik, mahrum olma
ḫirmen: harman
ḫod-bīn: 1.kibirli 2. bencil.
ḫudāvend: 1.Allah. 2. Hükümdar
ḫūn: kan
ḫūn-ālūd: kana bulanmış
ḫūn-rīz: kan döken, kan dökücü
ḥūr: hurî, cennet kızı
ḫurşīd: güneş
ḫurd geçmek: parçalamak
ḫurrem: şen, sevinçli, güleryüzlü
hurūs-ı ʿarş: kutsal horoz
ḫūşe: başak, sünbüle
ḫuşġ ü ter: kuru ve yaş
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ḫūşe-çīn: başak toplayan
ḫurşīd-i raḫşān: parlak güneş
hümā: devlet kuşu, talih kuşu
hümām: himmetli, azimli

-I, ʿI, İ-

ırmaḳ itmek: ayırmak, uzaklaştırmak
ıtḳ-nāme: köle azâdetme kâğıdı
ʿıyş: 1. yaşama, yaşayış 2. zevk ve safâ
ictināb: uzak durma, kaçınma
içmezlenmek: içmez görünmek
ʿīd: bayram
ʿīd-i aḍḥā: kurban bayramı
iḥāṭa: bir şeyin etrafını sarma, kuşatma
iḫtiyār: seçme
iḳāmet: oturma
iḳrār: tasdik etme
illā: -den başka
iltür: götürmek
īn ü ān: bu, şu; teferruatla meşgul olma
ʿiḳtiżā: lazım gelme
intisāb: 1. bir kimseye mensubolma 2. bir yere bağlanma
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irgürmek: ulaştırmak
ʿitāb: azarlamak
ittifāḳ: birleşme, uyuşma, sözleşme

-K, Ḳ-

ḳabā: cübbe, kaftan
ḳabaġ: içki kadehi, şarap tası
ḳaçan: ne zaman, nasıl, ne surette, ne zaman ki
ḳadem baṣ: ayak diremek, inat ve ısrar etmek
ḳadd: boy
ḳadd-i bālā: uzun boy
ḳadr: değer, rütbe, derece
ḳaf: Kaf dağı
ḳallāb: kalpazan
ḳāim: ayakta duran
ḳamer: ay
ḳāmeti mevzun: biçimli, düzgün boy
ḳamu: bütün, herkes
kān: 1. kaynak 2. bir şeyin menbaı
ḳan itmek: cinayet işlemek
kanat bükmek: bir amaca doğru koşmak
ḳand: şeker
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ḳandan: nereden
ḳanda: nerede, nereye
ḳani: hani, nerede
ḳanẕil: körkütük sarhoş
kārbān: kervan
ḳarīn: yakın
ḳaʿr-ı zemine: zeminin derinliği, çukuru
ḳavl: 1.söz 2. sözleşme, antlaşma
kāyil: 1. söyleyen 2. râzı olmuş 3. İnanmış
kebkeb: geniş başlı kısa çivi
kebk-i derī: keklik
kebūter: güvercin
keffe: kefe, terazi gözü
keḥḥāl: 1. göz hekimi 2. sürme çeken kimse
kem-ʿayār: ayarı bozuk
kemter: 1. değersiz. 2.kul
kerāmet: kerem, bağış, ikram
keştī: gemi
kevkeb: yıldız
keyvān: Zühal, Satürn gezegeni
kevn ü mekān: varlık, kâinat
ḳıbāb: kubbeler
kilāb: köpekler
kişver: iklim, ülke
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ḳucmak: kucaklamak, sarılmak, bağrına basmak
köhne: eskimiş, eski
ḳund: sağlam, güçlü, sert, katı
ḳulḳul: bir şeyin hareketinden çıkan ses
kūs: eski savaşlarda ve alaylarda deve veya araba üstünde taşınarak çalınan davul
kūtāh: kısa, boysuz
ḳūt-i rūḥ: can için olan gıda
kūy: mahalle, köy, sokak
küffār: kafirler
küfr-i zülf: zülfün karalığı
külbe-i aḥzān: keder evi
küsūf: güneş tutulması
küştī: pehlivan

-L-

lā-büd: lazım, gerekli
lāf urmak: yüksekten atmak, böbürlenmek, övünmek
laʿl: kırmızı ve değerli bir süs taşı
laʿl-i müzāb: 1. şarap 2. Kan
lā-şey: değersiz
lā-yaʿḳıl: dalgın, bi-hoş
leb: dudak
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leşker: asker
let: 1. dayak 2. şiddetle çarpma
leyl: gece
liḳaʾ: yüz, çehre
lüʾlüʾ: inci

-M-

māh: ay
mār: yılan
maġbūn: şaşkın
maġrūr: gururlu
maḥabbet: sevgi, aşk
maḥbes: hapishane
maḥfī: gizli, saklı
māh-ı tābān: parlak ay
maḥmil: deve üzerindeki iki kişinin bineği, sepet
maḥzūn: hüzünlü, kederli
maḳālāt: 1. söz 2. dergi ve gazetede yazılar
maʿlum: bilinen, belli
manṣıb: makam, rütbe, derece, rütbe
meʿānī: manalar, anlamlar
mānend: eş, benzer
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meclā: ayna
meges: sinek
meh: ay
melül: bezmiş, bıkmış, usanmış
menzil: ev, yol, mesafe
merdüm: 1.insan, adam 2. Gözbebeği
merg: ölüm
merzūḳ: rızıklanmış
mes̠ el: örnek, benzer
meskenet: miskinlik, fakirlik, yoksulluk
mesned: 1. derece. 2. mevkî, makam
mest-āne: sarhoşçasına
mestūr: örtülü, gizlenmiş
meşreb: 1. içecek yer 2. huy, tabiat
metāʿ: satılacak mal, eşya; varlık
mevʿiẓā: vaaz, öğüt
mevīz: kuru üzüm
mey: şarap, içki.
mey-kede: meyhane
mezraʿā-i dehr: dünya tarlası
miḥnet: 1. zahmet, eziyet 2. gam, keder, sıkıntı, dert. 3. belâ, musibet
mihmān: misafir, konak
mihr: 1. güneş 2. sevgi
mirʾāt: ayna
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mis̠ āl: benzer
misk: misk
miyān: 1.orta 2.bel
mū: kıl, saç
muʿārıż: kaşı gelen
muʿaṭṭar: 1. güzel koku 2. bir çeşit lale
muḥālif: karşı, zıt
muḳteżā: lazımgelmiş
murād: 1. istek, dilek, arzu 2. maksat, meram
mūrçe: küçük karınca
murġ: kuş
murġ-ı seḥer: bülbül
murġ-ı zeyrek: anlayışlı kuş
mūr: karınca
mūr-ı żaʿīf: yoksulluk sembolü
muʿtād: âdet olunmuş, alışılmış
muṭrib: çalgıcı, şarkıcı
mübtelā: düşkün, tutulmuş
mücerreb: tecrübe olunmuş, denenmiş, sınanmış
müdāmī: durmadan şarap içen
müddeʿī: davacı
müdevver: 1. döndürülmüş. 2. yuvarlak, tekerlek
müferriḥ: ferahlık veren
müflis: parasız, züğürt, iflâs etmiş
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mül: şarap
mürāʾī: ikiyüzlü
mürde: ölü, ölmüş
müsellem: doğruluğu kabul edilen, teslim edilmiş
müstedām: devamlı
müşġ: misk
müyesser: kolayı bulunup yapılan; kolay gelen, kolay yapılan

-N-

nāb: saf, berrak
nā-dān: cahil, bilmez
naḫl: 1. fidān 2. mec. uzun boylu dilber
naḫl-i dilārā: narin vücutlu dilber
naḳş: resim, süsleme sanatı
naḳḳāş: resim yapan kişi
naʿl: nal
nālān: inleyen, inleyici
nāle: inilti, inleme
nāme: mektup
nān: ekmek.
nār: ateş
nāsıḥ: nasihatçı
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naṣūḥ: 1. nasihatçı 2. temiz
nā-şād: hüzünlü, kederli, gamlı
nā-tüvān: çaresiz
nāvek: ok
naẓīr: benzer, eş
naẓm: dizmek, ipliğe inci dizmek
nebī: haberci, peygamber
necm: yıldız
nekbet: bahtsız, düşkün
nemed: keçe
nemed-pūş: 1. keçe giyen. 2. Derviş
nesīm: rüzgâr
nevā: ses, nağme
nev-bahār: ilkbahar
nevbet: resmi yerlerde çalınan davul, bando
nev-cevān: taze, genç delikanlı
nev-rūz: yeni gün
niʿam: nimetler
niçe bir: daha ne kadar, ne vakte kadar
niġār: resim, resim gibi güzel olan sevgili
nihāl: taze ve düzgün fidan
niḳāb: peçe
nīk: güzel, iyi, hoş, beğenilen
nis̠ ār: saçma, serpme
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nizār: zayıf
nuḳl: meze, çerez
nūr-i baṣar: göz nuru
nūş: içki, içen içici
nücūm: yıldızlar

-O,Ö-

oñmaduḳ: bedbaht, talihsiz, uğursuz
oñmak: beğenmek, uygun olmak
oñulmak: şifa bulmak, iyileşmek, yara kapanmak
öñ ṣoñ: er geç,eninde sonunda, nihayet
öykünmek: taklit etmek, özenmek
özüm görmek: kendini beğenmek

-P-

pāk-dāmen: namuslu
pārsā: sofu
pāy: ayak
pāydār: sağlam, devamlı
pāye: derece
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pāy-māl: ayak altında kalmış, çiğnenmiş
pek: sağlam, sıkı
pelās: çul, aba
per-i ġurāb: karga kanatı
pertev-i ḫurşīd-i ruḫsārı: yanak güneşinin ışığı
pervā: korku
pervāz: uçan
pes: o hâlde
peyām: haber, başkasından alınan bilgi
peykān: 1. okun ucundaki sivri demir.2. mec. sevgilinin kirpiği
peymāne: kadeh
pīç: büklüm, kıvrım, dolaşık
pīr: yaşlı ihtiyar
pīr-i muġān: 1. meyhaneci. 2. tas. Mürşit
pīr-i çarḫ: dünya
piste-leb: fıstık gibi küçük dudaklı
piyāle: içi şara dolu kadeh

-R-

raʿd: gök gürlemesi
rāġ: 1.dağ eteği 2.çayırlık, çimenlik
rāḥ: şarap
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rām: boyun eğen
raḳīb: rakip
raʿnā: güzel, hoş, lâtif görünen
rast: doğru
rāst-bīn: her şeyin doğrusunu bilen
rāz: sır
rāz-ı pinhān: gizli sır
rebāb: kemânçe
refʿ: yukarı kaldırma
rehā: kurtulma, kurtuluş
reşk: kıskanma
revā: layık, uygun
revzen: pencere
reyhān: fesleğen, sevgilinin saç ve ayva tüyleri
Rıḍvān: cennetin kapıcısı olan büyük meleğin adı
rıḥlet: ölüm, göçmek
ricl: ayak
rind: dünya işlerini hoş gören kişi
rişte: iplik
riyā: ikiyüzlülük
rūy: yüz, çehre
ruḫ: yanak
ruḫsār: yanak
rūḥ: canlılığı sağlayan şey
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rūḥ-ı revān: değerli can, sevgili, gidici olan ruh
rumuz: işaretler, gizli sözler
rūşen: 1. aydın, parlak. 2. belli, meydanda
rūz: 1.gün 2.gündüz
rūze: oruç

-S, Ṣ, S̠-

ṣabā: gün doğuşundan esen hoş ve lâtif rüzgar
sābıḳan: evvelce, bundan önce
ṣabūḥ: sabah vakti içilen içki 2. mahmurluk bozan içki
sāde-rū: yüzü tüysüz, genç delikanlı
ṣadef: sedef
ṣadr: göğüs
ṣafder: düşman ssaflarını yaran yiğit
ṣafer: sefer
ṣāfī: 1. duru, temiz, katıksız 2. samimi, saf 3. sadece, yalnız
sāġar: kadeh
ṣahbā: şarap
ṣāhib-naẓar: tecrübesi, görüşü, düşüncesi kuvvetli olan
sāʿid-i sīmīn: gümüş kol
sāʾil-i eşk: akan gözyaşı
sāḳī: kadeh, içki sunan
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sāḳī-i Kevs̠ er: kevser şarabı sunan; Hz. Ali
saḳīm: bozuk, yanlış, hat
sālik: yolcu
sālūs: iki yüzlü
ṣavm: oruç
ṣavmaʿada: ibadet yapılan yer, manastır.
sāye: gölge
ṣayd eylemek: avlanmak
ṣayyād: avcı
sebaḳ: ders
sebū: 1.testi 2.şarap kabı
seḥāb: bulut
seg: köpek
selāmet: kurtuluş, esenlik
semen: yasemin
seng: taş
ser-āġāz: yeniden ve baştan başlama
ser-bāz: başı ile oynayan, yiğit
ser-efrāz: 1.başını yükselten, yukarı kaldıran 2.baş kaldıran
ser-gerdān: 1. sersem, şaşkın 2. perişan
serheng: çavuş
serīr: taht
ser-i mū: kıl başı, kıl ucu
ser-keş: dikbaşlı, inatçı
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serv: selvi
serv-i āzād: başı dik
serv-i revān: mec.uzun boylu sevgili.
server: başkan, reis, ulu
seyl: sel
ṣımak: kırmak
sidre: İlâhî ağaç
sīm: gümüş
simyā: eski kimya ilmi
sīmīn: gümüşten, gümüşe benzer
sīmurġ: masal kuşu, anka kuşu
sīne: göğüs, koyun, bağır
sirişk: gözyaşı
sipeh: asker
sipihr: 1.talih 2.semâ
s̠ iyāb: elbiseler
sögmek: çökmek
ṣubḥ-dem: sabah vakti
suḫan: söz, lakırdı
ṣūr: 1.boru. 2. Hz İsa’nın Kıyamet’te üfleyeceği boru
ṣūret-bāz: eski türklerde kukla oynatan kimse
ṣuvarılmak: sulanmak, su vermek
sūz: 1.yanma, ateş 2. dert, acı
suḫan-dān: söz bilen, güzel söz söyleyen
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-Ş-

şādī: sevinç, mutluluk
şāfī: şifa veren
şāh: padişah
şāḫ-ı gül: gül dalı
şāhid: 1.sevgili 2.güzel
şaḳḳ: 1. yarma, yarılma 2. yarık, çatlak
şāne: tarak
şeb: gece
şecer: ağaç
şebah: ceset, cisim, cüsse
şeft -âlu: mec. bûse
şeh-bāz: doğan
şehd: bal
şeh-nişīn: balkon
şehn-şāh: padişahlar padişahı, şahlar şahı
şeker-bār: etrafa şeker saçarcasına tatlı
şeker-ḫand: sevgilinin gülüşü
şekkeristān: şeker kamışı tarlası
şermende: utangaç
şemʿ: mum
şems: güneş
şemşīr: kılıç
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şemşīr-i ābdār: parlak/sağlam kılıç
şeydā: divâne, düşkün
şihāb: kıvılcım
şirār: kıvılcım
şikest: kırık, dökük
şīve-i reftār: yürüyüş tarzı, yürüyüşteki eda
şūrīde: 1. perişan 2.âşık, tutkun
şükūfe: çiçek

-T, Ṭ-

ṭāʿat: ibadet
ṭabʿ: huy, yaratılış
ṭabīb: hekim, doktor
ṭabl: davul
taḥsīn: takdir etme
taḥte’s-serā: toprak altı
ṭakye: takke
ṭalʿat-i zībā: güzel yüz
ṭavḳ-i laʿneti: nefret gerdanlığı
ṭayaġ: dayanılacak şey, mesnet
temelluḳ: yaltaklanma, dalkavukluk
ṭañ: hayret, şaşma.
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ṭañ: sövme, yerme; ayıplama
teb: 1.hararet 2.sıtma
teb-ḫāle: uçuk
tehī: 1.boş. 2.hünersiz, bilgisiz 3.boşu boşuna, nafile
telḫ: acı
temeyyüz: kendini faklı gösterme, sivrilme, benzerlerinden farklı olma
teng: dar, küçük
tennūr: tandır, fırın
ter: yaş, ıslak, taze
tīr: ok
tiryāk: panzehir
tīġ-i bürrān: keskin kılıç
tīşe: balta, keser
ṭolu: içkiyle doldurulmuş kadeh, sağrak
ṭonanmak: süslenmek, giyinip kuşanmak
tuḥfe: 1.hediye 2.hoşa gider, güzel şey
ṭūr: dağ
ṭurra: alın saçı
ṭūtī: papağan
türāb: toprak
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-U, Ü-

uğurlamak: çalmak, hırsızlık yapmak
ummān: okyanus, büyük deniz
uşda: işte
ʿuşşāḳ: âşıklar
üftāde: düşmüş; fakir, biçare
üsküf: başlık, külah

-V-

vāfir: bol
vaḥdet: birlik, Allah’ın birliği
vālih: şaşakalmış, şaşırmış
vāʿiz: dini öğütlerde bulunan kişi
varaḳ: yaprak, kitap yaprağı
vaṣl: kavuşma
velī: amma, lakin, fakat
verd: gül
viṣāl: ulaşma, bitişme
vücūd: var olma, varlık, bulunma
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-Y-

yab yab: yavaş yavaş
yad: yabancı
yād: 1. hatırlama 2. hatır, gönül
yān: hastanın sayaklaması
yed: el
yeg: 1.daha iyi, üstün. 2.kuvvetli, baskın
yemm: deniz
yirin: her taraf
yücerek: daha yüce, çok yüce
yüz virmek: yüz göstermek

-Z-

ẓāhir: 1.görünen 2.şüphesiz, elbette
zāhid: kaba sofu, zâhit,
zāġ: karga
zār: inleyen, ağlayan
zāyiʿ: yitik, zarar, ziyan
zebān: dil
zebūn: zayıf, güçsüz, aciz
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zemīn: yer, yeryüzü.
zemistān: kış, kış mevsimi
zenaḫdān: çene
zencīr: zincir
zer: altın
zerd: 1.sarı 2. solgun
zerḳ: mavi cübbe
zer-nigār: altınla işlenmiş, yaldızlı
zevrāḳ: kyık, sandal
zihī: 1.ne hoş. 2.aferin, bravo
ẕillet: alçaklık
ziyāde: artık, fazla
ẓulmet: karanlık
zübāb: sinek
zücāc: cam, şişe, sırça
zülāl: tatlı su
zülāl-i laʿl: dudağın tadı
zülf: saç
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ÖZGEÇMİŞ
Adı, Soyadı
Doğum Yeri ve Yılı
Bildiği Yabancı Diller
ve Düzeyi
Eğitim Durumu

Hümeyra
İstanbul
İngilizce

ÇAKMAKÇI
12.04.1992
Orta

Lise

Başlama - Bitirme
Yılı
2006
2010

Lisans

2011

Lisans
Yüksek Lisans

2018
2016

Çalıştığı Kurum/lar

Kurum Adı
Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi - Türk Dili
ve Edebiyatı

2015

Anadolu Üniversitesi – Medya ve İletişim
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi – Türk Dili
ve Edebiyatı
Başlama - Ayrılma Yılı
Çalışılan Kurumun Adı
2017
Hadımköy Toki Anadolu İmam Hatip Lisesi
2019

1.
2.
3.
Üye Olduğu Bilimsel
ve Mesleki Kuruluşlar
Katıldığı Proje ve
Toplantılar
Yayınlar:

Diğer:
İletişim (e-posta):

humeyracakmakci@gmail.com
Tarih 02. 05. 2019
İmza
Adı Soyadı Hümeyra ÇAKMAKÇI
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