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MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR (İNCELEME-METİN) 

 Arapça bir sözcük olan “mecmû’a” toplanmış, biriktirilmiş anlamına gelir. 

Edebiyatımızın önemli kaynaklarından olan mecmû’a-i eş’ârlar da farklı şairlerin şiirlerinin 

toplandığı derleme eserlerdir. Bu çalışma Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde 8340 

numarada kayıtlı olan 139 varaklık Mecmû’a-i Eş’âr’ın içindeki manzumelerin metnini 

içermektedir. Eser Katip Timur tarafından 1826 tarihinde yazılmıştır. Mecmuada toplam 99 şair 

ve bazıları bu şairlere ait bazıları kime ait olduğu bilinmeyen 465 gazel, 20 kaside, 3 terkib-i 

bend, 3 terci-i bend, 3 tahmis, 1 tesdis, 16 müfred, 7 kıt’a bulunmaktadır. Şiirlerin geneli 16. ve 

17. yüzyıldan seçilmiştir ve ünlü şairlere aittir. Mecmuadaki şiirler divanına ulaşılabilen 

şairlerin divanlarıyla karşılaştırılmış ve mecmuada bulunan şiirleri tespit edilerek divandaki şiir 

veya sayfa numarası dipnotta belirtilmiştir. Giriş bölümünde mecmuaların Türk 

Edebiyatı’ndaki yeri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Giriş bölümünden sonra mecmuanın 

şekil ve muhtevası ile ilgili bilgi verilmiş ve birtakım tespitler yapılmıştır. Bölümün sonunda 

mecmuada şiiri bulunan şairlerin listesine yer verilmiştir. Metin bölümünden sonra çalışmadan 

sağlanan faydalar hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler 

mecmû’a-i eş’âr, şair, şiir, gazel 
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JOURNAL OF POETRY (ANALYSIS-TEXT) 

 “Journal” is originated from Arabic and it means collected and compilation. Journal of 

poetry is one of the important source of literature and it covers poems from different poets. This 

study includes poems from named “Mecmû’a-i Eş’âr”, which has 139 pages, recorded on 

Konya Region Manuscript Library on number 8340. This work is written by Katip Timur in 

1826. Journal contains totaly 99 poets and 465 gazel, 20 kaside, 3 terkib-i bend, 3 terci-i bend, 

3 tahmis, 1 tesdis, 16 müfred, 7 kıt’a. Poems are generally elected from 16th and 17th century’a 

poets. The poets whose poems are studied are handled and we compare poems between journal 

and poets’ book. Differences are pointed out in the footnote. There are some knowledge about 

journal and its importance in Turkish Literature in prologue. After this part, journal is examined 

about its form and content. List of poets is added in end of this chapter. After the text part, there 

are some detections about journal and its values. 
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ÖNSÖZ 

Klasik Türk Edebiyatı, oldukça uzun bir zaman diliminde zengin bir kültürel birikimle 

oluşturulmuş değerli eserlerden meydana gelmektedir. Edebiyat tarihinin her devrinde olduğu 

gibi klasik edebiyatımızda da manzum eserlerin mensur eserlerden daha ön planda olduğu 

görülür. Şiir, Osmanlı coğrafyasında daima değer görmüş, şairler devlet adamlarınca himaye 

edilmiş ve övülmüştür. Buna ek olarak klasik edebiyatımız II. Bayezid, Fatih Sultan Mehmet, 

Kanuni Sultan Süleyman gibi birçok şair sultanlar da yetiştirmiştir. Şiire verilen bu değer divan, 

tezkire, mesnevi gibi türlerde birçok önemli eser verilmesini sağlamıştır. Bu nedenle yakın 

tarihimizde edebiyat araştırmaları bu türlerin çalışılmasıyla başlamış, eserler gün yüzüne 

çıktıkça da yelpazesini genişletmiştir. Bunun sonucunda Klasik edebiyatımızın önemli 

kaynaklarından biri olan mecmualarla ilgili çalışmalar da son yıllarda artmıştır. 

Toplanmış, biriktirilmiş anlamlarına gelen mecmua yalnızca şiir değil, din tasavvuf, 

musiki, günlük yaşam, fıkra, ilaç tarifleri gibi konuları da içeren seçme eserlerin genel adıdır. 

Derleyen kişinin zevk ve tercihine bağlı meydana getirilmiş bu eserler geçmişe ışık tutması 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

Edebiyat tarihi açısından önemli bilgiler içeren şiir mecmuaları (mecmû’a-i eş’âr) farklı 

şairlere ait şiirlerin toplandığı eserlerdir. Bu eserler, yazıldıkları dönemin ve önceki dönemlerin 

şiir zevkine ayna tutan eserlerdir. Bu nedenle edebiyatımızda etkili olmuş önemli şairlerin yanı 

sıra adı duyulmamış şairleri tanımamıza da imkan verir. Şiir mecmuaları, divan tertip edememiş 

şairlerin şiirlerini ya da şairin divanına dahil etmediği şiirleri gün yüzüne çıkarması yönüyle de 

önemlidir. 

Bu çalışma Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan 8340 numaralı şiir 

mecmuasının metnini ve mecmuayla ilgili birtakım tespitleri ihtiva etmektedir. 139 varaktan 

oluşan mecmuanın yazarı Katip Timur yazılış tarihi ise 1826’dır. Giriş bölümünde mecmualar 

hakkında bilgi verildikten sonra Mecmû’a-i Eş’âr bölümünde mecmua şekil ve içerik yönüyle 

tanıtılmış ve hususiyetleri belirtilmiştir. 

Her şiir numaralandırılmıştır ve şiirlerle ilgili bilgiler dipnotta bu numaralar kullanılarak 

verilmiştir. Şiirlerin vezinleri şiirn başında italik olarak yazılmıştır. Şiirlere tür ve şair adı 

kullanılarak başlık konulmuş ve bu başlıklar koyu yazılmıştır. 

Metin bölümü çeviri yazı alfabesiyle hazırlanmıştır. Metinde silinmiş ve hasar görmüş 

yerlerde metin tamiri yapılmış ve bu kısımlar [ ] işareti ile gösterilmiştir. Ancak mecmuanın 
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fazlaca yıpranmış olması dolayısıyla okunamayan ve tamir edilemeyen kısımlar “……” 

şeklinde gösterilmiştir. Metin kısmından sonra gelen sonuç bölümünde ise çalışmadan elde 

edilen faydalar hakkında kısa bir değerlendirmeye yer verilmiştir. 

Tez konumu belirlememde bana yardımcı olan hocam Doç, Dr. Semra Tunç’a ve sınırsız 

hoşgörüsü ve engin birikimiyle daima yardımını gördüğüm kıymetli hocam Yard. Doç. Dr. 

Sadettin Eğri’ye teşekkürü borç bilirim. 

          

Zehra ÖZTÜRK  

    Bursa 2014 
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GİRİŞ 

Arapça bir sözcük olan “mecmû’a” cem’ kökünden gelmektedir. Toplamak, bir araya 

getirmek, derlemek anlamındaki mastarlardan yapılan mecmû’ kelimesinin müennesidir. 

Sözcüğün anlamı “toplanmış, toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi, 

seçilmiş yazılardan meydana getirilen kitap, risale” demektir. Yakın geçmişimize kadar bugün 

dergi olarak adlandırdığımız süreli yayınlar için de mecmua sözcüğü kullanılmıştır. Mecmua 

sözcüğü Klasik Türk Edebiyatı terimi olarak kullanıldığında ise defter, çeşitli konularla ilgili 

farklı kişilere ait metinlerin toplandığı eser, şiir defteri gibi anlamlara gelmektedir. 

Bugüne kadar yapılan mecmua çalışmalarına dayanarak mecmuaları kendi içinde şu 

şekilde sınıflandırabiliriz:  

1. Nazire mecmuaları. 

2. Antoloji niteliğindeki seçme şiir mecmuaları (mecmû’a-i eş’âr, mecmûa’tü’l eş’âr) 

3. Aynı konudaki eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşan mecmualar. 

4. Türlü konularda risalelerin bir araya getirilmesiyle oluşan mecmualar. 

5. Farklı dillerde ya da nazım ve nesir karışık mecmualar. 

6. Tanınmış kişilerce hazırlanmış, faydalı bilgiler, fıkralar ve özel mektuplar içeren 

mecmualar. 

Mecmua konusunu şiir açısından değerlendireceğimizden bu sınıflandırmada bizi 

ilgilendiren gruplar nazire mecmuaları ve seçme şiir mecmualarıdır. Nazire mecmuaları, bir 

şairin gazel veya kasidesine aynı vezin ve kafiyede nazire yazan şairlerin şiirlerinin toplandığı 

mecmualardır. Bu mecmualarda kendisine nazire yazılan şiir zemin şiir kabul edilir ve bunun 

ardından şiire yazılan nazirelere yer verilir. Nazire mecmualarında elimizde divanı veya eseri 

bulunmayan, adına yalnızca şuara tezkirelerinde rastlayabileceğimiz kimi şairlerin şiirlerine 

rastlamak mümkündür. Ömer bin Mezid’in Mecmû’atü’n-Nezâir, Eğridirli Hacı Kemal’in 

Câmiü’n-Nezâir, Edirneli Nazmi’nin Mecmâ’ü’n-Nazâir, Pervane Bey Mecmuası, Budinli 

Hisâlî’nin Metâliü’n-Nezâir adlı eserleri bu anlamda edebiyatımıza katkı sağlamış önemli  

mecmualardır.1 

 Çalışmamızın esas konusu olan seçme şiir mecmuaları yaygın kullanılan adıyla 

“mecmû’a-i eş’âr” lar ise birçok şairin çeşitli türdeki şiirlerine yer veren eserlerdir. Mecmû’a-i 

eş’ârların bir kısmının derleyicisi belli iken bir kısmının yazarı hakkında bilgi yoktur. 

                                                           
1Günay Kut, “Mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Eserler/Terimler, C 6, 

İstanbul, Dergah Yayınları, 1986, s.170-173. 
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Mecmuaların düzenlenme tarihi için de aynı durum geçerlidir. Seçme şiirlerden oluşan şiir 

defteri niteliğindeki bu eserler Türk Dil ve Edebiyat çalışmalarına şu yararları sağlar: 

1. Mecmû’a-i eş’ârlar yazıldıkları dönemin edebi zevkini ve şiir tercihlerini yansıtır. 

Bu mecmualarda yer alan şiirler toplumun çeşitli kesimleri tarafından sevilmiş ve rağbet görmüş 

eserlerdir. Şiir mecmuaları içinde bulunulan devrin ve önceki devirlerin kabul görmüş şiir ve 

şairlerine yer verdiği için bir şiir ve şairin toplumdaki etkisini göstermesi açısından da 

önemlidir. Örneğn 16. yüzyılda eser veren Fuzûlî, Bâkî gibi şairlerin 16. yüzyıldan 20. yüzyıla 

kadar yazılmış birçok şiir mecmuasında şiirine rastlamak mümkündür. Bu durum bize bu 

şairlerin sadece devirlerinde değil sonraki dönemlerde de etkili olduğunu göstermektedir. 

2. Şiir mecmualarının edebiyatımıza önemli katkılarından biri de başka kaynaklarda 

adı yer almayan şairleri ortaya çıkarmasıdır. Şairlerle ilgili en önemli kaynaklarımız olan şuara 

tezkirelerinde kendine yer bulamamış ya da yeterli şöhrete sahip olmayan şairlere şiir 

mecmualarında rastlamak mümkündür. Aynı şekilde divan tertip edememiş ya da divanı ele 

geçmemiş olan şairlerin şiirleri mecmualar sayesinde gün yüzüne çıkma imkânı bulmaktadır. 

Bunlara ek olarak elimizde divanı bulunan şairlerin divanında yer almayan bazı şiirleri de 

mecmualar yoluyla öğrenilebilir. Şairlerin divan tertibi sırasında şiiri beğenmediği için divana 

almaması ya da divan tertip ettikten sonra yazdığı şiirler bu duruma sebep gösterilebilir. 

Mecmuaların divanlara yaptığı bu katkı sebebiyle Amrî, Behiştî, Çâkeri gibi kimi şairlerin 

divanları hazırlanırken mecmualar da metne dâhil edilmiştir. Divanı bulunan şairlerin kimi 

şiirleri mecmualarda divandakinden farklı veya daha zengin olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Divan ve mecmuada yer alan aynı şiirin kelime, dize ve beyit farklılığına sahip olduğu 

görülebilir. Bunun yanında kimi zaman mecmuadaki şiir beyit sayısı olarak divandan daha 

zengin şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Divanlardaki, kelime, anlam ve vezin hataları 

mecmualar yoluyla giderilebilmektedir. Bu nedenle metin çalışması yapılırken mecmualar 

gözden kaçırılmamalıdır. 

3. Şiir mecmualarının klasik edebiyat çalışmalarına sağladığı katkılardan biri de  

edebiyat tarihinde yer bulmamış belgeler, manzumeler ve türlere yer vermesidir. Zâtî ve Mesîhî 

tarafından yazılmış 16. yüzyıla ait iki şehrengizin hangisinin önce yazıldığının Topkapı 

Sarayı’nda bulunan bir mecmuayla aydınlığa kavuşması mecmuaların edebiyat tarihine katkısı 

açısından önemli bir örnektir. 

4. Şiir mecmualarında, şairlerin birbirine etkileri ile ilgili izlere de rastlamak 

mümkündür. Kimi şiir mecmualarında şiirin ardından o şiire yazılan nazirelere yer verilir. 

Bunun yanı sıra mecmualarda tahmis örneklerine de yer verilmiştir. Mecmualarda nazire ve 

tahmislerin yer alması hangi şairlerin diğer şairler üzerinde etkili olduğunu ve şairlerin eser 
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verirken kimlerden etkilendiğini göstermesi açısından önemli bir bilgidir. Bu durum şairlerin 

edebi kimliğinin yorumlanmasına büyük katkı sağlamaktadır. İyi bir şairin öncelikle iyi bir 

okuyucu olması gerektiği göz ardı edilmemelidir. 

5. Bilinçli bir tercihle oluşturulan kimi mecmû’a-i eş’ârlar bizlere üslup ve içerik 

açısından da bilgi sahibi olma imkanı sağlar. Bu tip mecmualarda benzer üslup ve mazmuna 

sahip şairlerin şiirleri bir araya getirilmiştir. Bu durum üslup ve içerik çalışmalarına büyük katkı 

sağlamaktadır.2 

 Yukarıda bahsettiğimiz faydaları çoğaltmak mümkündür. Bu nedenle mecmua-i eş’arların 

eski Türk edebiyatının önemli başvuru kaynaklarından olduğu yapılan çalışmalar sırasında 

dikkate alınmalıdır. 

 

MECMÛ’A-İ EŞ’ÂR 

1.Mecmuanın Dış Özellikleri 

 Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ne BY 8340 numarasıyla kayıtlı bulunan  

Mecmû’a Eş’âr’ın kütüphane kayıtlarına göre dış ölçüleri 180x110 mm’dir. Suyolu filigranlı 

kağıda yazılmıştır. Bazı sayfalarda mürekkebin dağılması ve sayfaların durumu mecmuanın 

ıslandığını göstermektedir. Mecmua kütüphaneye “Baştan eksiktir.” ibaresiyle kaydedilmiştir. 

Mecmuanın ilk sayfasında bulunan Nâ’ilî’ye ait kasidenin 20. beyitten başlaması, mecmua 

içindeki sayfa karışıkları ve sayfa sonunda bulunan bazı şiirlerin yarım kalması da bu durumu 

doğrulamaktadır. Mecmuanın başlangıç kısmı elimizde bulunmadığından yazarı ve tarihine dair 

elimizdeki tek bilgi mecmuanın kapağında bulunan “Faḳîr ü ḥaḳîr Katip Timur/1242(M.1826)” 

ifadesidir. Mecmuanın kapağında bu isim ve tarihle birlikte kısa bir not vardır. Ancak yazılar 

silik olduğundan karışmış bu nedenle okunamamıştır. Kapaktaki yazıya dayanarak mecmuanın 

yazarının Katip Timur olduğu söylenebilir. Ancak mecmua içindeki farklı yazı tiplerini, 

müstensih tercihine bağlı yazı stillerini ve mecmua düzeninin sürekli değişmesini göz önünde 

bulundurursak mecmuanın birden fazla kişi tarafından yazıldığını söyleyebiliriz. Bu fikrimizi 

destekleyen durumlardan biri de Hayâlî ve Emrî’ye ait birer şiirin üç kere, Bâkî, Sultan Murad, 

Figânî, Sabrî ve Hilâlî’ye ait birer şiirin de iki kere yazılmış olmasıdır.  

 139 varaktan oluşan mecmuanın büyük bir kısmı talik hatla kaleme alınmıştır. Bununla 

birlikte mecmuada farklı yazı biçimleri de kullanılmıştır. Mecmua kaside nazım biçimiyle 

başlamıştır. Şiirlerin çok büyük bir kısmı gazellerden meydana gelmektedir. Ancak az da olsa 

terkîb-i bend, tercî-i bend, müfred, kıt’a gibi nazım biçimlerine de yer verilmiştir. Mecmuanın 

                                                           
2Yaşar Aydemir, “Şiir Mecmuaları ve Metin Teşkilinde Mecmuaların Rolü”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler 

Dergisi, S 19, 2001, s. 147-156. 
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bazı kısımlarında şiirler başlıklarıyla birlikte yazılmıştır. Başlıklar “Gazel-i Bâkî”, “Nazire-i 

Hilâlî” şeklinde nazım biçimi ve şairin adı belirtilerek yazılmıştır. Mecmuanın yalnızca bir 

yerinde “İlahi Bey Fermayed” şeklinde bir başlık kullanılmıştır. Aynı şaire ait şiirler arasında 

“ve lehu” ifadesine yer verilmiştir. Bunlara ek olarak mecmuada yalnızca Fuzûlî’ye ait 

gazellerin bulunduğu bölümde şairin şiirleri divanda olduğu gibi son harflerine göre 

sıralanmıştır. Fuzûlî’nin şiirleri arasında “harfü’l ba” “harfü’l ta” şeklinde ibarelere yer 

verilmiştir. Mecmuada mecmua katibine ait olan bir kıt’a ve bir terci-i bend de bulunmaktadır. 

Kıt’a “Limüellifihi” ve terci-i bend ise “Katib-i hakir” başlığıyla yazılmıştır. Başlıklar bazı 

varaklarda kırmızı mürekkeple bazılarında ise siyah mürekkeple yazılmıştır. Mecmuanın büyük 

kısmında başlık kullanılmış olsa da bazı varaklarda şiirler başlıksız yazılmıştır.  

Mecmuanın sayfalarında herhangi bir düzenleme veya süsleme bulunmamaktadır.  

Mecmuanın genelinde şiirler sırayla ve düzenli biçimde yazılmış olsa da bazı sayfalarda şiirler 

birbirinin üstüne gelecek şekilde karışık yazılmış bu da metnin okunmasında zorluklar meydana 

getirmiştir. Her sayfada ortalama üç gazel bulunmaktadır. Mecmuanın çoğunluğunu oluşturan 

bu sayfalarda şiirler alt alta yazılmıştır. Bununla birlikte kimi sayfalarda yan yana 2 gazel 

kimilerinde ise derkenar şeklinde yazılan şiirlerle birlikte 5 gazel bulunmaktadır. Mecmuanın 

sayfalarında herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. Ancak mecmuanın bazı sayfaları ebruludur 

ve bu sayfalarda şiirler çizgilerle ayrılarak düzenli bir şekilde yazılmıştır. Bu durum mecmuanın 

birden fazla kişi tarafından yazıldığına dair düşüncemizi kuvvetlendirmektedir. Mecmuanın 

kimi sayfaları boş bırakılmış kimileri ise karalama amacı ile kullanılmıştır.  

  

2. Mecmuanın Muhtevası 

 Mecmua, 15. ve 18. yüzyıllar arasında yaşamış şairlerin şiirlerini içermektedir 

Mecmuadaki şiirler bu aralığa yayılmış olsa da şiirlerin büyük kısmı eski edebiyatımızın en 

parlak devreleri sayılan 16. ve 17. yüzyıl şairlerine aittir. Hem kendi devrinde hem de sonraki 

devirlerde büyük ilgi görmüş olan bu şairlerin başında Bâkî, Hayâlî, Fuzûlî, Nâ’ilî, Şeyhülislam 

Yahyâ gelmektedir. Mecmuada en çok şiiri bulunan şair Bâkî’dir. Bu durum giriş bölümünde 

belirttiğimiz gibi şairlerin kendilerinden sonraki dönemde ne kadar etkili olduğunu anlamamız 

için önemlidir. Mecmuada şiir sayısının çokluğu bakımından bu şairleri Emrî, Nâbî, Şem’î,  gibi 

şairler takip etmektedir. Anlaşıldığı üzere mecmuadaki şiirlerin çoğu devrinin ve edebiyatımızın 

popüler şairlerine aittir. Bu şiirlerin seçilmesinde şairlerin başarılı olması kadar önemli olan bir 

diğer etken de bu şairlerin divan tertip etmiş olmasıdır. Bunların yanı sıra Muhibbî mahlaslı 

Kanuni Sultan Süleyman’a ve Sultan Murâd’a ait şiirlere de yer verilmiştir.  
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 Mecmuada tanınmış şairlere ait çok sayıda şiirin yanında divan tertip etmemiş bu nedenle 

şiirleri bilinmeyen şairlerin eserlerine de yer verilmiştir. Dem‘î, La‘lî, Sa‘î, Vecîhî bu şairler 

arasında sayılabilir. Ancak mecmuanın yazılış tarihinin eski edebiyatımızın son dönemlerine 

rastlamış olması aynı mahlası taşıyan şairlerin kimliğinin tespit edilmesi konusunda sıkıntıya 

neden olmuştur. Bazı şairlerin kimliği tezkireler yoluyla tespit edilse de büyük bir kısmı 

hakkında net bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

 Mecmuada 103 farklı şaire ait bazılarının da mahlası bilinmeyen 466 gazel, 20 kaside, 3 

terkib-i bend, 3 terci-i bend, 3 tahmis, 1 tesdis, 16 müfred, 7 kıt’a bulunmaktadır Mecmuada 

kıt’a ve müfred şeklinde yazılmış olan şiirlerin bazılarının gazel parçaları olduğu tespit edilmiş 

ve bu durum dipnotla belirtilmiştir. Bunlar dışında çok az sayıda bulunan Arapça, Farsça şiirler 

ve şiir dışı parçalar çalışmamıza dahil edilmemiştir. 

 Daha önce belirttiğimiz gibi mecmuada bütün şiirlerde başlık kullanılmamıştır. Mecmuada 

yalnızca 4 yerde nazire başlığı kullanılmıştır. Önce zemin şiir verilmiş ardından da nazire olarak 

yazılan şiir nazire başlığıyla verilmiştir. Bu şiirler Hilâlî’nin Hayâlî’ye, Bâkî’nin Sultan 

Murâd’a, Bâkî’nin ‘Ulvî Hilmi’ye nazire olarak yazdığı birer gazel ve Vecihî’nin Emrî’nin bir 

müfredine nazire olarak yazdığı bir müfredden oluşmaktadır. Ancak sayfa 30a’da Sultan Murâd 

başlığıyla yazılan gazel ve Bâkî’nin naziresi 43a’da “Gazel-i Bâkî” başlığıyla tek bir gazel 

şeklinde yazılmıştır. Bu durum müstensihin dikkatsizliği ya da mecmuanın farklı kişiler 

tarafından tamamlanmış olması şeklinde yorumlanabilir. Mecmuada yalnızca 4 yerde nazire 

başlığı bulunmasına rağmen aşağıdaki sayfalarda adı geçen şairlere ait şiirlerin aynı vezin ve 

kafiyeye sahip olduğu görülmektedir: 

10b ve 11a’da Nâbî ve mahlası bulunmayan bir şair 

45a’da Emrî ve Nihânî 

48b’de Hayâli ve ‘Alîmî 

52a’da Zâtî ve Dem‘î 

52b’de Fevrî ve Emrî 

53a’da Emrî ve Sabrî 

53a ve 53b’de Hayâlî ve Seyrî 

55a’da Hayâlî ve mahlası bulunmayan bir şair 

55a ve 55b’de ‘Ubeydî ve Mu‘inî 

70a’da Rızâyî ve Nev‘î Yahyâ 

72a’da Şem‘î ve Âhî 

78b’de Bâkî ve Nev‘î Yahya 

93a’da Muhibbî, Bâkî ve mahlası bulunmayan bir şair 
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94a’da Mecdî ve Vâlihî 

95a’da Nev‘i Yahyâ ve Hâleti 

97b’de ‘Ulvî ve Remzî 

110a’da Makâlî ve ‘Ulvî 

110b’de Muhibbî ve Zâtî 

117a ve 117b’de Muhibbî ve mahlası bulunmayan bir şair 

118a’da Şem‘î ve Mu‘înî’nin 

118a ve 118b’de Dem‘î ve Rasîhî 

119a ve 119b’de Hayâlî, Mu‘înî ve Dem‘î 

119b’de Zâtî ve Nâlî 

120a’da Emrî ve mahlası bulunmayan bir şair 

120a ve 120b’de Resmî ve Dem‘î 

120b’de Mesîhî ve Ġubârî 

132a’da Cam‘î, Ca‘ferî ve Surûrî 

138b’de Fuzûlî ve Muhibbî 

139a’da Mahlası bulunmayan iki şair  

  

 Yukarıdaki şairlerin çoğunun ölüm tarihleri bilinmediğinden şiirlerin birbirine nazire 

olduğu konusunda net bir fikir ortaya konulamamıştır. Ancak nazire niteliği taşıyan şiirlerin bir 

arada yazılmış olması mecmuayı tertib eden kişinin tercihi şeklinde yorumlanabilir. 

 Mecmuanın günümüz Türkçesi’ne çevrilmesinden sonra divanı çalışılmış şairlerin 

divanları ile mecmuadaki şiirler karşılaştırılmıştır. Bağdatlı Rûhî, Bâkî, Bursalı Rahmî, Emrî, 

Fehim-i Kadîm, Ferîdî, Figanî, Fuzûlî, Hayâli, Hayretî, Hilâlî, Karamanlı Nizâmî, Mesîhî, 

Muhibbî, Nâbî, Nâ’ilî, Necâtî, Nedîm, Nef’î, Nev’î, Prizrenli Şem’î, Sun’î, Şeyhî, Şeyhülislam 

Es’ad, Şeyhülislam Yahya, Şuhûdî ve Zâtî divanları çalışmamız sırasında karşılaştırma yapılan 

divanlardır. Divan ve mecmua arasındaki sözcük, dize, beyit farklılıkları şiirlerin numarası 

verilerek dipnotlarla belirtilmiştir. Bu karşılaştırmalar sonucunda mecmuadaki bazı şiirlerin 

divanlarda bulunmadığı görülmüştür. Bunun sebebi aynı mahlası taşıyan birden fazla şair olması 

ya da divanı bulunan şairin mecmuadaki şiiri divana dahil etmemiş olmasıdır. Divanı çalışan 

şairlerden Hayâlî’ye ait 74, 124. gazeller Hayâlî Divanı’nda bulunamadı. Mecmuada Hayâlî’ye 

ait çok sayıda şiir bulunması bu şiirlerin şairin divanına almadığı şiirler olduğu düşüncesini 

güçlendirmektedir. Râmî’ye ait 87. gazel Râmî Divanı’nda bulunamadı. İshak’a ait 93. gazel 

mecmuada şiirleri bulunan İshak Çelebi Divanı’nda bulunamadı. Şem‘î’ye ait 452 ve 478. 

gazeller Prizrenli Şem‘î Divanı’nda bulunamadı. Mesîhî’ye ait 99. gazel Mesîhî Divanı’nda 
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bulunamadı. Ubeydî’ye ait 256 ve 322. gazeller Ubeydî Divanı’nda bulunamadı. Revânî 

mahlaslı 77 ve 116. gazeller Revânî Divânı’nda bulunamadı. Yahya’ya ait 140. gazel 

Şeyhülislam Yahya Divanı’nda bulunamadı. Muḥibbî’ye ait 343 ve 448. gazeller Muhibbî 

Divanı’nda bulunamadı. Bâkî mahlaslı 414. gazel Bâkî Divânı’nda bulunamadı. Emrî’ye ait 

420. müfred Emrî Divanı’nda bulunamadı. Sabûhî mahlaslı 284, 285, 331, 422, 423, 424. 

gazellerin hiçbiri Sabûhî Ahmed Dede Divanı’nda bulunamadı. Ferîdi’ye ait 368. gazel Ferîdî 

Divanı’nda bulunamadı. Şeyhî mahlaslı 441. gazel Şeyhî Divanı’nda bulunamadı. 419 numaralı 

müfred Zâtî Divanı’nda bulunamadı. Rahmî’ye ait 493 ve 494. gazeller Bursalı Rahmî 

Divanı’nda bulunamadı. Aynı mahlası taşıyan birden fazla şair olması şiirlerin kime olduğunu 

tespit etmeye imkan vermemiştir. 

 Baştan eksik olduğunu belirttiğimiz mecmuada ciltleme nedeniyle sayfa karışıklıkları 

bulunmaktadır. Mecmuada reddade bulunmadığından şiirlerin kafiye ve mahlası kullanılarak 

bazı karışıklıklar tespit edilmiştir.  Metinde mecmua düzenine uyularak sayfaların yeri 

değiştirilmemiş şiir ve yaprak karışıklıkları dipnotlarla belirtilmiştir. Birbirinin devamı olduğu 

tespit edilen sayfalar şu şekildedir: 

 28b-38a 

 38b-45 

 44b-34a 

 81a-86a 

 87a-88b   

91b-82a 

120b-119a 

Metin günümüz harflerine aktarılırken metindeki yazım dikkate alınmış, karşılaştırma 

yapılan divanlardaki farklılklar dipnotlarla belirtilmiştir. 

3. Mecmuada Şiirleri Bulunan Şairler ve Şiir Sayıları  

 

Abdurraḥim Rûmî (ö. 1465) 1 gazel 

Âgehî (ö. 1577) 1 kaside 

Âhî (ö. 1517) 8 gazel 

‘Âlî 4 gazel 

‘Âlîmî 1 gazel 

Aẕerî 1 gazel 

Aziz Mahmud Hüdâyî (ö.1628) 1 gazel 

Bâḳî (ö.1600) 61 gazel, 2 kaside 

Bağdatlı Rûḫî (ö. 1605) 6 gazel, 1 terkib-i bend 

Behiştî 1 gazel 

Belîgî 1 gazel 
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Bezmî 1 gazel 

Buhârî 1 gazel 

Bursalı Rahmî 4 gazel, 1 terkîb-i bend 

Ca‘ferî 1 gazel 

Câm‘î 4 gazel 

Cedîdî 1 gazel 

Celâlî 1 gazel 

Dem‘î 9 gazel 

Derviş Yunus 1 gazel 

Emînî 1 gazel 

Emrî (ö. 1575) 38 gazel, 2 müfred 

Enverî (ö.1547) 2 gazel 

Fehîm-i Ḳadîm (ö. 1648) 5 gazel, 1 terkib-i bend 

Ferîdî 1 gazel 

Fevrî (ö. 1571) 15 gazel 

Fiġânî (ö. 1532) 6 gazel 

Firâḳî 1 gazel 

Fużûlî (ö. 1556) 22 gazel, 1 kıt’a 

Gâhî 1 gazel 

Garîb 1 gazel 

Gubârî 1 gazel 

Ḥabîbî 2 gazel 

Ḫaletî 1 gazel 

Ḫatemî  

Ḫayâlî (ö. 1557) 22 gazel, 1 tahmis 

Ḥayretî (ö. 1534) 5 gazel 

Hilâlî (ö. 1543) 3 gazel 

İlâhi Bey 1 gazel 

İsḥak Çelebi (ö. 1537) 4 gazel, 1 müfred 

İsma‘ilzâde 1 gazel 

‘İzzet 1 gazel 

Ḳabûlî (ö. 1592) 5 gazel 

Katip Timur 1 tercî bend, 1 kıt’a 

La‘lî 1 gazel 

Lâmi‘î 1 gazel 

Maḳâlî 3 gazel 

Maḳâmî 1 gazel 

Mecdî 2 gazel 

Meşâmî (ö. 1585) 1 gazel 

Mevlâna Garîbî 1 gazel 

Miẟâlî 5 gazel 

Muḥibbî (ö. 1566) 4 gazel, 1 müfred 

Mu‘idî 1 gazel 

Mu‘înî 3 gazel 

Müdâmî 1 gazel 

Nâbî (ö. 1712) 20 gazel 

Nâ’ilî (ö. 1666) 1 gazel, 14 kaside, 1 terkib-i bend 

Nâlî (ö. 1675) 6 gazel 
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Necâtî (ö. 1508) 7 gazel 

Nedîm (ö. 1730) 3 gazel 

Nef‘î (ö. 1630) 1 gazel, 1 kaside 

Nev‘î Yaḥyâ (ö. 1598) 11 gazel 

Nihânî 1 gazel 

Niẓâmî 2 gazel 

Râmî 1 gazel 

Rasîḫ 1 gazel 

Râzî 1 kıt’a 

Remzî 1 gazel 

Resmî 1 gazel 

Revânî (ö. 1524) 2 gazel 

Riyâzî 1 gazel 

Rıżâyî 1 gazel, 1 kaside 

Sabrî 1 gazel 

Sabîrî 2 gazel 

Sabûḥî 7 gazel 

Sa‘dî 1 gazel 

Sa‘î 5 gazel 

Selîkî 1 gazel 

Seyrî 1 gazel 

Su’alî 1 tesdis 

Sultan Murad 1 gazel 

Sun‘î (ö.1534) 1 gazel 

Sürûrî 2 gazel 

Şehîdî 1 gazel 

Şeyhülislam Es‘ad (ö.1620) 3 gazel 

Şeyhülislam Yaḥyâ (ö.1644) 14 gazel, 1 müfred 

Şem‘î (ö.1530) 10 gazel 

Şerîf 1 gazel 

Şeyḫî 1 gazel 

Şuhûdî 1 gazel 

Tabi‘î 1 gazel 

Tal‘iî 1 gazel 

‘Ubeydî ( ö.1573) 13 gazel 

‘Ulvî 8 gazel 

‘Ulvî Hilmî 1 gazel 

Uṣûlî 1 gazel 

Ümîdî (ö. 1571) 3 gazel 

Vaḥdetî 1 tahmis 

Vâlihî 2 gazel 

Vecîhî 1 gazel 

Veysî (ö.1628) 2 gazel 

Zâtî (ö.1546) 6 gazel, 1 müfred 
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[1a] 
1 

Ḳaṣīde-i Nā’ilī3 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Māḳrūn idüp nevāziş-i dest-i şefā‘ate 
Dāru’l-emān-ı şefḳāti āsūde ḫāl ider  

2 Rā’yet-firāz-ı na‘tınuñ ol server-i rüsül 
Maḥşer ki cilvegāhunı ferş-i ẓılāl ider 

3 Zīr-i livā-yı ḥamd-ı şefā‘atde ol garīb 
Tahṣīl-i ḳadr u menzilet-i bā-kemāl ider 

4 Reşkā ziyāret-i ḥarem-i ravża-i resūl 
Kim ceyb-i cāna rīziş-i nāf-ı gazāl ider 

5 Züvvār-ı cān-sipārī ki meşyen ‘ale’r-ru’ūs 
Ṭayy-ı reh-i menāzil ü şeddi riḥāl ider 

6 Görsün tekāddüm-i şeref-i ḫaḳ-būsda 
Kerrūbiyān-ı ‘arşı ne yüzden cidāl ider 

7 ‘Anber-i sirişte ḫākine baksun ne vech ile 
Ervāḫ-ı fevc mevc-i rüsül rūy-māl ider 

8 Seyr eylesün leṭāfet-i ferş-i sitebraḳı 
Ol ferş-i ‘anberīni ki gözyaşı al ider 

9 Yā Rab olur mı ol dem-i dilsūz kim beni 
Ol ravżanuñ sa‘ādeti ferḫunde-fāl ider 

10 Maḥmil-i keşānı ‘azmi beni ol menāzilüñ 
Avāze-i Cedī ile āşüfte-ḥāl ider 

11 Ben ẕerreye o matla‘-ı nūr-ı şuhūddan 
Ḫüddām-ı bā-sa‘ādeti ‘arż-ı cemāl ider 

12 Gam çekme Nā’ilī ki ẟenāsı o ḥażretüñ 
Erbāb-ı naẓmı na’il-i ḳurb-ı viṣāl ider 

13 Ferdā olur o şā‘ire dūzaḫ ḥarām kim 
Na‘t-ı Nebīde naẓmunı siḥr-i ḥelāl ider 

 

                                                           
3Haluk İpekten, Nā’ilī Divānı, Milli Eğitim Basımevi , İstanbul, 1970, s.26. 

1/1: 20 D.  

1/1a idüp: edüp D.  

1/1b ider: eder D. “ider” sözcüğü redif olduğundan bu durum kasidenin tamamı için geçerlidir. 
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14 Ey münkir-i tecerrü‘-i sahbā-yı telḥ olan4 
Her ḳaṭresün ḳarābe-i Kevẟer ḫayāl ider 

15 Faḳr u rıżāda ḥüsn-i sülūk-i Muḥammedī 
Ḫaˇḥiş-gerān-ı devleti ḫamūş u lāl ider 

16 Ḳārūn odur ki ẟervet-i faḳr u fenā anı 
Müstaġnī-i tecemmül-i māl ü menāl ider 

17 Luṭf-ı hevā-yı ālem-i himmet derūnunı 
Ehl-i dilüñ riyāż-ı bihişt i‘tidāl ider 

  
                  18  Yoḳdur anuñ niṣāb-ı ġınādan naṣībi kim  

Faḳr u fenā mu‘āmelesünden nekāl ider 

[1b]  19 ‘İzzet bulan bu meşġaleden bī-niyāzdur 
Nefs-i ‘azīzü sū-i ṭaleb bed-sikāl ider 

20 Ey ṭālib-i ḳarābe-i cullāb-ı ‘āfiyet 
Devrān ṣaḳın ṣaḳın ki saña mekr ü āl ider 

21 Sāḳīsüne bu maṣṭabanuñ itme i‘timād 
Ḳand-ı neşāṭı māye-i zehr-i melāl ider 

22 Aldanma naḳş-ı devlete kim bāzī-i felek 
Ṣad-sāle pīri tıflek-i ḫorde-sāl ider  

23 Şuġl-ı ẕamīm-i devlet-i dünyā-yı dūn senü 
Dergāh-ı ḳurbdan ayırur bed-fi‘āl ider 

24 Sevdāy-ı ḫām-ı devlet deh-rūze ḥāṣıluñ 
Māḫulyāy-ı meşġāle-i nā-me’āl ider  

25 Ṣūret-nümā-yı devlet [ü] iḳbāl olursa çarḫ 
Bir yüzden anı da sebeb-i infi‘āl ider 

26 Tefvīż idüp umūrunı ‘aḳil meşiyyete  
Fermān-ı Ḫāliḳu’l beşere imtiẟāl ider 

   
27 Nādān reh-i ḫilāfa düşüp pāy-bend olur 

   Esb-i harūn-ı vaḥşet-i pā-der-şikāl ider 
   
   

                                                           
4 Fakr anlamca daha uygundur. 

1/14a telḫ: faḳr D. 

1/22b ḫorde: nā-ḫorde D. 

1/24b nā-me’āl: bī-me’āl D. 

1/26a idüp: edüp D. 
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  28 Pāyān-ı na‘tı vaḳt-ı durūd-ı revānıdur 
   Ol ḫażretüñ ki rūḥa aṭay-ı nevāl ider 

29 Der-hˇāstī-i şefā‘atle tā suḫenverān 
Vaṣf-ı peyām berān-ı bediü’l-cemāl ider 

30 Ḳadr-i kemāl-i şān-ı nübüvvet bülend idüp 
Erbāb-ı tā merātibüne iştigāl ider  

31 Olsun yolunda ḫūşe ber-i hırmen-i du‘ā 
Ol kim ümīd-i zād-ı reh-i irtiḥāl ider 

32 Na‘tundan eylesün ṭaleb-i ruk‘a-i emān 
Hevl-i ‘itāb o bī-dili maḥşer ki lāl eder  
 

2 

Ḳaṣīde-i Nā’ilī5 

  Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 
 
1 Ne şādmānī-i bezm-i viṣāl-i yār ḳalur 

Ne ẕevḳ-i ṣoḥbet-i sākī-i gül ḳalur 

2 Ḫum-ı felek gibi bir gün olur bu kūçe tehī 
Ne pīr-i bāde-furūş u ne bāde-ḫˇār ḳalur 

3 Miẟāli muġbeçe vü pīr-i mey bu meclisde 
Zamān olur ne cevān ü ne iḫtiyār ḳalur 

4 Bozar şarābunı seyl-i fenā bu maṣṭabanıñ  
Ne reng-i neşve ne ālāyiş-i ḫumār ḳalur 

[2a]  5 Ṣafā gider keder-ālūd olur bu meclis-i üns 
Ne cur‘asında ne ṣafında keyf ü kār ḳalur 

6 Fenā bulur neşe’t-i adem-peẕīr-i vücūd 
Ne mest-i bāde ne maḫmūr u hüşyār ḳalur 

7 Bu sūrgāh-ı fenāya gelür o deñlü kesel  
Ki sāz-ı Zührede bir gün gusiste tār ḳalur 

8 Olur muṣayḳal-i ḫāḳister-i fenā bir gün 
Ne jeng-i āyine-i dil ne inkisār ḳalur 

9 Ḳonan göçer bu sarāy-ı sipenci fānide 
Bu tabḫānede bir gün ḫarābe-zār ḳalur 

10 Metā‘ı devlete aldanma kim bu kişverde 
Hezār ḫˇāce ġaribü’d-diyār u dār ḳalur 

                                                           
5 İpekten, Nā’ilī Divānı, a.g.e, s.30. 
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11 Olursa her biri ṣāḥib-defīne-i Ḳarūn 
Yine metā‘ı bu maḥzende müste‘ār ḳalur 

12 Ne deñlü raġbete şāyān olur metā‘-ı emel 
Bu kār-gāh-ı ḫarāba ne i‘tibār ḳalur 

13 Ki nice ḳafile-sālār-ı kārbān-ı vücūd  
Bu tengnāy-ı fenāda şikeste-bār ḳalur 

14 Harīf-i meslek-i Ferhāda müzd-i tīşe yeter 
Bu kūḥsārda ancaḳ ḫırāş-ı kār ḳalur 

15 Olur vücūd-ı ‘anāṣır fenā-peẕīr-i ‘adem 
Ne fer‘i çār-ṭabi‘at ne aṣl-ı çār ḳalur 

16 Verir esās-ı pul-ı çarḫa bād-ıfitne şikest  
Bu cilvegāhda ne menzil ne i‘tibār ḳalur  

17 Bu gülsitānede bir gün eser semūm-ı ‘adem 
 Gider bu neşv ü nemālar ne gül ne ḫār ḳalur 

18 Ne reng-i lāle-sitān-ı ciger ne baġ-ı vücūd 
Ne berg-i daġ-ı dil ü sīne-figār ḳalur6 

19 Bu ḫāle aġla gel ey dīde kim keẟāfet-i ġam 
Sen olmasañ ten-i ḫāḳīde pāy-dār ḳalur 

20 Gel enīs-i dil ey ġam ki ḥasretüñ tende 
Medār-ı ḫaşyet-i endūh-ı ḫārḫār ḳalur 

21 Fenāsına o demüñ aġla kim zebānumda 
ẞenāy-ı Ahmed-i Muḫtāra iktidār ḳalur 

22 Şefī‘-i rūz-ı ḳıyāmet Muḥammed-i ‘Ārabī 
Ki ḥaşr luṭfu ile bī-günahkār ḳalur 

 
[2b]  23 O mihribān-ı ümem ol şefī‘-i rūz-ı nedem 

Ki nehyi gūş-ı meā‘ṣīde gūşvār ḳalur 

24 O çeşmesār-ı mürüvvet ki şāhrāhında 
Hezār Ḥıżr u Sikender ümidvār ḳalur 

25 Kitāb-ı nüsḫa-i ‘ilm-i ledün ki fehm-i ḫıred 
Ḳusūr-ı şerḥ ü beyānında şermsār ḳalur 

26 Zihi kitāb ki ma‘nā-yı noḳṭasında bile 
Hezār nükte-i pinhān u āşikār ḳalır 

                                                           
6 Divandaki 18. beyit mecmuada eksiktir. 

2/16b i‘tibār: reh-güẕār D. 

2/18: 19 D.  
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27 Kef-i kerīmini yād itse ebr eger ṣad sāl 
Miẟāl-i ḳaṭre zemīne güher-niẟār ḳalur 

28 Bunuñla saḥa-i pehnā-yı cūdun eyle ḳıyas 
Ki çarḫ o sāḥada mevhūme bir ġubār ḳalur 

29 Kerem ki dāmen-i iḳbāline teşebbüs ider 
Sitem ki ṣadme-i ḳahr ile ḫaḳsār ḳalur 

30 Firāz-ı bām-ı sipihre o sāye-güster olur 
Ḥażīż-i ḫāk-i meẕelletde bu nizār ḳalur 

31 Eyā şefi‘-i güneh pīşgān-ı rūz-ı cezā 
Ki cürm merḥametüñle ẕelīl ü ḫˇār ḳalur 

32 Şefā‘atüñle olanlar ‘amel-ṭirāz-ı ḳabūl 
Bu kār-ḫāne-i fıṭratda sāz kār ḳalır 

33 Ḳarīn olan şeref-i ḫidmetüñle mihr-āsā 
Bu çār-ṭāḳ-ı zebercede tāc-dār ḳalur 

34 Ġınāyı cudūñ ile ẕimmet-i ḫalāyıḳda  
Ne ‘izz-i devlet ü ne züll-i iftiḳār ḳalur 

35 Ümīd-vārī-i iksir-i iltifātuñ ile 
Vücūd-ı ḫākī-i ümmet ki ḫˇār u zār ḳalur 

36 Türāb iken bir avuç sikke ḳabūlüñ ile 
Revāc-baḫş-ı zer-i kāmilü’l-‘ayār ḳalur 

  37 O rāyetī-i keremsin ki tāb-ı germādan 
Ẓılāl-ı ḳurbuña anlar ki ḫˇast-kār ḳalur 

38 Verāy-ı perde-i nūruñda mihr-i rustā-ḫīz 
Ḫacālet-i ‘alemüñle niḳāb-dār ḳalur 

39 O dem ki müstenidān-ı ‘amel o bādiyede 
Fütādelikte ‘acep vü i‘tibār ḳalur 

40 O dem ki ḳatre-i evvelde bīm-i laġzişden 
Reh-i ṣıraṭda ol fırḳa-i ehl-i nār ḳalur  

[3a]  41 O dem ki merkez-i ḥayretde ol belā-keşler 
Miẟāl-i noḳṭa-i mevhūme bī-ḳarār ḳalur 

42 O dem ki pīş-i İlāhīde ol siyeh-diller 
Hezār töhmet ile dūzeḫi-şi’ār ḳalur 

43 O dem ki defter-i a‘māl-i seyyi’āt-ı ümem 
Birūn-ı dā’ire-i noḳṭa-i şumār ḳalur 

44 O dem ki deẟt-i şefā‘atde ol ġarīblerüñ 
 Sevādnāmesi mevḳūf-ı i‘tiẕār ḳalur 
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45 Niṣāb-ı na‘tuñ ile Na’ilīnüñ oldur ümmīd 
Ki cürmü maġfiret-i Ḫālıḳa medār ḳalur 
 

46 Sen ol ḥabīb-i Ḫudāsın ki rūz-ı maḥşerde 
ẞenāsı mūcibi ġufrān-ı Girdgār ḳalur 

 
47 Sen ol muḳarreb-i dergāhsın ki pāye-i ‘arş 

‘Uluvv-ı şān u şerīfüñle üstüvār ḳalur 
 

48 Sen ol mükerrem-i levlāksın ki ḫāk-i rehüñ 
Ser-i melā’ikede tāc-ı iftiḫār ḳalur 

 
49 Sen ol şeref-dih-i mir‘acsın ki makdemüñe 

Harīm-i ‘arş-ı İlāhī ümīd-vār ḳalur  
  
50 İdüp Burāḳıñı ol dem ki Refrefe teslīm  

Emīn-i vaḥy o berīd-i ṣabā-güẕār ḳalır 

51 Firiştegān-ı muḳaddes o şevḳ ile ṣaf ṣaf 
Yoluñda secde-ber rāh-ı intiẓār ḳalur 

 
52 Muḥessenātuña ḥadd olmayınca ṭab‘-ı fużūl 

Suḫān-güẕārī-i na‘tuñla şermsār ḳalur 
 

53 Geçerse vaṣf-ı cemīlüñle rüzgārı yine 
Zebān-ı nāṭıḳa haclet-güzīn-i kār ḳalur 

54 Ola o ġayete dek rūḥuna durūd u selām 
Ki şūr-ı zelzeleden ḥaşr pür-gubār ḳalır 

3 

Ḳaṣide-i Nā’ilī7 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Pādişāhım seni Ḥaḳ hüsrev-i zī-şān etmiş 
Lāyık-ı salṭanat-ı taḫt-ı Süleymān etmiş 

 
2 Zātuñı ḳayṣer ü ḫāḳān ile hem-ser deġil 

Belki ednā ḳuluñı ḳayṣer ü ḫāḳān etmiş  
 
[3b]  3 Nice ḫāḳān eẟeri kevkebe-i salṭanatuñ 

Nice ḥüsrevleri bī-şevket ü ‘unvān etmiş  
 
4 Nice ‘unvān-ı şerefḫidmet-işāhenşāhi  

Ki cihān şāhlarını bī ser ü sāmān etmiş 

                                                           
 2/49a maḥşerde: maḥşere dek D. 

 2/50a idüp: edüp D. 

 2/54: Divanda bu beyitten sonra bir beyit daha bulunmaktadır. Mecmuada son beyit eksiktir. 
7 İpekten, a.g.e, s.64.  



17 
 

 
 
5 Evvelīn cümle-i pür-zūruñı Ḥıẓr-ı tevfīḳ 

Aḫırīn ma‘reke-i Rüstem-i destān etmiş 
 

6 Dāmenin pençe-i cellād-ı celālüñde bulur 
Dest-i bī-dādın o kim vaḳf-ı girībān etmiş 
 

7 Kellesin naṭ‘ı siyāsetgeh-i ḳahruñda görür 
O cefā-pīşe ki ẓulmiyle nice ḳan etmiş 

 
8 Ol zaman kim bu serā-perde-i ḥikmetde ḳażā 

Hüsn-tedbīr ile ārāyiş-i erkān etmiş 
 
9 Ḳılmaġa zabṭ-ı mühimmāt-ı umūr-ı devlet 

Rāy-ı pür-kārıñı müstevfī-i divān etmiş 
 

10 Pādişāha bir avuç ḫākī o kim ḥikmet ile  
Eylemiş ḳābil-i cān nāmunı insān etmiş 

 
11 ‘Alemüñ ruḥı idüp Ḥażret-i şāhenşāhı 

Ḳaleb-i salṭanata ma‘deletin cān etmiş 
 

12 Levḥ-i maḥfūẓa bu ‘unvān ile yazmış nāmuñ 
Ben ḳulın ol ki şehinşāha ẟenā-ḫˇān etmiş  

 
13 Cem-i Behrām-siyer şāh-ı Sikender-tesḫīr 

Ki ‘acem mülkini bir ṣadmesi vīrān etmiş 

14 Ẓıll-ı Ḥaḳ Ḫān Murād ol ki vücūdın Mevlā 
Ḫilāf-ı silsile-i taḫt-nişīnān etmiş 

15 Pādişāh-ı ‘aẓāmet-güster ü ‘ālī-himmet 
Ki felek ḳadrini fehm itmede noḳṣān etmiş 
 

16 Ḫusrev-i şīr-i ‘adū-sūz ki nār-ı ġażabı 
Cāy-ı ahū bereyi pençe-i şīrān etmiş 

 
17 Ey ḳażā-mertebe-i şāhenşehi ādil ki Ḫudā 

Kār-ı duşvārını ḫalḳun saña āsān etmiş 

18 ‘Aẓāmet şanuña bir ḥil‘at-i ġarrādır kim 
Ḳader itḥāfı şehinşāhı cihān-bān etmiş 
 

19 Salṭanat farḳuña bir tāc-ı mücevherdir kim 
Mihr ü meh miẟlini āyīnede seyrān etmiş  

 
20 Gülşen-i ‘adl-i şehinşāhı eden düşmen-sūz 

    Nār-ı Nemrūdu Birāhime gülistān etmiş 
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[4a]  21 Rūḫ-ı ecdād-ı hümāyūnuñ içün pādişehüm 
   Ki Ḫudā her birini a‘del-i şāhān etmiş 
 
  22 Ele al ḫāṭır-ı ehl-i dili kim anlara çarḫ 
   İltizām-ı sitemi bī-ḥad ü pāyān etmiş 

  23 Añdırup namların ḫayr ile şāhān-ı selef 
   Suḫen erbābına luṭf eylemiş iḥsān etmiş 
 
  24 Tā ezelden budur āyīni şehinşāhlaruñ 
   Gerçi te’yīdini Sulṭān Süleymān etmiş 
 
  25 Ḳadr-i ‘irfānını zirā ki bilip Bāḳīnüñ 
   Eline almış şu‘āra ḫayline sulṭān etmiş 
 
  26 Biri de Nā’ilī bīkes ü tenhādur kim 
   Baḫt reh-güm-şude-i ẓulmet-i nisyān etmiş 
 
  27 Ḥabbeẕā peyrevī-i baḫt zihī ẓulmet kim  
   Ḥaṣılın ṣafveti envār-ı dil ü cān etmiş 
 
  28 Ḳalemin lūle sözin āb-ı ḥayāt u ṭab‘ın 
   Ḥıżr-ı dil-zinde-i ser-çeşme-i ‘irfān etmiş  
 
  29 Cümlenüñ aḥḳār u nāçīzidir amma eẟerin 
   Naẓm u inşāda ne Vaṣṣaf u ne Sahbān etmiş 
  
  30 Cüst ü cūy-ı kef-i iḥsānuñ olursa göresin 
   Ḫāk-i ednāda ne gevherleri pinhān etmiş 
 
  31 Medḥ-i şāhān-ı cihānda ḳoparup nice ḫaşr 

Eşheb-i tab‘ı sebük-tāzī-i meydān etmiş 

32 Şimdi ḫod himmeti evsāf-ı hümāyūnuñ idüp 
Ḫāk-i dergāhuña ṭab‘ın güher-efşān etmiş 

33 Ba‘dehū eyleyüp itmām-ı du‘āñ ile sözin 
Cāme-i naẓma du‘ā zeylini ‘unvān etmiş  

34 Tā ki te’yīd-i Ḫudā vermek için mülke niẓām 
Bir şeh-i ‘ādili ḫātemle Süleymān etmiş 

35 Tā ki bir pādişehüñ sevḳ-i ḳaderle devlet 
Pençe-i ‘adline teslīm-i girībān etmiş 

36 Zāt-ı pākiñ ola maḥfūz haṭardan ki Ḫudā 
   ‘Adl ü inṣāfuñı dünyāya nigehbān etmiş  

37 Ḫaşre-dek görmeye mir’āt-ı vücūduñ jengār  
Ki Sikender gibi dehre seni sulṭān etmiş  
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38 Tāc u taḫta ola pirāye vucūduñ ki seni 
Ser ü ser-gerde-i evreng nişīnān etmiş  

 

[4b]     
4 

Ḳaṣide-i Nā’ilī8 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 İndi bir ṣadra yine ḫātem-i devlet-i iḳbāl 
Bāzgūn naḳşını gösterdi nigīn-i āmāl 

2 Yine bir dādgeri eyledi te’yīd-i ḳażā 
Mesned-ārā-yı serā-perde-i eyvān-ı celāl 

3 Yine bir dāver-i ḫatemle çıḳardı feleġe 
Ḥükm-i ṭuġrāy-ı şehinşāh-ı ḳader istiḳlāl 

4 Bir cihān-dār-ı ḳader kevkebenü  
Kevkeb-i cāhını tevfīḳ-i Ḫudā-yı müte‘āl 

5 Pertev-endāz-ı haremgāh-ı serīr-i ta‘ẓīm 
Revnāk-efrūz-ı şebistān-ı serāy-ı iclāl 
 

6 Oldı bir āṣafa teslīm yine ḫātem kim 
 Eylemez şefḳāti bir mūr-ı ża‘īfi pāmāl 

 
7 Bunca temkīn ü melānetle ki ol dādgerü  
 Ẕāt-ı pakinde ḳomuş ḥikmet-i Ḥāḳ celle celāl 

8 İrmedi mevkib-i iḳbāline peyk-i nevrūz 
 Neşr-i gerd-i ḳadem pāki iken mā-fi’l-bāl 

 
9 Yetmedi sür‘ātine bād-ı bāhāri bu ḳadar 
 Eyledi müjde-i teşrīfi içün isti‘cāl 

 
10 Deġmedi anlara tebşīr-i ḳudūma nevbet 

Ḥāṣılı açdı feleklerde melekler per ü bāl 
 

11 Ḥabbeẕā maḳdem-i firūz ki tebşīri içün 
 Birbirin bī-siper eyler ser-i rāhında ricāl  

12 Maḳdem-i āṣaf a‘ẓām ki ḫalāyıḳ ṣaf ṣaf 
Rehgüẕārında ṭurur muntaẓır-ı istiḳbāl 

                                                           
8 İpekten, Nā’ilī Divānı, a.g.e, s.12. 

 4/2a ḳażā: Ḫudā 

 4/8a irmedi: ermedi D. 

 4/8b iken: ile D. 
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13 Nice āṣaf ki ṭutup debdebesi dünyāyı 
Ḫalḳa gösterdi Süleymān gibi ferr ü iclāl 

14 Ṣu gibi aḳdı cihān ḫalḳı temāşāgehine 
İtdi deryāyı Sikender gibi güyā seyyāl9 

15 Bu terennümle ṣarīr-i ḳalem-i kātib-i çarḫ 
İder elḳābunı Nāhīd-i sipihre irsāl 

16 Ḳahraman-kevkebe Cem-mertebe Dārā-ḥaşmet 
Āsümān-pāye hümā-sāye ‘adīmü’l emẟāl 

17 ‘Alem efrāz-ı şecā‘at siper endāz-ı ‘ādū 
Temşīyet baḫş-ı ẓafer ṣaf-şiken-i ceng ü cidāl 

 
18 Ṣadr-ı seyyāre ḥāşem ṣafder-i Cemşīd-şiyem 

Asümān-ı aẓāmet mihr-i sipihr-i iclāl  
   
[5a]  19 Bermek-ī-dād u deheş ṣadr u Felātūn-bīniş    

‘Aḳl-ı evvel meniş ārāyiş-i evreng-i kemāl 

20 Bu ‘Alī-dāniş Arisṭō-yı Sikender-harekāt 
 Dāver-i ‘ādil ü düstūr-ı pesendīde-fi’āl 

21 Rāyiż-i eşheb-i iḳbāl Muhammed Pāşā 
 Ki olur çarḫ-ı rikābunda zemīn būs-ı ni‘āl 
 
22 Ḥāris-i cadde-i şer‘ ki ‘ahdünde olur 
 İnḫirāf eylemek ol caddeden emr-i muḥāl 
 
23 Ḥākimü’ş-şer‘-i müeyyed ki ider dergehine 
 Sākinān-ı harem-i arş-ı İlahī rūmāl  
 
24 Nāfiẕü’l-hükm-i hümāyūn-ı ḳader kim olmuş 
 Pāye-i ḳadri füzūn mertebe-i ‘āliü’l-āl 
  
25 Nüshā-i ẕātı peẕīrefte-i üslūb-ı ḥakīm 
 Ḥüsn-i aḫlāḳ-ı pesendīde-i ‘aḳl-ı fi‘āl 
 
26 Rūz-ı rūşen ola mihr ile dil-i şebde nihān 
 Şu‘le-i encüm-i iḳbāli olursa cevvāl 

27 Belki her aḫter-i tābānı o firūz-ı şebü  
 Döne bir mihre ki olmaya verāsında zevāl 
 
28 Pest idüp pāye-i gerdūnı ḫıyām-ı cāhı 
 Reşk ile ḫançere düşdü görünen ṣanma hilāl  
 
 

                                                           
9 Divandaki 14. beyit mecmuada eksiktir. 

   4/14: 15 D. 



21 
 

29 Aġlamaz kimse zamānında meger kim gāhi 
   Ebri giryān ide keff-i kerem-i gāh-ı nevāl 

  
30 Nāmiye bulsa küşāyiş-i dil-i pür-feyżinden 
 Ḫakden bir gül-i aşüfte ẓuhūr ide nihāl 
 
31 Olsa yek-rengī-i māhiyyeti rūz u şebde  
 Ola ḫurşīd-i seher gūy-ı girībān-ı leyāl 
 
32 Ḥükm-i taġyīr-i tebāyi‘de revāndır o ḳadar 
 Ki tef-i ḳahr-ı güẕār itse zemīnden fi’l-ḥāl 
 
33 Ḳa‘r-ı duzāḫ gibi pür-tāb ola çāh-ı zemzem 
 Ma‘den-i āhen ü kibrīt ola nehr-i salsāl 
 
34 İde her kūh-ı ser-efrāzını bir tūde remād  
 Düşe ṣahrālara tāb-ı teb-i ḳahr ile şimāl 
 
35 Der ü deşt olsa girān-bār-ı vekār u ḥilm 
 Viremez ẕerre ḳadar ḫākine temkīn-i cibāl 
 
36 Ḥadd-i i‘cāzada bu beyt ile telmīḥ itmiş  
 Vaṣf-ı temkīnini bir şā‘ir-i sencīde-maḳāl 

 
[5b]  37 Zīr-i ‘anḳā-yı şükūhunda felek bir beyżā 
   Kef-i mīzān-ı veḳārında zemīn bir miṣḳāl 
 
  38 Mekrümet-pīşe ḫidīvā suḫen- ārā ṣadrā 
   Ey Ḫudāvend-i melek-sīret ü Maḥmūd ḫiṣāl 
 
  39 Sensin ol ṣadr-ı mu‘aẓẓam ki mübāhat eyler  
   Ferş-i eyvān-ı şükūhunda bulan ṣaff-ı ne‘āl 
 
  40 Sensin ol ‘ālim-i pür hikmet ü dāniş ki ḳader 
   Levḥ-i mahfūẓa ẓamīründen ider aḫẕ-ı me’āl 
 
  41 Sensin ol nüsḫā-i manẓūme-i ḥikmet ki olur 
   Fehm-i ser-nāmesi aḳla sebeb-i istikmāl     
  
  42 Sensin ol ḥāṣıl-ı devrān-ı felek kim gelmez 
   Ṣadla bir sencileyin dādger-i ferrūḫ-fāl  
 
  43 İrse her devrinü ām-ı verā-yı ḥaşre 
   Olsa her sā‘atinü ḥadd-i ḳıyamı ṣad sāl 
 
  44 Görmedim olalı sūdā-ger-i kālā-yı suḫen  
   Ṭab‘-ı pā -i cins-i kemāl 
 
  45 Ey Felātūn-ı ḥikem-senc ü Aristōy-ı reşīd 
   Ki ḳażā kārını re’yü āl 
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  46 Ḥadd ü pāyānı mı var ḥaşre dek olmuş ṭutalım  
   Ḫāme evṣā  taḥrīrde ṭab‘ım naḳḳāl 
 
  47 Çemen-i ḫāṭıra esdikçe nesīm-i luṭ  
   Dil-i vā-suḫtenün āteşin eyler eş‘ġāl  
  
  48 Şevḳ-i evṣā olur dilde füzūn her ne kadar   
   İtse ṭab‘ım keder-i nā-mütenāhi işġāl 
 
  49 Söyledir āyine-i lüṭ ḳadar  
   Ṭūṭī-i nāṭıḳa vaṣfu ān-ı beste vü lāl 
 
  50 Meylim evṣāfu  
   Şāhid-i medḥüñi ḫˇāb içre derāgūş-ı ḫayāl 
 
  51 Yine bīdār olıcaḳ maşrıḳ-ı ṭab‘ımdan ider  

Böyle bir maṭla‘-ı ḫūrşīd güher arż-ı cemāl 
 

52 Fitne devrü īm olduġın itdükçe ḫayāl 
Ruḫ-ı dilberde döner noḳṭa-i mevhūmeye ḫāl 

 
53 Ḥamd ki olmuş dil-i pür şefḳātine 

Ḫaṭır-ı ehl-i dili cebr ehem-i eşġāl  
 
[6a]  54 Āb-veş yerlere geçsün o ṭabi‘at ki degil 

Ẕāt-ı pākü ā‘-ı cūda meyyāl 

55 Neyleyim çarḫ-ı sitem-kār ahālī düşmen 
Fikr-i evṣāfu laḥẓa ḳomaz fāriġ-bāl 

56 ‘Aczimi bārī bu taḳrīb ile evṣāfu  
Bir iki beyt ile irād ideyim bi’l-icmāl 

57 Nāmurādāne biraz derdimi taḳrīr ideyim 
İstimā‘-ı suḫenim ṭ rmezse kelāl 

58 Ne ḳadar medḥe sezāvār ise ẕatu ḳadar  
Ḳomadı bende te‘addī-i felek nuṭḳa mecāl 

59 Dil-i bimārıma āb istese cellād-ı felek 
   ‘Arż ider kāse-i çīnī ile zehr-i ḳattāl 

60 Telḫ-kāmım o ḳ  
Zehr-i ḳātil görünür şerbet-i şīrīn viṣāl  

61 Dāmen-i ‘iṣmet-i Yūsuf gibi çāk itdi yaḳam 
Dest-i bīdād-ı Zeliḫā-yı sipihr-i muḫtāl 

62 Beni bir behre-i mihr peder ü māder idüp 
Ṭoġduġum yerde felek itdi ġarīb ü pāmāl  
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63 Töhmet-ālūd-ı kemālim ki felek baḫtum ile  
Cürm-i ‘irfānumı iẟbāta olur şahīd-i ḥāl 

64 Ża‘fum ol mertebedür kim ḳalem alduḳça ele 
Cism-i bārīkimi ẓanneylerin ol ḫāmede nāl 

65 Bār iken tab‘a vücūdum ne revādır ki olam 
Cevr-i gerdūn gibi bir bār-ı girāna ḥammāl  

66 Nice bār eyleseler ẓıllini ḫāke taḥmīl 
Üstüḫˇānına düşer gāv-ı zemīnüñ zelzāl 

67 Ḥaṣılı tab‘-ı heves-kārıma besdir bu güneh 
Ki düşüp ḫāṭıra-i naẓma ḳılam fikr-i muḥāl 

68 Meẕheb-i çarḫda fehm eylemeyem olduġını 
Ma‘rifet cürm ü hüner töhmet ü endīşe vebāl  

69 Felek ol ṣayrafī-i ekmeh ü nādāndur kim 
Bu yeter farḳ-ı zer ü ḫakde noḳṣānına dāl  

70 Hem naẓardan bırakıp ḫāk ile yeksān eyler 
Hem ider pūtā-i mihnetde ten-i zerdimi ḳāl 

71 Bāḫuṣūṣ ol güher-i kānı hünerdir ṭab‘um 
Ki ṭutar şa‘şa‘ası ‘ālem-i ḫūrşīd miẟāl  

72 Nice gevher ki temāşāsına maḥsūs olsa  
Cevher-i cān gibi taḳdīr-i behāola muḥāl 

[6b]  73 Feyż-baḫş olsa şeb-i tāra sevād-ı ḳalemim 
Nāz ider pertev-i ḫurşīd cihāntāba ẓīlāl 

74 Ḫāk ḥasret be-ser-i tengī-i dāmān eyler 
Felek-i Ḳulzüm-i endīşem idüp ġarḳ-ı le’āl 

75 Nice Ḳulzüm ki kemīn mevci ider gāh-ı ḫurūş 
Dāmen-i nüh feleġi gevher ile mālāmāl  

  76 Ġarḳa verdi feleġi āb-ı ḥayāt-ı suḫenim 
Reşḥa-i kilkime lebteşne yine āb-ı zülāl 

77 Ben o sūdāger-i naẓmım ki kef-i mihr ile çarḫ 
Kān-ı pür-gevher-i ṭab‘ımdan ider cerr ü su’āl  

78 Minnet Allaha ki itmiş ser ü sāmān-ı suḫen 
Ḫˇāce-i cevherī-i ṭab‘ımı müstaġnī-i māl 

79 Çoḳ zamandır ki metā‘-ı suḫenim olmada ḥarc 
Pīş-i ḫar-mühre fürūşānde mezād-ı dellāl  

80 Yine pāmāl idemez cevher-i ḫūrşīd gibi 
Gevher-i naẓmımı ḳaṭ‘-ı raġbāt-ı cehhāl 
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81 Müdde‘ā-yı dilü ā’ilī-i şekve-ṭirāz 
Fehm olunmaz mı yeter daġdaġa-i ḳāl ü maḳāl  

82 Ṣadr-ı Cem-cāh-ı suḫendāna du‘ā ḳıl ki odur 
Ḥırz-ı bāzūy-ı necāt-ı dil-i erbāb-ı kemāl  

83 Bir du‘ā kim ola iḫlāṣa ḳarīn anı eder  
Ḳudsiyān-ı feleġe peyk-i icābet īṣāl 

84 Ḫatem-i devleti rūzī ḳıla tā bir ṣadra 
Cevher-i cān gibi luṭf-ı ṣamedi ‘amm-ı nevāl 

85 Ḫaşre dek re’yi gibi muntaẓamü’l-ḥāl olalar 
Ẓıll-i ‘adlinde re‘āyā-yı perīşān aḥvāl 

86 Mesned-i cāh-ı vezāretde her āyīne ola 
Maẓhar-ı ‘āṭıfette ḥayy-ı ḳadīmü’l-āzāl 

5 

Ḳaṣīde-i Nā’ilī10 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 El-minnetülillāh ki dem-i sūr u ṣafādır 
Bu sūr ḥased-kerde-i ṣad Bāyḳarādır 

2 Bu sūr-ı mubārek-dem ü ferḫunde-maḥal kim  
Bir laḥẓa temāşāsına biñ ‘ömr fedādır 

3 Āmed-şūd-ı ḥūr-i menīşān-ı ser-i rāh-ı 
Sermāye-i ‘ömr-i güẕerān olsa revādır 

[7a]  4 Bu çeşn-i hümāyūna ki çarḫu ūdā 
Ḫüddām-ı kemer-beste gibi ḳaddi dütādır 

5 Dūşunda olan ḫil‘at-i zerbeft-i münaḳḳaş 
Tertīb-i cihazındaki şükrāne ḳabādır 

6 Ferrāş-ı harīm-i deri ol ḥacle-serā  
Yā şehper-i ṭāvūs-ı bihiştī ya hümādır 

7 Ārāyiş ü germiyyeti bir pāyededir kim 
Revnāḳ-şiken-i çārsūy-ı her dū-serādır 

8 Meftūn-ı temāşāsıdır ervāh-ı melā’ik  
Ḥaḳḳa ki ‘acep sūr u ‘acep bezm-i vilādır 

9 Bīgāneye yer yokdur ‘işretgeh-i ḫaṣ  
Güncāyīş-i maḫṣūṣ-ı kibār u şürefādır 

                                                           
10 İpekten, Nā’ilī Divānı,a.g.e, s.87. 
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10 Esbāb-ı ṭarab cümlesi āmādedir ammā 
Ne nuḳl u ne sāġar ne mey ġuṣṣa-zedādır 

11 Ṣahbā gibi ülfetleri bī-gerd-i küdūret 
Sāġar gibi ṣoḫbetleri bī-reng ü riyādır 

12 Sāzende vü ḫˇānendeleri kār u ‘amelde 
Hem-perde hem-āġāze hem-aheng-i nevādır 

13 Sāḳī ādesi cullāb-ı maḥabbet 
Muṭ ḳānūn-ı vefādır 

14 Nāhīd-i felek ṣaff-ı ni‘ālinde o bezmü  
Ḫoş zemzeme bir muṭribe-i naġme-serādır 

15 Raḳḳaṣları çāpük ü çālāk o ḳadīr kim  
Sür‘atleri ḥayret-dih-i ‘aḳl-ı ḥükemādır 

16 Enhār-ı müselsel gibi kim raḳs u semā‘ī 
āyıḳ-ı teşrīf-i ‘aṭādır 

17 Hem sür‘at-i seyyāre demek maḥż-ı fesāne 
Hem gerdīş-i eflāk demek ‘ayn-ı ḫaṭādır 

18 Uymaz felegü -i çep efrāzına zīrā 
Cünbüşleri ārām-ı dil ehl-i hevādır 

19 Ṣaḥnında ser-āvīz ile her naḫl-i mücevher 
Bir sīm-beden dilber-i kākül-be-ḳafādır 

20 Ya farḳına āvīḫ ḳd-i Süreyyā 
Bir şu‘le cevvāle-i sīmāb-nümādır 

21 Reftārları bü’l-‘acep ammā  
Her birisi bir serve ki zer-bende-i ṭılādır 

22 Yollarda ḫalāyıḳ ol iki naḫl-i bülendü  
Sevdā-yı temāşāsı ile bī-ser ü pādır 

[7b]  23 Nezzāre-perestān-ı ḫırām-ı ḳad-ı yāre 
Cünbüşleri esbāb-ı tesellā vü ġınadır 

24 Güyā iki maḫbūb-ı ser-efrāz be-hem-ḳad 
Hem-reng ḳabālarla ḫırāmān u be-pādır 

25 Aviḫte pür meyvesi hengām-ı şitāda 
Eẟmār-ı bihiştī gibi pür neşv ü nemādır 

26 Bir mertebe-i ḫoş-reng ki bir sidre-ḫırāmu  
Sīb-i zeḳān-ı dil-keşine rūy-nümādır 

27 Enva‘ı ḫoş-elvān-ı şükūfeyle müzeyyen 
Ol ravża ki cennet gibi bī-miẟl ü bahādır 
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28 Manẓūr olan ‘ayān baḳılsa ne ṭarafdan 
Zerrīn-ḳadeh ü nergis ü gül mihr-i giyādır 

29 Seyr eylememiş miẟlini ‘ömründe bu sürū  
Çarḫ li bir pīr-i dūtādır 

30 Bu sūr-ı ṣafā-baḫşa bu ārāyişe bādī 
Ol tāze nihāl-i çemen ‘izz ü alādır 

31 Ol dürr-i hümāyūn-ṣadef-i ḳulzüm-i devlet 
Kim ḫaclegehi reh-i reşg-i şebistān-ı semādır 

32 Ol şem‘-i serā-perde-i ‘ismet ki fürūġı 
Mihr ü mehe sermāye-dih-i nūr-ı żiyādır 

33 Ol mihr-i cihān ṭ āh  
ḫter-i tābında meyānında sehādır 

34 Ol gevher-i nāyāba Zeliḫā deġil ancaḳ 
Yūsufda dehen-piste-i taḳdīr-i behādır 

35 Sünbüllerin ol verd-i terīn etmeġe ta‘ṭīr  
Bād-ı seḥerī māşiṭā-i ġāliye-sādır 

36 Ol māşiṭā-kārī-i dū-zülfi īmi 
Sermāye-i būy-ı dem-i müşgīn-i ṣabādır 

37 Bir nefḫa-i āẟārıdır ol deñlü ki güyā 
Cemmāze-keş-i maḥmil-i tüccāra ḫaṭādır 

 
  38 ‘Ālem ḳırılır çenge düşer ḳāmet-i Zühre   

Ol reşk ile kim şāneden ol ṭurra dütādır 

39 Nüh-ġarḳ-ı eflāke çıḳar verse cihāzı  
āşā-gehi ol ḫacle-serādır 

40 Olursa eger fenn-i fesāḥatde Arisṭō 
Taḥmīnī ġalaṭ fikri saḳaṭ re’yi ḫaṭādır 

41 Şāhāne-neseb ol güher-i kāt-ı edeb kim  
Dūşīze-i pākīze-i ḫayr’ul-ḫulefādır 

[8a]  42 Ol duḫter-i sa‘d aḫter-i ferḫūnde-güher kim 
Şem‘-i harem-i raġbet-i ṣadr’ül-vüzerādır 

43 Şāyestedir ol genc-i sa‘ādetde bu gevher  
Bu sūr-ı hümāyūna münāsib o serādır 

44 Kesb itmeġe envārını her ṣubḥ o serānu  
Ḫurşīd der-i devletine nāṣiye-ṣādır 

45 Revnāḳ viren iḳbāl ile ḥālā o serāya  
Düstūr-ı mübārek-pey ü ferḫūnde-liḳādır 
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46 Nām-āver-i sulṭān-ı risālet ki cenānı 
Kehfü’l-fuḳarā melce-i asḥāb-ı recādır 

47 Ol ṣadr-ı mu‘aẓzam ki vüfūr-ı ‘aẓāmetden 
Dāmādī-i sulṭān-ı cihānbāna sezādır 

48 Ol āsaf-ı ‘aẓām ki serā-perde fürūzı 
Efrūḫte-i şem‘-i harem-i ẓıll-i Ḫudādır 

49 Ol dāver-i baḫşende ki gencīne-i luṭfu 
Bī-renc-i ṭaleb naḳd-ı kef ü ceyb-i gedādır 

50 Ol ḫˇāce-i mü‘nim ki sımāṭındaki na‘met  
Bī-dā‘iye endūḫte-i zād-ı fuḳāradır 

51 Ṣadr-ı şefeḳāt-senc ki endīşesi dā‘im 
Tatmīm-i mühimmāt-ı umūr-ı żu‘afādır 

52 Mensūb-ı der-i devlet ü iclāli olanlar  
Ednā naẓar-ı luṭfı ile ehl-i ġınādır 

53 Taḥṣil-i niṣāb-ı ser ü sāmān ile ammā 
Her birine baḳ ḫāk-i kef-i pādır 

54 Ey āṣaf-ı dānā-yı ḳader-pişe ki ẕātu  
Ārāyiş-i gencīne-i divān-ı ḳażādır11 
 

  55 Deryā-yı fırāvān-sadef-i dāniş ü idrak 
Ṣanduḳ-ı lebāleb-güher-i aḳl u zekādır  

56 Ḳ teraḥḥum ẕeḳan-ı ḫūba siyeh-ḫāl 
Ḥilmüñle ġażab dest-ḫōş u reng-i ḫayādır 

57 Mir’āt-ı żamīrü ṣvīr olunur kim   
Başdan başa ḫūrşīd gibi tāb u cilādır 

58 Şāyeste görüp Nā’ilī-i bī-dile medḥü  
Luṭf eyle ki bir şā‘ir-i engüşt-nümādır 

[8b]  59 Hem pādişeh-i memleket ārāy-ı me‘āni 
Hem vaṣfuña mu‘tād bir ālüfte gedādır 

60 Gerçi bilürin ẕāt-ı pesendīde-ṣıfātu  
Müstaġnī-i evṣāf-ı zebān-ı şu‘arādır 

61 Muḫtāc degil zīver-i meşşāṭaya zīrā 
 Vaṣfuñ ki ‘arūs-ı tutuḳ-ārāyı edādır 

  62 Her nāẓım-ı ḫōş-gū ki alır destine ḫāme  
Elbet de gelen ḫāṭıra vaṣf-ı küremādır 

                                                           
11 Divandaki 54. beyit mecmuada eksiktir. 

5/54: 55 D. 
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63 Ḥaṣıl bu ki bir sencileyin ẕāt-ı şerīfü  
   Vaṣfında kesel şugl-ı ẕamīm-i fuṣeḥādır 

64 İḥrāz-ı me‘ānīde ḫuṣūṣa dil ü ṭab‘ım 
Risṭō-yı suḫen Hürmüs-i eflāk-iẟenādır 

 
65 Neşr olsa ẓuhūrum n’ola āfāḳa ki ṭab‘ım  

Menşūr suḫen ber-kef-i rūh-ı ḳudemādır 

66 Ol menbā‘-ı feyżim ki ser-i rāh-ı suḫende  
Nevg-i ḳalemim lūle-i cüllāb-ı edādır 

67 İskendere daġ-ı dil olan āb-ı ḫayātu  
Serçeşmesi ol bādiyeden hayli cudādır 

68 Çün oldu şerefyāb-ı ḳ ḳaṣīdem 
Şimden gerü yārān-ı suḫen-gūya ṣalādır 

69 İnṣāf budur kim eẟer-i luṭf-ı ṭabī‘at  
Yektā-güheri nüh-ṣedef-i baḥr-ı ‘alādır 

70 Çoḳ fāris-i meydān-ı suḫen līk bu vādī  
    İrḫāy-ı inān-ı ḳaleme teng feżādır 
   
  71 Her ḫam ṭabi‘at viremez naẓma ḥalāvet 

 Luṭf-ı suḫen ü hüsn-i edā dād-ı Ḫudādır 

72 Ḫar-möhre-i eşḫāṣ ile bu gevher-i ḫaṣ  
Mi‘yār-ı naẓar farḳı ẞüreyya vü ẟerādır 

73 Ma‘ẓūr ṭut ey kān-ı kerem ‘acz u ḳuṣūrun 
   Endīşe ki ġarḳ-ı ‘araḳ-ı şerm ü ḥayādır  

74 Cevlan edemez bādiye-i menḳıbetü  
Zīrā ki leked-ḫurde-i ‘āzār u cefādır 

75 Bir cevḳ-i miyānındaki neẓẓārelerinde  
İnṣāf u mürüvvet ‘adem-i maḥż-ı hebādır 

76 Bezmü -güẕār olmasa derdim 
Ednā kederim ḫaşşet ṭab‘-ı şürekādır 

77 Muhlik mi deġil şirketi ol ṭā’ifenüñ kim 
Evṣāfları mürde belā zinde belādır 

[9a]  78 Ṣadr-ı fuḳarā-dōst ki dīvāna çıḳınca  
‘Ālem pür olur zemzeme-i şükr ü ẟenādan12 

79 Dād-āver-i erḥam ki çıḳar ‘arşa du‘āsı  
Hengām-ı teveccühde ḳalıp fuḳarādan 

                                                           
12 Bu beyit ve devamındaki beyitler divandaki bir önceki kasideye aittir. Mecmuada iki şiir karıştırılmıştır. İpekten, 

Nā’ilī Divanı, a.g.e., s.84. 
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80 Dānā-yı müdebbir ki olup āḳıbet endīş 
Āgāhdır endīşesi encām ü verādan 

81 Ol ḫˇāce-i mün‘im ki Ḫuda behre-ver itmiş 
Sūdā-gerī-i çārsūy-ı her-dū-serādan 

82 Ahdinde girībān-ı felek gibi olur çāk 
Cebbārlaru āmeni dest-i żu‘āfādan 

83 Şermendedir ol dād-gerü ūḥ-ı ‘Ālī Şīr 
İḳbāline nisbet kerem-i Bayḳaradan 

84 Nehy-i nasaḳ-ı bāġā ki cāzim ola ‘adli 
Bülbüller alır dād-ı gül-i bād-ı ṣabādan 

85 Ebr-i keremi feyż-resān olsa olur sebz 
Ḫakister-i duzaḫ eẟer-i neşv ü nemādan 

86 Baḫşında kerimā ki Ḫudā ta‘biye ḳılmış 
Eczā-yı vüc ūd u seḫādan 

 
87 Yoḳ cevre rıżā meşreb-i pākü  

   Maḫẓūẓ nüvāziş-gerī-i ehl-i recādan 

88 Bu devr-i çeb-endāzda luṭ ḫalāṣ it  
Erbāb-ı dili meşġāle-i rūḥ-gezādan 

89 Ta ṣafḥā-i ‘ālem pür ola menḳıbetü  
Nevg-i ḳalemi Nā’ilī-i nükte-serādan 

90 Fāriġ ḳomaz endīşe-i evṣāfu ā 
Feryād-ı cefā-yı felek-i ġuṣṣā-fezādan 

91 Lāyıḳ mıdır ḫˇāce bāzār-ı ‘adālet 
‘Ālem pür olup möhre-furūşān-ı du‘ādan 

92 Dellāl-ı sipihrü destinde muḫaḳḳār 
Ol kān-ı suḫen gevher-i ḫāk-i kef-i pādan 

93 Ol sāhir-i ‘icāz-ḳ ṣāf  
Yoḳ rütbe-i ‘irfānına ḫāiz şu‘arādan 

94 Ol ḫāk-i ḥaḳīrin ḳamaşır dīde-i ḫūrşīd 
Mir’āt-ı żamirinde olan tāb u cilādan 

95 Ḫak ise de yektā güher-i genc-i hünerdir 
Kim ‘āciz olur nāḳidi taḳdīr-i behādan 

[9b]  96 Var dest-i ẓuhurunda nice hüccet-i mahżı 
İẟbāt-ı kemāl etmeġe rūḥ-ı ḳudemādan 

97 Ḫālī deġil el-minnetüli’llah ki ‘ālem 
Maṭlūb ise mażmūnuna şāhīd büleġādan 
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98 İẟbāta ne ḥācet ki deġil farḳda ‘āciz 
Ednā naẓaruñ ehl-i kemāli cühelādan 

99 Demdir ki ola rāyiż-i endīşe ‘inān-tāb 
Vādī-i temeddüḥ gibi bir teng-ḳażādan 

100 Hemgām-ı du‘ā geldi tamām oldu ḳaṣīde  
İrdi dem-i deryūze-i tevfīḳ Ḫudādan 

101 Taḳdīm ide ‘ārif nitekim emn-i beḳāyı 
Şūr u şaġam-ı devlet-i nāçiz-i fenādan 

102 Mesrūr çıḳa ḫaşre dek erbāb-ı temennā 
Ṣad gūne nüvāzişle o ferḫunde serādan 

103 ‘Ahdinde ḫalāyıḳ unutup semt-i ḫilāfı 
Ayrılmayalar cādde-i teslīm ü rıżādan 

104 Dünyāda olup devlet ü  ‘ömrü mütezāyid 
Maḥşerde de āsūde ola hevl-i cezādan 

6 

Ḳaṣīde-i Nā’ilī13 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Bi-ḥamdi’llah felek dā’īr medār-ı intizām üzre  
Sipihrü ẟābit merkez-i nūn-ı niẓām üzre  

2 Zihīāsāyiş-i bezm-i ṭarab kim sūz u sāzından 
Felek Nāhīde irsāl-i peyām eyler peyām üzre 

3 Zihīāsāyiş-i devr-i ḳamer kim olmuş a‘yānı 
Ẓuhūr-ı ḥādiẟāt fitneden emn-i tamām üzre  

4 Neşāṭ-ı ‘ahd-ı āsā  rūḥ-perver kim 
Dem-i teẕkīri eyler ḫande ‘ömr-i müstedām üzre 

5 Bisāṭ-ı remz-i pīçīde sımāṭ-ı bezm-güsterde  
Harīfān pür-ṭarab Nāhīde Mirrīḥ iltiyām üzre  

6 Süzülmüş bāde ḫāṭırlar güşāde meclis āmāde 
Niṣāb-ı ‘ıyş ü işretden aḥibbā iġtinām üzre  

7 Fürūġ-ı meyden olmuş sīne ṣāf u dīdeler rūşen 
Olup pervāne sāḳīler dönerler şem‘-i cām üzre  

 
 

                                                           
13 İpekten, Nā’ilī Divānı, a.g.e, s.128. 

 6/2: 3 D. 

 6/3 :2 D. 

 6/8b virir: verir D. 
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8 Dönüp muġbeçeler ġılmāna ra‘nā-cilve sāḳīler 
Virir Ṭūbā ġınāsın ravża-i Dārü’s-Selām üzre  

9 Fürūzān cām-ı meyle elde naḫl-i Ṭūr ẓanneyler 
Gören la‘līn-ḳabāyı sāḳī-i Ṭūbā-ḫırām üzre  

10 Cevānān leb-be-leb zānū-be-zānū sīne-ber-sīne 
Ḥarīfān ruḫṣat-ı neẓẓāreden taḥṣīl-i kām üzre  

11 Gören mestāne ‘aks-i ġabġab ḫūbānı sāġarda  
Ḥābāb eyler taṣavvur sāġar-i kevẟer-müdām üzre  

12 Ḳażā-kārında ḥayrān-ı baḫt te’eẟīründe şermende 
Cihān ġayr-ı mükerrer ḥāl-i ‘ālem intiẓām üzre 

13 O devrü ūzgār etdi telāfīsin ki olmuşdı 
Ṭārīḳ-i ‘aḳıbet-mend-i erāzil izdīḥām üzre   

14 Ne Cemşīde müyesser oldu bu meclis ne Dārāya  
Edā-yı şükri vācibdir bu devrü ḥāṣ u ‘ām üzre  

15 Muḥaṣṣal bu dem-i ferruḫda istid‘ā gerek Ḥaḳdan 
Devām-ı devlet-i Maḫdūm-ı Bercis-iḥtişām üzre  

16 Edīb-i Faḫr-ı Rāzī-menḳıbet Yaḥyā Efendi kim 
Vücūd-ı āyet-i kübrā-yı raḥmetdir enām üzre 

17 Beyānında ḳalem mevḳūf-ı taḥrīr-i ḥavāşīdir  
Beyān u manṭıḳ u tefsīr ü ādāb u kelām üzre 

18 Zülāl-i çeşme-i feyż üzre emvāc-ı müselseldir 
 Ma‘ānī manṭıḳ-ı ‘allāme-i kürsī-maḳām üzre 
 
19 Naẓar ol cāmi-i ‘ilm ü kemālatu ṣīl  
 Nikāt-i naḫvde taḥrīrini ibn-i Hişām üzre  
 
20 Felekden ḳadr-i ‘alā olduġun ma‘nide fehm eyler 
 Bilenler beyt-i ma‘mūr olduġın Beytü’l-Ḥarām üzre 
 
21 O ebr-i nev-bahār-ı mekrümet kim gevher-efşāndır 
 Kef-i cūdu ẟenākārān-ı maḳżiyyü’l merām üzre 
 
22 Ẓahīr olursa bir kemter ġubārā ẓıll-i temkīni 
 Ḳalır sedd-i Sikender gibi istiḥkām-ı tām üzre  
 
23 Keremde Ca‘fer-i Baġdād-ı sānī derdim ammā kim 
 ḥsānı ġālibdir o ser-ḫayl-i kirām üzre 
 
24 Ḫilāf-ı ıṭṭırād-ı devre me’ẕūn olsa ahdinde 
 Felek taḳdīm iderdi şam-ı ṣubḥ u ṣubḥ u şām üzre 
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25 Fażīlet-pīşe maḫdūma suḫen-perver Ḫudāvendā 
 Ki olmuş kevkebü ālib mevālī-i ‘iẓām üzre  
 
26 Yed-i İskender-i iḳbālüñe tevḳī‘i ḥiḳmetle 
 Musaḫḫirdir cihān-ı ‘ilm ü ḥiḳmet inżimām üzre 

 
[10b]  27 Bıraḳmış sāye-bān-ı bārgāh-ı rif‘ātü āye 
   Bu eyvān-ı bülend-i çārṭāḳ-ı nüh-ḫıyām üzre 
 
  28 Bu istiḥkām ile billah esās-ı devlet ü ‘ömrüñ 
   Ḳıyamet ḳopsa da olmak ‘acepdir inhidām üzre 
 
  29 Ġubār-ı pāy-ı ḫāme saḥā-i evṣāf-ı ḥulḳıñda  
   Olur ḳıyametde rāciḥ ‘anber-i sārāy-ı ḫām üzre 
  
  30 Midād-ı ḫameden būy-ı ābīr eylerler istişmām 
   Yazanlar vaṣf-ı ḫulḳ āme-i müşgīn-ḫıtām üzre 
   
  31 Hilālin bedr idüp rāyāt-  berter 
   Şerefde ġurre-i şevvāl ile māh ṣıyām üzre 
 
  32 İder endīşe istidlāl ṭāb‘-ı mūşikāfu  
   Cevāhir olduġın ber vefḳ-i himmet inḳısām üzre  
  
  33 Ḫudāvendā ki olmuş luṭf-ı isti‘dād ile ṭ  
   Kemāle raġbet ü ehl-i kemāle iḥtirām üzre 
 
  34 Edā-yı midḥātü ḳṣīr-i ola ma‘ẕūr 
   Ḳabūl eylerse luṭ ḥayyiz-i mālā kelām üzre 
  
  35 Ki olmışdır hirās-ı dest-burd-ı ceyş-i ḥayretden 
   Reh-i āmed-şud-ı feyż ma‘āni infiṣām üzre  
  
  36 Murādınca edā mümkin müdür vaṣ ā’im 
   Ṣafā-yı ḫāṭırım cevr-i felekden ini‘dām üzre 
 
  37 Gelelden ‘ālem-i kevn ü feṣāda kendime buldum  
   Sipihr-i dūnu bī-taḳrīb ü bī-ḳasd intiḳām üzre 
 
  38 Ne çāre bir nefes virmez felek endīşeye ruḫṣāt 
   Olur her laḥẓada bir gün cevr-i iltizām üzre 
 
  39 Ḫuṣūṣa ṭab‘ım ol mu‘ciz-ṭirāz-ı mülk-i ma‘nīdir 
   Ki olmuş ḥükmü nāfiẕ ḫāme-i vaḫy-irtisām üzre 
   
  40 Cihān-sālār-ı ‘irfānım ki endīşem mü’ekkeldir  
   Der-i gencīne-i feyż-i Ḫudā-yı lā-yenām üzre 
   
  41 Benim ol köhne şakird-i mu‘allimḫāne-i ma‘nī 
   Ki sözde ġālib oldum nice üstād-ı benām üzre 
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  42 Ben ol ṣāhib-ḳırānım kim idip pāy-ı ḳalem sür‘at 
   Yazılmış dāstānım cümle pūr-ı sām üzre 
   
  43 Ben ol İskender-i kişver-güşā-yı ‘ālem-i naẓmım 
   Ki te’yīdinde olmuş rūḥ-ı risṭō ihtimām üzre 
 
  44 Ma‘ānī ḥüsn-i ta‘birimde ḥayrāndır ki endīşem 
   ma‘nāyı fedā bir lafẓ-ı ḫam üzre 
   
  45 Ḳalem kim mūy-ı bārik-i ḫayālim pīç ü pīç eyler 
   Hümā-veş indirir murġ-ı dil-i Cibrīli dām üzre 

7 

Ġazel-i Nābī14 

  Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Ḥayāt-ı devlet-i pāder-hevā degül de nedür 
Vücūd mevc-i beḳā der-fenā deñizinde 

2 İder nigāhı beḳā bu nümūd-ı bī-būde 
Girīve gerd-i ḫaṭādır ḫaṭā degül de nedür 
 

3 Cihānı añlayanuñ çeşm-i i‘tibārında 
 Ġubār-ı kūy-ı fenā tūtīyā degül de nedür 
 
4 Sipāh u memlekete iḥtiyāc ẟābīt iken 
 Mülūk-ı ‘ālem-i ẟūret gedā degül de nedür 
 
5 Mülūk-ı sāhifenüñ gūş iden ḥikāyāṭın 
 Bilür ‘arūs-ı cihānı bī-vefā degül de nedür 

6 Esīr-i keşmekeş-i ıżṭırāb iken ehli 
 Beḳā-yı cāha du‘ā beddu‘ā degül de nedür  

7 Ümīd-vār olıcaḳebr-i nev-bahārından  
 Nüzūl-ı ṣa‘iḳadan ma‘adā degül de nedür 

8 Ümīd luṭf u mürüvvet zamāne ḫalḳından 
 Ḥuṣūle gelmeyicek müdde‘ā degül de nedür 
 
9 Visāle gelse bile kārı yār-ı bed-ḫūnuñ 
 Mü‘aheẕāt-ı kühen-mācerā degül de nedür 
 
10 Göñül meẟābe-i raḳḳaṣ-ı sā‘at ey Nābī 
 Esīr-i gerdiş-i ḫavf u recādegül de nedür 

 
 

                                                           
14 Ali Fuat Bilkan, Nābī Divanı, 2 cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, 2011, s.544. Bu gazel mecmuada derkenar olarak 

yazılmıştır. 
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[11a]  

Ḳasīde-i Nā’ilī15 
   
  46 Olur gülzār- -bister-i ḫurşīd  
   Serāyistān-ı ṭab‘ım raşḥa-pāş olsa ġamām üzre 
 
  47 ‘Arūs-ı ḫacle-i dāniş ki ṭab‘ımdır ṭurur ṣaf ṣaf  
   Perestārān-ı ma‘ni pīşgāhında ḳıyām üzre 
   
  48 Bu şi‘r-i dilgüşāda ol ‘arūs-ı dil- ḫāme 
   Kemāl-i vaṣf-ı ḥüsnün gösterir ihām-ı tām üzre 
 
  49 Girihler kim olur peydā o zülf-i müşg-fām üzre 
   Düşer ḥayret süveydā-yı dil-i āşüfte-kām  üzre 
 
  50 ‘Acep cellād-ı çāpük-destedir kim ḳırsa dünyāyı 
   Düşürmez sāye-i şemşī ām üzre 
   
  51 Ḫumār-ālūd-ı ḫˇāb-ı nā āḥirdir 
   Ki eyler pāsbānı çeşm-i baḫt-ı lā-yenām üzre 
 
  52 Felek nüh zırh-ı pūlād  içre ḳavs-ı ebruvā  
   Hirās-ı zaḫm-ı peygān-ı ciger-dūz-ı sihām üzre 
 
  53 Söz irdi Nā’ilī pāyāna min-ba‘d eylesin ḫāme 
   Du‘ā-yı devletin taḳdīm taṭvīl-i kelām üzre 
 
  54 Vüfūr-ı ḫaşmetinden şerm edip çarḫ-ı felek tākim 
   Döne vefḳ-i murād-ı dāver-i ferḫunde-nām üzre 
   
  55 O zīb-i mesned fażl u kemā ā’imā olsun 
   Yed-i aḥkāmına tevfīḳ teslīm-i zimām üzre 
   
  56 Mu‘ammer eylesin ẕāt-ı şerīfin ḫaşre-dek Mevlā 
   Sa‘ādet bā-teraḳḳī ‘izzet ü devlet devām üzre 

8 

Ḳaṣīde-i Nā’ilī16 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Evżā‘-i rūzgāra o kim bī-ḥużūr olur 
Gāhī şikāyet eyler ise geh şekūr olur  

2 Gāhī düşer ‘aks-i murād üzre gerdişi 

                                                           
15 10b’deki kasidenin devamıdır. 
16 İpekten, Nā’ilī Divānı, a.g.e., s.133. 
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Ber-vefḳ-i müdde‘ā-yı dil-i nā-ṣābūr olur 
 
 
3 Dāmān-ı devleti o ḳadar saḫt ṭutmasın 

Bāzū-yı sa‘y-ı himmet nādāna zūr olur 
 

4 Çeksin ḫumār-ı zillet ol kim bir iki gün 
Ser-germ-i cām-ı naḫvet ü mest-i ġurūr olur  

9 

Ġazel17 

  Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 ‘Ayān iken eẟer-i ittiḥād şīşe vü seng 
 Hilaf cins ile ülfet-i belā degül de nedür18 

2 Eger teemmül olunsa mülk-idevlet ü cavīd 
 Taḥammül-i ġam bār-ı cefā degül de nedür 

3 Niẓām-ı dā’ire-i kār-ḫāne imkānı  
 Delīl-i vaḥdet ẕāt-ı Ḫüdā degül de nedür 

4 Muṣibe ġālib iken i‘tibār şāhınuñ  
 Ṣavāb böyle maḥalde ḫaṭā degül de nedür 

5 Vefā-yı şāhid-i bāzara olma dil-beste 
 Bitüp bulmayıcaḳmüdde’a degül de nedür 

6 İdem şemātet-i bīgāneye nice rāżı 
 Ażāb-ı teselliyet āşinā degül de nedür 

7 Nigāha diḳḳāt olsa gözinde ‘adānın 
 Ġubār-ı ḫaṭırımız tūtīya degül de nedür 

8 Yevm-i ṣafāda indi sevk-i zevrāḳ-ı ṣahbā 
 Huruş-ı ṣarṣar-ı tend-i hevā degül de nedür 

9 Beḳā-yı müddet ālāyş-i ālāyıḳ-ı dehr 
 Hemānı maḳūle-i reng-i ḫaffā degül de nedür 

 
10 ‘Abeẟdür eyleme şekāvat-ı şīve-i taḳdīr 

   Ḳażāya çāre sükūn-ı rıżā degül de nedür19 

 

 

                                                           
17 Mahlas bulunamadı. Bu gazel mecmuada derkenar olarak yazılmıştır.  
18 Matla beyti silik olduğundan okunamadı. 
19 Makta beyti silik olduğu için okunamadı. 
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[11b]      
Ḳaṣīde-i Nā’ilī20 

  5 Bir gün bu rüzgārdır ehl-i kemāle de  
   Hengām-i imtiyāz u maḥall-i ẓuhūr olur 
   
  6 Bir özge āsitāna ider lābüd ilticā  

Devlet ki müsta‘idd-i niẓām-ı umūr olur  
 
  7 İḳbāl çehre-sāy-ı cenāb-ı ḫidīv-i ‘ahd 
   ‘İzzet mülāzim-i der-i ṣadr-ı ṣudūr olur 

  8 Maḫdūm-ı ‘arş-pāye Bahāyī Efendi kim 
   Dergāh-ı būse-cāy-ı Süleymān u mūr olur 
  
  9 Olduḳça feyż-yāb dem-i ḫulḳu bād- ṣubḥ 
   Micmer fürūz-ı bezmine dūd-ı buḫūr olur  
  
  10 Vüs‘at o ire-i devletinden kim 
   Pīrāmen-i ḥiṣār-ı nüh eflāke sūr olur 
   
  11 Mi‘mār-ı himmetinde var ol iḳtidār kim 
   Baḥr-ı muḥīṭe bānī-i ṭāḳ-ı ubūr olur 
 
  12 Ḫurrem riyāż-ı feyż i nesīminde ṭ  
   Ne ḫārḫār-ı ġuṣṣa ne gerd-i futūr olur 
 
  13 Taḳdīm ederse rūz-ı neşāṭa şeb-i ġamı 
   Ẓulmet sevād-ı merdümek-i çeşm-i nūr olur  
   
  14 Virse cevāhire ‘ademraġbeti kesād  
   Elmas rūy-ı dest-i metā‘-ı bilūr olur  
 
  15 Gāh-ı ṭarab ki lāzime-i luṭf-ı meşrebi  
   Rindāna meyl ü ehl-i riyādan nüfūr olur 
   
  16 Tertīb-sāz-ı ‘işret rindān olup verā‘ 
   ā‘ı kisve-i fısḳ u fücūr olur  
  
  17 Ey ṣadr-ı muḥterem ki şerefyāb-ı ḫ  
   Ḳadr ü şerefle nā’il-i  ‘izz ü ḥużūr olur 
 
  18 B -i ḥāmūşu 
   Risṭō-yı kārdān u Felāṭūn-şu‘ūr olur 
   
  19 Bir feyż var mülāḥāzā-  
   Filḥāl dilde ġam eẟerinden sürūr olur 
   
   

                                                           
20 11a’daki kasidenin devamıdır. 
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  20 Dāim o neşve kim eẟer-i ṣoḥ  
   Şādī-resān-ı ḫāṭır-ı miḫnet-ḫuṭūr olur 
   
  21 Ẕevḳ-i zülāl-i meşreb-i Kevẟer ḥalā  
   Aḥbāb-ı teşne-kāma şerāb-ı ẓuhūr olur 

  22 ‘Ālem arūs-ı baḫ olduḳça cilvegāh 
   Mātem-serāy-ı dehre ṭarabgāh-ı sūr olur 

[12a]  23 Derkār olursa cünbiş-i dāmān-  
   Mir’āt-ı dehrden eẟer-i gerd dūr olur 
 
  24 Ṭūmār-ı midḥā ār-ı feyż kim 
   Emvāc-ı selsebīli müselsel suṭūr olur  
 
  25 Cennāt-ı ‘aden bunca mu‘alla ḳuṣūr ile 
   Ol bezm-i ḫāsa nisbet ile bī-ḳuṣūr olur 
  
  26 Ḫ ḫl-i tecellā-yı feyżdir 
   Ḫalet-nümā-yı şem‘-i haremgāh-ı Ṭūr olur 
 
  27 Raşḥ-ı midād-ı rū  
   ‘Aks-i furūg-ı ṭab‘-ı münīrinle nūr olur 
 
  28 Ḫuffāş-ḫilḳatān-ı ẓılām-ı cehā  
   Görmez o nūru dīde-i iz‘ānı kūr olur 
 
  29 ā’ilī ḳadar olmaz neşāt-mend  
   Her dūzeḫi ki nā’il-i ‘afv-ı Ġafūr olur 
  
  30 İtsin ḳo ḫak-i pā āra nāz  
   Dānā-dilān-ı ‘ālem-i himmet ġayūr olur 
 
  31 Ol ḫāk-i pāye kim eẟerinden nesīm-i ḫuld 
   Sermāyedār-ı ‘ıṭr-ı girībān-ı ḥūr olur 
   
  32 Ol ḫāk-i pāye yüz süren erbāb-ı  
   İḫlāṣı rūy-pūş-ı ḫaṭā vü ḳuṣūr olur 
    
  33 Ümmīd-i luṭf u ‘afv ile der dest-i i‘tiẕār 
   Ma‘rūż-ı ḫāk-i pāy sa‘ādet vüfūr olur 
  
  34 Vaṣ ḳasīde-i pür-intiḫāb kim 
   Her lafẓ-ı dil-peẕīri me‘āni-ṣudūr olur 
   
  35 Ḫāmūş ol ey ḳalem ki ümmīdgāhda    
   Ādābdan bu zemzeme minba‘d dūr olur 
    
  36 Başla du‘ā-yı devlet-i maḫdūma kim du‘ā 
   Naẓ āyetinde ehem-i umūr olur 
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  37 Tā gerd-i ḥādiẟāt ile mır’āt-ı rūzgār 
   Ṣūret-numā-yı ma‘rekegāh nüşūr olur 
 
  38 Mümted-ola o ġayete dek cāh u ‘ömr kim 
   Müstevcib-i ḥayāt-ı devām-ı duhūr olur 
 
  39 Teşrīf-i cāh-ı faḫr ide  ẕātıyla nitekim 
   Dūş-ı seḥerde ḳāḳum u şebde semūr olur 
  
  40 ‘İzz ü veḳār ile ide teşrīf her seḥer 
   Ol ṣadrı kim melāẕ-ı ināẟ u zükūr olur  

[12b]  
10 

Ḳaṣīde-i Nā’ilī21 

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Zihī maḫdūm-ı ‘ālī-ḳadr kim pākīze gevherdir 
Kerem mu‘tād-ı zīşān u kerīm luṭf-ı yāverdir 

  2 Zihīāẟār-ı luṭf-ı bī-niyāz u bī-tereddüd kim 
Ḥuṣūliyle suḫen-sencān-ı ‘ālem nāz-perverdir 

 
3 Zihī taṭyīb-i ḫāṭır merḥāba resm-i mürüvvet kim 

   Ḥużūrunda eger a‘lā eger ednā berāberdir 
 

4 Şeh-i mülk-i fażilet Ḥażreti Ḥāfıẓ Muḥammed kim 
Gedā-yı āsitān-ı fażlı Keşşāf u Zimaḥşerdir 

 
5 Ḫafī bir nesne yok levḥ-i żamīr-i pākine ancaḳ 

Verā-yı perde-i ḳudret ki mechūl-i peyāmberdir 
 

6 Sitem luṭf-ı kelāmiyle miẟāl-i āb u āteşdir 
Kerem nuṭḳ-ı revān baḫşiyle güyā şir ü şekkerdir 

 
7 Sitem iklimi cūdundan sürülmüş şaḫṣ-ı bī-raġbet 

Harīm-i ḫāṣ-ı luṭfunda kerem ‘abd-ı müdebberdir 
 

8 Çerāġ-ı nūr-baḫş-ı dūdmān-ı ‘ālem-i tecrīd 
Ki nūr-ı Ḥażret-i Ḳur’ān ile ḳalbi münevverdir 

 
9 Zebānı tercemān-ı ma‘nī-i āyāt-ı münzeldir 

Dili gencīne-i esrār-ı Ḳur’ān-ı müfesserdir 
 

10 Çerāġ-ı devleti envār-ı naḫl-i Ṭūrdan ẓāhir 
Fürūġ-ı kevkebi mihr-i cihānārādan ezherdir  

 
 

                                                           
21 İpekten, Nā’ilī Divānı,a.g.e, s.142. 
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11 Ḳażā ḥükm ü ḳader-fermā-yı ‘ālem kim ser-i kilki 
 Zebān-ı tercemān-ı sırrı ahkām-ı mukadderdir 

 
  12 Olur ceyb-i suḫen bir gevher-i ma‘nī açıldıḳça 

Elinde ḫāme kim muḥtāc-ı fażl-ı genc-i muḥberdir  

13 Żamīr-i pāki bir āyine-i ṣāf u mücelladır 
 Derūnunda hemīşe nūr-ı isti‘dād mużmerdir 

14 Muḥaṣṣal cevher-i iksīr-i cāndır ṭıynet-i pāki 
 Vücūdu kimyāyı ḳābiliyetle muḫammerdir 

15 Eyā maḫdūm-ı kürsī-pāye kim ẓā ātibde 
 Deġilse ‘arşdan ‘ālī felekden ḳadr berterdir 

16 Nesīm-i iltifā  
 Hevā-yı saḥāsında ḫāṭırı-ı ‘uşşāḳ mu‘anber 

17 ā perverde-i ḫulḳ  
 Meşām-ı cān şemīm-i ġoncezārında mükedderdir 

[13a]  18 Ḳarīn-i i‘tidal-i feyżin olmazsa ol gülzā  
 Hevāsı āteş-i dūzaḫ gülü sūzende aḫkerdir 

19 Bu endīşeyle ol gülzārı tenhā geşt ederse dil 
 Nice gülzār kim hem berg-i baġ-ı ḥulda hemserdir 

20 Nice gülzār kim hemvāre ebkār-ı me‘āniye 
 Gülü ruḫsār-ı āl ü sünbülü zülf-i mu‘anberdir  

21 Nice gülzār kim bī-nefhā kāmān-ı ḫaṭ-ı yāre 
 Ḫas u ḫaşāki sünbülzār-ı cennet ḫāki ‘anberdir  

22 Zebānı lūle-i kiklimden oldu bir ġazel cārī 
 Ki lafẓ-ı çeşme-i mihr ü edāsı āb-ı kevserdir 

23 Gönül kim şu‘lezār-ı ‘aşḳ-ı cānāne semenderdir 
 Şerār-ı āhı daġ-ı sīne-i ḫūrşīd-i maḥşerdir 

24 Kesilmez arzū-ı rişte-i zülf-i siyāhından  
 Hevā-yı dāma düşmüş bir hümā-yı lā-mekānterdir  

25 Hümā-yı lā-mekāndır gerçi ammā pāy-būsiyle  
 Hemīşe ḳudsiyān-ı bām-ı ‘arşa sāye-güsterdir 

26 ‘Acep mecnūn-ı māder-zāddar ṭıfl-ı dil-i ‘āşıḳ 
 Ki ḫūnāb-ı ciger nūş itse ṣanır şīr-i māderdir 

27 Yine tiġ-i zebān-ı Nā’ilī daġ ber-dildir 
 Nigāhı gerçi şemşīr-i ḳażāya raḫne-āverdir 

28 Kerīmā reşg-i evṣā -i ṭab‘ı lāl eyler 
 Cihān-ı pīrezen der sāhir pür-şūr u pür-şerdir  
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29 Firīb-āmūz-ı baḫt-ı nā-be-sāmān-ı dil-i ‘āşıḳ 
 Füsūn-perdāz-ı çeşm-i dilrübāyān-ı füsūngerdir 

30 Ne mümkindir müdārā böyle bir āşūb-ı sāhirle 
 Ki mekrinden dil āşūb u fitne pür-ḫaṭır-terdir 

31 Ḫuṣūṣā sāhir ṭab‘ım ki ‘icāz-ı belāġatda 
 ‘Acep cādū-yı pür-fen ṭurfe āyyār-ı tüvān-gerdir 

32 Ne ‘ayyār āfet-i āsāyiş-i ḫayl-i melā’ikdir 
 Ne cādū ḳudsiyān-ı bām-ı ‘arş-ı sāye ḥayret-āverdir  

33 Ḳalemdir maḥv iden āẟārın ol siḥ  
 Kelīm- ṭ āteş-feşān güyā bir ejderdir 

34 Kelīm-i Ṭūr-ı ma‘nāyım ki ḫāmemdir yed-i beyżā 
 Midād-ı surḫ ile gāhī ki naḳş-ārā-yı manẓardır 

35 Ne ḫāme Ḫayder-i Kerrār-ı naẓ Ẕü’l-fiḳārıdır 
 Ne ḫāme Rüstem-i endīşeye tīr-i dū-peykāndır  

36 Kemān-ı saḫt dest-i ḳudrete tīr-i dū-peykāndır  
[13b]   Ser-i dest-i ḫayāli bü’l ‘acep sertīz ḫançerdir 

37 Çemen-zār-ı ḫayāle serv-i bālā-yı ḫırāmandır 
 Ki ẓanneyler görenler ḳāmet-i ra‘nā-yı dilberdir 

38 Midād-ı surḫ ile nevg-i ciger dūzan görüp ṣandım 
 Ḫadeng-i şu‘le peygān-ı Nerīmān-ı cigerverdir 

39 Du‘āya biz de āheng idelim çünki suḫen-sencān 
 Ḳaṣīde irse pāyāna du‘ā ḳılmak muḳarrerdir 

40 Hemīşe tā ki ta‘yin ola ṣadr-ı cāh-ı devletde 
 Cenāb-ı müsta‘idān-ı cihān kim baḫt yāverdir 

41 Ola ẕāt-ı serīr-ārā-ı devlet ol kerem-dā  
 Vücūdu ḥaḳ budur kim feyż-i isti‘dāda maẓhardır  

11 

Ḳaṣīde-i Nā’ilī22 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Ey nesīm-i seḥer-i müjde-resān ḫōş geldiñ 
 Vey peyām-āver-i düstūr-ı cihān ḫōş geldiñ 

2 Cānım virip mürde-dilān-ı ġamı iḥyā itdiñ 
 Dem-i ‘Īsī misin ey bād-ı vezān ḫōş geldiñ 

                                                           
22 İpekten, Nā’ilī Divānı,a.g.e, s.146. 
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3 Virdiñ ol tāze nihāl-i gül-i devlet ḫaberin 
 Ey surāġ-ı dil-i gümgeşte dilān ḫōş geldiñ 

4 Ṭurra-i şāhid-i iḳbāliñ olup şāne-zeni 
 Ḳomadıñ hīç dil-i pür ḫelecān ḫōş geldiñ 

5 Gül-i ṣadberg-i cemālinden olup būy-āver 
 Eylediñ meclisimiz baġ-ı cinān ḫōş geldiñ 

6 Düşdi eyyāmıña teşrīf-i o ṣāḥib-keremiñ 
 Devr-i gülden bize ey faṣl-ı ḫazān ḫōş geldiñ 

7 Ḥüsn-i tedbīr-i ẓafer ḥażret-i Aḥmed Pāşā 
 Ki ḳażā rāyına dir ḫande-künān ḫoş geldiñ 

8 Yekke tāz-ı ṣaf-ı a‘dā ki görüp sür‘atini 
 Eşheb-i ‘azmine dir berk-i cihān ḫōş geldiñ 

9 Bezm-i fażlında tenezzül mi iderler dimeġe 
 Mihre āyīne-i rūşen-güherān ḫōş geldiñ 

10 Gūsfendānın idip saḥā-i ‘adlinde be-pīş  
 Gürk-i ḫūn-ḫˇāre dir isterse şōbān ḫōş geldiñ 

11 Şimdi eyyām-ı ‘adālet-gerī-i āṣafdır 
 Yüri ey ma‘delet-i Nuşirevān ḫōş geldiñ 

12 Şimdi hengām-ı neşāṭ-ı şeref muḳaddemdür 
 Yüri ey ġam saña teng oldu cihān ḫōş geldiñ  

[14a]  13 Tengdir raḫşıña dehlīz-i nihān-ḫāne-i dil 
 Virme zaḫmet bize ey bār-ı girān ḫōş geldiñ 

14 Āṣafa mu’temāmana ‘ālemi mesrūr itdiñ 
 Ey bihin-dāver-i sulṭān-ı cihān ḫōş geldiñ 

15 Ḫalḳ-ı müştāḳ idi teşrīfiñe Allah bilir 
 Ey mühim-sāz-ı dil-i ‘ālemiyān ḫōş geldiñ 

16 İştiyāḳıñla helāk olmaġa az ḳalmışdıḳ 
 Ḫayr-maḳdem hele ey rūḥ-ı revān ḫōş geldiñ 

17 Genc-i Bādāver-i Pervīz-i unutdurduñ sen 
 Ḫāṭır-ı Husreve ey genc-i nihān ḫōş geldiñ 

18 Aḳdı seylāb-ı ẓafer esdi nesīm-i nuṣret 
 Birbirine diyerek ḳaṭre-zenān ḫōş geldiñ 

19 Rūḥ-ı ḳuds oldu hamām-ı ḫaber-i teşrīfiñ 
 Eyleyip rūḥ gibi ṭayy-ı mekān ḫōş geldiñ 

20 Āferin ḳuvvet-i bāzū-yı cihān-gīrine kim 
 Ḳande ‘azm itdiñ ise fetḥ-künān ḫōş geldiñ 
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21 Nereye vardıñ ise maṣlaḥatıñ gördü ricāl 
 Eylediñ düşmeni bī-nām u nişān ḫōş geldiñ 

22 ‘İlm ü fażlıñ gibi ıẟbāt-ı şecā‘at ḳıldıñ 
 Āferin ey ‘ālem-efrāz-ı beyān ḫōş geldiñ 

23 Kehrubā idi meger ḳabża-i tīġiñ ki çekip 
 Nice biñ kāfiri çün kāhkeşān ḫōş geldiñ 

24 Devletiñde kim añar şimdi Niẓamü’l-mülkü 
 Ki sen andan bize ey mülk-sitān ḫōş geldiñ 

25 Eyledi sa‘yiñi tevfīḳ-i ilahī meşkūr   
 Oldı ‘ūdıñ sebeb-i emn ü emān ḫōş geldiñ 

26 Hāy u hūdan işidilmezse göñülden dirler 
 Rehgüẓārıñda ṭuran pīr ü cevān ḫōş geldiñ 

27 Reş idip kevkebe-i cāhıña dir olduḳça  
 Şahīd-i baḫtıña devlet-nigerān ḫōş geldiñ 

28 Bildirip kāfire ḥaddin ṭaraf-ı salṭanat 
 Eylediñ nuṣret ile ‘aṭf-ı inān ḫōş geldin 

29 Ṭayy-ı ṭūmar-ı kerem-nāme-i Ḫātem ḳıldıñ  
 Keff-i iḥsānıñ edip nuḳre-feşān ḫōş geldiñ 

30 Baḥr u bedre iki keff-i Güher-efşānıñ ile  
 Bize ey reşk-i ṣadef ġayret-i kān ḫōş geldiñ 

31 Gāh derrendelik it gāh künāmıñda bulun 
 Ḫalḳ-ı ‘ālem desin ey şīr-i jiyān ḫōş geldiñ 

[14b]  32 Ser-i a‘dāyı virip tu‘me dehān-ı tiġe 
 Zer nişān zırh ile eybeyān ḫōş geldiñ  

33 Da’imā şevket ile böyle ġazālardan gel 
 Nā’ilī-veş desin erbāb-ı zebān ḫōş geldiñ 

34 Luṭf-ı mu‘tād ile ol şa‘ir-i ḫōş-ta‘bīriñ  
 Şahīd-i naẓmına dir ḥüsn-i beyān ḫōş geldiñ 

35 Bir du‘ā eyleyelim kim diye sükkān-ı felek 
 Peyk-i īṣāline dāmen-be-mīyān ḫōş geldiñ 

36 Bu ġazānıñ nitekim āmed ü reftinde dimek  
 Ehline sūd ola nā-ehle ziyān ḫōş geldiñ 

37 Bīm-i tiġiñle olup ḳande ise zer ü nizār 
 Diye bed-ḫˇāhıñ renc-i yaraḳān ḫōş geldiñ 

38 Zā’irān-ı der-i iclāliñe bir bir diyesin 
 Cebr idip ḫaṭırıña ey ibn ü filān ḫōş geldiñ 
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39 Zīr ü bālāda ḫalāyıḳla melā’ik diyeler  
 Dest ber-sīne girān tā-be-girān ḫōş geldiñ 

40 ‘Ömrün efzūn ide devletle Ḫudā pīr olasın  
 Ey fürūzān-güher-i baḫt-ı cevān ḫōş geldiñ  

12 

Ḳaṣīde-i Nā’ilī23 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Ey peyk-i tīz kām-ı ṣabā kim delīsisin 
 Reh-güm-künān-ı bādiye-i ‘acz ü ḥayretiñ 

2 Göndermek isterin seni birāsitāne kim 
 Çāḳ evc-i āsmā ire farḳ-ı ‘izzetiñ  

3 Derbāna vir selām de kim ketḫudā beġiñ  
 Rūmāl-i ḫāk-i pāyine var mı ‘icāzetiñ 

4 Dergāha kim muḳarrer ola ruḫṣat- duḫūl 
 Dāmānına yüzüñ sür o ṣāḫīb-mürüvvetiñ 

5 Ḫidmet maḳāmına ṭurup ādāb ile yeröp 
 Seyr eyle irtifā‘ın o eyvāna rif’ātıñ 

6 Aḥvāl-i pür-melāli añılmaḳ düşerse ger 
 Bu ‘abd-ı müstemend-i ḳalilü’l-żā‘tiñ 

7 Ser-nāme-i cerīde-i evṣāfın ile ‘arz  
 Ḫüddāmı pīşgāhına ol kān-ı himmetin 

 
13 

Ġazel-i Nā’ilī24 
 
  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 
 
1 Çeşmüñ cihānı ḳırmada şemşī-r-i kīn ile  
 Maġrūr iki ṣalf-ı sipeh-der kemīn ile 
 
2 Bülbül kebāb-ı āteş-i ġayret yerinde ḫār  
 Kim söyleşür çemende gül-i āteşīn ile  
 
3 Lāyıḳ budur ki bülbül-i zārın unutmaya  
 Sulṭān-ı gül bu salṭanat-ı nāzenin ile  
 
4 Ber-çīde dāmen olduġını ḫārdan bilen  
 Ṭarṭar mı sefüdligün yāsemīn ile 

                                                           
23 İpekten, Nā’ilī Divānı,a.g.e, s.157. 
24 İpekten, Nā’ilī Divānı,a.g.e, s.449. Bu gazel mecmuada derkenar olarak yazılmıştır. 
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5 Ḳalmış çemende gül görüp ey Nā’ilī hezār 
 Mir’ata ḳarşu birnefes-i vāpesin ile  

 

[15a]      
Ḳaṣīde-i Nā’ilī25 

  8 Luṭfundan ol muḥīṭ-i mekārīm zihī şeref 
 Maḳbūlüm oldu dirse edā-yı risāletiñ 

9 Neylerseñ eyle ġāfil iken baḫt-ı kīnedār 
 Fevt eyleme zamānı eyyāmı fırṣātıñ 

10 Böyledir zebān-ı remz ile meddāḥı olduġum  
 Ḥālā vezīr-i ā‘zām-ı Bercīs fıṭrātıñ 

11 Ümmīd odur ki eyleye bu naẓm-ı pākimi 
 Ma‘rūż-ı ḫāk-i pāyi o ṣadr-ı sa‘ādetiñ 

12 Ey ‘andelīb-i nāṭıḳā midḥāt-ı serāsı ol 
 Ol gülbün-i ḥadiḳā-ṭirāz-i belāġātiñ 

13 Ey ḫāme Nā’ilīye olup sen de hemzebān 
 Göster suḫenverāne bu fende mehāretiñ 

14 Bu nev terāne şi‘r ile vaṣfın mezīl it 
 Ol zīb-i mesned ḫadem-i şān u şevketiñ 

15 İtdi beni firīfte ḥüsn-i meveddetiñ 
 Küstāḫ ḳıldı ‘aşḳ-ı cemāl-i muḥabbetiñ 

16 Dünyāyı ḥüsn-i ḫulḳuñu dilbeste eylemiş 
 Āyīne eyleyen ruḫ-ı iḳbāle devletiñ 

17 Ma‘rūf-ı cebr-i ḫāṭır-ı ehl-i niyāzdır 
 Luṭf-ı demādemiñ kerem-i bī-nihāyetiñ 

18 Dest-i keremle olsa da mümkin mi inṣirā 
 Baḫşāyiş-i ḫızāne-i luṭf u ‘ināyetiñ 

19 Muḥtāc-ı māliş-i miḥek-i imtiḥān deġil 
 Ṣarrāf-ı rūzgār bilir naḳd-ı himmetiñ 

20 Zātıñ gül-i ḥadīḳa-i cān itmiş eyleyen  
 Taḥṣīl-i baġbān-ı gülistān-ı fıṭrātıñ 

21 İtmiş ḫızāne-i ḫāne ṣun‘ında ẕü’l-celāl 
 Ṣanduḳā-i cevāhir-i ḥikmet ṭabī‘atıñ 

                                                           
25 14b’deki kasidenin devamıdır. 
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22 Ḫūrşīdi eylemiş ṣādefi-i nüh-sipihre daġ 
 Tābende eyleyen güher-i ḳabiliyyetiñ 

23 Yāḳūt-ı āfitāba virir reng-i rūy-ı şerm 
 ‘Aks-i fürug-ı gevher-i pāk-i necābetiñ 

24 Fehm eylemekde ‘āciz olur Nā’ilī gibi 
 Neḳḳād-ı çarsū-yı ḫıred ḳadr ü ḳıymetiñ 

[15b]  25 Ṣadra bulursa dā‘iyesi ḥayyiz-i ḳabūl 
 Ol ‘abd-ı müstemend-i ḳalīlü’l-beżā‘atiñ 

26 Ḥˇāhişger-i mülāzemet-i hem-nişīnidir 
 Olursa ger ḥuṣule eñ ednā işāretiñ 

27 Eyyām-ı devletiñde o ālüfte şād olup 
 Olsun mülāzim-i der-i cūd-ı mürüvetiñ 

28 Tā kim ide neşāṭ ḥuṣul-i merām u kām 
 Erbāb-ı ṭab‘ı menḳıbe-i pirā-yı ḫażretiñ 

29 Olsun hemīşe cilve-ger-i evc-i irtifā‘ 
 Ḥikmet-serā-yı dehrde hūrşīd-fıṭratıñ 

30 Mihriñ ḳarīn-i rıf‘āt ola tā ki olmaya 
 Aḥkāmı müntehī bu suṭurlāb-ı ḥiḳmetiñ 

14 

Ḳaṣīde-i Nā’ilī26 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Yetiş ey bād bulun yāre peyāmımda benim 
 Tāb yoḳ sūz-ı dile bāl-i ḥamāmımda benim 

2 Ki ḥadd-i ḫˇānı be-vādī-i ġam eller ṭā’if 
 Gör cānānım olan beyt-i haramımda benim 

3 Ka‘be maḳṣada rehyāb ṣanırdım kendim  
 Ḥaṣıl olduḳça ṣafā sa‘yı merāmımda benim 

4 Bīm-i ser-pençe-i ‘uḳḳāb-ı felek neyleyim 
 Tāb-ı cünbüş ḳomamış bāl-i ġāramımda benim 

5 Sen refīḳ ol baña ey bād ki var pādāşıñ 
 Ḥac ẟavabı yazılan her ser-i kāmımda benim 

6 Kātib-i hüsn-i ‘amel şāhid tevfiḳ yeter 
 Niyyet-i ḫāliṣe vü himmet-i tāmımda benim  

                                                           
26 İpekten,Nā’ilī Divānı, a.g.e., s.161. 
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7 Seni irsāl ideyim bir yere kim ṣāḥibiniñ 
 Eẟer-i ni‘metidir maġz-ı ‘iẓāmımda benim 

8 Naḳş-ı iḫlāṣ-ı ubūdiyetdir zīver olan 
 Ol veliyyün-na‘imiñ faṣṣ-ı ḫitāmımda benim  

9 Meclisinden budur inṣāf ki mehcūr olalı 
 Bulmadım ẕevḳ ẟebātımda devāmımda benim 

10 Çeşm-i pür-ḫūnuma baḳ eşk-i dem ālūdum ile 
 Geçen evḳātımı gör ṣubḥ ile şāmımda benim 

11 Saġār-ı Cem boşalıp yine ṭolarmış ammā 
 Hiç ḫūn-ı ciger eksilmedi cāmımda benim 

12 Telḫdir düşmene aḥbāba sözüm ḳand-ı nebāt 
 Zehr olur ḥaṣılı tiryāk ṭa‘āmımda benim 

[16a]  13 İtmesin ḳayd-ı dile silsile-i ḫōd-rāyī 
 Āh besdir yoġ ise tīġ-i niyāmımda benim 

14 Bir zaman ola ki ṣayyād-ı zebūngīr-i felek 
 Göremez ḥalḳa-i zincirini dāmımda benim 

15 Olmasa nuṭḳa mecāliñ varıcaḳ ḫavfım odur  
 Bu mehābet ki var ol ṣadr-ı hümāmımda benim 

16 Ṣun hemān nāmemi ḫüddāmına ver kārımı gör 
 Çīn-i ebrū-yı ġażab rūy-ı selāmımda benim 

17 Diñle yārān-ı sitem-pīşe ne der ḥaḳḳımda  
 Maḫfil-i bārgeh-i kahr-ı kirāmımda benim 

18 Mündefi‘dir bilirin herze-vekilān-ı nifāḳ 
 Meclis-i āṣaf-ı ḫūrşīd-maḳamımda benim 

19 Ġarażım bezm-i şerīfinde añıldıḳça bu kim 
 Diye dāḫildir o ta‘dād-ı ġulāmımda benim 

20 Gördüġü cevr ü sitemden daḫi dilger midir 
 Var mı azürdelik ol gümşude nāmımda benim 

21 Berek ālāyişime oldu delīl-i rūşen 
 Tāb-ı āyīni ḫūrşīd ḥamāmımda benim 

22 Bir ġazel ṭarḫ edeyin bāri temevvüc-gūne 
 Buluna çāşnī-i ḳand idāmımdabenim  

23 Ġonce-i feyż açılır baġ-ı meşāmımda benim 
 Būy-ı gül kāsid olur vaḳt-i zükāmımda benim 

24 Ḫūşedir neşve-i endīşe-i feyyāżım için 
 Naḳd-i Pervīn-i felek gūşe-i bāmımda benim 
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25 İntibāh-ı dil-i ḥayretle deġişmem gāhī 
 Bulunan neşve-i idrāk-i menāmımda benim  

26 Lāyıḳ-ı rişte-i taḥsīn ü behā olmaz idi 
 İntiẓam olmasa lū‘lū-yı kelāmında benim 

27 Şīr aḳar kūhkene Ḳaysa ġazalān bulunur  
 Vaḥşet-ābād-ı dil-i pür-dūd dāmımda benim 

28 Rūḥ-ı ḳuds olsa da ārām edemez bir laḥẓa 
 Ḫˇabgāh-ı dil-i pür-hevl ü hevāmımda benim 

29 Ṭurfe ḳānım ki fürūg-ı eẟer-i isti‘dād 
 Ṭa‘n ider mihre güherpāre kelāmımda benim 

30 Cāmda ‘aks-i ruḫ-ı sākī-i meh-veş gibidir 
 Cilve-i feyż-i dil-i āyīne-fāmımda benim 

[16b]  31 ‘Ar ider ḫüsrev-i endīşem eger itse felek 
 Mihrini fülke-i zer farḳı ḫıyāmımda benim 

32 Mest-i peymāne feyẓim ki görüp yazınca 
 Ṣaf ṣaf ebkār-ı me‘ānīyi menāmımda benim 

33 Surḫī-i şerm ü ḥayā ḥaṣıl eder duḫter-i rez 
 Añlama gūne-i şengerf sedāmımda benim 

34 Nā’ilī buldu ḳaṣīdeyle temeddüḥ pāyān  
 Bir du‘ā ḳaldı hemān zeyl-i kelāmımda benim 

35 Nitekim ola du‘ā ḥayr ile ẕikre bādī 
 Āḫir-i naẓm-ı pesendīde-niẓāmımda benim 

36 Her güni īd-i ṣafa-güster ola her şebi ḳadr 
 Hīç kelāl olmaya ol rūḥ-ı enāmımda benim  

37 Şeb-i tarīk-i elemde ola dāmen-be-miyān  
 Āfitāb-ı keremi ref‘-i ẓılāmımda benim 

38 Bulmaya sürme ḳadar çeşmine Nāhīd sevād 
 Ẓulmet-i baḫt redīf olsa da şāmımda benim 
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15 

Ḳaṣīde-i Nā’ilī27 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Ḫāmeñ ki ḳufl-ı genc-i devāta kilīd olur 
 Luṭfuñla ġāibāne cihān müstefīd olur 

2 Luṭfuñ ki ‘āmdır nice yād āşinālara 
 Ḥāşā ki medḥ-i pākiñ iden nā-ümīd olur 

3 Ḫūrşīd-i kimyā-gere sermāye-baḫş olur 
 Ol cevher-i kemāl ki senden bedīd olur 

4 Beñzer hāriṣ-i cevher olan kimyāgere  
 Ol kim cenāb-ı ḫāk-i deriñden sa‘id olur  

5 Rüşdiñ żamīr-sūz-ı Felāṭūn u Bū ‘Alī 
 Zühdüñ ḫulāṣa-i ‘amel Bū Sa‘īd olur 

6 Uġrarsa çīn-i ṭurra-i aḫlāḳıña ṣabā 
 Ol dem ki neşr-i būy-ı bahāra berīd olur  

7 ‘Attār gibi çarsū-yı i‘tibārda  
 Īẟār-ı nefḫā-i keremiñle ferīd olur 

8 Gāhi ki feyż-i terbiyyet-i ḫāk-i himmetiñ 
 Erbāb-ı ṭab‘a gūş-güẕār-ı şenīd olur 

9 Levḥ-i suṭūru reşg-i çemenzār-ı ḫuld olup  
 Destine çūb-ı ḫüşk ḳalem-i müşk-i bīd olur 

[17a]  10 Ol kim ola mürebbī-i temkīnine ḳarīn 
 Bir kemterīn ġubār ise kūh-ı cedīd olur 

11 Luṭfuñ gedā-menişlere yād itse Nā’ilī 
 Āẟār-ı midḥātüñle ṭarab-nāk-i ‘īd olur 

12 Ḥaḳḳinda ḫāme-i keremiñ ol zamānda kim  
 Bī-imtinān ṣaḫīfe-ṭırāz-ı ümīd olur 

13 Ol feyẓle bulur şeref-i nāmı izdiyād 
 Bīçāreye terāḳḳi-i luṭfuñ müfīd olur 

14 Tā kim ḥisāb-ı defter-i ‘ömr-i ḫalāyıḳıñ 
 Levḫ-i ḳażāya kilk-i ḳaderden resīd olur 

 

                                                           
27 İpekten, Nā’ilī Divānı,a.g.e, s.164. 

    14/36b kelāl: keder D. 
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15 ‘Avd ide ‘ömr ü devlet baḫtuñ hezār sāl 
 Aḥkām-ı rūznāmece tā kim cedīd olur 

16 

Ḳaṣīde-i Nā’ilī28 

  Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Nücūm itmiş tuṭalım rīze-seng-i vādī-i ‘ışḳ 
 Çerāġ-ı şām-ı ġarībān yine siyāhidir 

2 Hidāyet eylemeyince ne çāre hādī-i ‘aşḳ 
 O nāmurāda ki reh-güm-künān-ı āhıdır 

3 Be-ḥaḳḳ-ı hürmet ḫāk-i deriñ ḫudāvendā 
 Ki dūr olanlara sermāye-i tebāhīdir 

4 Be-ḥaḳḳ-ı ḫān-ı gedāyī-i ki ni‘met ü cūduñ  
 Yanımda mā’ide-i feyż-i ṣubḥgāhīdir 

5 Benim o rind-i ḳalender ki cur‘adānımda 
 Ġubār-ı ḥayret ü esrār-ı Ḥaḳ kemāhīdir 
 
6 Benim o ḥırḳa be-dūş-ı fenā ki destimde  
 Bir iki pāre-i nān ni‘met-i ilāhīdir 

7 Ḫudāya ḥamd ki bir ferde iḥtiyācım yoḳ 
 Ġınā-yı ḳalb baña nüzl-i lātenāhīdir 

8 Benim o zāviyedār-ı fenā ki heft aḥter 
 Çerāġ-ı mahfelidir şem‘i ḫānkāhıdır 

9 Yine bunuñla ḳul olmaḳ ḳapıñda sulṭānım 
 Faḳīre genc-i kerem maḫż-ı pādişāhīdir 

10 Çıḳarma şi‘ri gibi Nā’ilīyi ḫāṭırdan 
 Ki ol ṣadefçe bu dürrüñ ḳarārgāhıdır 

11 Niteki rāġıp olup şi‘re ṣadr-ı a‘ẓāmlar  
 Hemīşe ehl-i dil ü dānişin penāhıdır 

[17b]  12 Ḫudā vücūdunu ḥıfẓ eyleye ḥaṭalardan  
 Ki āfitāba şeref irtifā‘-ı cāhıdır 

 

 

 

                                                           
28 İpekten, Nā’ilī Divānı, a.g.e, s.166. 
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17 

Ḳaṣīde-i Nā’ilī29 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Faḫr-i erbāb-ı ḳalem Ḥażret-i Şāmīzāde 
 Ki tevāżū‘la ṭutar elde devātın Bercis 

2 Şād ider rūḥunu Vaṣṣāf u Niẓāmü’l-mülküñ 
 Ser-ḳalemden ki selāṭīne olur nāme-nüvīs 

3 Ḫaṭṭ-ı emvāc-ı müselsel ḳalemi ebr-i muṭīr 
 Āb-ı cārī gibi elfāẓ u ‘ibārātı selīs 

4 Budur inṣāfıña Sencerle Melikşāh deġil 
 Pādişāhān-ı selef görmediler böyle re’is  

5 Ḫuldī eylerdi ferāmūş eġer bir kere  
 Şeref-i ṣoḥbetiñe nā’il olaydı İdrīs  

6 Luṭfu dünyāyı çeker kendiye bir cevherdir 
 Ceẕb ise āheni ger ḥaṣṣiyet-i mıḳnāṭıs 

7 Ṭoġmadı aḫter-i iḳbāli gibi necm-i sa‘īd 
 Vāżi‘ül-aṣl-ı ṣad-ender-ṣad olaldan te’sīs  

8 Mihr-i zer-çūb-ı şu‘ā ile olaldan müzdūr 
 Kāh-ı iḳbāli gibi görmedi bünyān-ı esīs  

9 Şāḫ-ı āmāle ḳalem urmasa dest-i cūdu 
 Meyve-i devḥa-i iḳbāli olur muydu nefīs 
 
10 Feyżyāb olsa eger aḥsen-i aḫlāḳından 
 Baḫt-ı ġaddār-ı olur ehl-i dile yār u enīs 

11 Devletiñ elzem-i esbābıdır ol zāt-ı şerīf 
 Lāzım-ı şevket-i İskender ile Ristālīs  

12 Bir mu‘amma bu ki ḥallinde cihān ācizdir 
 Beyt-i şā‘ir gibi bī-tevriye vü bī-tecnīs 

13 Nāẓım-ı ḳudret o şeh-beyt-i kemāliñ itmiş 
 Çār mıṣrā‘-ı ‘anāṣır vücūdun tesdīs 

14 Merḥāmetkār ḫidīvā keremidir ancaḳ 
 Var ise ehl-i dil ü ṭab‘a medār-ı te’sīs 

15 Ṣoḥbetiñ şahīdi dilbend-i ḫayāl olduḳça 
 Sedd-i rāh-ı emelimdir felek-i pür-telbīs 

                                                           
29 İpekten, a.g.e, Nā’ilī Divānı, s.168. 
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16 Nā’ilī-veş ġaraż iḫlāṣ-ı ubūdiyyetdir  
 Yoḳsa dīrīne ‘adūdur felek-i dūn u ḫasīs 

17 Çarḫdan ehl-i dil ü ṭab‘a şikāyet düşmez 
 Yād olunmaḳ ne revā bezm-i şerīfiñde o pīs  

[18a]  18 Ṣabrdır çāresi cevr-i felek-i ḫōdgāmıñ 
 Ümmetinden ne cefā çekdi bilirsin Cercīs 

19 Bildi żıddiyetini eyledi bī-rūḥ henüz 
 Cesed-i Ādeme iẓhār ‘adāvet iblīs 

20 Sa‘yi meşkūr ile tā kim ide erbāb-ı cihād  
 Kābeveş bādiyei küfrü maḳām-ı taḳdīs 

21 Her günüñ ola mübārek nitekin ẟābitdir 
 Nuṭḳ-ı peyġamber ile meymenet-i sebt ü ḫabīs 

22 Ḳande ‘azm eylersiñ Ḥıżr-ı hidāyet rehber 
 Baḫt u iḳbāl seferlerde ḫaẓerlerde celīs 

 
18 

Terkīb-i Bend-i Nā’ilī30 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fa‘ūlün 

     I 

1 Ḥıfẓ eyle bedenim vārını şīvenden İlāhī 
 Ayırma dil ü cānı bu meskenden İlāhi 
2 ‘Ālem ki şifāḫāne-i pür-feyż ü ḥikemdir 
 Yoḳ üzeñgi bilür ḥikmetini sende İlāhi 
3 Bīmār ki dūr eyleme luṭf u ger mekesden 
 Yer böyle şifāḫāne-i me’menden İlāhī 
4 Dil-ḫasteye terkīb müdāvā nefesinden 
 Dil teşneye cüllāb şifāsından İlāhi  
5 Maḥv u çeker suḫte bir yine sīnemi vardır 
 Kim eyleme dām āteşini benden İlāhī 
6 Bu āteşe itsün mü taḥammül bir avuç ḫāk 
 Olmuş ṭutalım ol daḫı āhidler İlāhī 
7 Bir lem‘ası dünyāyı yaḳar ruḫsāt olursa 
 Derdiñle o āteş ki çıḳar benden İlāhī 
8 Pür zemzeme-i el ‘aṭaşız bilmeziz ammā 
 Ser ḫatme-i cānā varılur ḳanden İlāhī 
9 Ḥāşā ki bu vādīde cüdā eyleye mihrüñ 
 Dest-i dil-i luṭfuñ gibi dāmenden İlāhī 
10 Be-ser ḫatme-i cānı diyü tegāyüz uṣanmaz 
 Bir ḫaste ki ser-çeşme-i ḥayvanda ḳanmaz 

                                                           
30 İpekten, Nā’ilī Divānı,a.g.e, s.185. 
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     II 

1 Demdür bu şifāḫānedebīmār u ḥaḳīr  
 Bitsene dilüm tāb u teb ḥasrete seyrim 

[18b]  2 Sīnemdeki āteş beni bir renge ḳomuş kim 
 Ḫākter duzaḫ bedenim vü berḳ-i naẓīrim  
3 Yā‘anṣar-ı nārı iledir ḫilḳat-i aṣlım  
 Bu āteş-i cānsūz ile yā şu‘le-i ḫamīrim 
4 Ḥasretiz de derd çekme ḫākister duzaḫ 
 Āteşlere yanmış bir avuç ḫāk-i ḥaḳīrim 
5 Üstād-ı ezel ḥalḳaların şule‘-i zār itmiş 
 Her ṣaḫṭe de biñ silsile-i īmā-yı esīrim 
6 Yābāna itmiş pür ü peykānı ḳırılmış 
 Ża‘f ten bīmār ile bir ḫamşde tīrim 
7 Şāḫ üzre iken āteş-i ġam aldı külāhım  
 Pejmürde gül baġçe-i sun‘ı ḳadīrim 
8 Bir kān belā güheridir gevherüm ammā 
 Feyż eẟer-i migr ü meyle reng-i peẕīrim 
9 Ṣāf eyledi ġam-ı āteşi yaḳup vücūdum 
 Bu cürm ile daġ-ı dil ü mihr-i münīrim 
10 İtdi eẟer-i cismin pür-nāle-i şeb-gerd 
 Yā Rab bī-‘acepāteş imiş nā’ire-i derd 

     III 

1 Yā Rab şerer-i daġımı pür-sūz eẟer ḳıl 
 Daġ-ı dili derdüñle hem aġuş-ciger ḳıl 
2 Ol āteş-i ḥasretle ki yaḳdıñ beni yā Rab  
 Bir lem‘asınıāyīne-i mihr-i seḥer ḳıl 
3 Bu şu‘le-i zemīn sīne-i pürtābım yā Rab 
 Ḫırmeniñde bıraḳ cihānsūz neẓr ḳıl 
4 Dāmen-i be-kef bādiye-i derd ki yā Rab  
 Şehrāh-ı ġamıñ mislüñ mey-i ḫavf u ḫıẓr ḳıl 
5 Kim ruḫsat-ı āh eyleyüp āyīne-i mey yā Rab 
 Ḫūn-ı dil-i efsürde-derūnānı heder ḳıl 
6 Cān virmez ise derdüñ ile yanmaġa yā Rab 
 Mu‘tād ṭıla kārī-i jengār-ı keder ḳıl  
7 Āteşiñden sīnem idüp baġçe-i derd  
 Her āhımı ol gülşene bir sünbül-ter ḳıl 
8 Āteşkede-i sīnüm idüp baġçe-i derd 
 Bir āhumu bir ol keşte bir sünbülter ḳıl  
9 Bulduḳça göñül bārgah ḳarayı gezer gāh  
 Taḳbīl-i serā perde-i divān-ı ḳader ḳıl 
10 Fehm eyle ḳażā vü ḳaderden sırr-ı nihānuñ   
 Endīşe-i ḳurbānı cān u dil ü seyr ḳıl31 

 

 

                                                           
31 Divanda bu bendden sonra iki bend daha bulunmaktadır. Mecmuada şiir eksiktir. 
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[19a]    
19 

Ḳıṭ’a-i Limü’ellifihi32 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

  İtme ḫūrşīd-i dilim ẕerre-i nāçīz yā Rāb 
  Eyleme māh-ı derūnum külfet āmiz yā Rāb 
  Hedef sīne-i rāşid olanım tāb-āver 
  İtme ta‘līmiñe ġamze-i ḫūn-rīz yā Rāb 

[19b]      
20 

Ḳaside-i Rıżāyī33 

   Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fa‘ūlün 

1 Ey ḫatm-i rüsül ‘āleme gelseñ n’ola aḫir34 
 ‘Ādet budur aḫirde gelür bezme ekābir 

2 Ṣoñra irişür resm budur meyve-i maḳṣūd 
 Evvel görinür gerçi ki evrāḳ u ezāhir 

3 Evvel ṭoḳınur gūş-ı‘ibār āt-ı münāsib 
 Melḫuṭdur evvelde velī ma‘nī-i fāḫir 

4 Geç ẓāhir olur ḥikmet pīşīni eşyā 
 Ṣoñra bilinür ḥāṣılı her kārdaki ser 

5 Zātındur olan zībker ṣafḥā-i ‘āleme 
 Nāzükter olur ḫayli pīşīn naḳş-ı muṣavver 

6 Ey ḫatm-i rüsül sende gerek mühr-i nübüvvet 
 Şāyeste olur pençede çün ḫātime ḥınṣır 

7 Aḥkām-ı İlāhiyeyi ḳıldıñ bize ṭa‘līm 
 Ey ḫˇāce-i kevnkeyn edip iẟār-ı cevāhir  

8 Sensin sebeb-i ḫalḳ-ı ümem mefḫar-ı ādem  
 Ḫayru’l-Ḫalef-i Ādem ü Hādi ve mübeşşir 

9 Maḫbūb-ı Ḫudā mü’temen-i in hüve illā 
 Mażmūn-ı Ḫūdā vāḳıf-ı esrār u serāyir 

10 Tebşir-i feraḥ mālik-i ḥüsn-i ene emlaḥ 
 Şāyān-ı Elem neşrāḥ35 u Hādi ve Mübeşşir 

                                                           
32Mecmua katibine aittir. 
33 Emine Yeniterzi, Divan Şiirinde Na‘t, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993 Ankara, s.36. 
34 Na’t olarak yazılan bu kaside Divan Şiirinde Na’t adlı eserde 33 beyittir. Mecmuada 60 beyittir. Mecmuadaki 3, 

5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 52, 53. beyitler adı 

geçen eserde bulunamadı. 
35 “Biz senin göğsünü açmadık mı?” İnşirah, 94/1. 
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11 Şīrāze-i icād güzīn san‘at-ı üstād 
 Şāh-ı kerem-i dād-ı Ebu’l Ḳāsım Ḫāşimī  

12 ‘Unvān-ı şeref besmele-i muṣḥaf-ı īcād 
 Ser-levḥā-i ezel ü faḥr-ı mu‘āşer 

[20a]  13 Zībindede sehi sırr ü muṭarrācımız feyż 
 Tābında meh-i bedr-i semāvāt-ı mefāḫir 

14 Sır-i saṭr-ı ezel pīşine eẟer ḫāme-i taḳdīr 
 Tedbīr-i peşīn ‘aḳl noḫust evvel ü āḫīr 

15 Deryā-yı himem iremez dem-be-dem cūd  
 Yemm-i kerem-i feyż-resān menba‘-ı 
 
16 Ter-i feyż ile şūra zemin emel-i dil  
 Ḫandān-ı nem-i lüṭf ile gülistān-ı ḫavāṭır 

17 Nām ile şerefyāb hedā minber-i hestī 
 Kām ile semmi mertebe-i dahra-i fāḫir 

18 Reşḥ-i kerem-i lücce-i keştī şiken-iġam 
 Feyz-i himem māye-i āzād-ı ḫāṭır 

19 Rengini lebi gül-berg-i ter baġçe-i feyz 
 Şerīr-i deheni ma‘den-i ṣad-gūne nevādır 

20 Ḫāk-i deri ḳuḥlu’l-baṣar-ı ehl-i basīret 
 Hem-sūde-i elmās be-çeşm-i mütekebbir 

21 Tedbīrine taḳdīr-i Ḫūdā yār-i muvāfıḳ 
 Her-ray-i ṣavābıyla ḳażā hem ser ü hem sır 

22 Gelmez dil-i dānāsına ālāyiş-i dünyā 
 Yek-müşt-i ġubār ola mı deryāyı mükeddir 

23 Gūyāki kütübḫāne-i ‘izz ü kereminden  
 Eyyām ü bahār oldı kemīn nüsḥā-i müzhir 

24 Terk’ül-vaṭan-ı ‘ālemi göstermek içün hep 
 Oldu ṭaraf-ı şirbe’e devletle muhācir 

25 Ẕī naẓm-ı manẓume-i iḥsān ü ‘aṭāsıkim 
 Adını eẟer-i fāḫīr-i terkīb-i ‘anāṣır 

26 Ẕī-ḳuvvet-i ḳudsiyye-i ḥayru’l beşerī kim 
 Ba‘ẟetle ẓuhūr etti nice mu‘ciz-i bāhir  

27 Bir naḫli hemān ġars edicek oldu ber-āver  
 Oldı bu ḳadar himmet-i bālā-ter-i müsmir 

28 Hep ḥāżır olan teşneleri eyledi irvā 
 Destinden olup āb-ı firāvān müteḳāṭir 
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30 Gördükte hemān mu‘ciz-i elfāẓ-ı kerimin 
 Teslīm-isenā etti nice şa‘ir ü sāḥir 

[20b]  31 Cübb-i serv ü sürūr egledi cümle-i aṣḥāb  
 Devlet ile ḳaçan eylese teçhīz-i asāḳīr 

32 Nüh nevedde-i eflāk güẕergehde nişāndır 
 Şāh-ı rüsül oldı ṭaraf-ı‘arşa ki ‘ābīr 

33 Bu vaż‘-ı sipās eylediler ehl-i semāvāt  
 Nāḳūs yirine idicek vaż‘-ı menābir 

34 Oldı şeh-i şāṭranc ẟıfat ḳalib-i bī-rūḥ 
 Ḳahr ile niçe pādişāha geçer vü cābir 

35 Bī-külfet nāz gider o deñlü bu ġazel kim 
 Erbāb-ı dile itmedi teklif-i neẓāir    
 
36 Böyle olur nice dil suḫte-i ḫāṭır 
 Zülfinde olur ḥāṣılı cem‘iyyet-i ḫāṭır 

37 Çīninden olur ‘ārıż-ı bī-tāb nümāyān 
 Ol zülf-i ḫamr andan ḫamr itmiş leyle-i mu‘ammer 
 
38 Yer yer ruḫ-ıpürtābı ḫāmından 
 Zülf-i siyeh sāḥirigösterdi mecāmir  

39 Naḳd-i dili taḥṣīl iden tiġ-i ḥavāle 
 Çeşm-i siyeh pür fitne eyledi nāẓir 

40 Mümkün ola mı ‘āşıḳ-ı āşüfteye ṣıḥḥat  
 Mādām ola ol çeşm-i siyeh ḫaste vü fāḫir  

41 Ḥall it yine müşkiller rāy- hāce-i ‘ālemi 
 Ḫāk-i der yine eyleyeyin ‘arż-ı ḫavāṭır 

42 Ḥāl-i dilimi ‘arż ideyin münkesirāne 
 İḥsānı yiter ḫāṭır-ımeksūrumacābir 

43 Eyler yine hep cābir-i iḥsān-ı mükāfāt  
 Evżā‘-ı zamāne ṭutalım oldı mükessir  

44 Şimdi benim ol dil-i siyehvü cürm ü ma‘āsi 
 Maḥrum-ter ü dürider ü mücrim ü ḳāṣır  

45 Dil pür emel ü gūş-ı bā-fesāne-i dünyā 
 Cān ü pür-heves nev benūr suḫte vü ḫāṭır 

46 Tebler zāvendūda ḫaṭādan mütezelzil  
 Hem şer ü bī-nefes ü hevādan mütekeddir 

 
[21a]  47 Erbāb-ı ………idüp baḫş u cidāli  
   Hemvāre ben itmekdeyin ircā‘-i żamāir 



56 
 

48 Dil beste olup ẓāhir aḥvāl-i cihāna 
 Pāyend ola layıġımı baña böyle ẓevāhir 

49 Tāb-ı ġam eyleye rişte-i cān oldı güste  
 Eşküm dökilür çün der-‘aḳab mesātir 

50 Luṭf eyle biraz hāl-i Rıżāyiye naẓar ḳıl 
 Ey kāşif her müşkül müstakbel ü ġābir  

51 İtseñ nola elbās-ı libās- ver‘ā ü zühd 
 Oldım hele ben ḫayli hevādan müteessir 

52 Çoḳ vefḳ-i murād üzre döner çarḥ-ı cefākār 
 Yek zerre-i nācīz-ter luṭfuña dā’ir 

53 Dil ḥubb-i ṣafā perver ḥubb eyledi taḥṣīl 
 Çün ehl-i sülūk itmedi a‘dād-ı zeḫāir 

54 Vaḳf eylemişim medḥiñe sermāye-i ‘ömri 
 Budur emelim ḥażret-i ḥāḳ-ı ḥāżır u nāẓır  

55 Hem-vāre senün ṭā’if olup medḥ-i ẟenāñı 
 Hindūyı ḳalem Ḳa‘be-yi na‘ṭında mücāvir 

56 Mercūdır olan maẓhar-ı iḥsān-ı cemilüñ 
 Mizānumı itdük de giran bār-ı kebair 

57 Ṣanma burada ḫāme-i ben eyledim īkāf 
 Oldım yāḫūd evsaf-ı kemālinde muḳaṣṣır 

58 Gūş eyleyicek na‘t-i kemālāt-ı güzīnin 
 Der-i ḫayrat-ı engüşt-gezān oldı muḥābir 

59 Arż eyle biraz-i tuḫfe-i tevḥīd ü salātıñ  
 İkẟār-ı ḳo söz çünki ekābirde olur bir 

60 Hemvāre Cenāb-ı Eḥaddüñ sāḥb-ı salātı 
 Olur ravża-i pür-nūra ola fāiż ü mātir 
 

[21b]   Farsça şiirler alınmamıştır. 

 

 

 

 

 

 



57 
 

[22a]       
21 

Ġazelliyāt-ı Nābī36 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Terk-i maṭlabdur bu maṭlabgāhla maṭlab baña  
 Eyle luṭfuñdan müretteb maṭlabum ya Rāb baña 

2 Ben pür olsam ol tehīdir ol pür olsa ben tehī 
 Sāġar-ı meydür bu bezme ġamda her meşreb baña 

3 İtmege aḥkāmuñ istiḫrāc devr-i ‘işretüñ 
 Asmān-ı naḫl-i gülde jāledür kevkeb baña  

4 Kimse bilmez ol mehüñ teşrīfine rū-pūş olur 
 Rūz-ı rūşendeñ füzūñ feryād-resdür şeb baña  

5 Günde bir azādelik zevḳi muḳarrerdür hele  
 Ṭıfl-veş cāy olsa bāri bir daḫı mekteb baña 

6 Zīb-i gūş itdüm sarīrindeñ bu rāzı ḫāmenüñ 
 Bir devāt u bir varaḳdur meẕheb ü meşreb baña  

7 Leb midür Nābī ḳ’ola ney gibi leb-rīz-i hevā 
 Ḫāme-veş güher-feşān ola olursa leb baña 

22 

Ġazel-i Nābī37 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Giryān iseñ ey dil n’ola cānāne bizümdür 
 Baḥr-ı ġamuz ol gevher-i yek-dāne bizümdür 

2 Ṣūfī seniñ olsun yüri var gerdīş-i tesbiḥ 
 Biz rindlerüz gerdīş-i peymāne bizümdür 

3 Ḥüccetle seniñdür bilürüz ṣavma‘a zāhid 
 Fermān-ı şeh-i ‘aşḳ ile mey-ḫāne bizümdür 

4 Peymāne şümār olmaġ içün lāzım olursa ḥū 
 Destden çekeriz sübḥā-i ṣad-dāne bizümdür  

                                                           
36 Bilkan, a.g.e, s.455.  

    21/1a maṭlabgāhla: matlabgāhda D. 

    21/6b meẕheb ü meşreb: meşreb ü meẕheb D. 

    21/7a ola: k’ola D. 
37Bilkan, a.g.e, s.627. 

 22/4a ḥu: Divanda yok. 

22/4b destden: senden D. 



58 
 

5 Kimdür bizi men‘ eyleyecek bāġ-ı cināndan 
 Mevrūẟ-ı pederdür girerüz ḫāne bizümdür  

6 Ḫarba ḳo dolaşsın serine mihr-i müniriñ 
 Biz şem‘a-i şevḳiz pervāne bizümdür  

[22b]  7 ‘Aḳl olsa ṣaf-ārā-yı ḫuṣūmet bize Nābī 
 Ġam çekmezüz andan dil-i divāne bizümdür 

23 

Ġazel-i Nābī38 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Nedür ey şūḫ bu bīhūde ġażab n’oldı saña 
 Meşrebüñ düşmen-i nāz idi ‘acep n’oldı saña 

2 Virmemişsen ṭutalım ruḫṣāt-ı āgūş-ı viṣāl 
 Varmaġa meclis-i aġyāra sebeb n’oldı saña 

3 Cāme-i ḫˇab içre bıraḳduñ beni ey mihr-i münīr 
 Ṭurmaduñ çāk olıcaḳ perde-i şeb n’oldı saña 

4 Ne girersin araya yāre niyāz itdükçe  
 Ḳanı ey girye-i müra‘āt-ı edeb n’oldı saña 

5 Olduñ ey ḫāme-i Nābī çoḳdan ḫāmūş 
 Bilmem ey zemzeme-pirāy ṭarab n’oldı saña 

24 

Ġazel-i Nābī39 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Ḫaṭ ‘azl-i ḥüsn virmedi ey nāzeniñ saña 
 Oldı berāt-ı tāze ḫaṭ ‘anberīn saña 

2 Müşkil ṭılsımdur dil-i ahen sirişt-i yār 
 Ey āh ḥall iderseñ eger āferīn saña 

3 Bir āfitāb eyledi ser-germ-i inḳıyād 
 Ey vaḳt-i subḥ bir nefes-i āteşin saña 

4 Terk itdürür çemende bu feryādı ‘aḳibet 
 Ey ‘andelīb güldeki çīn-i cebīn saña   

5 Nābī senüñle eyleyelüm ḥiṣṣe dil-beri 
 Ẕevḳ-i viṣāl baña fiġān u enīn saña 

                                                           
38 Bilkan, a.g.e., s.456. 
39 Bilkan, a.g.e., s.456. 
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25 

Ġazel-i Nābī40 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ruḫında bādedeñ yāruñ ki āb u tāb olur peydā 
 Derūnumda benüm ma‘den-i sīm-āb olur peydā 

[23a]  2 Ḫayāl-i ḫalḳa-i zülfiñle eşküm düşse deryāya 
 Zamān-ı ḫaşre dek gird-āb ber-gird-āb olur peydā 

3 Ne dem olsa ḫayālüñ cilve-rīz-i āsmān-ı dil 
 Feżā-yı ‘ālem endīşede meh-tāb olur peyda 
 
4 Serüñ sen āşinā-yı secde-i ‘aşḳ eyle de seyr it 
 Gönül irdi ḫubānda saña miḥrāb olur peydā 

5 İrāde itse bir emrüñ ta‘alluḳ fetḫine Nābī 
 Aña eṭrāf-ı nā-me‘mūlden esbāb olur peydā 

26 

Ġazel-i Nābī41 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Sipihrüñ gerdişin yād eyleyüp aḫterden el çekdük 
 Nemek çīn-i cebīnin seyr idüp gevherden el çekdük 

2 Bu bezmüñ ṭālib olduḳ biz daḫı şahbāsına ammā 
 Görüp sāḳide rūy-ı imtinān sāġardan el çekdük 
 
3 Ṭuyup meyl-i ḫazāna şāhid-i gülzārı terk itdük  
 Görüp destār-ı aġyār üzre verd-i terden el çekdük 

4 Olup dil-pūte gibi tāb-ı hicrān ile germ-ülfet 
 Temennā-yı viṣāl-i yār-ı sīmīn-berden el çekdük 

5 Virüp ser-rişte-i ġavġaya yüz bu baḫt ü ṭali‘le  
 Ferāġat eyledük şemşīrden ḫançerden el çekdük 

6 Gelū-yı şişe ile pāy-i ḫumla eglenüp Nābī 
 Giribān-ı hevesden dām-ı dilberden el çektük 

 

 

 
                                                           
40 Bilkan, a.g.e., c.1, s.458. 

 25/4b irdi: ebrū D. 
41 Bilkan, a.g.e., c.2, s.799. 
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27 

Ġazel-i Nābī42 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Daġum nemek-ālāy-ı ḫasān eyleme ya Rāb 
 Baġum sipeh-ārā-yı ḫazān eyleme ya Rāb 

2 Tirān-ı kemān-zād-ı leb-i ‘acz u niyāzum 
 Maḥrūm-ı mülāḳat-ı nişān eyleme ya Rāb 

3 Taḥsīlini her maṭlāb nādīde ḥuṣūlüñ 
 Vā-beste-i feryād u fiġān eyleme ya Rāb 

[23b]  4 Dil-bend-i ümīd olduġum evḳāt-ı neşāṭı 
 Hem-reng-i ṣabāḥ-ı ramażān eyleme ya Rāb 

5 Ol tāze nihāl-i ufuḳ-efrūz-ı cemāle  
 Ḥasretle uzaḳdan nigerān eyleme ya Rāb 

6 Yek-loḳmā-i rūḥānī ile nefsümi sīr it 
 Ḥasret-keş-i būs-ı leb-i nān eyleme ya Rāb 

7 Gencīne luṭfuñ vār iken Nābī-i zār-ı  
 Muḥtāc-ı ‘aṭā-yı digerān eyleme ya Rāb 

28 

Ġazel-i Nābī43 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Nevāzişkārī-i bīgāne cevr-i āşinādan geç 
 Gel ey şūḫ-ı vefā-düşmen bu vaż‘-ı nā-revādan geç  

2 Teber-hīzümden alur intikāmın itẟeñ ammā 
 Sen āhen-dillük itme sebḳat itmiş mā-cerādan geç 

3 Olursun dāver-i fermān revā-yı mülk-i āsāyiş 
 Hele bir kerre ser-ḥadd-i cedel-ḫīz-i recādan geç 

4 Ṭutarsan pendümi ḳalsın şikest-i ḫāṭıruñ ber-cā 
 Tefāḫūr-gūne vāz‘-ı imtinān-ı mūmīyādan geç 

5 Füzūndur ma‘de-i ‘ömr-i ‘azīze ḍarrı nef‘inden  
 Neval-i devlet pā der-rikāb-ı iştihādañ geç  

                                                           
    26/5a bu baḫt: fayṣal D. 

    26/5: 6 D. Divandaki beşinci beyit mecmuada eksiktir. 
42 Bilkan, a.g.e. c.1, s.462. 
43 Bilkan, a.g.e., c.1, s.482. 

   28/2: 3 D. Divandaki 2. beyit mecmuada eksiktir. 
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6 Ṣaḳın dārū-yı teslīm ü rıżādan geçme ey Nābī 
 Geçersen bāde-yi ġavġa be-dūş-ı iddi‘adan geç 

29 

Ġazel-i Nābī44 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Bestedür dil gāh ḫandān gāh ceng ü gāh ṣulḥ 
 Böyledür aḥvāl-i devrān gāh ceng ü gāh ṣulḥ 

2 Dehr bāzigāhı nerd ü sufre-i ẟaṭrancdur 
 Gāh cünbān geh ten-āsān gāh ceng ü gāh ṣulḥ 

3 Fitneye būd u ne-būdu loḳma bā‘iẟdür k’ider 
 Bir dehende ṣaff-ı dendān gāh ceng ü gāh ṣulḥ 

4 Baḥẟde ġavġa-güẕār ü terkde raḥāt-güzīn 
 Zeyd ü ‘Amr-ı naḥv-ḫānān gāh ceng ü gāh ṣulḥ 

5 Ḫalḳ Nābī gizlik-i ḫāme gibi geh ḫaṣm olur 
 Gāh hem-ḫˇab-ı ḳalemdān gāh ceng ü gāh ṣulḥ 

30 

Ġazel-i Nābī45 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 ‘Aks-i ayīne baḳar yāre dem-ā-dem küstāḫ 
 Bu ḳadar görmemişüz olduġın ādem küstāḫ 

2 Fikr-i yār ile ben āmiḥte ṣoḥbet iken  
 Başladı girmeġe ol ḥalvete de ġam küstāḫ 

3 Neşve-i sāġar-ı Cemdir sebeb-i terk-i edeb  
 Gele mābeyne gire dīdedeki nem küstāḫ  

4 Yine vāreste degildür girih-i ḫāṭırdan  
 Payuña düşse ile perçem-i pür-ḫam küstāḫ 

5 Zaḫm-ı bāṭın yine bāṭından olur vāye-peẕīr  
 Giremez ḫāne-i zaḫm-ı dile merhem küstāḫ 

6 Nābīyā olmuş maġrūr ḳafādārī-i mihr  
 Gülleriñ düşmez idi üstine şebnem küstāḫ 

 

                                                           
44 Bilkan, a.g.e., c.1, s.486. 

    29/3: 4 D. Divandaki 3. Beyit mecmuada eksiktir. 
45 Bilkan, a.g.e., c.1, s.490.    
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Ġazel-i Nābī46 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Şikāyetim sitem-i şūḫ-ı ser-keşümdendür  
 Ẓuhūr-ı dūd-ı derūnum hep āteşimdendür 

2 Bu zaḫmı ‘aşḳuma bādī nigāhum olmışdur 
 Yine bu tīr baña kendü terkeşümdendür 

3 Şifā-yı ṣadre sebebdür iderse de düşnām 
 Bu mīve telḫ ise de naḫl-i dil-keşümdendür 

4 Bu gūne bī-nemek olmak nevāle-i ‘ayşüm 
 Teġāfül-i leb nāz-ı nemek-çeşümdendür 

5 Olaydı ādem eger rū-be-rū iderdi ‘itāb 
 Bu nā-nümūde cefā ol perīveşümdendür 

6 Görince zāġı hevāda ḳafesdedür ṭāvūs 
 Bu ḳaydlar baña bāl-i münaḳḳaşumdandur 

7 Müşaḫḫaṣ olmaduġı ḥarf-i maṭlabum Nābī 
[24b]   Benim cerīde-i baḫt-ı müşevveşümdendür 

32 

Ġazel-i Nābī47 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Hevā-yı dilberān ḫūy-ı dil-i bī-iḫtiyārumdur 
 Ḳapılmaḳ nice ḫūrşīde şebnem gibi kārumdur 

2 Kemān-ı ḳısmet olursa müsā‘id bāzū-yı baḫta 
 Ne deñlü ḳaçsa da ol ahū-yı vaḥşī şikārumdur 

3 Şeb-i dūr-ı dırāz teng ü tār-ı ye’s ü hicrāndan  
 Baña viren tesellī ḫāṭır-ı ümmīdvārumdur  

4 Ne mümkin pençe-i bād- bahāre pāydār olmaḳ 
 Benüm pirāhen-i gül perde-i nāmūs u ‘arumdur  

 

                                                           
    30/3b: 4b D. Divandaki 3. beytin ilk dizesi ve 4. Beytin 2. dizesi mecmuada eksiktir. 
46 Bilkan, a.g.e., c.1, s.576. 

    31/3: 4 D. 

    31/4: 3 D. 

    31/6a kafesdedür: kafesde bir D. 

 
47 Bilkan, a.g.e., c.1, s.508. 
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5 Ḳarar itmem dıraḫt-ı biḫdār olsam da ey Nābī 
 Benüm ebrū-yı ḫūbān tīşe-i kūh-ı vaḳārumdur  

33 

Ġazel-i Fehīm-i Kadīm48 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Bir ḥayāt içün ḳażā bilmem ne nāz eyler baña 
 Ben şehīd-i ġamzeyim ‘Īsāniyāz eyler baña  

2 Bī-tekellüf maḥrem-i ḥalvet-serā-yı ġamzeyim 
 Çeşm-i şūḫ-ı dilberān ifşā-yı rāz eyler baña 

3 İstemez kālāyı ḥüsni ola tārāc-ı nigāh  
 Perde-i zülfi anıñçün nīm-bāz eyler baña 

4 Seng-i mi‘yār-ı cünūnum ben ki ṣarrāf-ı ḫıred 
 Feyz-i temeyyüzüm ile ‘arż-ı imtiyāz eyler baña 

5 Burc-ı istiġnā sipāhım ben Fehmiyā çarḫ-ı dūn 
 Ḫavf ile biñ dürlü vaż‘-ı dil-nevāz eyler baña 

 
34 

   
Ġazel-i Nābī49 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Ḥiṣṣeme ḳande ki bir dilber-i meh-pāre çıḳar 
 Ṭali‘ümdür yā sitemkār ü yāāvāre çıḳar 

[25a]  2 Ḳande bir fitne-i düzdide ẓuhūr eyler ise  
 Yine baḳsañ bir ucı ġamze-i mekkāre çıḳar 

3 Gice kimlerler şarāb içdügin ol mest-i ġurūr 
 Evvel inkār ider ammā ṣoñı ikrāre çıḳar 

4 Gelse mizān-ı cemāl ortaya ey Yūsuf-i ḥüsn 
 Ḳatı çoḳ kimselerüñ ipligi bazāra çıḳar 

5 Olma meftun-ı riyāḳārī-i ehl-i tezvir 
 Subḥasınıñ neseb-i riştesi zünnāre çıḳar 

6 Çāre-ḫˇāhāne kime derdümi açsam Nābī 
 Benden efsun o da ser-geşte vü bī-çāre çıḳar 

 
 

                                                           
48 Tahir Üzgör, Fehīm-i Kadīm Hayatı, Sanatı, Divānı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Ankara Kültür Merkezi Yayını, 

Ankara, 1991. s 312. 
49 Bilkan, a.g.e., c.1, s.512. 
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Ġazel-i Nābī50 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Dildeki leşker-i endūḫ güẕer bilmezler 
 Sākinān-ı ḥarem-i ‘aşḳ sefer bilmezler 

2 Şevke ḫūrşīd-ḫān felek naḥvetden  
Der-i ġam-ḫānemizü ẕerre ḳadar bilmezler 

 
3 Daġ-ı dil māye-i feryād yeter ‘uşşaḳa 

‘Andelibān-ı maḥabbet gül-i ter bilmezler 

4 Ya ḫayāl-i ḫaṭ-ı sebzüñ yā gül-i rūyuñdur 
 ‘Ālem-i dilde temāşā-yı diger bilmezler 

5 Dili söyletmege besdür süḫān-ı şīrīnüñ 
 Ṭuṭīyān-ı ḳafes-i ‘aşḳ şeker bilmezler 
 
6 Nābīyā şekvegerān-ı ‘adem-i neyl-i murād  
 Ġālibā girye-i şeb āh-ı seḥer bilmezler 

36 

Ġazel-i Nābī51 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Ẕevk-i ġam dilde midür daġda mı tende midür 
 Neşve bülbülde midür gülde mi gülşende midür 

2 Oldı sermāye-i ḥasret baña bīm ü ümmīd 
 Bilemem eyleyecek girye midür ḫande midür  

[25b] 3 3 Oldı bāzīçe-i ‘aşḳıñda nihān ḫātem-i dil 
 Çīn-i zülfiñde midür sende midür bende midür 

4 Gül hem açıldı hem ārāyiş-i destār oldı 
 Bülbül-i bī-ḫaber āyā daḫı şīvende midür  

5 Ol tevā‘żū anı mümtāz- cihān itmişdür 
 Naḫl-i gül bāġda bī-hūde ser-efgende midür 

6 Dürr ü mercān bulunırmış ṭutalım deryāda  
 Bu ḳadar çīn-i cebīn satmaġa erzende midür 

7 Ḫˇāh u nā-ḫˇāh olur āvīze-i gūş-ı aḥbāb 
 Nābīyā her ġazelüñ böyle ḫoş-āyende midür 

                                                           
50 Bilkan, a.g.e., c.1, s.626. 
51 Bilkan, a.g.e., c.1, s.620. 
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Ġazel-i Nābī52 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Bir dilbere dil vir ki belādur dimesünler  
 Bu bādeyi nūş it ki ḫaṭadur dimesünler 

2 Bir derde esīr ol ki eṭibbā-yı zamāne  
 Pābeste-i tedbīr-i devādur dimesünler   

3 Dök naḳd-i sirişk-i ser-i kūyında ḥabībüñ  
 Tā müdde‘iyān saña gedādur dimesünler 

4 Laḫṭ-ı ciger ü nāleñi ıẓhāra şitāb it 
 Tā kim saña bī-berg ü nevādur dimesünler 

5 ‘Abdī gibi āşüfte-i ḫūbān-ı cihān ol 
 Nābī saña tā ehl-i riyādur dimesünler 

38 

Ġazel-i Nābī53 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün   

1 Dilber esīr-i bāde olursa ‘acep midür 
 Mestāne būs-dāde olursa ‘acep midür 
 
2 İḥsān iden kerimdür iḥsānıyla anıñ 

Me’mūlden ziyāde olursa ‘acep midür 

3 Mihr-i ṣiyāmı eyledi ḥal nāḫūn-ı hilāl 
 Meyḫāneler güşāde olursa ‘acep midür 

[26a]  4 Va‘dinden evvel eylemek iḥsānına vefā 
 Diber-i ḥelāl-zāde olursa ‘acep midür 

5 Ol māh olur hāle-nişīn-i serīr-i ḥüsn 
 Aḫter-ruḫān piyāde olursa ‘acep midür 

6 Aldı çenār sāyesine cūyı cū daḫı  
 Pāyine ser-nihāde olursa ‘acep midür 

7 Çün sāde rūlar āyinedür ṭūṭī-i dile  
 Nābī ġazel de sāde olursa ‘acep midür 

 

                                                           
52 Bilkan, a.g.e., c.1., s.631. 

    37/3a: habībüñ: nigāruñ D. 
53 Bilkan, a.g.e., c.1, s.590. 
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Ġazel-i Nābī54 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Yār bezme gelicek girye-i ḥasret mi ḳalur 
 Mevsim-i tehniyede kāsede şerbet mi ḳalur 

2 Seyr iden lerziş-i pālūde-nümūn-ı bedenin  
 Sīr-çeşm olsa ne deñlü yine ṭāḳat mi ḳalur 

3 Ḫiẕmet-i def‘i ḥicāba ḳadeḥ āmāde iken  
 Vaṣl-ı yāre niyāz itmege ḥācet mi ḳalur 

4 Olsa tevḥīdde bir dilber ile dest-be-dest 
 Ṣūfīye daġdaġa-i ḳayd-ı inābet mi ḳalur 

5 Dile ṣābūn-ı tesellī sürerek ehl-i nifāḳ 
 Dāmen-i dilde meger çirk-i nedāmet mi ḳalur 

6 Ḫalvet-i yārdan oldukda be-der  ‘āşıḳ-ı zār 
 Mescide ‘azm idecek deñlü ḳıyāfet mi ḳalur 
 
7 Dile raḥat mı virür vesvese-i fikr ü raḳīb 
 Düzd olan ḫānede hīc ḫˇāb-ı feragat mi ḳalur 

  8 Bu ḳadar telḫī-i hicrān araya girmiş iken 
 Bir daḫı ni‘met-i vuṣlatda ḥalāvet mi ḳalur  

9 Buña meydān-ı mükāfāt dinülür ey Nābī 
 Ḫalḳ-ı bī-raḥat iden kimsede rāḥat mı ḳalur 

[26b]      
40 

Ġazel-i Nābī55 

  Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Dem-i viṣāl ẓuhūr-ı ḫāṭ-ı nigāra düşer 
Ḫudā virürse eger ‘īdümüz bahāra düşer 

2 Hemān bize düşecek vaḳt-i gülde ‘işretdür 
 Fiġān-ı nābe-maḥal meşreb-i hezāra düşer 
 

                                                           
54 Bilkan, a.g.e., c.1, s.590. 

    39/6a oldukda: olduḳça D. 

    39/ 7: 8 D. 

    39/ 8: 7 D. 
55 Bilkan, a.g.e, c.1, s.634. 

    40/4: 6 D. 

    40/5: 4 D. 
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2 Ḫayāl-i ‘arıż-ı dildārdan tehī dil yoḳ 
Miẟāl-i pertev-i ḫurşīd her diyāra düşer 

4 Degül zemīne düşen berf-ḫāne-i çerḫüñ 
 Beyāż-ı ṣūret-i dīvārı pāre pāre düşer  

5 Ne dīl ümīd idünür būy-ı zülf-i dildārı 
 Ne neşr-i būy-ı kerem ṭab‘-ı rūzgāra düşer 

6 Ṣafā-yı meykede bir görmek ile añlanmaz  
 O zevk-i ḫāṭır-ı ‘uşşāḳa vara vara düşer  

7 Serīr-i çerḫe çıḳar rūzgār ile Nābī 
 Ol dil ki ḫāk ṣıfāt cāy-ı reh-güzāre düşer 

 
41 

Taḥmis56 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

       I 

  Çoḳ niyāz eyledim ol şūḫa cevānımdiyerek 
  Nuṭġa gel ey ṣanem-i nādire-dānum diyerek 
  Hele gūş eyle biraz āh u fiġānum diyerek 
  Yārı açdım açıl ey ġonce-dehānım diyerek  
  Bezme geldi gele ey ġonce dehānım diyerek  

     II 

  Rūzgār olsa müsā‘īd bu dil-i bī-hūşa  
  Furṣat el virse o dildār ile ‘ayş u nūşa 
  Gelse biñ ḥasret ile baḥr-ı muḥabbet cūşa hem 
  Āh bir kerre miyānını alup āġuşa 
  Sīneye çeksem o sīmīnteri cānum diyerek  

     III 

  Cāna kār itmede derd ü ġamı dildāruñ  
  Bir maḥallin düşürüp şimdi o gül ruḫsārıñ 
  Ḥālini ‘arż idebilsem bu dil-i ġam-ḫˇārıñ 
  Pāyine bāri bu taḳrīb ile düşsem yārüñ 
  Ḳalmadı āh meded tāb ü tüvānım diyerek 

 
 
 
 
 
 

                                                           
40/6: 5 D. 
56 Nābī’nin gazeli tahmis edilmiştir. Mahlas bulunamadı. 
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[27a]       
42 

Ġazel57 

Der makam-ı cefā 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Aġladup gözüm demini ey gül-i ra‘nācıġım 
 Ṭıfl-ı eşküm yire çalma ḳāmet-i bālācıġım  

2 Ol yetīme aġla merdüm-zādsin ra‘nācıġım 
 Ḳāmet-i bālācıġım ṭal‘āt-ı zībācıġım  

3 Ruḫları alım Muḥammed şāhım aḳ babacıġım 
 Dilber  ‘izāz-ı olaldan sen meh-i burc-ı vefā 

4 Çarḫ-ı pür encümdükkānuñda yer itse nola 
 Dügme-i zer ile ṭolu bir şīşe olmuşdur saña 

5 Ḳāmet-i bālācıġım ṭal‘āt-i zībācıġım 
 Ḳāmet-i bālācıġım ṭal‘āt-i zībācıġım 

43 

Ġazel-i Emrī58 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘lātün Fe‘ilün 

1 Beni sen hecr-i miyānuñla nizār eylersin  
 Gizleyüp ḳaşlarıñuñ nūnını zār eylersin 

2 Nāz idüp ol iki ḫālüñ birisin gizleme kim  
 Nāzuñı sen beni yandurmaġa nār eylersin 

3 Gösterürsin ile şol çeşm ü ḳad ü rā ḳaşuñı  
 ‘Āşıḳa ‘arż-ı cemāl itmege ‘ār eylersin 

4 Çeşm ü ḫālüñi idüp zülf ü ‘iẕāruñda nihān  
 Dār-ı dünyāyı bu miskīnüñe dār eylersin 

5 Göricek ḫāl-i nigārı lebi altında revān  
 Emrīnüñ yaşını ey dīde bıñar eylersin 

 

 

 

                                                           
57 Mahlas bulunamadı. 
58 M. Ali Yekta Saraç, Emrī Divanı, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10607,emridivanipdf.pdf?0 

(18.06.2014) G.387. 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10607,emridivanipdf.pdf?0
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Ġazel-i Emrī59 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün  

1 Hūrşīd-i rūy-ı yārı çün eyledüm temāşā 
 Bir ẕerresi içinde gördüm iki Süreyyā 

2 Ebrūña öykünelden şehr içre buldı şöhret  
 Barmakla gösterürler şimdi hilāli cānā 

3 Beyhūde kūy çoḳdur şol ṭon ġabġabıña 
 Çevgān gibi kej olan urmasun nigāra 

4 Ṭogru elif gibidür üstinde āfitābuñ  
 Ruḫsāruñ üzre bīnüñ ey mihr-i ‘ālem-ārā 

5 Ol sīb ġabġab içün nārence döndüm Emrī 
 Böyle kalursa ḥālüm bih olmaz ise eyvā 

[27b]       
45 

Ġazel-i Emrī60 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Ġam çeker göñlüm gözümdür keffe-i mīzān aña  
 Sīmden dirhemler etdi eşk-i dür-efşān aña  

2 Kimse görmez çeşmiñüñ bir kez güle baḳduġını 
 ‘Ārıżıñ ‘arż eylemez lik ey gül ḫandān aña  

3 Göricek ḳaşıñ ḫamın barmaḳ ıṣırdı māh-ı nev  
 Ey hilāl ebrū şafaḳ ṣanma bulaşdı ḳan aña 

4 Göz terāzusıyla vezin olmazsa eşküm dirhemi  
 Eyle ey ḫˇāce sipihri keffe-i mīzān aña 

5 Emrī-i dil-haste derdüñle ża‘īf olmış-durur  
 Ḫōşça ṭutsun teb ecel irgürmesün hicrān aña  

 

 

 

 

                                                           
59 Saraç, a.g.e.,G.28. 
60 Saraç, a.g.e., G.15. 
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Ġazel-i Emrī61 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Degdügine cümle ḥüsn esbābı Yūsufdan saña  
 Ḥüccet ol ḫaṭ iki ruḫsār iki şāhiddür aña 

2 Encüme vaṣf itdi meh ḫāl-i ruḫuñ evṣāfını  
 Ḥayrete batdı niçesi niçesi ḳaldı ṭaña 

3 Ol iki ruḫsār-ı zībādan olup cānā ḫācīl 
 Başun alıp gitti mihr ü māh maġribden yaña  

4 Ḫāl-i ḫaddüñ Mıṣra sulṭān oldı bir Hindū gibi  
 Var ise zülfiñ hümāsı sāye ṣalmışdur aña 

5 Emriyā Mecnūnı bir nakkāş taṣvīr eylemiş  
 Gördüm anı ger za‘īf olaydı beñzerdi baña 

47 

Ġazel-i Emrī62 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Eşk-i çeşmüm gördi ol pīr olası sögdi baña 
 Bu meẟeldür kim erenler naḳdine eyler du‘ā 

2 Yansa āteşdān-ı ḳalbinde eger ‘aşḳ āteşi  
 Murġ başı üzre Mecnūnuñ yapar mıydı yuva 

3 Ey ḳaşı yā ṭayanup mülk-i fenāya gitmege 
Cānuma tīriñ-durur ucı demürlü bir ‘aṣā 

4 Didiler başuñ yarar ol yār-ı sengīn-dil ṣaḳın 
 Başum ortaya ḳotup didim yararsa n’ola 

5 Çeşm ü ruḫsārına öykünse n’ola nergisle gül  
Anlaruñ yüzin gözin açmışdur ey Emrī ṣabā 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Saraç, a.g.e., G.13. 
62 Saraç, a.g.e., G.8. 
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[28a]      
48 

Ġazel-i Mu‘īdī63 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Böyle sergerdānluġum ol māh-ı manẓurdan midür 
 Göñli meyl itmez baña bilsem ki mermerden midür 

2 Ṭali‘im naḥs olduġı çarḫ-ı sitemgerden midür 
 Başuma bunca belā dilden mi dil-berden midür  

3 Zülf-i kāf kişver-i ḳaṣd-ı din ü imān iden  
 Ḫadd ü ḥāliyle dil-i meftūn sergerdān iden  

4 Gamze-i ḫūn-rīzdür bir laḥẓā baġrum ḳan iden 
 Lebimi yā şehd-i mükerrer mey  beni ḥayrān iden  

5 ‘Işḳ mıdur yā gül midür bülbülleri nalān iden  
 Na‘rası bezm ehlinüñ meyden mi sāġardan mıdur  

6 Nālemi gūş eyleyen bir nāy-ı pür-şīven ṣanur  
 Üstüḫˇān üzre gör cismimi pīrāhen ṣanur 

7 Yā şeb-i ġamda yanar fānūs-ı şeb rūşen ṣanur 
 Āh ol sengīn-i dil-i sūzānımı āhen ṣanur 

8 Düşmene uyma didügümçün beni düşmen ṣanur  
 Dostlar billāhi ṣuç bende mi dilberde midür 

9 Añladursan dem-be-dem ben ‘andelīb ṭutalım 
 Nāledür ey yüzi gül anuñ bāżū ṭutalım 

10 Derd-i bahr-i gül selā katdıñ ġarībi ṭutalım 
 Çāre çün çekmekdürür cevr-i ḥabīb ṭutalım 

11 Defter-i ‘uşşāḳa yazmışsın raḳībi ṭutalum 
 Çāre çün çekmekdürür cevr-i ḥabīb ṭutalum 
 
12 Bir nefes ṭolabveş zār ile giryān aġlamaḳ 
 Göz-i eşkümle çeşmüm seyl-i ṭūfān aġlamaḳ 

13 Bī-ḳarār olup müdām ser-geşte ḥayrān aġlamaḳ 
 Sanmı ḳaldı penāhı böyle sūzān aġlamaḳ 

[28b]  14 Ey Mu‘īdī gice gündüz aglayup ḳan aġlamaḳ 
 Kendü kendüñden midür yoḫsa güzellerden midür 

 
   

                                                           
63 Süleyman Solmaz, Gülşen-i Şu’arā, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10731,agmpdf.pdf?0 (18.06.2014) 

s.282. 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10731,agmpdf.pdf?0
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Tesdis-i Su’ālī64 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

     I 

  Düşdüm bu ey ‘aşḳile ey dil melāmete 
  Derd ü belā vü miḥnet ü cevr ünedāmete 
  Ḥayfā nidem ki āḫiri irdüm saḳāmete 
  ‘Ömrüñ ṣonucı çıḳmadı ayruḳ selāmete 
  Vā ḥasretā ki irmedüm ol serv ü ḳamete 
  Vā firḳātā ḳaldı bu ḥasret ḳıyāmete 

     II 

  Künc-i belāda geldi ġamuñ ‘ışḳ ola didi 
  Cān ḳarşu çıḳdı ‘izzet ile 1merḥabā didi 
  Dermān getürdi ayaġı yā hūsaña didi 
  A‘ża tenümde her birisi bir yaña didi  
  Vā ḥasretā ki irmedüm ol serv ü ḳamete 
  Vā firḳātā ḳaldı bu ḥasret ḳıyāmete 

     III 

  Bezm-i ġam içre sāġar-ı çeşmüm ṭolu şarāb 
  Hecr āteşine döne döne oldı dil kebāb 
  Ḥasret eliyle başuma ṣacdum bu dem türāb  
  ‘Ömrüm gülini bād-ı ḫazān eyledi ḫarāb  
  Vā ḥasretā ki irmedüm ol serv ü ḳamete 
  Vā firḳātā ḳaldı bu ḥasret ḳıyāmete 

     IV 

  Ben bendesini añmadı ol yār yād idüp  
  Cān u göñülde ġuṣṣa vü hicri ziyād idüp  
  Dilde belā vü dīdede nem serde bād idüp 
  Ḥasret eline ṣaldı beni nā-murād idüp 
  Vā ḥasretā ki irmedüm ol serv ü ḳamete 
  Vā firḳātā ḳaldı bu ḥasret ḳıyāmete65 

 
[29a]   Karalama çalışmaları yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
64 Suat Donuk, “Bilinmeyen bir Şair: Su’ali ve Şiirleri”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Dergisi C 8/9, S 

2013, s.1223-1249. 
65 Şiirin devamı 38a’dadır. 
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[29b]       
50 

Ḳıṭ’a66 

    Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 
 
    Eş‘ār-ı dil-keş ile bu mecmū‘agūyā 

  Baḥr-ı muḥīṭ-i ma‘nāda işler sefīnedir 
  Cins-i cevāhir-i süḫan-ı rūḥ-baḫşile 
  Bir ‘ārifiñ yanında leb-ā-leb defīnedir 

     
51 

Müfred67 

    Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

   Şemīm-i kākülün almuş nesīm-i gülşende 
   Demiş ki sünbül sende emānet olsun bū 

 
52 

 
Ḳıṭ’a 

   
    Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 
 

  Tīr-i müjeniñ pāresi vardır cigerimde 
  Billāh benüm ġayrı ḳomadı naẓarumda  
  Fikr eyledigim sensin efendim gice gündüz 
  Taḳdīr nedür çāre bu varmış ḳaderimde 

[30a]       
53 

Ġazel-i Sulṭān Murād Ḫān 

‘Aleyhi’l RaḥmetüMerḥūm Sulṭan Murād Ḫān 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ne deñlü atup tīr-i cevriñ cāne incinmez 
 Ḳaşı yāyım saña ṭoġrı gelen ḳurbāne incinmez 

2 Ṣalup çāh-ı zenaḫdānıña bend itdüñ deli gönlüm 
 Hecrü bir fenā meşrebdür ol dīvāne incinmez 

 

                                                           
66 Fatma Büyükkarcı Yılmaz, “Onsekizinci Yüzyıldan Bir Kırkambar: Elīfīzāde Feyzī Mecmuası”, Turkish 

Studies/Türkoloji Araştırmaları Dergisi, C 8/9, Yaz 2013, s.838-877. 
67 Abdülkadir Karahan, Kanuni Sultan Süleyman Çağı Şairlerinden Figānī ve Divançesi, İstanbul, 1966, s.103. Bu 

beyit divandaki gazellerden birinin 2. beytidir mecmuada müfred olarak yazılmıştır. 
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3 ‘Acep mi nār-ı hicrüñebegüm ṭaḳat getürdimse  
 Girerse ger semender āteş-i sūzāne incinmez  

4 Ḳayırmaz eyler isem rūz u şeb ger nāle vü efġān 
 Gül üzre itdügi murġ-ı saḥrā fiġāne incinmez 

5 Seniṭaşlar ise kūyına vardıḳça eger zāhid 
 Murādī kim ḳadem baṣaramdāne incinmez 

54 

Naẓire-i Bāḳī68 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Eger biñ tīr ura cevriñ ten-i ‘uryāne incinmez  
 Ucından tek hemān bir ḫiṣṣe çıḳsun cāne incinmez 

2 Dil-i ṣad-çāk o mūy-ı müşg-buyuñ bendine ḳalmaz  
 Çeker zülf-i dil-āvīzüñ cefāsın şāne incinmez  

3 Döker ‘āşıḳ yoluñda dāne dāne gevher-i eşki 
 Yatur ḫāk-i meẕelletde yine bir dāne incinmez 

4 Ġam u ġuṣṣa dil-i ‘uşşaḳa yārān-ı ṣāfadandur 
 Göñül ḫaẓẓ eyler anlardan kişi yārāne incinmez  

5 Zebān-ı ṭ‘an-ı a‘dādan perīşān olma ey Bāḳī 
 Hezārān tīşe-i āzār ururlar kāne incinmez 

[30b]       
55 

Ġazel-i Muḥibbī Taḥmis-i Ḫayālī69 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

     I 

  ‘Āfiyetden çeksün el yār-ı vefādar isteyen 
  Kūy-ı ‘aşḳa gelmesün nāmus ile ‘ār isteyen 
  Sīnesin pür daġ eder bir lāle ruḫsār isteyen 
  Ḳan yuda ṭa‘ñ degül la‘l-i leb-i yār isteyen 
  Ka‘be maḳṣūda ol kim ergürür sa‘y ile yol  

     II 

  Cānını ḳurbān verir olmaz ḥayātından melūl 
  Naġme-i ‘uşşāḳa āheng idemez her bī-uṣūl 
  Terk idüp zühdi ṣalāhı ḳılmışım zülfiñ ḳabūl 

                                                           
68 Sabahattin Küçük, Bākī Divanı Tenkitli Basım, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s.222. 
69 Ali Nihat Tarlan, Hayālī Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1992, s.73. 
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  Rūz-ı maḥşerde benüm ey dōst zünnār isteyen 
  Cān virür bu yolda zülf-i siyeh-kār isteyen 

     III 

  Yāra ḳalmaz ḫāṭırı olduġuna āvāre dil  
  Yandıġına ṣabr eder pervānedir her nāra dil 
  Ḳanlı dagım gibi boyandı ḳızıl ḳanlara dil 
  Kānī olmaz ḳūyıña vaṣlıñ diler bīçāre dil 
  ‘Aşḳ-ı bāḳī cāndadır cān cismim içre āriyet 

     IV 

  Teşne iseñ ḳanımı nūş eyle ṣaḥḥān ‘afīyet 
  Cevher-i pāk-i maḥabbetde fenādır ḫāṣiyet 
  Ḥāṣıl olmuşdur derd ü miḥnet ‘ālem içre ‘āḳıbet 
  Naḳd-i ‘ömrüñ ḫarc edip yār-ı vefādar isteyen 
  Hiçe ṣatdı cenneti ‘aşḳ ile dīdār isteyen 

     V 

  Ġam nedīmindir Ḫayāl ḳalbini mesrūr ṭut  
  Ẓāhir ki virāne ile bāṭınıñ ma‘mūr ṭut 
  Ṣalsa pertev cismine nār-ı muḥabbet nūr ṭut 
  Bī-vefā yārıñ Muḥibbī cevrini ma‘ẓūr ṭut 
  Yārsız ḳalur cihānda ‘aybsız yār isteyen 

[31a]       
56 

Ġazel-i Necātī70 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

  1 Çarḫuñ güneş egerçi ki gör ki güvencidür 
 Kūyıñda ḳapu ḳapu gezer bir dilencidür 

2 Kirpiklerüñ ḫayāli bu mecrūh sīnede  
 Ey ḳaşları kemān uvacuḳ ḳara sancıdur 

3 Kimden ṭutar imiş yüzinüñ ḳarası raḳīb  
 Kim netdi kime ne kendü ḳazancıdur  

4 Dün gördi cur‘a dökdügümi pīr-i mey-kede 
 Bugün beni oñarmayan anuñ ilencidür  

5 Servi Necātī ḳaddüñe beñzer didi ise 
 Luṭf it sen aña ḳalma ki şā‘ir yalancıdur 

 Farsça bir gazel alınmamıştır. 

                                                           
70 Ali Nihat Tarlan, Necātī Beg Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1992, s.190. 
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Ġazel-i Ṣabrī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 İster idim ser-i ‘aşḳıñ senede idem zamān 
 Āh kim ‘ālemlere fāş itdi çeşm-i ḫūn feşān 

2 Ruḫlaruñ mir’ātına zülfinüñ olmuş iki ẓarf  
 Bed nefesden tā ki jengirmeye ey ġonce dīmān 

3 Zaḫm-ı tīrüñ azduġı budur ki sīnemde benüm 
 Aġzına dil ṣoḳdı peykānıñ eyā ḳaşı kemān 

4 Ṣan buluddan serv başına çıḳup ṭoġrı güneş 
 Bir ḳaḥ zülfin yüzünden ref‘ ḳılsan nāgehān 

5 Ol kemān ebrūlaruñ oldum ḫayāliyle celāl 
 Ṣanma ey meh-i kevkeyn bir burc-ı bedende üstüḫˇān 

6 Bir ḳurı şāḫ üzre güyā zeyn olupdur lāleler 
 Ṣabrī dāġ-ı ḫūn-feşān ile cism-i nātüvān  

[31b]      
58 

Ġazel-i Emrī71 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ṣadāsı nālemüñ bülbül feżāyı sīne bāġumdur 
 Nihāl üzre gül-i aḥmer elif üstinde daġumdur 

2 Diyār-ı ‘ışḳ şāhıyam sütūn-ı āhum üstinde 
 Güneşdür ḳulle-i zerrīn felek aṭlas otaġumdur 

3 Ḳatīl-i tīġ-ı hicrānam felek türbem meh ü ḫurşīd 
 Yanar üstimde rūz u şeb iki altun çeraġumdur  

4 Ġamuñ dāġuna sīnemde idersem n’ola cān ḳurbān 
 Muḥibbī pīr-i ‘ışḳam ol benüm eski ocaġumdur 

5 Şeh-i mülk-i ġamam Emrī ḫadeng-i nāle atmaġa 
 Sütūn-ı āhum üstinde güneş altun ḳabaġumdur 

 

 

 

                                                           
71 Saraç, a.g.e, G.163. 
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Ġazel-i Emrī72 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Küşte-i tīġ-ı ġam-ı ‘ışk olduġumçün ey melek 
 Bir zümürrüd türbe yapdı üstüme çarḫ-ı felek 

2 Kehkeşāndur rişte-i tesbīḥ encüm dānesi 
 Üstüme ol türbede tesbīḥ-ḫˇandur her melek 

3 Mihr ü mehdür ṣanma iki türbe-dārumdur benim 
 Birisi aḫşama dek bekler birisi ṣubḥa dek 

4 Türbetümde her gice yanar ḳanādidür nücūm 
 Meşhedüm üstine ya örter felek altun benek 

5 Ḳabrim üstine ḳurılmış ḫaymedür çarḫ Emrīyā 
 Ẕer ṭınābdur şu‘ā-ı āfitāb āhum direk 

60 

Ġazel-i Emrī73 

  Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Gelmedi dost gitmedi düşmen 
 Ḫandemüz girye sözümüz şīven 

[32a]  2 Azucuḳ ‘aḳlı aldı virdi cünūn 
 Miḥnet-i dost raḥāt-ı düşmen 

3 Ġam hecr ü neşāṭ-ı vaṣluñ ile 
 Şebümüz tīre rūzumuz rūşen 

4 Rūz-ı vaṣl-ı şeb-i firāḳuñda 
 Geç gelür ġam ferāḥ gider erken 

5 Düşmenüñ nehyi dōstuñ Emrī 
 Maraż u sıḥḥat ḳabiḥ u ḥasen 

61 

Ġazel-i Emrī74 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Eşk-i çeşmüm gördi ol pīr olası sögdi baña 
 Bu meẟeldür kim erenler naḳdine eyler du ā 

                                                           
72 Saraç, a.g.e, G.257. 
73 Saraç, a.g.e., G.413. 
74 Saraç, a.g.e., G.8. 
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2 Didiler başuñ yarar ol yār-ı sengīn-dil ṣaḳın 
 Başum ortaya ḳotup didim yararsa n’ola 

3 Yansa āteşdān-ı ḳalbinde eger ‘aşḳ āteşi  
 Murġ başı üzre Mecnūnuñ yapar mıydı yuva 

4 Ey ḳaşı yā ṭayanup mülk-i fenāya gitmege 
 Cānuma tīriñ-durur ucı demürlü bir ‘aṣā 

5 Çeşm ü ruḫsārına öykünse n’ola nergisle gül  
 Anlaruñ yüzin gözin açmışdur ey Emrī ṣabā 
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Ġazel-i Emrī75 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 N’ola ey sīm beden göñlüñe eşk itse eẟer 
 Ki gümiş aḳça durur ṭaşa urursañ da geçer 

2 Umaram tīġuñı bir kez dahi sīnemde görem 
 Bu meẟeldür ki ṣu aḳduġı yire girü aḳar  

3 Meh-i nev dūd-ı dilümden nice ḳarardı ki gör 
 Ele āyīne al eyle ḫam-ı ebrūña naẓar 

4 Leb ü ruḫsārıña kim beñzede ġoncayla güli  
 Birinüñ ḳulaġı berg ü birinüñ aġzı ḳoḳar 

5 Hiç añar mı müjenüñ tīrini Emrī dir imiş 
 Dostlar ol ḳaşı yānuñ oḳı dilden mi çıḳar 

[32b]       
63 

Ġazel-i Emrī76 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Leblerüñ ġonce yanaġuñ gül-i ḫandan olmış 
 Ḥüsnün ey serv-isehī tāze gülistān olmış 

2 ‘Anberīn kāküline sünbüli beñzetdügini 
 İşidip ol sānemüñ zülfi perīşān olmış 

3 Ḫalḳa ḫalḳa görinen kākül-i pür-çīn degül 
 Dīdelerdür lim anuñ ḥüsnine ḥayrān olmış  

 

                                                           
75 Saraç, a.g.e., G.131. 
76 Saraç, a.g.e., G.227. 
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4 Kākül-i cim anuñ ḳaddi elif ḳaşları nūn 
 Ne diyem aña ki başdan aşaġı cān olmış 

5 Ḥasret-i la‘lüñ ile cān virür Emrī sānema 
 Gözleri aḳıdur üstine ḥayrān olmış 
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Ġazel-i Emrī77 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Çeşmüm ‘acep mi dökse yaşım sīne ṭaġına 
 Aḳça döker murādı olan er çerāġına ocaġına 

2 Tīġ-ı ġam ile yāreledi baġrumı benüm  
 Ol ṭıfl ṭu‘me itmege zülfi kelāġına  

3 Māhuñ yüzine ḳara sürüp gezdürür felek  
 Öykündi var ise yine yāruñ yanaġına 

4 Ol la‘li cān-fezāyı der-āġūş ḳıldı zülf 
 Gūyā ki aldı ‘İsīyi Meryem ḳucaġına 

5 Gül ‘andelībe ḳrşu yüzin dürdü Emrīyā 
 Kim bile jāleler ne ḳoyupdur ḳulaġına 
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Ġazel-i Emrī78 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 ‘Āşıḳ olmış çarḫ saña ṣanma ḫurşid u ḳamer 
 İki ṭaş almış eline ṭurmayup gögsin döger 

2 Her ḳaçan ta‘līm-ḫāne içre oḳ atsaḳ durup  
 Tīrüñ ey ḳaşı yāyına ṭutarlar ṭabelālar  

3 Eşk-i gül-gūn ḳaldı ḥayf ey ḥūrşīd-fer 
 Rāh-ı ġamda sürmek itsem gitmeden bir dem düşer 
 
4 Gül-sitān-ı dehr içinde serv-ḳaddler çoḳ velī 
 Her zamān göñlümden ey ḳaşı kemān tirüñ geçer 

5 Bunca sīm-i eşk ile faḫreylesem Emrī n’ola 
 Çarḫı gör kim bir iki dīnār ile gögsin gerer 

 

                                                           
77 Saraç, a.g.e., G.426. 
78 Saraç, a.g.e., G.98. 
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33a]       
66 

Ġazel-i Bāḳī79 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Dil çeker ol tār-ı mūy-ı ‘anberīnüñ minnetin  
 İstemez ‘ālemde zülf-i ḥūr-ı ‘īnüñ minnetin 

2 Gerd-i rāhın çihre-i aġyāra ḳondurmış ṣabā 
 Yükledük ol gāve hep rūy-ı zemīnüñ minnetin 

3 Ḫançer-i elması ġamzeñ var iken ḫūnī gözüñ 
 Çekmesün ‘ālemde tīġ-i āhenīnüñ minnetin 

4 Ārzū-yı ḫāli müşgīnüñ alurduḳ nāfeden  
 Dil götürmez ḥāṣılı āhū-yı Çīnüñ minnetin 

5 Cām-ı la‘lüñ cur‘asın luṭf eyle dürd-keşlere 
 Çekmesün erbāb-ı himmet her denīnüñ minnetin 

6 Silk-i gevher ma‘nī-i tarīk ü naẓm-ı ter yiter  
 Bāḳīyā çekmez göñül dürr-i ẟemīnüñ minnetin 
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Ġazel80 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 
 
1 Müdebbirdür diyü şāh-ı cihānıñ 
 Vezīr-i a‘ẓamı olduḳda lālā 

2 Taṣaddur etmesi sāyirine 
 ‘Acep çoḳgörmüşdi ehl-i dünyā 

3 Aña şīr-i ecel bir pençe ṣundı 
 Elinden alıbilmedi eṭibbā 

4 Cihān-ı beḳādan itdi rıḥlet 
 Ola menzil gehī Firdevs-i ‘alā 

5 Ġamına degmedi anuñ ġurūrı 
 Ġurūr itmez anuñ kim ‘aḳlu ola 

6 Didi ehl-i hıret menkuta tariḫ 
 Bozar tedbīr içün taḳdīr-i Mevlā 

 

                                                           
79 Küçük, a.g.e., s. 336 
80 Mahlas bulunamadı. 
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[33b]      
68 

Ġazel81 

   Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

1 Ey pādişāh-ı baḥru beraç dīdeñi ḳıl bir naẓar   
 ‘Aksinedir devr-i ḳamerṭutdı cihānı şūr u şer   

2 Cem‘ eylegil a‘yānıñı kim ṭutalar fermānıñı 
 Ḳayır şehā dermānunı yoḫsa saña irdi ḥaẕer 

3 Virme menāṣīb cāh ile yaḳma cihānı ẓulm ile  
 Afāḳ-ı ṭoldur ‘adlle bid‘at ü cevri gider 

4 Uyma nisānuñ sözüñe aldanma sāz u sūzına  
 Çıḳvār ‘adūnuñ yüzine ceddüñ gibi ol sen de er 

5 Eyle ḥimāyet bu dīni ḫor itme zinhār bu dīni 
 Kurtar la’inden bu dīni sür ‘askerün eyle sefer 

6 Lāzım budur şāhım saña yüz ṭutasın Ḥaḳdan yaña 
 ‘Arż idesin ‘acziñ aña tā bulasınnaṣr u ẓafer 

[34a]      
69 

Ḳaṣīde82 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  
 
1 Bu ḳaṣīdem nola ser-defter-i dīvān olsa 
 Nāmını mülhem-i ġayb itdi re’isü’l eş‘ār 

2 Sāmī tābıñı ıṭnāb-ı temeddüḥle kelām  
 Ba‘d-ı ezīn ile du‘ā virdini beni zīb destār 

3 Tā ki feyyāż-ı ezel saġar-ı ġabrāyı  
 Nev-bahār eyle ide ġarḳa benūr-ı ezhār 

4 Ḥaşr-ı ecsād-ı nebāt ile tā kim her bār 
 Ḳudretin izhār ide ṣun‘ī Celīl ü Cebbār 

5 Görmeye rūy-ı ḥazānbaġçe-i  iḳbāli 
 Çemen-i devletini ḫak ide hemvāre bahār 

6 Serv-i zātı ola pīç efken zevk-i cavit 
 Komaya kuşe-i damanına kerd-i ekdār 

                                                           
81 Mahlas bulunamadı. 
82 Mahlas bulunmamaktadır.Bu şiirin başı 44b’dedir. 
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7 Ḥaşre dek gülşen-i devletde ṣafālarda ola  
 …………çerāġān kesir’ül enzār 

[34b]  8 ‘Arż-ı ḥāl eylemek ister ‘aḳabmedḥiñde 
 İznüñ olursa eger kilk-i ber-nişān-ı güftār 

9 Bād-ı āhumla birāz cūy-ı midādi ideyim 
 Behem amiḫte ḳulzüm bī-ḳa‘r u kenār 

10 Ya‘nī evżā‘ını taḥrīr ideyim ṭāli‘imüñ 
 Mācerā-yı dilimi söyleyeyim bir miḳdār 

11 Virmez āmīz eşi deryāya nefīr bilürem 
 Ḳara ṭaġdan cerbān itse de mevc-i enhār 

12 Dād bu çarḫ-ı siyeh kāse-i dūnībirūrdan 
 Bitmedi mezra-ı amālime bir ḳaṭre niẟār 

13 Ḥayf kim ḳalmadı dıraḫt-ı emelim ḫuşk-nümā 
 Ṭıfl-ı dil görmedi hengām-ı ẓuhūr-ı eẟmār 

14 Gelse endişeme gülçin-i naḫl-i ümmīd 
 Devha-i ḳalbim ider şu‘le ṣıfat-i āteşbār 

15 Zāġ-veş be-maḥalli nevḥa ider baḥt-ı siyāh 
 Āşiyānından olur bülbül ṭab‘ım bīzār 

16 Devr-i cām-ı ṭarbı şu‘le-icevvāle miẟāl 
 Ṭurfetü’l ‘ayn idemem zīver-i dest-i intiẓār 

17 Bā’iẟü’l ferş olur geçerdi ṭāliḥ-i şūm  
 Sāḳī-i çarḫ elime virse her ayaġ şerm-sār 

18 Düşdi girdāba göñül dāire-i ḥayretde  
 Bulmadı sāhil-i maḳṣūdda bir cāy-ı ḳarār 

19 Berg ü sāmānımı hep ḫırmen-i ḫarmān itdi 
 Rüzgār eylemedük maḥv u telef ḥabbemi var 

20 Ḳaldı müsvedde-i ḫülyādabeyāż olmadı kām 
 Rişte-i mısṭar-ı ġam olmuş iken cism-i nizār 

[35a]      
70 

Ġazel-i Mevlānā Ġaribī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 ‘Āşıḳam hem bülbülem kūyındur gülzār-ı men 
 Gāh olur kemter gedāyım gāh olur ḫünkār men  

 



83 
 

2 Gāh olur mest-i ḫarābım gāh olurḥuşyār-ı yār men 
 Hem mu‘arrifhem müeẕẕīn ḫoten muṣāhib-i yār men 

   
3 Ṣaçaram āhū gibi hem cürceni o niyāz-ı ben  

Hem ḫaṭībem va‘izam va’z eylerem tefsir ile 

4 Himmetüm bālā vü göñlüm ṣan berāber seyriyle 
 Vardır istiḫrāc ben ders oḳuram taḥrīr ile 

5 Ḫoş muvaḥḥaşlarbilürem oḳuram taḥrīr ile 
 Yaḫşı āvāz ile ḫoşca türkiler ile ırlar men 

6 Kimse yād itmez beni her kişinüñ bilişiyem 
 Hem ‘imāret sūḫtesi hem tekyesiñ dervişiyem 

7 Zevḳim hem şevḳim hem nūşım hem ‘ayşım 
 Hem ẓarīfim hem vecīhim ḫayli gökçek kişiyem  

8 Cild-i ra‘nā işlerem düşmenlerim taġlar men 
 Bir deli dīvāneyim kim yoḳdurur ‘aḳlım benim 

9 Ki gider ‘aḳlım başımdan ki gelür ‘aḳlım benim 
 Merd-inaḳḳāşım cihānda yoḳdurur meẟelüm benüm 

10 Naḳş idüp gezdürmelüdür ṣūret-i şeklüm benüm 
 Ṭolanur men kūy-ı yārı ṣanasın per-gār men 

11 Zāhid olup yemeden içmeden ayrılsam gerek 
 ‘İlimle göge aġup girü yire insem gerek 

12 Dünyede Molla Ġarībi diyü söylensem gerek 
 Gerçi bilmezem Arapça Fārisī ögrensem gerek 

13 Türkī sözüm söyledikçe ṣu gibi çaġlar men  

[35b]      
71 

Ġazel-i İlāhī 

İlāhī Bey Fermāyed 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Gel çelebi cezālıġı görme revā çeki çeki 
 Arż-ı ruḫ eyle günde bir dāimā nümā çeki çeki 

2 İmdi ki sen zamān zaman gelmesen ben ölürem 
 Cān çıḳar hemān hemān rūy-nümā çekiçeki 

3 Benden alan keşān keşān göñlümi sensün ey dilber 
 Bār gören kemerde bir māh-ı ruḥa çeki çeki 
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4 Nāşilar ile gezdügiñ var yüri yoḫ yoḫ itmeyem 
 Añgil çoḫ çoḫ eyleme gel ṣanma çeki çeki 

5 Hey püseriñ cefā idüp cevrle yaḳma cānımı 
 ‘Aşıḳıñam ayrū kim cān-ı bābā çeki çeki 

6 Derd ile ben yetīmiñi nice bir iñlede ġamuñ 
 Emsem eyle dudaklarun ile devā çeki çeki 
 
7 Añgil ru siyāhıñ ḳoma ki yanuña gele 
 Dīvle hem-dem olma ey ḫūr-liḳā çeki çeki 

8 Yanımıza gel ey āḫīmihr-i vefāda luṭfla 
 Cānımıza çoġ eyleme cevr ü cefā eyleme çeki çeki  

9 Cān ile sevmişim seni durmuşuz ……….. 
 Bir gicecik merdlerü başı nümā çeki çeki 

10 Ṭut sözümi bu dünyenıñ çünki vefāsı yoġmış 
 Sür sevin eyle dem-be-dem ẕevḳ [ü]ṣafā çeki çeki 
 

  11 Cān var āḫī ademün katlinü mi bu işveye 
 Gezme bu ḥüsn-i nāz ile böyle şehā çeki çeki 

12 Bir gece çek gözet beni ḥücreñe varayındidik 
 ‘Ahdüñe hey meded meded eyle vefā çeki çeki 

13 Çünki ilāhībendeñe mihr-i vefālar itmedüñ 
 Terk-i cefā vü cevr ḳıl berḫurdār ol çeki çeki 

14 Çünki ilāhī bendeñe mihr-i vefālar itmedüñ 
 Çünki ilāhī bendeñe mihr-i vefālar itmedüñ 
 
15 Terk-i cefā vü cevr ḳıl berḫurdār ol çeki çeki 

   Çünki ilāhī bendeñe mihr-i vefālar itmedüñ 
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Ġazel-i Emrī83 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Küşte-i tiġ-i ġam-ı ‘aşḳ oldugumçün ey melek 
 Bir zümürrüd türbe yapdı üstüme ṭāḳ-ı felek 

2 Kehkeşāndur rişte-i tesbīḥ encüm dānesi 
 Üstüme ol türbede tesbiḥ-ḫˇandur her melek 

3 Mihr ü mehdür ṣanma iki türbe-dārumdur benim 
 Birisi aḫşama dek bekler birisi ṣubḥa dek 

                                                           
83 Saraç, a.g.e., G.257. 
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4 Türbetümde her gice yanar ḳanādidür nücūm 
 Meşhedüm üstine ya örter felek altun benek 

5 Ḳabrim üstine ḳurılmış ḫaymedür çarḫ Emrīyā 
 Ẕer ṭınābdur şu‘ā-ı āfitāb āhum direk 

73 

Terci-i Bend-i Rahmī84 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

     I 

1 Ey dil nice nice bir dehrüñ derdün çekesün muḥkem 
 Bu bār-ı girān itdi ḳaddini sipihrüñ ḫam 
2 Yād eyleyeyin gūş it bir ḥādiẟe-i mu‘ẓām 
 Bu ḳıṣṣa beyānında oldı niçeler ebkem  
3 Bir gevher-i yektādan ḫalḳ oldı ḳamū ‘ālem 
 Cehl ile kimi cāhil ‘ilm ile kimi ‘alem 
4 Vaṣlile kimi şādān hecr ile kimi pür ġam  
 Kimisi gedā olmış kimisi şeh-ı a‘ẓām  
5 Ġafletde naẓar ḳılma aç göziñi gel bir dem 
 Bu mes’ele baḥsinde ‘aḳıllar olur mülzem  
6 Bu bezm-i ṭarab sāza geh gah olup maḥrem 
 Tācını idüp kej-rev ‘ayş eyler idi ḫürrem  
7 Cem cāmını nūş itdi sürdi niçe dem Rüstem 
 Bu bezm girü bākī ‘alem yine bu ‘ālem  
 
     II 

1 Īcād idicek Vācib bu ‘ālem-i imkānı 
Bir gevher-i pāk itti māhiyyet-i insānı 

2 Derc eyledi ḳalbinde gencīne-i pinhānı 
 Nefs ejderidür anıñ her lahẓa nigeh-bānı 
3 Dil kişverinüñ olmış her biri birer ḫānı 
 İlla nidelüm ‘ālem olmasa eger fānī 

[36a]  4 ‘Ayyār-ı felek  ḳapdı tācı ser-i ḫāḳānī 
 Nūş eyledi İskender ser-çeşme-i ḥayvānı  
5 Ṣoñ demde yile virdi evreng-i Süleymānı 
 Geşt itmege ‘aẓm itdüm etrāf-ı gülistānı 
6 Bu beyti oḳur gördüm bülbül idüp efnānı 
 Gūş eyleyicek güller çāk itdi girībānı 
7 Cem cāmını nūş itdi sürdi niçe dem Rüstem 
 Bu bezm girü bākī ‘alem yine bu ‘ālem  

      

 

                                                           
84Fatih Tığlı, Bursalı Rahmī ve Divānı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, s.69. 
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     III 
 
1 Cellād-ı felek her dem çekse dilā şemşīr  
 Ṭut gerden-i teslīmüñ yoḳ ġayrı daḫı tedbīr  
2 Ne yazdı ise başa taḳdīr bir bir getürür  
 Ger nīk ü eger beddür olmaya ḳażā taġyīr 
3 Bir yañadan ḫār u ġam oldı baña dāmen-gīr  
 Ālām-ı ser-encāmum seyrān idicek bir pīr 
4 Bir cām ṣunup ḳıldı sūz-ı dilime te’ẟīr 
 Ṣan ab-ı ḥayāt ile ḳılmışlar anı taḥmīr  
5 Vaṣfında ḫıred ‘āciz diller idemez ta‘bīr 
 Oldı dil-i vīrānum anuñla o dem ta‘mīr 
6 Ol cām-ı ṣafā-baḥşuñ eṭrāfına bī-taḳṣīr 
 Bu beyti dil-āvīzi ḳılmışlar idi taḫrīr 
7 Cem cāmını nūş itdi sürdi niçe dem Rüstem 
 Bu bezm girü bākī ‘alem yine bu ‘ālem  
 
     IV 
 
1 Seyrān ideyin dirseñ pür-ḫūn ser-i Dārāyı 
 Var deşt-i fenā içre gör lāle-i ḥamrāyı 
2 Dünyāyı ḳıyās itsen ger füsḥāt-i ‘uḳbāyı 
 Seyr eyle müsellesde eşkāl-i zevāyāyı  
3 Bir sāḳī-i mehveşden nūş it yüri ṣahbāyı 
 Düş kūy-ı ḫarābāta ol ‘āşıḳ-ı rüsvāyī 

  4 Rūḥānī naẓar eyle görseñ ruḫ-ı zibāyı 
   Ṣūretde yürür ḳalma seyr eyle bu ma‘nāyı85 

[37a]       
74 

Ġazel-i Ḫayālī86 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Göñül mülkine geldikçe ḫayāliñ şāhı ġamlarla 
 Aña ḳarşu çıḳar ‘izzet ider āhum ‘alemlerle 

2 Görinen mū degüldür sīnem üzre ey ḫaṭṭ-ı ‘anber 
 Yazārım naḳş-ı ḥüsnüñ levḥ-i dilin ḳıl ḳalemlerle 

3 Lebüñ dil ḫasteler dārü’ş-şifāsıñın benüm ‘ömrüm 
 Revā mıdur geçinem ben elemler ile i’lāmlarla 

4 Yā öldür zehr-i hecrüñ ile yā dirgür āb-ı vaṣlıñla 
 Ṭabībim bir yana eyle beni emlerle semlerle 

5 Ḫayālī dilrubālar ile ṭolalıdan nāliyā sīnem 
 Hemān ol deyre döndüm kim pür olmuşdur ṣanemlerle 

                                                           
85 4. Bendin son üç beyti ve 5. bend mecmuada eksiktir. 
86 Ali Nihat Tarlan’ın hazırladığı Hayāli Divānı’nda bulunamadı. 
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Naẓīre-i Hilālī87 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Elemler üstine ‘asker çeküp geldükçe ġamlarla 
 Muḳābil olmaġa āhum çıḳar ḳarşu ‘alemlerle 

2 Nice şerḥ eylesün derd-i derūnum ḳıldı dermānde 
 Dil-i bimārum ey meh-rū yatur derd ü elemlerle  

3 Göñül virme gel ey meh-i nā-mihre ‘ālemde 
 Ki ‘uşşaḳın helāk ide cefālarla sitemlerle  

4 Yā dirgür āb-ı viṣāliñle ya öldür zehr-i ġamuñla  
 Ḥabībim bir yaña eyle beni emlerle semlerle 

5 Ḳıyāmet serv-ḳaddlerle yüri ‘ıyş ü bülend eyle  
 Hilāli bezm-i gülşende müdām iç cām-ı Cemlerle 
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Ġazel-i Necātī88 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ṭutalum zenbīl ile gökden iner meh-pāreler 
 Ā begüm yerden mi çıḳdı ‘āşıḳ-ı biçāreler 

2 İḥtiyāṭ itmez misiñ andan ki aṣḥāb-ı niyāz 
 Baş açup zārī ḳılup yerden göge yalvaralar 

3 Āfitābum yüzüñ aġ alnuñ açıkdur gerçi kim  
 Sāye-veş arduñcadur bir nice yüzi ḳaralar 

  4 Cām-ı la‘lüñle şarāb-ı nāb hem-reng olmasa  
 Küleyüp düşmezdi saġār üstine āvāreler 

5 Ey Necātī çıḳma yoldan aldanup güzellere 
 Şem‘ gibi ṣanma ki her dem önüñce varalar 

 

 

 

 

                                                           
87 İsmet Şanlı, Hilālī Divānı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüYayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Bursa, 1999, s.56. 
88 Tarlan, Necātī Beg Divānı, a.g.e., s.212. 
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[37b]       
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Ġazel-i Revānī89 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Hey dilemezsen dostum şol ġamze-i bī-dāduña 
 Hey ḳıyāmet rūz-ı maḥşer gelmez oldı yāduña 

2 Ẓulmiñle bu elif ḳaddüm büküp dāl eyledüñ 
 Pādişāh-ı ḥüsnsin andan sıġar mı aduña 

3 Nāz ile ‘uşşāḳı öldürdüñ saña ögreden 
 Hey nice ta‘līm idermiş āferin üstāduña 

4 Daimāgögsün döger ṭurup ṣanevber-i müştle 
 ‘Āşıḳ olmuşdır meger kim ḳāmetiñ şimşāduña 

5 Hey ne sengīn dil olur ol dilber-i sīmin beden 
 Hiç raḥmitmez Revānī nāle vü feryāduña 
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Ġazel-i Lāmi‘ī 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
 
1 Urınur ol melek çünkim külāhun ṭoġrı gāh egri 
 Her aybaşında reşkinden giyer tācını māh egri 

2 Beni aṣmaġiçün zülfiñ getürmüş meclis-i ḥüsne 
 Ḫaṭṭuñ tezvīrle ḥüccet-i ḳaşun iki güvāh egri 

3 Gören bu ḫadd ü ḳadd o tāc ger nihāduñ dir 
 Gelüp serv üstine ḫurşīdurınmışdur külāh egri 

4 Ḫırāmān ḳāmetüñ meydenki her bir yanıma māildir 
 Ṣanasın servdir yilden olur ki ṭoġrıgāh egri 

5 ‘Acep mi Lāmi‘ī ḳaddüñ bükülse her gün āh ile  
 Ki ola her serv ü cū yanında bī-günāh egri 

 

 

 

 

                                                           
89 Ziya Avşar’ın hazırladığı Revāni Divānı’nda bulunamadı. 
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Ġazel-i Enverī90 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Nideyin ṣaḥn-ı çemen seyrini cānānım yoḳ 
 Bir yanımca ṣalunur serv-i ḫırāmanum yoḳ 

2 Emdürür gerçi lebüñ vaṣlını cānlar virene 
 La‘l-i cān baḫşıñı emsemdimege cānum yoḳ 

3 Nice da‘vet ideyin ol perī ḫaletime   
 Ḫātem-i la‘l gibi dehr-i Süleymānım yoḳ 

4 Baġrumuñ başına cānā ġāmuñ odlar yaḳalı 
 Ḳaldum ayaḳda ḳara başuma dermānum yoḳ 

5 Enverī gülşen-i kūyıñda fiġānlar eyle 
 Dime ey ġonce dehenbülbül-i nālānum yoḳ 
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Müfred 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

  ‘Arż-ı ḫāl etmege hergīz seni tenḥā bulamam 
  Seni tenḥā bulıcaḳ kendümi aṣla bulamam 

 
[38a]       

81 
  

Tesdis-i Su’alī91 
 
       V  

 1 Ḳaşuñ firāḳı pādişehüm düşdü cānuma 
  Tīr-i müjeñ de bir yañadan girdi ḳanıma 
 2 La‘lüñ getürdi cānımı cāna dehānuma 
  Cān acısıyla düşdi bu maṭlā‘ zebānuma 
 3 Vā ḥasretā ki irmedüm ol serv ü ḳamete 
  Vā firḳātā ḳaldı bu ḥasret ḳıyāmete 

     VI 

 1 Gūş ṭutmaz ise ol ṣānemüm ḥāl-i zārıma  
  Raḥm itmez ise ger bu dil-i bī-ḳarāruma 
 2 Aġla gözüm kim irmez isem gül-‘izāruma 

                                                           
90 Cemal Kurnaz-Mustafa Tatcı, Ümmī Divan Şairleri ve Enverī Divanı, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 2001, 

s.119. 
91 Bu şiir 28b’nin devamıdır. 
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  Ḥasret eliyle yaz bu beyti mezārıma 
 3 Vā ḥasretā ki irmedüm ol serv ü ḳamete 
  Vā firḳātā ḳaldı bu ḥasret ḳıyāmete 

     VII  

 1 Cānun Su’ālī yolıña cānā niẟār idüp  
  Terk-i vücūd itdi ‘adem iḫtiyār idüp  
 2 Ḫāk-i mezārı yanına vardum güzār idüp  
  Her bir giyāhı bir dil olup didi zār idüp 
 3 Vā ḥasretā ki irmedüm ol serv ü ḳamete 
  Vā firḳātā ḳaldı bu ḥasret ḳıyāmet 
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Ġazel-i Bāḳī92 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā’īlü Fā‘ilün 

1 La‘lüñ ḳatında ḳıymet-i gevher şikest olur  
 Zülfiñ yanında revnāḳ-ı ‘anber şikest olur 

2 Meclisde la‘l-i yāre iñende ezilmesün 
 Vallahi yoḫsa kelle-i şeker şikest olur 

3 Başlar yitürse meclis-i ‘aşḳda ṭaḳ degül  
 Bezm-i şarābda nice başlar şikest olur  

4 Şimşād-ı ḫoş ḫırāmene ol servüñ öykünüp 
 Reftāre gelse pāy-ı ṣanavber şikest olur 

5 Bāḳī şikenc-i zülf-i ġamuñ yazmaḳ istesem 
 Ṭaḳat getürmez elde ḳalemler şikest olur 

 
[38b]    

83 
 

Ġazel-i Bāḳī93 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā’īlü Fā‘ilün 

1 Cūy-ı belāyı ḫalḳ birer ikişer geçer 
 Baḥr-i fenādan ehl-i tecerrüd yüzer geçer 

2 Reşk-i zülāl-i ḫançeri ḫalkuñ belin büker 
 Şehr-i dile gelince hezārān kemer geçer 

3 Cām-ı şarāb-ı nābdan ayırmaz gözin ḥabāb  
 Her rūzgār-dīde ki ṣāḥib naẓar geçer 

                                                           
92 Küçük, a.g.e., s.161. 
93 Küçük, a.g.e., s.184. 
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4 Yollarda görse aġladuġum baña ṭaş atar  
 Gāhı bu çeşm-i eşk-feşānı siler geçer 

5 Geçmez tena‘umdan o kim bezm-i ‘alemüñ 
 Cām-ı fenāyı ‘āḳıbet’ül-emr içer geçer 

6 Gülzār-ı cāna ṣu aḳıdur gerçi Bāḳīyā 
 Dilden sinān-ı ġamzeleri şöyle ter geçer 
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Ġazel-i Bāḳi94 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Ḫalḳa ḫalḳa zülf kim ol ḫaṭṭ u ḫāl üstindedir 
 Şekl-i ṭuġra-yı miẟāli bī- miẟāl üstindedür 

2 ‘Ārıż-ı gül-gūnuñ üzre ḫāl-i fettānuñ senüñ 
 Fitneden ḫāl-i degül her laḥẓa āl üstindedür 

3 Sā‘id-i sāḳī ile cām-ı mey-i gül-gūna baḳ 
 Bir gül-i sīr-ābdur gūyā nihāl üstindedür 

4 Naḳş-ı ḫadd-i lāle-reng ol ‘ārıż-ı pākīzede 
 Berg-i güldür gūyiyāāb-ı zülāl üstindedür 

5 ‘Āşıḳ-ı bi-çāre ler bār-ı belāñ altundadır 
 Derdmend üftāde görseñ ḥāl üstindedür  

6 Mimdür gūyā dehānuñ ṣafḥa-i mah üzredür 
 Sīne beñzer şāne-i zülfiñ ki sāl üstindedür 

7 Rūy-ı baḫt-i bedr olur bürc-i şerefde ‘āḳıbet 
 Her ki māh-ı nev gibi kesb-i kemāl üstindedür 

[39a]       
85 

Ḳıṭ’a 

    Mef‘ūlü Mefā‘îlü Mefā‘î lü Fe‘ūlün 

 Dünyāyı ḫarāb itdi o mestāne baḳışlar 
 Ol çeşm süzüşler o ġazālāne baḳışlar 
 Ṭakat mi ḳor ādemde yerinden oḳopuşlar 
 Oh raḫş sürüşler o levendāne baḳışlar  

     
 
 
 

                                                           
94 Küçük, a.g.e., s.177. 
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86 
     

Ġazel-i Şerīf 
  

Berā-yı Tarīḫ 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ḥamd bī-ġāyet saña ey Rabb ‘izzetüñ eyledüñ 
 Nūr-ı iḥsān ü ‘aṭāyı pertev-endāz cihān eyledüñ  

2 Ṣadr-ı aḳdem-i ḳalb fersūde olmışken yine 
 Bir mesīḥā-yı ‘ināyet pīşe virdi tāze cān 

3 Ol mesiḥāy-ı zamān ki iḥyā ider bir ḥarf ile 
 Mürde-kān ṣadbazārı itse taḥrīk-i zebān 

4 ‘İlmünüñ bir  ḳaṭre-i nāçizi deryāy-ı muḥīṭ 
 Fażlınuñ bir ẕellesi mihr-i münīr-i asmān 

5 Çeşm-i bedrine ṣatılsun āyīne-i iḳbāli 
 Dā’imā olsun nigehbān-ı Ḫudāy-ı müste‘an 

6 Böyle dir ‘ālem Şerīfā şimdi hep tāriḫ içün 
 ‘Adl-i Yaḫyā-zāde ḳalb-i ṣadrı ḳıldı şādmān95    

[39b]       
87 

Ġazel-i Rāmī96 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ḫayāl-i lā‘l-i nābuñ cām-ı çeşm nerde ḳalmışdı 
 Ḫumār-ı bezm nūş-a-nūş vaṣluñ serde ḳalmışdı 

2 Dökilür bende-i dil ser-ger mey-i fikr-i nigāhıñ ile  
 O bī-hūş-ı muḥabbetdür düşüp ber-perde ḳalmışdı 

3 Sikender dürr-i ser-ā-ser meşreb eczā-yı ‘ālem hep  
 Ṣafā-yı ḫāṭır ancaḳ bādede sāġarda ḳalmışdı 

4 Buremzī keşfe bir müşkül-küşāyı vücūd gelmez mi 
 Kerem bir lafz-ı bī ma‘nī gibi dillerde ḳalmışdu 

5 Dil-cū her tāc-ı devlet kimseye dost itmez ey Rāmī 
 Nice şāh-ı cihānıñ çeşmi ol efsürde ḳalmışdı  

 

                                                           
95 Gazelin sonuna 1125 tarihi düşülmüştür. 
96 Erdal Hamami’nin hazırladığı Rami Divanı’nda bulunamadı. 
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Ġazel-i Yaḥya97 

  Mefa‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Hemīşe merdüm-i çeşmüm ‘iẕār-ı yāra baḳar 
 Gözüm o penceredür ṣaḥn-ı lālezāra baḳar 

2 Zamān gelür yine zerrīn ḳadeh alur eline 
 Çemende nergis-i şehlā hemān bahāra baḳar 

3 Nesīm-i luṭfunadur intiẓārı fülk-i diliñ 
 Çoġ oldı sāḥil-i miḥnetde rūzgāra baḳar 

4 Seni gelür işidüp baġæ yāsemen cānā 
 Çıḳup o şevḳ ile dīvāre rehgüzāra baḳar 

5 Ne i‘tibār bu evżā‘a merd olan Yaḥyā 
 Ne zillete naẓar eyler ne i‘tibāra baḳar 
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Ġazel-i Şem‘i98 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 ‘Ār idermiş beni öldürmege ol sīm-tenüm 
 Varayım yalvarayım boynuma ṭaḳup kefenüm 

[40a]  2 Ḥulle-i cennet olursa çekeyim çāk ideyim 
 Dem-i vuṣlatda baña ḥā’il olur pīrehenüm  

3 Tek beni zülf-i dil-āvīziñe berdār eyleye 
 Çekeyim pādişehüm kendü elümle resenüm 

4 Ṭuymaz girsem eger mūr-ı ża‘ifiñ gözine  
 Ey Süleymān-ı zamān şöyle ża‘if oldı tenüm 

  5 Yumaġa cām-ı muḥabbet ile vücūdumdan elim 
 Yaraşur ay u güneş olsa gümüşden legenüm  

6 Şem‘iyem gūş-ı meyḫāneyi virmem felege 
 Gülşen-i baġ irmeden baña yegdür vaṭanum   

 

 

                                                           
97 Hasan Kavruk, Şeyhülislām Yahyā Divanı, 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10655,seyhulislamyahyadivanihasankavrukpdf.pdf?0, (18.06.2014), s.97. 
98Murat Ali Karavelioğlu, On Altıncı Yüzyıl Şairlerinden Prizrenli Şem’ī’nin Divānı’nın Edisyon Kritiği ve 

İncelenmesi, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10640,girisprizrenlisemipdf.pdf?0 (18.06.2014), s.96. 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10655,seyhulislamyahyadivanihasankavrukpdf.pdf?0
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10640,girisprizrenlisemipdf.pdf?0
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Ġazel-i Bāḳī99 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Elemin Ḳaysa ḳıyās itme dil-i maḥzūnuñ 
 ‘Aḳlı yoġ idi ne derdi var idi Mecnūnuñ 

2 Ey ser-efrāz geçen kimse ne ġaddār idügin  
 Başıña ṭoḳunıcaḳ anlayasın gerdūnuñ 

3 Zīr-i ḫāk olsa gerek menzilüñ āḫir n’idelüm 
 Māline mālik imişsin ṭutalum Ḳārūnuñ 

4 Mey-i raḥat dileyü çekme ġam-ı devrānı 
 Cām-ı gül-reng yiter saña dil-i pür-ḫūnuñ 

5 Yāre ‘arż eylemez çihre-i zerdīn Bāḳī 
 Virdügi rengi görüñ aña mey-i gül-gūnuñ 
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Ġazel-i Bāḳī100 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Cāme ḫāb ol āfeti alduḳça tenhā ḳoynına 
 Ṣubḥ-dem ebrüñ girer māh-ı şeb-ārā ḳoynına 

[40b]  2 Ṣubḥ-dem ey faḫte bī-ḫūde efġān eyleme 
 Çün girersin her gice bir serv-i bālā ḳoynına 

3 Niçün aġlarsun felekden bilsem ey şeb-nem seni 
 Görmeyeydim girmesen bir verd-i ra‘na ḳoynına 

4 Dür dişüñ vaṣfıñda şi‘rim defterin dürdi meger  
 Kim ṣadef mecmū‘asını ḳoydı deryā ḳoynına 

5 Ruḫlaruñ şevḳıyle pür-daġ itdi Bāḳī sinesin 
 Bir avuç berg-i gül-i ten ḳoydı deryā ḳoynına  

 

 

 

 

 

                                                           
99 Küçük, a.g.e., s.269. 
100 Küçük, a.g.e., s. 367. 
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Ġazel-i Nef‘ī101 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Ḳalmazsa ger o kūşe-i dāmān elimizde 
 Elden ne gelür çāk-i girībān elimizde  

2 Zāhid bize peymāne yiter ṣanma tehī-dest 
 Lāzım mı hemān sübḥā-i mercān elimizde  

3 Biz nice doyunca ḳanalım cām-ı murāda 
 Bir lahẓā ḳomaz sāḳī-i devrān elimizde  

4 Dil teşne beden ‘aşḳ ile mertebe pür-tāb 
   Penc-pāre olur aḫker-i sūzān elimizde  

  5 Ruḫsār-ı arak-rīzi yeter yaḳmaġa yārin 
 N’eyler reşāḥat ile gülistān elimizde 

6 Ḥaṭ gelse ruḫ-ı yāre yeter kākül ü zülfi 
 Gül gitse n’ola sünbül ü reyḥān elimizde 

7 Bir sünbüle beñzer ki ola şebnemi vāfir 
 Nef‘ī yine bu kilk-i dür-efşān elimizde 

[41a]       
93 

Ġazel-i İsḥāḳ 102 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Ẓamīr-i ehl-i ‘aşḳa merci‘ meyḫāne ‘ār olmaz 
 Dil-i mir’āte zibaḳperde būş istinār olmaz 

2 Teraḳḳī yapdı nāḳıs dolan mizān-ı ‘ālemde  
 Girān mikdarı ‘ālemi meniş bālā midād olmaz  

3 Olur resm-i vefā naḳş-ı berā-yı āsānız  
 Dil-i dilberde bünyān-ı mevālāt olmaz 

4 Hevā-yı zülfidür bāride sāz-ı eşk-rizān 
 Ki ebr-i āsmān bād u zānsuzḳaṭre-bār olmaz 

5 Dil bī-‘aşḳ olur hem-vāre şām pür ẓalām-āsā 
 Fürūġ-ı mihr ‘ālemtābsuz zīrā enhār olmaz 

                                                           
101 Metin Akkuş, Nef’i Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1993, s.334. 

92/3: 4 D. 

92/4: 3 D. 

92/4a penc: yaḫ D. 
102 Ali Yıldırım’ın hazırladığı İshak Çelebi Divanı’nda bulunamadı. 
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6 Ne mümkün nāle-i tedbīr ile ṣad eylemek İsḥāḳ 
 O şehbāz-ı hümā pervāz ‘anḳādur şikār olmaz 

94 

Ġazel-i İsma‘ilzāde 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 İder ‘āşıḳ-ı ġam yār ile kesb-i neşve-i ṣıḥḥat 
 Semender-i āteş sūzāne girdikçe bulur [raḥat] 

2 Medār-ı şevḳdür ġam dīde-i dehre güzel 
 Olurbirāne düşdükçe ‘aṣā-tāb āver [ġaret] 

3 Olurlar bī-mehābā būy-ı düzd-ı gülşen-i ḥüsnüñ 
 Ḥazryāġonce-i ter olmasa aġyār ile [hem-ẟıfāt] 
 
4 ‘Acep mi dil-i ṣafāyāb olsa dāġ-ı derd ü hecrüñden 
 Tesellī-i baḫş olur pür-dāneye iẓhā-ı [germiyyet] 

5 Nagāh ḫāhişümde vuẟlat u hicrān tevāmdur 
 Baña feyż āver-kām olmaz ‘abd- mey-i saġar[sohbet] 

[41a]       
95 

Ġazel-i Es‘ad103 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Baḳmam o ebrūbāna ḫaṭ-ı fitne-zādsız 
Şeh-beyt-i ḥüsne meyl idemem müstezādsız 

2 İtmem tekellüm ol fem-i mevhūmı yādsız  
Mümkin vücūd yok ‘ademe istinādsız 

3 Ḥüsn āḫir olsa ḫaṭṭ-ı ġubār aşikār olur 
   Āteş ki bī-lehīb ola olmaz remādsız 

  4 Bī-ḳaṭre-i füsürde olur dīde girye-ḫīz 
   Eyler şikeste-kāse tereşşuḥ künādsız 

  5 Bī-āh ider mi yāre vuṣūl ıżṭırāb-ı dil 
 Bālā-resān olur mu yemiñ mevci bādsız 

  6 Bu geşt-gehde ḫırmen-i sāmānı ḥāṣılı 
   Buldum henüz ser-zede kendim ḥaṣādsız 

  7 Bī-eşk çeşm-i dāġ-ı ġam itsün mi şerh-i ḥāl 
   Çākī-i dil ne fāide kilke midādsız 

                                                           
103 Muhammed Nur Doğan, Şeyhülislām Es’ad Divanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1997, s.224. 
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  8 Yaḥ-beste ḳılsa seyl-i sirişkim n’ola firāḳ 
   Serdīkeşīde-cūy-ı evvele incimādsız 

  9 Rāz-ı nihān-ı ḥüsnüñ ‘ayāndır neẓāreme 
   Te’ẟir-i būy olur mı meşāma fütādsız 

10 Cān-baḥş olan ḫayāl-i müdāmıñdır ‘āşıḳa 
 Olmaz ḫayāt rūḫ ile ciẟm-ittiḥādsız 

11 Es‘ad metā‘-ı naẓm gehī bī-revāc olur 
 Bāzār germ olursa da olmaz kesādsız 

96 

Ġazel-i Es‘ad104 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

[42a]  1 Pür-tāb olunca mihr-i ‘iẕārı ḳamer gibi 
   Āġūşa çekdi ḥāle-i ḥaṭṭı kemer gibi 

2 Yāriñ hevā-yı zülf-i siyeh-tābı mū-be-mū 
 Sevdā-perest-i hecr ü ġama derd-i ser gibi 

  3 ‘Ayniyle rāz-ı cānı bilür eşk-i dīdeden 
   Çeşm-i nühüfte-bīnişi ṣāḥib-naẓār gibi 

  4 ‘Anber-şemīm-i ṭurrelerin almaġa ṣabā 
   Bī-naḳd ebr-i bād-ı hevādan eser gibi 

  5 Pür-daġ-ı derd-i ‘aşḳ ide-gör ciẟm-i zerdiñi 
   Olsun revācı çārsū-yi ġamda zer gibi 

  6 Ṭūṭī-dilān-ı dānişi şīrīn-meẕāk ider 
   Şehd-i lezīz-i naẓmımız Es‘ad şeker gibi 

97 

Ġazel-i Es‘ad105 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

  1 Ṣanmañ mihen-keşān-ı ġama nāza başladı 
   Dīrīne çevre ol gül-i ter tāze başladı 

2 Üstād-ı kār-ı ān iken ebrū-yı çār-ı yār 
 Nev ḫaṭla naḳş-ı ḥüsni şeş-āġāza başladı 

  3 Yüz virdi yār gördigi sūret-pereste hep 
   Āyine gibi keşf-i nihān-rāza başladı 

                                                           
104 Doğan, a.g.e., s.297. 
105 Doğan, a.g.e., s.299. 
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  4 Rūyında ṣanma ḥaṭṭ-ı siyeh kātib-i ezel 
   Müşkīn saṭr-ı nüsḥa-i i‘cāza başladı 

  5 Teng olsa nüh-sipihr-i belāġat ‘acep midir 
   Es‘ad hümā-yı ṭab‘ıña pervāza başladı 

[42b]     
98 

Ġazel-i Mesīḥī106 

  Mefū‘lü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Her dem güzelüm ġamzeñ ider cāna cefāyı 
 Zülfiñ getürür başuma her laḥẓā belāyı 

2 Āyīne ‘acep mi yüzüñe olsa muḳābil 
 Çoḳ yüz gören ider ṣanemā terk-i ḥayāyı 

3 Göñlüm yine Mecnūn oluban ṭaġlara düşdi 
 Ey gözleri āhū seni arayı arayı 

4 Öldürecegin ‘ışḳ Mesīḥī bilürdüm 
 Çoḳdan oḳımışdum ṣanemā ben bu du‘āyı 

99 

Ġazel-i Mesīḥī107 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün  

1 Yine ṣanurdım ki ḳocaldıḳça bu göñlüm yeñile 
 Gör seyri kibir mehveşsevdim yeñile 

2 Sīnemüñ dāġıyla tīzce o gelsün dir iseñ  
 Eskidipenbeleri kendi eliñ ile yeñile  

3 ……bār diler yeñi ṣun‘ı ḥudayı görelüm 
 Ṣaḳlama sā‘id-i semīnini cānā yeñile 

4 ……..gül mi çekem eger bende ṣanurdım yeñile 
 Boynı baġludır şāh-ı cihanı yeñile 

5 Sīnemüñ daġları kendi çerāġı gibidür 
 Sönmesün tāze gülündür yine sen yaḳ yeñile 

6 Dil-i vīrānumı yaḳmaġa anın deġmez ise 
 İltifat eyledigüm bād-ı dilünleyeñile 

 
 

                                                           
106 Mine Mengi, Mesīhī Divanı, Atatürk Kültür, Dil ve Terih Yüksek Kurumu, Ankara, 1995, s.300. 
107 Mine Mengi’nin hazırladığı Mesīhī Divanı’nda bulunamadı. 
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[43a]       
100 

Ġazel-i Bāḳī 108 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ne deñlü tīr-i cevrüñ atılursacāna incinmez  
 Ḳaşı yayum saña doġru varan ḳurbāneincinmez 

2 Ṣalup cāh-ı zenāḫdānına bend itdüñdelī göñlüm 
 Mücerred bir fenā meşrebdür ol divāne incinmez 

3 ‘Acep mi tāb-ı cāh-ı hecriñe ṭāḳat gözdeme 
 Girerseler semender āteşi mevzāne incinmez 

4 Ḳayırmaz rūz u şeb ger eyler isem nāle vü efġān 
 Gül üzre itdügi murġ-ı siḥr efgāne incinmez 

5 Seni ṭaşlar ger kūyına vardıḳça incinmez 
 Murādı kim ḳadem-i rāha baṣar divāne incinmez  

6 Eger biñ zaḥm ura ġamzeñ ten-i ‘uryāne incinmez 
 Ucından tek hemān bir ḥiṣṣe çıḳsun cāne incinmez 

7 Ġam u ġuṣṣa dil-i ‘uşşāḳa yārān-ı ṣafādandur 
 Gönül ḥaẓẓ eyler anlardan kişi yārāne incinmez  

8 Dil-i ṣad-çāk o mūy-ı müşg-būnuñ bendine ḳalmaz 
 Çeker zülf-i dil-āvīzüñ şāne incinmez  

9 Döker ‘āşıḳ yoluñda dāne dāne gevher-i eşki 
 Yatur ḫāk-i meẕelletde yine bir dāne incinmez  

10 Zebān-ı ṭa‘nı a‘dādan perīşān olma ey Bāḳī 
 Hezārān tīşe-i āzār urular kāne incinmez 

[43b]       
101 

Ġazel-i Fehīm109 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Ey dil yine bu girye ne dīvāne mi olduñ 
 Keyf-i nigeh-i yār ile mestāne mi olduñ 

2 Ḫurşīdi ṭavāf itmede ṣad reşk ile māhuñ 
 Ol mihr-i ḳamer-çihreye hem-ḫāne mi olduñ 

                                                           
108 Küçük, a.g.e., s.222. İlk beş beyit mecmuada 30a’da Sultan Murad’a atfedilen bir gazeldir ve divanda yoktur. 
109 Üzgör, a.g.e., s.538. 
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3 Ey şūḫ nedür ‘aşıḳuña böyle tecāhül 
 Ḳurbānuñ olam ġayrıya cānāne mi olduñ 

4 Ne ġamze vü ne ‘aşḳ ne bekemluṭf-ı tebessüm 
 Tekrār meger bendeñe bīgāne mi olduñ 

5 Ḫākistere düsmüşsin eyā çarḫ-ı kebūdī 
 Bir māh-ruḫuñ şem‘ine pervāne mi olduñ 

6 Ey zāhīd-i bī-zevḳ yeter ehl-i dile ṭa‘n 
 Mestāne mi dīvāne mi ferzāne mi olduñ 

7 Biñ çeşm-i kevākible felek ṣaydıña nāẓır 
 Bir vādīdeey ṭāhir-i dil dāne mi olduñ 

8 Mecnūn gibi efsūn-ı nigāhıyla ‘ademsin 
 Divāne Fehīm āh ki efsāne mi olduñ 

102 

Ġazel-i Fehīm110 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Rind-i ‘aşḳam baña bir rind-i cihān olsa güzel  
 Ġamze-i mest-i gibi nādire-dān olsa güzel 

2 Ġamzeler iken itse tebessüm gāhī 
 Bā‘is-i fitne vü hem fitne-nişān olsa güzel 

3 Ḫūn-ı ‘uşşāḳa daḫı ṭıfl iken olsa mu‘ṭād  
 Perveriş yāfte-i şīre-i cān olsa güzel 

4 Ṣāfam āyīne-i ṣaffet naḳş u nigārı sevemem 
 Sāde-i levḫam baña başdan başa olsa güzel 

5 Ehl-i dil olmayıcaḳ dilbere mā’il olamam 
 Ben Fehīm baña göñlümce cüvān olsa güzel 

[44a]       
103 

Ġazel-i Fehīm111 

  Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Fiġān idüp dimezüz kim ġamuñ nesin gördük 
 Ġam olmasa diridük ‘ālemüñ nesin gördük 

 

                                                           
110 Üzgör, a.g.e., s.550. 
111 Üzgör, a.g.e., s.536. 
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2 Cihān-ı ‘aynek-i cāmından eyledük seyrān 
 Eger ḥaḳīḳate baḳsaḳ  Cem‘üñ nesin gördük 

3 Kemān- ebrū-yı cānāna baḳ fesāneyi ḳo 
 Dilīr imiş ṭutalum Rüstemüñ nesini gördük 

4 Egerçi mu‘ciz la‘line olmazuz münkir 
 O ġonca-fem şeh-i ‘İsī-demüñ nesin gördük 

5 Hemīşe cinsine āzār u hīleden ġayrı 
 Daḫı Fehīm benīādemüñ nesin gördük  

104 

Ġazel-i Fehīm112 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Rūyından eyleyüp yine ref ‘-i niḳāb gül 
 Ḫurşīde verdi māye-i reng-i hicāb gül  

2 Her jāle gevher-i ṣadef-i baḥr-ı ṣubḥdur 
 Olsa ‘acep mi maḥzen-i dürr-i ḫōş-āb gül 

3 Şebnem degüldür oldı ruḫ-ı āli ḫūn-çegāh 
 Faṣl-ı bahāra irmege itdi şitāb gül 

4 Tā tābiş-i ḥarāret-i mihr-i hezārdan 
 Eczā-yıbād-ı ṣubḥ-gehi itdi āb gül  

5 Gülşende germ olup araḳ-ı jāleden 
 Her mevci oldı sünbül ü her bir ḥabāb gül 

[44b]  6 Feyż alsa tāb-ı mihr-i żamīr-i Fehīmden 
 Her bergini iderdi birer āfitāb gül 

105 

Ḳaṣīde113 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Yaraşur muntaẓam silk-i mübāhāt olsa 
 Diledigüm misḳab-ı fikr ile bu dürr-i şehvār 

2 Girmedi beynine bir ferdüñ olup ṭab‘ına zevc 
 Oldı ḫalvetiñenaẓmımda me‘ānī-i ebkār 

3 Nev emān ṭoġdı hep eṭfāl-i me‘ānī andan  
 Çift idüp mıṣra‘-ı ebyātımı kilk-i saḥḥār 

                                                           
112 Üzgör, a.g.e., s.562. 
113 Mahlas bulunamadı. 
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4 Dehrde olmasa mecmū‘a-i bāḳī dir idüm 
 Cem‘ olunmaz bu ḳadar lafẓ ile ma‘nī-i bisyār 

5 Ḳuıruya ṣan‘at-i  teşbīh ü cinās ü ibhām 
 İsti‘ārāt vü kināyāt ü musanna güftār 

6 Bir mey katmaz gül zībā ile verd-i sāde 
 Beñzemez nāṭıḳa-i ġayre bu şi‘r-i hemvār 

7 Naẓm-ı rengīn küşāde ile hüner gösterdüm 
 İtmedüm perde-i aġlāḳı niḳāb-ı ruḫsār 

8 Kilküm üstād-ı ṣuver-i kār-ı taḫayyüliyledür kim 
 Noḳṭa-i cevher ferdāüzre  ider Naḳş-ı Nigār 

9 Fikr-i bārikime toz ḳonduramaz hiç kimse  
 Ẕeyl-i ma‘nāya meger ṭoḳuna ḫaṭırda ġubār 
 
10 Görse bu sicim-i  lü’lüye  müşābih süḫānum 
 Nā-be-cā daḫline itmez mi ḥasūd istiġfār  
 
11 Zehr olur düşmene bāz her dil-i iḫyā 
 Eser-i şakk-ı yaragamdadur vasiyyet var114 

[45a]      
106 

Ġazel-i Bāḳī115 

  1 Çarḫ yüz döndürmedin gülşende ‘ayş it Bāḳīyā116 
 Sebzeler zībā hevālar i‘tidāl üstindedür 

 
107 

Ġazel-i Emrī117 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Yapma göz ḫānesin itsün ḳo yaşun seyl-i ḫarāb 
 Yegdür andan ki ḳapusın ḳapayu żabṭ ide ḫˇāb 

2 Leb-i cānāne öykindi diyü sāḳī-i bezm  
 Meyi ḳabdanḳaba ḳoyduġı içün şişdi şarāb  

3 Dir isem derd-i ser oldı lebüñ emmek baña dir 
 Derd-i ser ḥāṣıl ider içse kişi ṭatlu şarāb 

 

                                                           
114 Şiirin devamı 34a’dadır. 
115 Küçük, a.g.e., s.184. 
116 Bu şiir 38b’nin devamıdır. 
117 Saraç, a.g.e., G.52. 
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4 Suḫte diyü ḳocalımaz olsun la‘lüñ 
 Ḳande itse mezesidür meyüñ ey sāḳī kebāb 

5 Bulmadılar deheni ḫātemini ‘āşıḳlar 
 Ḫāḳ idüp tenlerini dökdiler ey Emrī türāb  

108 

Ġazel-i Nihānī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 La‘l-i cān baḫşıña öykündi meger kim mey-i nāb  
 İçdiler döne döne ḳanını anuñ aṣḥāb 

2 Sāḳīyā olmasa başında hevāy-ı la‘liñ 
 Düşüp ayaḳlar olmaz yediāvāre ḥabāb 

3 ‘Ārıżıñ fikri ile cūş ideli cūy-ı sirişk 
 Deprede vardı ḫarāba güzelüm ḫāne-i ḫˇāb 

4 Çeşmüm eṭrāfına yer yer müjeler olmasa sedd 
 Ḫāne-i cismümi eyledi ẟīm-i seyl-i ḫarāb 

5 Şu‘arā zümresine şimdi Nihānī yegdür 
 Rāhpā-var ola gör ayaġı istedi türāb  

109 

Ġazel-i Nev‘ī118 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ṣadāyı ey seyl-i eşküm işidüp deryā ḳulaḳ çekdi 
 Dil-i deryā-keşāna zevraḳ-ı şahbā ḳulaḳ çekdi  

[45b]  2 Zemīne na‘lçeñ resmi şu deñlü tāb ü fer virdi 
 Felekde māh-ı nev ey şāhid-i zībā ḳulaḳ çekdi 

  3 Hat-ı müşgīnüñe cānā benefşe ser-fürū itdi 
 Bünāgūşuñda gördi sünbülün ṭuġra kulak çekdi 

  4 Nişan itmişdi ḫāke ṣanma pāy-i üştür-i Leylā 
 Görüp ḥālāt-ı Ḳaysı deşt ile ṣaḥra ḳulaḳ çekdi 

  5 Dür-i elfāẓ-ı Nev’ī ‘arz olındı gūş-i cānāna 
 Ṭakup sem‘-i kabule ol gül-i ra’nā ḳulaḳ çekdi 

 
 
 

                                                           
118 Mertol Tulum- M.Ali Tanyeri, Nev’ī Divanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1977, 

s.509. 
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Ġazel-i Mecdī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Didiler ḳaddüñ elifdür iki ḳaşıñ iki rā 
 Bir diyüp iki diyüp ḳomadı anı şu‘arā 

2 Ey yüzi Ka‘be yürek oynaması çekmez idi 
 Iżṭırāb-ı gāmıñ uġramasa ḳıble-nümā 

3 Bezme geldikde ayaġıñ süri ey bāde-i nāb 
 Şayed ol māh gelüp bezmimüze vire żiyā 

4 Ḫalḳ ḥaẓẓ itdi mey-i nāb u ṣadā-yı neyden  
 Ḫayli merġūb olur ḫūb olıcaḳ āb u hevā 

5 Ḳaldırup ‘arṣageh-i sīnede ṣancaḳ bir elif 
 Mecdīyā şimdi bu miḫnet-zedeye degdi ‘aṣā 

[46a]       
111 

Ġazel-i Āhī119 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Yerde ḳalmaz āteş-i āh-ı seḥergāhum benüm 
 Ṭoḳınur çarḫuna bir gün ey felek āhum benüm 

2 Sāye-veş üftāde ḳullardan yanuñca kimse yoḳ 
 Gün gibi tenha yürürsin ey yüzi mahum benüm  

3 Ḳandesin ey meh ki her gün meh rūyuñ şevḳına 
 Çarḫı ṭoḳuz ṭolanur āh-ı seḥergāhum benüm 

4 Ṭur-ı Musa döymedi envār-ı ḥüsnüñ tābına 
 Hey ne ṭaşdan yüregim var imiş Allāhum benüm 

5 Odlara yan Āhī kim odlara yaḳduñ ‘ālemi 
 Odlara yansun göreyin nāle vü āhum benüm 

 

 

 

 

                                                           
119 Mustafa S. Kaçalin, Ahī Divānı, 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10590,ahidivanimustafakacalinpdf.pdf?0, (18.06.2014), s.33. 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10590,ahidivanimustafakacalinpdf.pdf?0
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112 

Ġazel-i Āhī120 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Sīne-i ṣad-pārede dāġ-ı nihānum var benüm 
 Öksüzem ḳoynumda bir göyneklü nānum var benüm 

2 Ben dedüm la‘l-i leb-i yāre sözüñ varsa eyit 
 Didi söz söylemege aña ne cānum var benüm 

3 Kimse görmesin deyü düşde ḫayālüñ senüñ  
 Ḫalḳı uyutmamaġa āh u fiġānum var benüm 

4 N’ola baġ-ı ‘ışḳda ḫurrem olursam gül gibi 
 Bir ṣaçı sünbül boyı serv-i revānum var benüm 

5 Āhīyā añma baña baġ-ı cinān u Kevẟeri 
 Kim leb-i Kevẟer boyı serv-i çınarum var benüm  

113 

Ġazel-i Āhī 121 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Cāme-i sebz ile bir serv-i bülendüm var benüm 
 Serv gibi sebze-pūş olmış efendüm var benüm 

2 Bu dil-i āvāre bir yerden ikisini sever  
 Çifte öküzler ṭaḳınmış bir levendüm var benüm 

3 Zülfi ile ḳaşları ṭāḳında cān aṣılmaġa 
 Dūd-ı dilden ḳara ibrişim kemedüm var benüm 

4 Ḳıl ḳalemlerle yazarlar ṣafḥa-i defterlere 
 Kākül-i dilberde birḳaç dürlü bendüm var benüm 

5 Gülşen-i ṭab‘ından Āhīnüñ saña ey ġonce-leb  
 Gül gibi bir tāze şi‘ri dilpesendüm var benüm 

 

 

 

 

 

                                                           
120 Kaçalin, a.g.e., s.33. 
121 Kaçalin, a.g.e., s. 32.  



106 
 

[46b]      
114 

Ġazel-i Şem‘ī122 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Görmeyelden gün yüzüñ et māh-ı tābānum benüm 
 Ṣubḥa dek yıldız sayar bu çeşm-i giryānum benüm 

2 Allar geymiş ḳızıl güller ṭaḳınmış başına 
 Ḳanġı gülşenden gelür serv-i ḫırāmanum benüm 

3 Cām içüp her bir gedāyıla öpüşme dem-be-dem 
 Ḳan olur ḳan üstine devletlü sulṭānum benüm 

4 Ney gibi sīnem delü iñletme her dem ey felek  
 Çün bilürsün yirde ḳalmaz āh u efġānum benüm 

5 Ruḫları ‘aksin temāşā eyledüm peymāneden 
 Şem‘īyem meh-rūlar ile geçti devrānum benüm 

115 

Ġazel-i Bezmī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Tāc olalıdan ol şehi ḫūbāna yelken taḳyesi 
 Baş egmez bir ḳadem-i sulṭāna yelken taḳyesi 

2 Bed naẓardan ṣaḳlasun diyü cemāl-i dilberi 
 El götürmiş yolu arar seyḥāne yelken taḳyesi  

3 El berātmış ġamze-i ḫūn-rīz ile ḳān itmek 
 Aġzını açmışdurur şīrāne yelken taḳyesi 

4 Ḥüsn baġını temāşā itmege ol gül ruḫuñ  
 El ṣallar ‘aşıḳlararindāne yelken taḳyesi  

5 Bezmīyā ol ḫoşbūy ile ḳıldı mu‘aṭṭar ‘ālemi 
 Beñzer ol rūy-ı ḫaṭṭ-ı reyḥāna yelken taḳyesi 

116 

Ġazel-i Revānī123 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Güzel oldur ki ola mihr ü vefā eyleyici 
 Olmaya ‘āşıḳına cevr ü cefā eyleyici  

                                                           
122 Karavelioğlu, a.g.e., s.95. 
123 Ziya Avşar’ın hazırladığı Revānī Divanı’nda bulunamadı. 
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2 Ben belāñı çekerüm zerrece yoḳ merḥametüñ 
 ‘Āşıḳ-ı ṣadıḳına heyb-i belā eyleyici 

3 Görmedüm kimse gülüm sencileyin bülbüline   
 Nāz u şīve ile cihān içre ġınā eyleyici 

4 Ey celeb-ican-ı dil görmemişim sencileyin 
 Derd-mendini ḳoyup ġayre devā eyleyici 

5 Sevdi bir ḫūbı Revānī yine cān u dille  
 Şehler ‘uşşaḳdur aña gedā eyleyici 

[47a]      
117 

Ġazel-i Ḫayālī124 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Pīr-i çarḫıñ her seḥer mihr aldıġıçün yaşını 
 Devr içinde varmadan aḫşāma virdi başını 

2 Dedi kim iki hilāl oldu şafaḳdan aşikār 
 Sāġar içre mün‘akis gördükde dilber ḳaşını 

3 Jāle-rīz oldı hevā ṣanmañ şafaḳdan çarḫ-ı dūn 
 Gülsitān-ı ‘āleme yaġdırdı miḥnet taşını 

4 Öldügüm dem yār peykān cigerde ṣaḳlaram  
 Uydurur her kim sefer olsa yarar yoldaşını 

5 Bu Ḫayālī oldı Erjeng-i Nigāristān-ı naẓm 
 Mānīyi ḳo gör ma’āni hüsnünüñ naḳḳaşını  

118 

Ġazel-i Ḫayālī125 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 İde mi meyl ser-i zülf-i dil-i pür-hevese 
 Bāl açıp uça mı şehbāz şikār-ı mekese  

2 Sensüz ey gül bu cihān gülşeni çeşmümde benüm 
 Beñzer ol baḥr kenarında biten ḫār u ḫase  

3 Sen lebi ġonca idelden beni bülbül gibi zār 
 Tīr-i āhumla felek döndü müşebbek ḳafese 

 

                                                           
124 Tarlan, Hayālī Divānı, a.g.e., s.310 
125 Tarlan, Hayālī Divānı, a.g.e., s.255 
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4 Dil-i nālān başı ġavġada ġam-ı Leylī ile 
 Beñzedirsem n’ola Mecnūnu bu yoldan cerese  

5 Ḫāk oldı Ḫayālī ki bulunmaz gerdi 
 Çarḫ ġırbāl oluban ḫāk-i zemīni elese 

119 

Ġazel-i Ḫayālī126 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Yüz buldu ise ġonca igende açılmasun 
 Öykinmiş aġzuña bu ḫaberler yazılmasun 

2 Virmez selām kendüyi yüksekde ḳor geçer 
 Ol serv-i ḳāmete nice ser-keş denilmesün 

3 Şirāze itdi ḥüsnünüñ evrāḳına ḫaṭıñ  
 Āhum yelinden ol perī didi daġulmasun 

4 Kim var ise naẓardadurur naḳd-i ḳalb ile  
 Eşküm yoluña nice dökülüp ṣaçılmasun 

5 Bezme Ḫayālī şu‘le-i āhım yeter çeraġ 
 Bir yaña şem‘-i cemde yanup yaḳılmasun 

[47b]      
120 

Ġazel-i Ḫayālī127 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Çeşm-i giryānumda ebrūñuñ ḫayālī bī-gümān 
 Māh-ı nevdir kim şafaḳ içinde olmaġadur ‘ayān 

2 Ölicek ḳanlu yaşumdan çihre-i zerdüm benüm 
 Bitire ḫāk-i mezārum üzre mīr-i ‘āşıḳān 

3 Ḫāme-i tīr gül yazmaġa muḥabbet nāmesin 
 Sürḫ ile çeşmim devātı pürdür ey ḳāşı kemān 

4 Serv ü gül ṣanma görinen ḳadd ü ḫaddin yādın 
 Sīnesine daġ urup çekdi elifler būstān  

5 Rāvi ilterse Ḳaramana Ḫayālī şi‘rini 
 Böyle naẓm rūḥ-ı baḫşıñdan Revānī tāze cān  

 

                                                           
126 Tarlan, Hayālī Divānı, a.g.e., s.234. 
127 Tarlan, Hayālī Divānı, a.g.e., s.221. 
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121 

Ġazel-i Ḫayālī128 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Elifler serv peykān ġonca tīr ki sīne baġumdur 
 Göñül gülzār-ı ġam ḳanlu tāze daġumdur 

2 Senüñ dikmeñ geçer cismimde tīriñ ey kemān ebrū 
 Ġamıñ odu ile göñlümü ben yaḳdum çeraġumdur 

3 Ben ol Mecnūnī ‘aşkem seyr-i ṣaḥrādam elim çekdim 
 Duraġum kūy-ı künc ü belā şeb varaġūmdur 

4 Şafaḳ mey mihr ü meh sāġar-ı ḥabābıdur anıñ encüm 
 Elimde mest-i ‘aşḳem iki ‘ālem bir ayaġumdur  

5 Nihāl-i ‘ömrü paşadan ḫazān-ı ġam ıraġ olsun 
 Ḫayālī ṣolmasun ol gül budaġı bir budaġımdur 

 
122 

Ġazel-i Ḫayālī129 

   Mef‘ūlüFa‘ilātünMef‘ūlüFa‘ilātün 

1 Ḳan aġladun görünce ben ‘āşıḳı belāda 
 Ey çeşm-i ḫūn-feşānum olsun demin ziyāde 

2 Çeşmüñ kimi yıḳarsa çekmege bende anı 
 Almış kemend eline gīsūlarıñ ḳafāda 

3 Künc-i belāda tenhābīmār olup yiterken 
 Nāmuma ġussa geldi bilişde āşināda  

4 Sen çeşm-i şāhbāza ṣayd-ı ḥarem olam der 
 Yiler durur ki uçar dil murġu bu havāda  

5 Teşbīh sāde vermez zīnet söze Ḫayālī 
 Rengīn edā gerekdir eş‘ār-ı dil-güşāda 

 

 

 

 

 
                                                           
128 Tarlan, Hayālī Divānı, a.g.e., s.109. 
129 Tarlan, Hayālī Divānı, a.g.e., s.253. 
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[48a]       
123 

Ġazel-i Ḫayālī130 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Kāse kāse nice zehrin içelüm gerdūnuñ 
 Bize tiryāḳini ṣun sāḳī-i mey-i gülgūnuñ  

2 Leyliniñ yoluna ḫāk olduġuçün ‘izzet idüp 
 Götürür başda ġubārını ṣabā Mecnūnuñ 

3 Müdde‘īler gözümüñ yaşına ḥāil olamaz 
 Ḫar u ḫasler yolunu baġlayamaz ceyḫūnuñ 

4 Sīm-i eşkin yine yarar naẓar itmez baña yār 
 Yire geçsün nideyin gence Ḳarūnuñ 

5 İltifātını Ḫayālī ḳuluñuñ eyle ziyād  
 Aña çekdirme ṭaġını bir bir dūnuñ 

124 

Ġazel-i Ḫayālī131 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ḥayret alur ‘aḳlımıbaḳsam gözine ḳaşına 
 Ṣad-hezārānāferīn ol ṣūretiñ naḳḳaşına 

2 Meşhedi ṭāşını Mecnūnuñ ‘alāmet ṣanmañuz 
 Seng-i miḥnetdür ki yaġdırdu zamāne başına 

3 Başımuñ üstinde serḥ eyler zebān-ı ḥālle  
 Cevr ile cān virdi kim baḳsın mezārım ṭaşına 

4 İşidüp benden rumūz-ı ‘aşḳ Ferhād itdi fāş 
 Sırrını olmazmış açmaḳ kişi yoldaşına 

5 Vārını itdi Ḫayālī şāh-ı ayaġına niẟār  
 Ṣad-hezārān āferīn şol ṭab‘-ı güher-pāşına 

 

 

 

 

                                                           
130 Tarlan, Hayālī Divanı, a.g.e., s.182. 
131 Ali Nihat Tarlan’ın hazırladığı Hayālī Divanı’nda bulunamadı. 
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125 

Ġazel-i Ḫayālī132 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Her ḳaçan nāz eylese ol serv-i āzādum benüm 
 Sīneden ḳaçmak diler rūḥı ferāḥşādum benüm  

2 Bunca gündür kūh-ı ġamda lāle-veş ḳan aġlarım 
 Demez ol şīrīn-dehen ḥāliñ ne Ferhādum benüm 

3 ‘Aşḳ-ı Ferhād ile Mecnūnu n’ola yād eylesem 
 Kim biri şeyḫim azīzim biri üstādum benüm 

4 Ben ḳula raḫm it dimekden aġzım egrildi şehā 
 Ḳalmadın bir gün neẓāre ey perī-zādum benüm 

5 Gün gibi ‘ālemde olaydım Ḫayālī nāmdār 
 Bir gün ol ġonce-dehen yād eylese ādum benüm 

[48b]       
126 

Ġazel-i Ḫayālī133 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Bezm-i yāre ḫūn-ı ‘āşıḳdan şarāb eglenmesün 
 Şol oda yanmış cigerlerden kebāb eglenmesün 

2 Bir ḫaber ver ey göñül cān-ı ‘azīze sīnede  
 Yāre varsın eyleyip ref‘i ḥicāb eglenmesün 

3 Pāre eyledi ẕerrāt-ı ‘ālem kendüyi  
 ‘Arż-ı dīdār eylesün ol āfitāb eglenmesün 

4 Bir güẕer ḳılsun bize düşsün behişte nār-ı reşk 
 Duzaḫı hecrinde çoḳ çekdik ‘aẕāb eglenmesün 

5 Ey Ḫayālī vardı bir zībā ġazel naẓm ehline  
 Her biri olsun buna ḥāżır cevāb eglenmesün 

 

 

 

 

                                                           
132 Tarlan, Hayālī Divanı, a.g.e., s.204. 
133 Tarlan, Hayālī Divanı, a.g.e., s.240. 
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127 

Ġazel-i Ḫayālī134 

   Mefā‘î lünFe‘ilātün Mefā‘îlün Fe‘ ilün 

1 Lebüñ ḫayāli gelelden bu çeşm-i pür-ḫūna 
 Dönüpde gözümüñ rengi cām-ı gülgūna 

2 Turunc-ı ġabġabuñile bih-i zenaḫdānuñ  
 Ġam ile çehremi döndürdi reng-i limōna 

3 Ḫamīde ḳaddüm ile çeng gibi zār oldum  
 Kim uydu bencileyin ‘aşḳ içinde ḳānūna  

4 Du‘ā yerine aña sen ḥadiẟ-i Leylīden 
 Yoluñ düşerse varırsañ mezār-ı Mecnūna 

5 Ḫayālī naẓmına bed gevher etmesün ṭa‘nı 
 Şikest irgüremez ol bu dürr-i meknūna 

128 

Ġazel-i ‘Alīmī 

   Mefā‘î lünFe‘ilātün Mefā‘îlün Fe‘ ilün 

1 Başum şarābı geleliden bu çeşm-i pür-ḫūna 
 Ḥabāb dīdemi döndirdü cām-ı gülgūna 

2 İnāre döndi firāḳıñda ḳaṭre-i eşküm 
 Siyeh olalı yüzüm reng-i rūy-ı limona 

3 Beni ġamıñ nice bir ney gibi ider nālān 
 Uyar mı andan efendī bu şimdi ḳānuna  

4 Ne çekdügim benim ol ṣaçı leylīden añlat 
 Ḫudāẟalıpyoluñ uġrarsa ḳabr-i Mecnūna 

5 Delindi ma‘den-i sirişk içre kūhıñ baġrı 
 ‘Alīmī raġbet olalıdan bu dürr-i meknūna 

[49a]       
129 

Ġazel135 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Bir belā-keş ‘āşıḳam derd ü belāya rażıyām 
 İstemen mihr ü vefā cevr ü cefāya rażıyam 

                                                           
134 Tarlan, Hayālī Divanı, a.g.e., s.259. 
135 Mahlas bulunamadı. 



113 
 

2 Cāme-i-zer-beft minnet ile almam egnime  
 İbtiẕāli sevmezem eski ‘abāya rażıyam 

3 Ḫāṭırım māl ü menāl ü ḳaṣr u eyvān istemez 
 Bir yıḳıḳ virānda faḳr u fenāya rāżıyam 

4 Ẓulmet içre çeşme-i ḥayvān ṣūyından fāriġim 
 Kūşe-i meyḫānede cām u ṣafāya rażıyam 

5 Pisteri dībāya seyri ḫāṭırım meyl eylemez 
 Künc-i külḫānda hemān burīyāya rażıyam 

130 

Ġazel136 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Kimse hiç dād almadı sen ẓulmi çoḳ bīdāddan 
 Kimse cān ḳurtarmadı sen gözleri cellāddan 

2 Bir elif ögrenmedün fenn-i vefāāsāñiken 
 Ḫūb ögrendiñ cefā bābın velī üstāddan 

3 Ṣu gibi dirseñ erisin sīm ü zer yandur yüri 
 Ḫūblar göñli egerçi ḳayıtdur pulāddan 

4 Zaḫm-ı tīri açsın yād itmez olduñ ey göñül 
 Bir zamān oldı ki iyilik gider oldı yāddan 

5 Her kişiye yapar dürlü ṣūret gösterür  
 Görmedi bir kes vefā deyr-i ḫarāb ābāddan 

131 

Ġazel-i Fiġānī137 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

1 Murādı göñlümüñ senden vefādur 
 Ki ol cevr ile çoḳdan mübtelādur  

2 Benüm her ḥālümi ḫāl-i siyāhıñ 
 Bilür bilmezlenür yüzi ḳarādur 

3 Kimüñ kim bit büt-i sīmin-teni yoḳdur 
 Eger şāh-ı cihān ise gedādur 

4 Mekes el açuban zārīliġ eyler  
 Murādı ḫālüñ dilden du‘ādur 

                                                           
136 Mahlas bulunamadı. 
137 Karahan, a.g.e., s.56. 
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5 Aḳar ṣudur meger göñlin Fiġānī 
 Ki her ṣuda aḳar göñlün belādur 

[49b]      
132 

Ġazel-i Ḫayālī138 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Ṣāġar lebüñe ‘āşıḳ ḫūnin-ciger geçer 
 Bir bir ḥabāb bende-i ṣāḥib naẓar geçer 

2 Ġamzeñ efendi ġayrıya atdıḳça cevr oḳun 
 Benden bilür ki  ḫaste göñülden neler geçer 

3 Şahinleriz ki ṣaydgehimiz feżāsına 
 Cibrīl uġrarise perini döker geçer 

4 Maḳbūl-i ehl-i dil olalı ṣadr-ı sīnede 
 Peykān-ı ġamzesi ne yere kim deler geçer 

5 Erdir şu kim arūsın cihānı baş egmeye  
 Şāhım vilāyet içre Ḫayālī de er geçer 

133 

Ġazel-i Ṣun‘ī139 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Lāle ruḫsārıña öykündügiçün gül-i ter 
 Pāresin itdi ḳıla ġonce āhıñbād-ı seḥer 

2 Yārdan ayırdı biḥamdillāh esenlik çınarı 
 Şimdi geldi ayaġı tozu ile bād-ı seḥer 

3 Ne ‘acep ḥāli var ey sāḳīṣurāḫinüñ kim 
 El içdi ḳanını ol kendi ziyānınagelür 

4 Cān virirken ġam-ı ‘aşk ile añup dildārı  
 Geçmez daḫı hevādan bu göñül āh eyler 

5 Ṣun‘īyā pīrezen-i dehr seni aldamasun 
 Dost olmaz ḳurı düşmen kişiye eyle ḥaẕer 

 

 

                                                           
138 Tarlan, Hayālī Divanı, a.g.e., s.148. 
139 Halil İbrahim Yakar, Gelibolulu Sun’i Divanı, 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10612,gelibolulupdf.pdf?0 (18.06.2014), s.460. 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10612,gelibolulupdf.pdf?0
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134 

Ġazel-i Āhī 140 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Kime feryād ideyin nāle vü efġānumdan 
 Kime ḳan aġlayayın dīde-i giryānumdan  

2 Dil tenurında ciger yanduġı yitmez miydi kim 
 Yedi derd ile beni ġam daḫı biryānumdan 

3 Beslesem ḫūn-ı cigerle n’ola gözyaşlarını  
 Ki ciger-gūşelerümdür ki gelür cānumdan 

4 Sīneye çekdi deyü tīrüñü ey ḳaş-ı kemān 
 Yaralar aġız üşürdi baña her yanımdan 

5 Saña maḫlaṣ yeter Āhī kim ider aduñı yād  
 Her ġazel kim oḳına defter ü divānumdan 

[50a]      
135 

Ġazel-i Sa‘ī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Deşt-i ġamda derd ile āh itdikçe her nefes 
 Od çıḳup eflāke yer yer ṭutuşur manend-i ḫas 

2 Şāhbāz-ı evc-i istiġnā olalıdan murġ-ı dil 
 ‘Arṣa-i ‘ālemde gelmez aña ‘anḳālar meges 

3 Kārbāni ‘aşḳ ile geldüm fenā şehrine ben 
 ‘Ālemi ṭutsa fiġānım nola manend-i ceres 

4 Başımız meydān-ı mihr-i yārda ġalṭānken  
 Urmamışdı kūy-ı ‘aşḳa kimse çevgān heves 

5 Sa‘īyi bir gün hümāy-ı ‘aşḳ ola diyü şikār 
 Üstüḫˇānı cismimi itdim müşebbek  bir ḳafes 

136 

Ġazel141 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Yüz virmesün meded dinmez ol māh pāreye 
 Şol ḫāl ü ḫaṭṭ-ı dīn bu iki yüzi ḳāreye 

                                                           
140 Kaçalin, a.g.e., s.41. 
141 Mahlas bulunamadı. 
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2 Tiġıñ şu deñlü zaḫm-ı ḳan aġladur kim āh  
 Sīnemde açar oldı meded yāre yāreye 

3 Baḥr-ı ġamuñda mevc belā dil sefīnesin 
 Cānā hevā-yı zülfiñ ile urdı ḳāreye 

4 Kūyıñda ḳaṭre ḳaṭre sirişküm benüm hemān 
 Ey meh felekde beñzer yer yer sitāreye 

5 Mihrüñ zevalden baş ḳurtulmasun 
 Kim ḳoşdı yāri sāye-i dīn yüzi ḳāreye 

137 

Ġazel-i Ṭāli‘ī 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Zülfiñ ḳaraca ḫāl ü ḫaṭṭuñ ġurbetuġrısı 
 Bir yire geldi yetmiş iki millet uġrısı 

2 Ṣāfī nemed giyüp gelür āyīne ḳarşuña 
 N’eyler senüñ yanuñda şu bir ṣūret uġrısı 

3 Ṣūfī egrice ellere ṣoḥbetde tāc urur 
 Ḫalvetde başlar keser ol kesret uġrısı 

4 Bir  ṭarẓda ḳasr ide biñ şīve eger nūr 
 Ġamzeñ gibi bulunmaya bir ṣan‘at uġrısı 

5 Lāyıḳ mıdur ki Ṭāli‘īye ey Mesīḥī-dem  
 Eşik-i ayaġını gice her berātuġrısı 

[50b]       
138 

Ġazel-i Mesīḥī142 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Yā men istasḳū ve ‘aşū külle yevmin fi’n-neşāt 
 Ḳaḍ ḍalalna men liḳākum fihdinā eyne-ṣ-ṣırāṭ143 

2 Rişte-i zülfiñle göz diksem ‘acep mi ḥüsnüñe 
 Kim vücūdum sūzen olmışdur gözüm semmü’l-ḫıyāṭ 

3 Naṭ‘-ı kūyuñda ḳo bizsüz atın oynatsun raḳīb  
 Ferz olur şāhum piyāde çün tehī ḳalur bīsaṭ 

 
                                                           
142 Mengi, a.g.e., s.190. 
143 “Ey su isteyenler ve her gün mutluluk içinde yaşayanlar sizinle karşılaşınca yolumuzu sapıttık.Bize hidayet ver 

nerde doğru yol?” 
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4 Ey müsāfir ḳıl bu mihmān-ḫāne-i çarḫa naẓar 
 Gör nice gündüz boşalur gice ṭolar çün ribāṭ 

5 Bu dil-i sūzānuma bir tīġ ur didim didi 
 Ey Mesīḥīāteş ile āb ḳılmaz iḥtilāṭ 

139 

Ġazel-i Mesīḥī144 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

1 Anuñ kim kendüye yār olayārı 
 Ebed terk itmesün ol ol diyārı 

2 Benüm ‘aks-i sirişkümden ki her şeb 
 Olur pür-lāle çarḫuñ sebzezārı 

3 Felek de görinen ṣanmañ sitāre 
 Çıkup yayıldı bu eşküm şerārı 

4 Varurdum günde biñ kez yāra līkin 
 Budur ḳorḳum uṣana varı varı 

5 Mesīḥī şol yükin yükletdi ‘ışḳuñ 
 Ki çarḫunçekmeye idi ḳaṭārı 

140 

Ġazel-i Yaḥyā145 

1 Bu āhum ile yaşum bu nāle ile āhum 
 Cānāne beyān eyler aḥvāl-i perīşānum 

2 Ṭoġruluḳ ile sevdim sen serv-i ḫırāmānı  
 Aġyāra ḳıyās itmeyin ḳulını sulṭānum 

3 Bir bir dimegeḫalḳa esrār-ı ġam-ı ‘aşḳı  
 Güyā dehen olmuşdur bu çāk-i girībānum  

4 Sevdügine ‘āşıḳlar maḳdūrını ṣarf eyler 
 Cānım daḫı isterseñ olsun yoluña cānum 

5 Yā gibi Yaḥyānıñ ḳarşuna çıḳar cān 
 Nāz ile ḳaçan gelsün ey āfet-i devrānum  

 

                                                           
144 Mengi, a.g.e., s.291. 

138/2: 3 D. 

138/3: 4 D. 

138/4: 2 D. 

138/5: 6 D. Divandaki 5. beyit mecmuada eksiktir. 
145 Hasan Kavruk’un hazırladığı Şeyhülislam Yahyā Divanı’nda bulunamadı. 
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[51a]       
141 

Ġazel-i Emrī146 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün 

1 Divāneyem görelden sen ḫadd-i lāle-gūnı 
 Artar bahārı görse şeydālarıñ cünūnı 

2 Ḫattın çemen oḳırlar aġzına yineġonce derler  
 Yoḳdur nefīriyāruñ ben bilmem onı bunı 

3 Meydān-ı ‘aşḳ içinde Mecnūnı anma baña 
 Er midir ol kim ola bir ‘avretiñ zebūnı 

4 Bir pehlevān er idi ġam ‘āleminde Ferhād 
 Kim kesdi nice müddet der-bend-i bīsütunı 

5 Ṭop itdi başın Emrī zülf-i ḫamını çevgān 
 Maḥbūblar derilsün vardır erüñ oyunu  

142 

Ġazel-i Emrī147 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Maḥabbet şehbāzınıñ yuvāsıdır benüm başum 
 Görünür eşyānında ḳanadı ucıdur ḳaşum 

2 Belā deştinde hem-pā gerçi sāyemdür baña līkin  
 Ḳalur aḫşam olıcak olımaz olda ayaḳdaşum 

3 İzi tozına yüz sürdüm gözüm gel aġlamaluṭf it 
 Ġubār-ı rāh-ı cānānı yüzümden yumasun yaşım 

4 Anuñ ‘aynına sen bir ḳaṭrece gelmezsin ey deryā 
 Dilüñ uzatma ġāfil çaġlama çeşm-i güher-pāşum 

5 Degül encüm bezer her gice altun ḥall ile ḥaddin 
 Diler kim ola ey Emrī arūs-ı dehr oynaşum  

 

 

 

 

                                                           
146 Saraç, a.g.e., G.548. 
147 Saraç, a.g.e., G.338. 
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143 

Ġazel-i Emrī148 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Ṣanma kim ebrū-yı hevādan ṣaçılur ḫāk üzere āb 
 Sūz-ı āhumdan ‘araḳ īz oldı meh-rū seḫāb 

2 Olalı peykān-ı tīrüñden cerrābū ḫāmumıñ 
 Geçmedi ḫalḳından ey ḳaşı kemān bir laḥẓā 

3 Ḫāne-i çeşmüm ḫayālüñ şāhınuñ otaġıdur 
 Kim aña heryañdan girüp gelürümçekmiş ṭınāb 

4 Ḫardan eṭrāfına ḥūlī çeküpdür bu müjem 
 Tā şeb-i ġamda ḥarīmi dīdeme ger mey āb 

5 Şāh-ı ġamdur Emrī dīvān-ı ḥisār-ı çarḫda 
 Ṭōp-ı āhı ṭaşı ḳalmışdur degüldür āfitāb 

[51b]       
144 

Ġazel-i Emrī149 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün 

1 Ḫurşīd-i rūy-ı yārı çün eyledüm temāşā 
 Bir ẕerresi içinde gördüm iki ẞüreyyā 

2 Ebrūña öykünelden şehr içre buldı şöhret  
 Barmaḳla gösterürler şimdi hilāli cānā 

3 Beyhūde kūy çoḳdur şol ṭop ġabġabuñ 
 Çevgān gibi kej olan el urmasun nigāra 
 
4 Ṭoġrı elif gibidür üstinde āfitābuñ  
 Ruḫsāruñ üzre binüñ ey mihr-i ‘ālem-ārā 

5 Ol sīb-i ġabġab içün narence döndüm Emrī 
 Böyle ḳalursa ḥālim bih olmaz ise eyvā 

 

 

 

 

                                                           
148 Saraç, a.g.e., G.43. 
149 Saraç, a.g.e., G.28. 
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145 

Ġazel-i Emrī150 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Degdügine cümle ḥüsn esbāb-ı Yusufdan saña  
 Ḥacet ol ḫaṭ iki ruḫsār iki şāhit aña 

2 Encüme vaṣf itdi meh ḫāl-i ruḫuñ evṣāfını 
 Ḥayrete batdı niçesi niçesi ḳaldı ṭaña 

3 Ol iki ruḫsār dībādan olup cānā ḫacil 
 Başun alıp gitdi mihr ü māh maġribden yaña 

4 Ḫālü ḫaṭṭuñ Mıṣra sulṭān oldı bir Hindū gibi 
 Var ise zülfiñ hümāsı sāye ṣalmışdur aña 

5 Emrīyā Mecnūn bir naḳḳāş taṣvīr eylemiş  
 Gördüm anı ger ża‘īf olaydı beñzerdi baña  

146 

Ġazel-i Emrī151 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Gevher-i ‘ışḳuñ dilümde var iken şemşīr-veş 
 Ey kemān ebrū niçün yabāna atduñ tīr-veş 

2 Gīsū-yı müşgīnüñe alınmış āhū gözlerüñ 
 N’eylesün dā- ḳażā bend eylemiş naḥcīr-veş 

3 Arṣa-i ‘aşḳda tīr-endāz-ı āhum oynadur 
 Barmaġında ḫalḳa-i gerdūnı bir zīhgīr-veş 

4 Ḥalḳa ḥalḳa oldı ‘āşıḳlar ṣaçuñ baḫsiñde çün 
 ‘Āḳıbet biri birine girdiler zincir-veş 

5 ‘Aḳl u cān u dil belā ġārında ṣan Aṣḥāb-ı Kehf 
 Nefs-i Emrī anlaruñ ardıncadur ḳıṭmir-veş 

6 Yād idüp İsḥāk ol şermīne yine gönderdi selām 
 Bir söz ile bendesini ġamdan āzād eyledi 

 
 
 
 
 
 

                                                           
150 Saraç, a.g.e., G.13. 
151 Saraç, a.g.e., G.223. 
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[52a]       
147 

Ġazel-i Āhī152 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Ṭaġlar çün nālemi gūş itdi feryād eyledi 
 Didiler kim dehr bir Ferhād bünyād eyledi 

2 Bir perī-taṣvīrdür divāne naḳş iden beni 
 Baña naḳşı ol melek yüzlü perī-zād eyledi 

3 Çāh-ı ġamda ḥabisdüm ol şeh  ḫalaṣ idüp beni  
 Bir levendi ṣan bugün zindāndan āzād eyledi 

4 Göñlümi yıḳduñ bugün yapsañ n’ola kim bir zamān 
 Yıḳdı bir şeh Ka‘beyi tekrār bünyād eyledi 

5 Adına düşmezdi gerçi ḳaddümüz dāl eylemek 
 Ol elif-ḳāmet bugün Āhī ‘acep ad eyledi 

148 

Ġazel-i Ẕātī153 

   Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Viẟāḳ-ı ‘arş öñinde dögdüm ey şeh tūġ-ı āh-ı ben 
Ġulāmı ‘aşḳ olup oldum cihānuñ pādişāhı ben  

2 Yüzüme gülmez olduñ āh kim ey Yusūf-ı ẟānī 
 Diriġā görmez oldum ruḫlarıñdan iki çāhı ben 

3 Eger cürm ise  yerden göge dek ey meh seni sevmek 
 Yetişdirdüm sipihre ḳulle-i kūh-ı günāhı ben  

4 Sözüm āb-ı ḫayāt māt iderken görmedim ammā 
 ‘Acep mi çeşme-i ḥayvān gibi giysem siyāh ben  

5 Ḳapusında eger derbān olsa Zātīyā ol şeh 
 Olurdım mülk-i dünyānıñ şeh-i devlet penāhı ben 

 

 

 

                                                           
152 Kaçalin, a.g.e., s.57. 
153 Mehmed Çavuşoğlu-Ali Tanyeri, Zātī Divanı Gazeller Kısmı 3. cilt, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Yayınları, İstanbul, 1987, s.111. 

 148/2: 3 D. Divandaki 2. Beyit mecmuada eksiktir. 

 148/4: 6 D. Divandaki 5. beyit mecmuada eksiktir.  
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149 

Ġazel-i Dem‘ī 

   Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Bu āh-ı āteşimden giyüp zerrīn külāh ben 
Belā vü derd-i ġam mülkinüñ oldum pādişāhı ben  

2 Şeh-i ‘aşḳ olalı ṭablım fiġānım ‘askerüm eşküm 
 Ġınā meydānında giydim livā-yı derd-i āhı ben 

3 Ten-i ḫākim ġubār-ı Ka‘be kūyı nigār itdim 
 Nola ölsem bu yolda ecel-i ‘aşḳın secde-gāhında ben 

4 Bugün da‘vāy-ı ‘aşḳ itdim varıp meydān-ı miḫnetde 
 Edindim döndin dīde-i ḫūnbārun iki gözini ben 

5 Ser-i rāhında yārun Dem‘īyā ḫāk eyleyüp ḫasmum 
 Ölünce beklerüm diller yolunda şāhrāhı ben  

[52b]      
150 

Ġazel-i ‘İzzet 

   Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Çıkarsam ebr gibi göge nola dūd-ı āhı ben 
 Ay olur görmezim bir dem dilā ol yüzi māhı ben 

2 Dil ü cān mülkini gül gibi ḫandān itmedi bir dem 
 Ne ḳıldım bilmezem ol vaḳde yā ilāhi ben 

3 O lebdür bu ser ser bu çeşmüm uzar daġlar yollar 
 Sirişkim baḥriniñ içinde oldum ṣanki māh ben 

4 Rāh-ı ‘aşḳında tācı taḫtı çün terk itdim ey şāhım 
 ‘Acep mi mülk-i ‘aşḳıñ olursam pādişāhı ben 

5 Ḳul olduġum yiter ‘İzzet baña ol şāh-ı ḫūbāna 
 Nidem ey merdüm-i ‘alem içinde ‘izz ü cāhı ben  

151 

Ġazel-i Fevrī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ser-firāz ol tīre gibi keskin ol şemşīr-veş 
 Yañınca  baş egme ḫalḳ-ı rās-ı rū ol tīr-veş 
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2 Defter-i zer ayaġına cevheri ḫalḫāldır  
 Cām-ı mey-i ḥabāb munṭaẓam zincīr-veş  

3 Ḫalḳa ḫalḳa oldı çeşm-i zaḫm-ı ḫunbārım ki 
 Ey ḳaşı yā göz kimden tīr ki zihīger-veş 

4 Anladırdum anıñ yolunda cān virince ben 
 Şehsüvārım terkiye aṣmaz dili tehcīz-veş 

5 Kehf-i dehriñ ḫūblar aṣḥābdır Fevrī ne ṭak 
 Anlara uyup dese aḥvālini ḳıṭmir-veş 

152 

Ġazel-i Emrī154 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Gevher-i ‘ışḳuñ dilümde var ikem şemşīr-veş 
 Ey kemān ebrū niçün yabāna atduñ tīr-veş 

2 Gīsū-yı müşgīnüñe alınmış āhū gözlerüñ 
 N’eylesün dā- ḳażā bend eylemiş naḥcīr-veş 

3 Arṣa-i ‘aşḳda tīr-endāz-ı āhum oynadur 
 Barmaġında ḫalḳa-i gerdūnı bir zīhgīr-veş 

4 Ḥalḳa ḥalḳa oldı ‘āşıḳlar ṣaçuñ baḫsiñde çün 
 ‘Āḳıbet biri birine girdiler zincir-veş 

5 ‘Aḳl u cān u dil belā ġārında ṣan aṣḥāb-ı Kehf 
 Nefs-i Emrī anlaruñ ardıncadur ḳıṭmir-veş 

[53a]       
153 

Ġazel-i Emrī155 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Pāymāl eyleme gīsū-yı ‘abīr-efşānuñ 
 Ḳuyruġın basma nigārā uyur ejderhānuñ 

2 Añmaduñ hiç günāhun yine yuduñ ṭaraduñ 
 Yazuġı boynuña ol zülfi ‘abīr-asānuñ 

3 Sūzen itdi müjesin bülbül-i şeydā tā ki 
 Ayaġından çıḳar ḫārı güli ra‘nānuñ 

 

                                                           
154 Saraç, a.g.e., G.223. 
155 Saraç, a.g.e., G.269. 
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4 Ġonca ṭıflını beliñletdi ṣadā-yı bülbül 
 Aġız açup tükürürse n’ola şebnem anuñ 

5 Emrīyā ṣanma şafaḳ sille-i āhumla seḥer 
 Yüzini ḳana yudum mihr-i cihān-ārānuñ 

154 

Ġazel-i Ṣābirī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Virme gīsūyı dilāvīzine dili cānānuñ 
 Göz gövde aġzına atlama bir ejderhānuñ 

2 Bu yanına ḳolın uzatmış el ozanlıġun idüp  
 Yedi ḳaṭ‘ olsa nola zülf-i ‘abīrāsānuñ 

3 Müjeñ oḳlarını gönder bize seney yüzi gül 
 Ki göñülden çaġıra ḫār-ı ġamuñ i‘dānuñ 

4 Ġonce gülşende virelden leb-i la‘lüñ ḫaberün 
 Ṭoldurur güherle aġzını şebnem anuñ  

5 Ṣābirī ṣanma şaḳḳ-ı āhımoḳıdur felek 
 Ḳāmeti dögdi seḥer-i mihr ü cihān arānuñ  

155 

Ġazel-i Ḫayālī156 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Bezm-i yāre ḫūn ‘āşıḳdan şarāb eglenmesün 
 Şol oda yanmış cigerlerden kebāb eglenmesün 

2 Bir ḫaber ver ey göñül cān-ı ‘azīze sīnede  
 Yāre varsan eyleyüp refi‘ ḥicāb eglenmesün 

3 Pāre pāre eyledi ẕerrāt-ı ‘ālem kendüyi  
 ‘Arż-ı dīdār eylesün ol āfitāb eglenmesün 

4 Bir güẕer ḳılsun bize düşsün behişte nār-ı reşk  
 Dūzaḫ-ı hecrinde çok çekdik ‘aẕāb eglenmesün   

5 Ey Ḫayālī vardı bir zībā ġazel naẓm ehline  
 Bir biri olsun buña ḥāżır-cevāb eglenmesün 

 

 

                                                           
156 Tarlan, Hayālī Divānı, a.g.e., s.240. 
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[53b]       
156 

Ġazel-i Seyrī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Ḫūn-ı dilden ey gözüm gelsün şarāb eglenmesün 
 Ey göñül sen daḫıod eyle kebāb eglenmesün 

2 Ver ḫaber ol pādişāh-ı ḥüsne ey peyk-i ṣabā 
 Leşker-i ġam ḳıldı dil şehrin ḫarāb eglenmesün 

3 Cān bedenden gitmekister  muzdariptirdostum 
 Tīġuñ göndermedü ḳaṭ‘ı cevāb eglenmesün 

4 Görmez oldı jāleden ġayrı gözüm sirişki 
 Vaḳtidir ṭoġsın peymān ol āfitāb eglenmesün 

5 Sīnem zer-iḫāk-i mededdür göñlüm içre Seyrīyā 
 Ġamdan oldın sāḳīyā la‘l-i müzāb eglenmesün 

157 

Ġazel-i Hilālī157 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Elemler üstime ‘asker çeküp geldikçe ġamlarla 
 Muḳābil olmaga āhum çıḳar ḳarşu ‘alemlerle 

2 Nice şerḥ eylesün derd-i derūnım ḳaldı dermānde 
 Dil-i bīmārum ey meh-rūyanar derd ü elemlerle  

3 Göñül virme gel ey mihr virür meh-i nā-mihre ‘ālemde  
 Ki ‘uşşāḳın helāk eyler cefālarla sitemlerle 

4 Yā dirgür şerbet-i la‘lüñle ya öldür zehr-i ġamıñla 
 Ḥabībim baña eyle beni emlerle semlerle 

5 Ḳıyāmet serv-ḳaddlerle yüri ‘ıyş u bülend eyle 
 Hilālī bezm-i gülşende müdām iç cām-ı Cemlerle 

158 

Ġazel-i Ḫayālī158 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Göñül mülkine geldükçe ḫayālüñ şāh-ı ġamlarla 
 Aña ḳarşu çıḳar ‘izzet ider āhım ‘alemlerle 

                                                           
157 Şanlı, a.g.e., s.56. 
158 Ali Nihat Tarlan’ın hazırladığı Hayālī Divanı’nda bulunamadı. 
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2 Görinen mū degildür sīnem üzre ey ḫaṭṭ-ı ‘anber 
 Yazarım naḳş-ı ḥüsnüñ levḥ-i dilde ḳıl ḳalemlerle 

3 Lebüñ dil ḫasteler dār’ü’ş-şifāsıñın benüm ömrüm  
 Revā mıdır geçinem ben elemlerle i‘lāmlarla 

4 Yā öldür zehr-i hecrüñ ile yā dirgür āb u la‘lüñle 
 Ṭabībim bir yaña eyle beni emlerle semlerle 

5 Ḫayālī dil-rübālarla ṭolalıdan nālīyā sīnem 
 Hemān ol deyre döndim kim pür olmuşdur ṣanemlerle 

[54a]       
159 

Ġazel-i Emrī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün159 

1 Meni sen hecr-i miyānıñla nizār eylersin 
 Gizleyüp ḳaşlarıñuñ nūnını zār eylersin 

2 Gösterirsün ele şol çeşm ü ḳadd ü rā ḳaşuñı 
 ‘Uşşāḳa arż-ı cemāl itmege ‘ār eylersün 

3 Nāz idüp ol iki ḥālüñ birisin gizlemem kim 
 Nāzuñı sen meni yandurmaġa nār eylersün 

4 Çeşm ü ḫālüñ idüp ey zülf ü ‘iẕārunda nihān  
 Dār-ı dünyāyı bu miskinüñe dār eylersün 

5 Göricek ḫāl-i nigārı lebi altında revān 
 Emrīnüñ yaşın ey dīde bıñār eylersin 

160 

Ġazel-i Emrī160 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Ġamzeler birle o ḳātil pür yaraġ olmuş yine  
 Ehl-i ‘ışḳ ile meded ḳılıç bıçaḳ olmuş yine 

2 Nār-ı ‘ışḳa dögmeyüp mülk-i fenāya gitmege 
 Şem‘-i enver dostum yalıñ yarag olmuş yine 

3 Çeşm-i ḫūnīn ġonca-i surḫ aḳ gül simīn gümüş 
 Şāḫ-ı gül senden yaña yā göz kulaġ olmuş yine  

 

                                                           
159Saraç, a.g.e.,G.387. 
160Saraç, a.g.e.,G.439. 
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4 Seyl-i miḫnet yıḳamaz dilde maḥabbet ḫānesin 
 Çün sütūn-ı dūd-ı āhumdan dayaġ olmuş yine 

5 Seyr-i saḥra itmiş ol gül-çihre Emrī reşkden 
 Dāġ baġrı lālelerle baġrı dāġ olmuş yine 

 
 

161 
      

Ġazel-i Emrī161 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Ṣandum ki ebr-i siyāhiçre mīm ü hā 
 Meh ṣafḥasında müşg ile yazduñ çü ḫā vü ṭā 

2 Ḫaṭṭ-ı siyāh ḥaddüñi ḳuşatdıġın görüp 
 İlan ḳuşandı reşkden ol zā vü lām ü fā 

3 Zülf ü ruḫuña sünbül ü gülzār beñzemez  
 Ey gül-‘izār ġoncada yoḳ olam bu lām u bā 

4 Leb açdı ġonce-veş ḳadd ü ebrūvü aġzını 
 Vaṣf eyledi didi elif ü mīm ü rā vü yā 

5 Emrī n’ider zemāne sensüz fedā ider 
 Çeşm-i dehān u ḳaşlaruña ‘ayn u mīm ü rā 

[54b]       
162 

Ġazel-i Emrī162 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Sen meleksin sevdügindür bir beşer-sūret perī 
 Āfitāb iken neden kim māha olmak müşterī 

2 Yüzine baḳma o māhuñ dimesünler ey güneş 
 Nūr umar māh-ı felekden geldi şems-i ḫāverī 

3 Altun üsküflü ḳul iken işigüñde mihr ü māh 
 Bir şeh-i sīmīn-tenüñ olmaḳ revā mı çākerī 

4 Āfītāb ‘ālem-ārāsun tenezzüleyleme 
 Ẕerre-i nāçīzüñi ṣayma a māh-ı enveri 

5 Aḳıdursun Emrīnüñ yaşın ṣarardursun yüzin 
 Ol mehe mi ḫarac idersin bu ḳadar sīm ü zeri 

                                                           
161Saraç, a.g.e.,G.7. 
162Saraç, a.g.e.,G.517. 
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163 

Ġazel-i Emrī163 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Seni ḳoyup dil ü cān ġayrıya māyil mi olur 
 Gökde ḫurşīde iren zerreye ḳāyil mi olur 

2 Ġonca-femler beni senden ayıramaz ey meh 
 Zerreler hiç güneş tābına ḥāyil mi olur 

3 Nice çāre ideyin kendüme ‘aşḳıñda senüñ  
 Dāne kim otlu yire düşe o ḥāṣıl mı olur 

4 Gören ey ṣaçları şeb-dīz yaşum gül-gūnın 
 Didi kevkeyn feżāsı buña māyil miolur 

5 ‘Arz idem dirdi gözi yaşlarını Emrī saña 
 Güneş leşker-i seyyāre muḳābil mi olur 

164 

Ġazel-i Emrī164 

  Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Ġamuñda baña sirişkim şarāb-ı āl yeter 
 Dile derūnı muṣāḥib daḫi ḫayāl yeter 

2 Cihānı yaḳduġuna ruḫlaruñ ‘alāmet-i tām 
 Duḫān-ı zülfiñ ile dūd-ı ḫaṭṭ-ı ḥāl yeter 

3 Hilāli mihr ü münīr olmasun ki dilberümüñ 
 Yanaġı mihr ü münīr ü ḳaşı hilāl yeter 

4 Zamāne ḫalḳını zincire dizdügine ṣaçuñ 
 Ḥamīde kālülüñ ey yār baña dāl yeter 

5 Ḳabāyı neyleyeyin cismüm üstine Emrī 
 Sirişkden dökilen ḳan ḳabā-yı āl yeter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
163Saraç, a.g.e.,G.138. 
164Saraç, a.g.e.,G.189. 
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[55a]      
165 

Ġazel165 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Bu sīnem zaḫmına gördüm dil-i āvāre yaṣdanmış 
 Şu bir mecẕūba beñzettüm ki girmiş ġāre yaṣdanmış 

2 Zebūn-ı rāh-ı ‘aşḳ olmuş ki feryād ile maḥbūn 
 Dönmiş ser-i ṣaḥrā-yı biri kühsāre yaṣdanmış 

3 Şikest ḥāl-i feryādıñ çeker bir kālesidir hep 
 Degildür lāle birbiriñe senüñ ḫāre yaṣdanmış 

4 Düşüp ḫar-ı muġaylan-ı  dem-ālūd eyledi Mecnūn  
 Yā bir  üftāde mest olmuşın diyügülzāra yaṣdanmış 

5 İḥāṭā eylemişlerdür mekesrāniolup ervāḥ 
 Yetīm-i ālūde leb düşmenidir ḫumāra yaṣdanmış 

166 

Ġazel-i Ḫayālī166 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ḫayāliñ hemdemi yaşum düşüp ruḫsāra yaṣdanmış 
 Nedīm-i şāhdır kim bāliş-i zerkāra yaṣdanmış 

2 Camdan sen içmeden her dem şafaḳ-gūn mey 
 Otaġan mest olup başındaki destāra yaṣdanmış 

3 Belā kūyında gördüm arḳa vermiş ḫāra bir ‘āşıḳ  
 Ḳanatmış tāze daġın ḫarlar gülzāra yaṣdanmış 

4 Ḳomuş bir ṭaşa Mecnūn baş görmüş düşde Leylīsin 
 O ṭaşı nice yıllar āra ḳoçmuş āra yaṣdanmış 

5 Ḫayālī ruḫlarıyla zülfine yāruñ esīr olmuş 
 Güneş yollara düşmüş sāyeler dīvāra yaṣdanmış 

 

 

 

 

                                                           
165 Mahlas bulunamadı. 
166 Tarlan, Hayālī Divānı, a.g.e., s.166. 
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167 

Ġazel-i ‘Ubeydī167 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Ḳul aġyār ile nesḫ itme ḫaṭṭ-ı reyḥānı 
 Ki muḥaḳḳaḳ dilemez kāfir olan Kur’ānı168 

2 Ṣanma gözüm yumarın tīr ü ṭopun her lahẓa 
 Biri birin1e görür gözler müjgānı 

3 Gül senüñ ile güle varalum olduralım dīvānı 
 Nāvek-iyāruñ ayaġına düşer peykānı  

4 Beñzedürmiş o zeni zülfiñe ‘anber-i müşgīn 
 Nāfenüñ bu ġam ile ḳurımasun mı ḳanı 

5 Muṣḫaf-ı ḥaddüñi baṣmazdı ‘Ubeydī yāruñ  
 Ḫaṭṭınuñ ḳıl ḳadar olsaydı eger īmānı 

[55b]       
168 

Ġazel-i Mu‘inī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Baṣmadı revnaḳ-ı la‘lini ḫaṭṭ-ı reyḥānı 
 Dīn-i ‘Īsā göreñ nesḫ idemez Ḳurānı 

2 Bunca gün hem-dem iken irişicek bu ciger 
 Bir serin girür tīri ile peykānı 

3 Tīrüñi zaḫm-ı dil alup yalñuz baş çeker 
 Ḥasret ile çekerüñ ḳurımasun mı ḳānı 

4 Dürr-i dendānuñ içün her ne dem āh eylersem 
 Ṭutar ol demde yirüñ oynaması ‘ummānı 

5 Bu Mu‘inī  dilemez gözden uça murġ-ı ḫayāl  
 Ḳāra tilden dūzah-veraña ḳafes-i müjgānı 

 

 

 

 

                                                           
167 Ömer Arslan, Ubeydī Divānı (İnceleme-Metin), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013, s.541.  
168 Divanda bu beytin yeri boş bırakılmıştır. Gazel divanda 4 beyittir. 
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169 

Ġazel-i Şem‘i169 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Ḫalḳa-i dūd-ı siyāh bu dil-i maḥzūnuñ 
 Āşiyān oldı başında nitekim Mecnūnuñ 

2 Āh-ı şebdīz gibi kimse ayaḳdāş olımaz 
 ‘Aşḳ yolunda semendine mey-i gülgūnuñ 

3 Ey Süleymān-ı zamān ḳanda çeker mūr-ı ża‘if 
 Ṭaġ u ṭaş çekmez iken cevri yükin gerdūnuñ 

4 Sāḳī-i devr-i zamānuñ ‘acep ḥāleti var 
 Cān virür dökmege ḳanın bu dil-i pür-ḫūnuñ 

5 Ṣaf iden ḳalbimüzüñ naḳdini ‘ışḳ āteşidür 
 Ḳıymeti artuḳ olur yansa oda altunuñ 

6 Ṭolaşan gün gibi dünyāyı nazīrüñ göremez 
 Miẟl ü mānendi mi var dünyede sen meh-rūnuñ 

7 Maḥv olur başını Şem‘ī göricek deryālar  
 Ne ḫoş ola baḥre ola iren ceyḫūnuñ 

170 

Ġazel Şem‘i170 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Lāle kim virdi nişānın bu dil-i pür-ḫūnuñ 
 Daġlanmış cigeri pāresidür Mecnūnuñ 

2 ‘Aşkında ne tozlar ḳoparam āhumla 
 Ḫaṭṭ-ı şebdīzine ḳoşdun çü ruḫ-ı gülgūnuñ 

3 Bülbül-i ḫaste dilem nāle vü zār itme beni 
 Didi kim yañşak olur ḫastalıġı ṣayrunuñ 

4 Ḳader sürmek gözüme tevekkülümemekkār 
 Ḳıymeti artuḳ olursañ eyle altunuñ 

5 Yaşuñı men‘ idemez Şem‘i vücūduñ fikri 
 Bir avuç ḫak yolın baġlayamaz ceyḫūnıñ 

 

 
                                                           
169 Karavelioğlu, a.g.e., s.88. 
170 Karavelioğlu, a.g.e., s.88 
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[56a]       
171 

Ġazel-i Ḫayālī171 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Yüz nāz ile bir ġonca-i ra‘nayı büyüttük 
 Bülbülleri biñ vāz ola ġavġayı büyüttük 

2 Mercān lebini kān melaḥatde görelden 
 Gözyaşı ile bir nice deryāyı büyüttük 

3 Ferhād ile Mecnūn ile Vāmıḳla bir olduḳ 
 Gördük seferi biz daḫı alāyı büyüttük 

4 Beñzer ṭuruşuñ ḳāmeti dildāra demekle 
 Gülşende bugün serv-i dil-ārayı büyüttük 

5 Cānan seng-i kūyıyla Ḫayālīyi idüp yād 
 Dedi yine bir ‘aşıḳ-ı şeydāyı büyüttük 

172 

Ġazel-i Şem‘i172 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Ne revādur ki eyā ḥüsn ilinüñ pādişehi 
 Virdi yaḳmaga göñül mülkin ‘ışḳuñ sipehi 

2 Ḥasret-i şem‘i ruḫuñdan senüñ ey Zühre-cebīn 
 Yaḳar āhum irişüp her gice ḳadīl-i mehi 

3 İşidüp āhumı ol ḳāmet-i balā ṣalınur 
 Ṣalınur bād-ı ṣabādan nitekim serv-i sehī 

4 Kerem ü luṭf u ināyet naẓarın eyler iseñ 
 Padişāhum n’ola biz bendeñüze gāh gehī 

5 Serverā pādişeh-i mülk-i ġamundur Şem‘i 
 Āhınuñ āteşidür başda zerrīn külehi  

 

 

 

 

                                                           
171 Tarlan, Hayālī Divānı, a.g.e., s.184. 
172 Karavelioğlu, a.g.e., s.125. 
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173 

Ġazel-i Ḫayālī173 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Bezm-i yāre ḫūn-ı ‘āşıḳdan şarāb eglenmesün 
 Şol oda yanmış cigerlerden kebāb eglenmesün 

2 Bir ḫaber ver ey göñül cān-ı ‘azīze sīnede  
 Yāre varsın eyleyip ref‘i ḥicāb eglenmesün 

3 Pāre eyledi ẕerrāt-ı ‘ālem kendüyi  
 ‘Arż-ı dīdār eylesün ol āfitāb eglenmesün 

4 Bir güẕer ḳılsun bize düşsün behişte nār-ı reşk 
 Duzaḫı hecrinde çoḳ çekdik ‘aẕāb eglenmesün 

5 Ey Ḫayālī vardı bir zībā ġazel naẓm ehline  
 Her biri olsun buna ḥāżır cevāb eglenmesün 
 

174 

Ġazel174 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ne varteslīm-i cān itsem göricek ṣūret-i ḥūbı 
 Ki zīrā iḫtiyārım yoḳ benüm sevmekde maḥbūbı 

2 Ser-i zülf-i siyāhıñ ile nigāra baş ḳoşalıdan 
 Başımdan eksük olmadı cihānıñ şūr-ı āşūbı 

3 Muḥabbeti resm-i āyenin ḫaṭṭ-ı dildārdan ögren  
 Kim iki günde bir eksük degil ‘uşşāḳa mektūbı  

[56b]  4 İşitdüm yine bir gökçek ḳāmet-i dilrübāḳonmuş 
 Ṣaçı zencīrine dürmüş ḳul itmiş şehr-i Üskūbı 

5 Egerçi elde söz çoḳdur velī ḥaḳ bu ki üstüḫanuñ 
 Be-ġāyet ḫūb nāz gider ġazel ṭarzında  

 

 

 

 

 
                                                           
173 Tarlan, Hayālī Divanı, a.g.e., s. 240 
174 Mahlas bulunamadı. 
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175 

Ġazel-i Ḥayretī175 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Uġrın uġrın baḳışıñ cānumı meftūn itdi  
 ‘Işḳ düzdi yolum urdı beni maġbūn itdi 

2 ‘Aḳl u hūşum ṭaġıdup zülf-i perişānı gibi 
 Yine ol Leylī ḫırāmum beni Mecnūn itdi 

3 Rāzumuz ‘āleme fāş eyledi bir bir ḳamu āh 
 Bir iken derdümüzi āh yine on itdi 

4 Yine bir reng ile egnümde olan eskileri 
 Gözlerüm yaş-ı birer cāme-i gülgūn itdi 

5 Dōstum başını ṭōp eyledi meydānuñda 
 Ḥayretīye yine ‘ışḳuñ ‘acep oyun itdi 

176 

Ġazel-i Gāhī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ölmek içün yoluna ‘arż eyledim dildāra şevḳ 
 ‘Ömri çoḳ olsun hele gösterdi ol meh yāre şevḳ 

2 Gül yüziñ sürdükçe dil-i ḥandān olur ey ġonce-leb 
 Bülbül-i şūride güyā ‘arż ider gülzāra şevḳ 

3 Ẕevḳim irter cān virip alsam metā-yı vaṣlıña  
 Ḫˇāceler eyler yine kim aṣlu bazāra şevḳ 

4 Düşse gönlüm zülfi yanında nola ruḫsārına  
 Gösterür pür dāne her şeb yanmaġiçün nāra şevḳ  

5 Ol pīri da‘vet ittim dün gice ġam-ḫāneme 
 Didi şād olGāhī var bizde bir pāre şevḳ 

177 

Ġazel-i Nālī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Kāküliniñ her ḳaçan dilber kemendin depredir  
 Her ḳılında nice biñ derdmenden depredir 

                                                           
175 Mehmet Çavuşoğlu-M. Ali Tanyeri, Hayretī Divanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 

İstanbul, 1981, s.412. 
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2 Ey yüz-i gül ġonce-leb reftār-ı ḳaddüñ yādına  
 Gülşenüñ yād-ı ṣabā serv ü bülendün depredir 

3 Şehsuvārım kākülüñ şebdīz-i cevelān eylese 
 Eşek-i kokonam daḫı yanınca kendün depredir 

4 Dir görenler berg-i güldür götütür bād-ı ṣabā 
 Her ḳaçan kim ol ġonce-i semenden depredir 

5 Nālīyā dil mürdesin iḥyā ider ‘Īsīgibi 
 Yād çün güftār-ı la‘l-i cān pesenden depredir 

[57a]       
178 

Ġazel-i Emrī176 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Pāymāl eyleme gīsū-yı ‘abīr-efşānuñ 
 Ḳuyruġın basma nigārā uyur ejderhānuñ 

2 Añmaduñ hiç günāhun yine yuduñ ṭaraduñ 
 Yazuġı boynuña ol zülfi ‘abīr-asānuñ 

3 Sūzen itdi müjesin bülbül-i şeydā tā ki 
 Ayaġından çıḳar ḫārı güli ra‘nānuñ 

4 Ġonca ṭıflını beliñletdi ṣadā-yı bülbül 
 Aġız açup tükürürse n’ola şebnem anuñ 

5 Emrīyā ṣanma şafaḳ sille-i āhumla seḥer 
 Yüzini ḳana yudum mihr-i cihān-ārānuñ 

179 

Ġazel-i Ṣābirī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Virme gīsūyı dilāvīzine dil-i cānānıñ 
 Göz göre aġzına atlama bir ejderpānıñ 

2 Boynuna ḳolun uzatmış el ozanlıġın idüp 
 Yedi ḳaṭ‘olsa nola zülf-i ‘anber-āsānıñız 

3 Müjeñ oḳlarını gönder sen bize ey yüz-i gül  
 Ki gönülden çıḳara ḫār-ı ġamıñ i‘dānıñ 

4 Ġonce-i gülşende virelden leb-i la‘liñ ḫazan 
 Ṭoldurur gevherle aġzını şebnem anıñ  

                                                           
176 Saraç, a.g.e., G.269. 
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5 Ṣabirī ṣanma şevḳ-i āhım oḳıdır felek 
 Ḳanını dökdi seḥer mihr-i cihān-ārānıñ  

180 

Ġazel177 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün  Fa‘lün 

1 Aña kim ‘aşḳ işi ola pīşe  
 Oḳumaḳ yazmaḳ olmaz endīşe 

2 Ne ḳula yersen ḳulaġın sāḳī 
 Bezme geldikçe reng alur şīşe 

3 Ne ‘acep kār-gāh ola dünyā 
 Ḳan yuṭar la‘l-i diş biler tīşe 

4 Saña yetmez mi bu kerāmet kim 
 Pādişeh ile ḳul oladur rīşe 

5 Ġam-ı dünya ile müşevveş olup 
 Gitdügi virme teşvīşe  

[57b]       
181 

Ġazel-i Figānī178 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Cā-be-cā ey sīm ten cismimde dāġ-ı ḫūn feşān 
 Aṭlas zerdüstine altun beneklüdür hemān 

2 Şāh-ı ‘ışḳam oldı āfāḳ içre ey ḫūrşīd-i ḫod  
 Dūd-ı āhum üstime bir lāciverdi sāyebān  

3 Gitdi nālim ‘arş ḳandīlin çıḳup o yazmaġa 
 Dūd-ı āhum anıñ öñünce getürdi nerdübān 

4 Yerde göre ẕerre-veş ṣabr u ḳarārım ḳalmadı  
 Görmeyeliden gün yüzüñi ey meh-inā-mihribān 

5 Ey Fiġānī bu gece sevdā-yı zülf-i yār ile 
 Dūd-ı āhum başın alup gönüllere oldı revān 

 

 

 
                                                           
177 Mahlas bulunamadı. 
178 Karahan, a.g.e., s.93. 
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182 

Ġazel-i Nālī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Yād-ı ḳaddüñle elifler sīne-i ṣad-çākde 
 Tīrlerdir ey kemān ebrū deġilmiş ḫākde  

2 Penbe-i dāġım çıḳardı bād-ı āhım göklere  
 Ebr ṣanmañ ġam şebinde görinen eflākde 

3 Tīġ-i mihrüñ āteş-i ‘aşḳıñ ile mihr ü māhımdan  
 Dāġ-ı yaḳmış na‘l-i sinene eflākde  

4 Göremez ehl-i naẓar cism-i laṭīfinden belüñ 
 Mū görinür düşicek gerçi kim āb-ı pākde 

5 Vechi var yüz döndürürsem ruḫsār-ı yāre 
 Jeng-i ġamdır Nālīnāāyīne ura añda  

183 

Ġazel-i Ḫayālī179 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Göñül mülkine geldikçe ḫayāliñ şāhı ġamlarla 
 Aña ḳarşu çıḳar ‘izzet ider āhum ‘alemlerle 

  2 Görinen mū degüldür sīnem üzre ey ḫaṭṭ-ı ‘anber 
 Yazarım naḳş-ı ḥüsnüñ levḥ-i dilin ḳıl ḳalemlerle 

3 Lebüñ dil ḫasteler dārü’ş-şifāsıñın benüm ‘ömrüm 
 Revā mıdur geçinem ben elemler ile i’lāmlarla 

4 Yā öldür zehr-i hecriñ ile yā dirgür āb u 
 Ṭabībim bir yana eyle beni emlerle semlerle 

5 Ḫayālī dilrubālar ile ṭolalıdan nāliyā sīnem 
 Hemān ol deyre döndüm kim pür olmuşdur ṣanemlerle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
179 Ali Nihat Tarlan’ın hazırladığı Hayālī Divanı’nda bulunamadı.  
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[58a]       
184 

Ġazel-i Ẕatī180 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Gök kebūterdir hevā-yı rıfatüñdebu felek  
 Hāleyi aña ḳāmer ḫalḫālidüpdür ey melek 

2 Dāġ-ı encüm māh-ı nev na‘l-i güneş meftūlidür 
 Rūz u şeb eyler semā‘ abdāluñ olmışdur felek 

3 Bir müdevver ḥavża-i ‘uryān girdi ṣandum ey melek 
 Gördügüm dem hāle içre māhı sen nāzük teni 

4 Baḥr-i eşküm şāhā bir gemidür bu cihān 
 Kim aña ḫurşīd-i kūyıñ dūd-ı āhımdur direk 

5 Ḫançerinde yārıñ āh itmek olurdı Ẕatīyā 
 Tutuşup ‘ālemi eger yanmasa deryāda semek 

185 

Ġazel-i Şem‘i181 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 
 
1 Zāhīd ki mu‘tekif geçinür būriyāyıla 
 Gör eblehi ki cennet umar bu riyāyıla 

2 Āvāre oldı kendü gibi kūy-ı yārda 
 Başdan çıḳardı yaşumı āhum hevāyıla 

3 Ḳaldı ayaḳda baḫt-ı siyāh gibi diriġ 
 Kim çıḳdı başa ben çıḳam ol bī-vefāyıla  

4 Emelin daḫı eler ṣavurur kūy-ı yārda 
 Bir toz ḳoparsa ṭañ mıdur āhum ṣabāyıla 

5 Maḥv oldı Şem‘i yolına ḳarşu ol şehiñ 
 Bir daġ-ı uranda āteş-i şevḳ u ṣafāyıla  

 

 

 

 

                                                           
180 Ali Nihat Tarlan, Zātī Divānı Gazeller Kısmı, 2 cilt, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 

1970, s.187. 
181 Karavelioğlu, a.g.e., s.119. 
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186 

Ġazel-i Muḥībbī182 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Şarāb-ı la‘l-i nābıñdır ḳılan bu göñlimi şeydā 
 Ser-i zülf-i siyāhıñdır getüren başıma ġavġā 

2 Görelden ḫāl-i hindüñi ṭolaştım bend-i zülfiñe 
 Bugün ṣaḥrā-yı miḫnetde benem Mecnūnlayın rüsvā 

3 Düşüp kūh-ı belā içre gözüm yaşı baña hem-dem 
 Ġamıñ ‘ālemde var olsun komaz bir dem  

4 Leb-i şirīnüñ gördüm belā kūhıñda Ferhādem 
 Yoluñda nola cān virsem bugün ben bī-ser ü bī-pā 

5 Muḥibbī çün gelen gitdi bu ‘ālem yine ‘ālemdür 
 Diriġā ve diriġ itdi eger Cemşīd eger Dārā 

187 

Ġazel-i Ḥayretī183 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ṣorarsañ zāhidā keyfiyyetüm ehl-i fenāyam ben 
 Melāmet çārşūsında bugün bī-nevāyam ben 

2 Ḳul olup ḫˇāce-i ‘ışḳa ‘acāyib beglügüm vardur 
 Benümdür ser-te-ser ġam milketi bir pādişāyam ben 

3 Gelüp bu tekyey-i boynıña ‘aşḳıñ ṣoyundum oldum abdālu 
 Muḥibb-i ḫānedānam bende-iĀl-i ‘Abayam ben184 

4 Cemāli nūrını gördüm ḥabībüñ ḫāce-i ‘aşḳam 
 Bugün Merve ḥaḳıyçün ṣofīyā ehl-i Ṣafāyam ben 

5 Baña da nām ile ‘ālemde Derviş Hayretī dirler  
 Bugün erbāb-ı ‘aşk içinde bir kemter gedāyam ben 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
182 Coşkun Ak, Muhibbī Divanı, 2 cilt, Trabzon Valiliği Yayınları, Trabzon, 2006, s.48. 
183 Çavuşoğlu-Tanyeri, a.g.e., s.365. 
184 Bu beyit divanda 4. beyittir. Ancak mecmuada müstensihin işareti üzerine 3. ve 4. beyitin yeri değiştirilmiştir. 
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188 

Ḳasīde-i Āgehī185 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Çekdürüp firḳatanı bizden ıraġ olduñ sen  
 Baḥr-ı ḥayretde nice fırtınalar çekdüm ben 

2 Sen yıḳarsın bu yaḳalarda gönüller şehrini 
 Dil ü cān mülkini yaġma edici sensün sen 

3 Bād-ı ‘aşḳuñ alāvand eyledi ṣabrum gemisin 
 İlevend oldı göñül ṭıflı senüñ derdünden 

4 Barbariçan siyāh aṭlasdan olaldan cānā 
 Gemici neftīlerin ‘āşıḳ-ı zā itdüñ sen 

5 Seyr iden yüziñi deryāda erişür Ḫıżra 
 Ḳadre uġrar seni bir kerre ḳadırġada gören 

6 Yār aġyār ile deryāya çıḳar seyrāna 
 Ehl-i dil ‘āşıḳ olan volta urur geñ yaḳadan 

7 Baḥr-ı ‘aşḳ içre yürürsem nola yelken ṭoruda 
 Bir ḥarāmi bakıcı yāre esīr oldum ben 

8 Dūdı āhım direk oldı bu zemīn keştīdür 
 Bir yeñi yelken olupdur aña gerdūn-ı köhen 

9 Cānda suġurya ṭurur derd ü belā renc ü ‘anā 
 İstifā oldı göñül manḳaları miḫnetde 

10 Geldü çatdı dil ü cān zevrāḳına derd ü belā 
 Bizi çignetmege bu fülk-i felek ṭutdı dümen 

11 Rüzgār oşdı muḫalif başuma üşdi belā 
 Başladı geldi ḳarıntı yine başdan ḳıçdan 

12 Baḥr-i ‘aşḳa düşeli oldı muḫalif çenber 
 Ḳorḳum oldur ki gele bād-ı belā yapraḳdan 

13 Eger olduñsa maḥabbet deñizinde mellāḥ 
 Puṣula şevḳ gerek ḫarti ġam u derd ü miḥen 

14 ‘Aşḳ deryasına ṣaldunsa göñül zevraḳını 
 Bulımazsın bu yaḳalarda dilā sen mesken 

15 Ḫūblar forsa ḳaçup saña kenār olmaz ise  
 Olma anlardan alarġa bir iki gün ḳatlan 

                                                           
185 Andreas Tietze, “XVI. Yüzyıl Şiirinde Gemici Dili: Āgehī Kasidesi ve Tahmisleri, Türkiyat Mecmuası”, 

İstanbul, 1951, C. IX, s. 113-138. 
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16 Baḥr-ı ‘aşḳ içre olan ‘āşıḳa pend ey zāhid 
 Ḳaradan alet onarmak gibi dür-gen yaḳadan 

[59a]  17 Götür ılġaryayı olmaz paçariz ey aġyār 
 Yāri ben baḥr kenārında kenār eyler iken  

18 Ey göñül nice yatursan bu limān-ı tende 
 Himmetüñ lengerün al mevsimüdür aç yelken 

19 Ḳorṣan ol ḥaṣılı dünyāda alarga olıgör 
 Bu ḫayırsız aṭāda durma dilā iso seren 

20 Alamarġayla yüri yoġ ısa yel yelkende  
 Çünki ‘āşıḳ olmazsın hele bāri yelten 

21 Ḳulzüm-i ‘aşḳa sefer eylemege ‘azm eyle 
 Rüzgār oldı yüri tenta fora sök yelken 

22 Orsa varsan çıḳamazsın poça gitsen girdāb 
 Nice ḳullansañ atar ḳaraya bu keştī-i ten 

23 Etmek istersen eger baġ-ı cinānda manca 
 ‘Amel ü zühd ḳomanyasını vāfir yüklen  

24 Olmadın lenger-i ten baḥr-i fenāya fonda 
 Pupā alāt ile cān ḳalyetāsını ḳullan 

25 Ey diriġā bizi ġāfille zebūn etdi havā 
 Geldi çatdı demür üstinde yaturken düşmān 

26 Yā ilāhi bizi girdāb-ı hevādan ḳurtar 
 Bize yol ver varalum bir ilimāna erken 

27 Kelimātuñ dürr-i deryāyu ḥaḳiḳāt eyler 
 Baḥr-i ma‘nāda şināverlik eden ehl-i süḥan 

28 Olsa deryā ḳumı miḳtārı ḳayurmaz derdüñ 
 Sa‘ayi var geçer ey Āgehī ṣabret ḳatlan 

189 

Ġazel-i İsḥāḳ Çelebi186 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Vāz gelsem baña ‘ayb eyleme cānānımdan 
 Gāh olur şöyle ki bīzār oluram cānımdan 

2 ‘Arż-ı ḥāl eylesem ol yāre döner yüz çevirir 
 Nice ḫoşnūd olayın gerdiş-i devrānımdan 

                                                           
186 Ali Yıldırım, İshak Çelebi (Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği Ve Divanının Edisyon Kritiği), Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 1991, s. 175. 
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3 Āh kim ġamzesi peykānınıñ od itdi yirin 
 Kime yanıp yaḳılam sīne-i sūzānımdan 

4 Bezm-i ġam muṭribinüñ sāz ü nevāsın ne bilür 
 Yandugum añlamayan nāle vü efġānumdan 

5 Ḫāṭırım ṣorma gel ey ehl-i selāmet añla 
 Ne bile çekdügümi ḥāl-i perīşānımdan 

6 Mācerā-yı dil-i ġam-dīdemi bir bir diñle 
 Ḳaṭre ḳaṭre dökülen dīde-i giryānımdan  

7 Aġlayup şem‘ gibi ḥālime yanar yaḳılur 
 Her ki İsḥāḳ oḳuya defter ü dīvānumdan 

[59b]       
190 

Ġazel-i İsḥāḳ187 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Egerçi cān u dil naḳdin yoluñda rāygān itdüm 
 Müfīd olmadı yanuñda taṣavvurdan ziyān itdüm 

2 Nice gündür ki yirüm ẓulmet-i ābād-ı felāketdir 
 Cihānda mihrüñi tā kim güneş gibi ‘ayān itdüm  

3 Göz ucıyla ıraḳdan bir selāma degmedüm gerçi 
 Gice gündüz du‘ā-yı devletüñ derd-i zebān itdüm 

4 N’ola mey ṣoḥbetünde germ olup bir būsen aldımsa  
 Behey ẓālim nedür bu baḳışlar ṭut ki ḳān itdüm 

5 Görüp hengāme-i ‘aşḳa yine Mecnūn gibi İsḥāḳ 
 Ṭuyurdum ḳıṣṣa-i derdüm cihāna dāsitān itdüm 

191 

Ġazel-i Ḥayretī188 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 ‘Āşıḳuñ baġrında ṭaġlar deñlü başı var imiş 
 Kendi bir kem ḳatre deryālarca yaşı var imiş 

2 Yoḳ ṣanurdım bāliş-i rāḥat bu miḥnet ḫānede  
 Şimdi bildim dilberüñ işigi taşı var imiş 

 

                                                           
187 Yıldırım, a.g.e., s. 165. 
188 Çavuşoğlu-Tanyeri, a.g.e., s.156. 
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3 Baş virüp rāh-ı vefāda başa iletdi işin 
 Āferīn Ferhāda ḫoş devletlü başı var imiş 

4 Benlik imiş ayıran ben bende-i maḥbūbdan 
 Ey dirigā bilmedüm arada nāşī var imiş 

5 Cān ile cānān arasında ḥicāb oldun diyü 
 Ḥayretīnüñ ḳendü kendüyle ṣavaşı var imiş 

192 

Ġazel-i Şehīdī 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fa‘ūlün 

1 Gün gibi tecellī ideli ol ruḫ-ı zībā 
 Ṣan āyet-i nūr oldı cemālinde hüveydā 

2 Ḳudret ḳalemi nāme-i ḥüsninde nigārıñ 
 Ser-defter-i ḥüsn olmaġa çekmiş añı ṭuġra  

3 Ḫaṭṭuñı tıraş eylemegi tā göstere ey dost 
 Mūsī gibi ‘aşıḳlara mu‘ciz-i yed-i beyżā 

4 Ḳaddüñ göreli serv-i sehī gülşen içinde 
 Ḳalmadı mecāli ilerü gelmege  ḳaṭ‘ā 

5 Dil teşnelerüz vāde-i ‘aşḳuñda revā mı 
 Ṣusuz ger olur līk dimesin berācim mā 

6 Ḫarīç eyleme daġıt sözüñi eylemezüz gūş 
 ‘Aşḳ ehliyüz āvāze-i ṣahbāya semi‘nā 

7 ‘Aşḳuñdakicān vire Şehīdī ne ġam ey dost 
 Men māte  mine’l aşki feḳad mate şehiden189 

[60a]       
193 

Ġazel-i Hilālī190 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Elemler üstine ‘asker çeküp geldükçe ġamlarla 
 Muḳābil olmaġa āhum çıḳar ḳarşu ‘alemlerle 

2 Nice şerḥ eylesün derd-i derūnum ḳıldı dermānde 
 Dil-i bimārum ey meh-rū yatur derd ü elemlerle  

 

                                                           
189 “Kim ki aşktan dolayı ölmüştür (o) şehid olmuştur.” 
190 Şanlı, a.g.e., s.56. 
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3 Göñül virme gel ey meh-i nā-mihre ‘ālemde 
 Ki ‘uşşaḳın helāk ide cefālarla sitemlerle  

4 Ya dirgür āb-ı viṣāliñle ya öldür zehr-i ġamuñla  
 Ceybim bir yaña eyle beni emlerle semlerle 

5 Ḳıyāmet serv-ḳaddlerle yüri ‘ıyş ü bülend eyle  
 Hilāli bezm-i gülşende müdām iç cām-ı Cemlerle 

194 

Ġazel-i Nālī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Gördügüm āḫir ḫayāli zülf-i yār eyler ḫarāb 
 Āşiyān-ı dīdemi terk itdi uçdı murġ-ı ḫˇāb 

2 Bezm içinde köpürüp çıḳdı ṣurāḫiden dili 
 Cām-ı la‘lin göricek kefe geçdi kendüden şarāb 

3 Vār ġonce incidür kūyıñda ey ḥūrī-i raġīb 
 Cennet girdik de olmaz adıma gerçi ‘aẕāb 

4 Arzū-yı pāy-i būseñle senüñ ey şehsüvār 
 Ḫalḳa oldı ḳāmetim sergüşte mānend rikāb 

5 Çün baña irişmez irer ḫāke nesīm-i berf-i yār 
 Yiridür Nālīdesem yāleyteni küntü türāb191 

195 

Ġazel-i Nālī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ḫūn-ı zaḥmından degildür görinen aġzında ḳan 
 Aġzı ḳanludur ezelden tīrüñ ey ḳaşı kemān 

2 Ṣanma servüñ sāyesidür sīne-i gülzārda 
 Şāḥ-ı ḳaddüñ yādına ne çekdi elifler būstān 

3 Tāb-ı bitden cism-i zerden gök gök itmiş ḳanlu dāġ 
 Ol yüzi gül ġonce leb olmış emīr-i ‘āşıḳān 

4 Zaḫm-ı nāḫın kim görinür sīne-i pür-ḫūnda 
 Māh-ı nevdür kim şafaḳ içinde olmuşdur ‘ayān 

5 Şehr-i İstanbula varırsa bu şi‘rüñ Nāliyā 
 Naẓm-ı rūḥ-efzā gele bula revānı tāze cān 

 

                                                           
191 “Keşke toprak olsaydım.” Nebe, 78/40. 
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[60b]      
196 

     
Ġazel-i Nālī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Ẓulm idüp nola felek gözden ıraġ itse meni  
 Sen ırāġ itme göñüldeñ seni candan seveni  

2 Ḳadd ü balāñı añup aglayayın hecr-kede  
 Her ne yerdeki görem ṣalına serv ü çemeni 

3 Yād idüp la‘l-i lebüñ ġuṣṣa vü niyāzıñla 
 Gözlerümden çıḳaram dürr-i ‘aḳīḳ-i Yemeni 

4 Sensüzün ey yüzi gül ġonce-dehen seyr etsem 
 Ḫār olur çeşm-i baġın semen-i yāsemeni 

5 Merḥametle naẓar etseñ nola Nālī ḳulıña  
 Ki demişlerdür efendim ki severler seveni  

197 

Ġazel-i Zātī192 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Şāh-ı ‘aşḳam dūd-ı āhum sāye-bānumdur benüm 
 Eşk-i çeşmüm leşkerüm ṭablum fiġānumdur benüm 

2 Ra‘d ṣanmañ ḳubbe-i eflāki güm güm gülmeden 
 Yār elinden nāre vü āh u fiġānumdur benüm 

3 Ey ṭabīb-i cān u dil derdüm saña şerḥ itmege  
 Zaḫmumuñ aġzunda peykānuñ zebānumdur benüm 

4 Çarḫ-ı a‘ẓām baġ-ı ‘aşḳuñ içre bir dolābdur 
 Anı gerdān eyleyen eşk-i revānumdur benüm 

5 Germ olup āhum ayıtdı kim felekler Zātīyā 
   Yaḳmaġa ḳandīl-i ‘arş nerdübānumdur benüm 

 

 

 

 

                                                           
192 Tarlan, Zātī Divānı, a.g.e., s.373. 
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[61a]       
198 

Ġazel-i Abdurrahim Rūmī 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Ḳalbime geldi nedāmet benüm itdüklerime  
 ‘Ömrimü fısḳ u fücur ile geçirdüklerime 

2 Naẓar olursa itdügim itdüklerime 
 Degmeye bilmedügim zerrece bildüklerime 

3 Tevbe yā Rāb hevā yoluna gitdüklerime 
 Bilüp itdüklerime bilmeyüp itdiklerime 

4 Fikr-i ṭūl-i emel itdi beni ġayetde zebūn 
 Ḥubb-ı dünyā ise ḳalmada olaydı efzūn 

5 Dileġim budurur ey Ḥażret-i Ḥayy-ı [biçūn] 
 Rūz-ı maḥşerde beni redd idüp itme[mahzūn] 

6 Tevbe yā Rāb hevā yoluna gitdüklerime 
 Bilüp itdüklerime bilmeyüp itdiklerime 

7 Olsa nefes hevāāyine iderken hūy 
 Sem‘ime raḥle-i rıḫletiñ irdi ḥayy  

8 Ṣanıcaḳ emr gele ẟoñucı bütün ḳafesi 
 Yā Rāb īmān ile ḫatm eylegil āḫir nefesi 

9 Tevbe yā Rāb hevā yoluna gitdüklerime 
 Bilüp itdüklerime bilmeyüp itdiklerime 

10 Nice idem neyleyem ey ḳader-i ḳayyūm-ı [ḳadīm] 
 Maraż-ı cürm ü günāh itdikçe ḫalīlī-i saḳīm 

11 Saña bu maṭla‘-ı bir ḥāẕıḳ ve bir ṭab‘-ı[selīm] 
 Maraż u cürme devā çün bunı itdi [ta‘līm] 

12 Tevbe yā Rāb hevā yoluna gitdüklerime 
 Bilüp itdüklerime bilmeyüp itdiklerime 

[61b]       
199 

     
Ġazel-i Ṭab‘ī 

 
   Mef‘ūlü Fā‘īlātü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Rahmet ehli yoḳ ki varam ‘arż-ı ḥāl idem 
Virip neşāṭ ḳalbime def‘ ü melāl idem  
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2 Bir ehl-i dil daḫı cihān içre görmedim  
 Tā kim devā-yı derdümden su’āl idem 

3 Bir şehr-i memālik ṣāḥib hünerde yoḳ 
 K’andan hemīşe gün gibi kesb-i cemāl idem 

4 Bir sāde rūda ḳalmadı deyr-iḫarābda 
 Ālūde dāmen olmaya seyr-i cemāl idem 

5 Ṭab‘ī şu derd-i ġamıñ ile şuna ḳaldı kim 
 Mecnūn ṣaffet ‘azīmet deşt ü cibāl idem  
 
  Arapça bir parça alınmadı. 

[62a]      
200 

Ġazel-i Bāḳī193 

  Mef ‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 İrdi nesīm-i ma‘delet-i kisrī-i bahār  
 Zincīr-i ‘adl çekdi çemenzāra cūy-bār  

2 Güller siperler ile üleşdi fīloriyi 
 Mülk-i şitāyı ġāret idüp leşker-i bahār 

3 Güller ṣafāda ḫurrem u ḫandān u şādmān  
 Bülbül belāda bencileyin zār u bī-ḳarār  

4 ‘Arż itdi beñzer āyīne-i gülde ‘aksini 
 Rūy-ı ‘arūs-ı baḫt-ı şehenşāh-ı kām-kār 

5 Bāḳī bu şi‘ri ṣafḥā-i çarḫ-ı berīne yaz 
 Görsün felekde söz nic’olur ḫaṣm-ı nā-bekār 

201 

Ġazel-i Cedīdī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Gel bulunmaz ey göñül ‘ālemde çünkim yārsız 
 ‘Aybsız yār isteyüp ḳalma cihānda yārsız 

2 Çün dilā eksüklüsün namūs u ‘ārı terk ḳıl  
 Bu meẟeldür kim gerek ‘ālemde ‘āşıḳ ‘arsız 

3 Bu cihān żıdd üzredür çünkim ḥasūdıñḥaddi yoḳ 
 ‘Ayş idemez ey göñül bir yār içün aġyārsız  

                                                           
193 Küçük, a.g.e., s.182. 
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4 Ehl-i inṣāf ol ḳıyās eyle raḳibin ḥālini 
 Bir nefes sende olabilür hüsn-i dildārsız 

5 Ey Cedīdī naḫs-i ṭal‘ādan şikāyet eyleme 
 ‘Ömr olur mey kim geçe ‘ālemde āh u zārsız 

[62b]       
202 

Ġazel194 

   Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlü 

1 Ṣanmañ kim beni devr-i zebān çekdi çevirdi 
 Bir ṭurreleri müşk feşān çekdi çevirdi 

2 Ṭoġru iken oḳ gibi yoluñda dil ü cānum 
 Aldı ele ol ḳaşı kemān çekdi çevirdi 

3 Naḳş-ı ezel cedvel-i pergāre ḳoyınca  
 Devrān beni bir nice zamān çekdi çevirdi 

4 Menşe-i ḳader dün beni dīvān-ı ḳażāda 
 ‘Ālemlere olmaġa nişān çekdi çevirdi 

5 Fāş eyledi rāzum diyü altun kemerini 
 Yoḳ yerlere ol mūy-ı mīyān çekdi çevirdi 

203 

Ġazel-i Ḥayretī195 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Dil metā‘ı vaṣl içün çoḳ eşk-i ter ḫarc eyledi 
 Bilmedi olmaz yere bunca güher ḫarc eyledi 

2 Varımadı Ḳābe-i maḳṣūda ḳaldı rahda 
 Gerçi kim varın niceler ḫærc eyledi 

3 Kākülün bir şemme būyıñ almaġ içün bād-ı ṣubḥ 
 Berg-i gülden baġda çoḳ sīm ü zer ḫarc eyledi 

4 Şeyḫ-i şehr almadı bir nesne metā‘-ı ‘ışḳdan 
 Naḳd-i’ömri bilmedi ol bī-ḫaber ḫarc eyledi  

5 Bir pula ṣaymadısīm-i eşk-i dilberler ey diriġ 
 Dökdi ṣaçdı  Ḥayretī ya‘ni güher ḫarc eyledi 

 

                                                           
194 Mahlas bulunamadı. 
195 Çavuşoğlu-Tanyeri, a.g.e., s.425. 
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[63a]      
204 

Ġazel-i Bāḳī196 

  Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Her nefes dūd-ı āha mensūbuz 
 Ya‘ni dūd-ı siyāha mensūbuz 

2 Tūtīyāyı baṣar leṭāfetde 
 Yine bir ḫāk-i rāha mensūbuz 

3 Kevkeb-i baḫtumuz sa‘īd olmaz  
 Çünkü baḫt-ı siyāha mensūbuz 

4 Ġayra baş egmesek ‘acep midür 
 İşigi secdegāha mensūbuz 

5 Cünd-i ġam şāhısın ne ġam ey Bāḳī 
 Bunca ḫayli sipāha mensūbuz 

205 

Ġazel-i Bāḳī197 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Ḳızarur bādeden ol nergis-i mestāne biraz 
 Mey-i nāb içse gözi mā’il olur ḳana biraz  

2 Çekemez kimse ayaġum diyü laf urma ṣaḳın 
 Sākīyā elleşelüm gel berü meydāne biraz 

3 Cāna kār eylemesün dārū-yı ḳattāl-ı ġamı 
 Mey-i gül-gūn içelim bari ḥākimāne biraz 

4 Behremend eyler idi būs-ı lebüñden cānı 
 Dönmese ṭursa eger ‘ahdine peymāne biraz 

5 Nice bir daġdaġa-i baḥẟ u cidāl ey Bāḳī 
 Varalum ‘ayş idelüm meclis-i rindāne biraz 

 

 

 

 

                                                           
196 Küçük, a.g.e., s 221. 
197 Küçük, a.g.e., s.226. 
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[63b]      
206 

Ġazel198 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 …….pāk iden sīnemi tīr-i ġam-ı canānumdır  
 Fāş iden rāzımı āh-ı dil-i sūzānumdır 

2 Gün degildür görinen deyr-i felekden merkūn 
 Aks-i taṣvīr cemāl meh-i tābānumdır  

3 …….vār ise mehpāre ḳulaġı küpesi 
 Bende-i ḫalḳa begūş-ver cānānumdır 

4 …….. bilüşdür cānānumdır 
 ……..cemālime tābānumdır 

[64a]       
207 

Ġazel-i Bāḳī199 

   Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ārzū eyler kemend-i kākül-i cānāneyi 
 Baġlasan zencīrler tutmaz dil-i dīvāneyi 

2 Gerdiş-i cām-ı meyi görsün ṣürāḥi üstine 
 Şem‘i bezmi devri derken görmeyen pervāneyi 

3 Medḥ iderdüñ lebleri devrinde ey pīr-i muġān 
 ‘Āḳıbet imānıña döndürdiler peymāneyi 

4 Ḫˇāb-ı ġaflet nice bir ey ṭālib-i dünyā-yı dūn  
 Var ise rāḥat yiri ṣanduñ o miḥnet-ḫāneyi 

5 Zāhīdā ‘aşḳ içre te’ẟīr eyleyemez Bāḳīye pend 
 Mest ü lā-ya‘ḳil bilürsün añlamaz efsāneyi 

208 

Ġazel-i Necātī200 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Sīnem üzre zaḫm-ı ġamzeñ rāḥat-ı cāndur baña 
 Ġamzeñ oḳları ile ölmek ḫˇāb-ı bārāndur baña  

                                                           
198Son beyit silindiği için mahlas bulunamadı. 
199 Küçük, a.g.e., s.417. 
200 Tarlan, Necati Divanı, a.g.e., s.154. 

209/5: 8 D. Divandaki 5, 6, 7. beyitler mecmuada eksiktir. 
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2 Ey ḳarāñu gicelerde gezdügüm men‘ eyleyen 
 Berḳ-i āh-ı tab-nāküm māh-ı tābāndur baña 

3 Her kişinüñ ẓulmine sulṭān olanlar dād ider 
 Baña kim dād ide ki iden ẓulmi sulṭāndur baña 

4 Nāfe dirmiş zülf-i ‘anber-bār-ı dilber var iken 
 ‘Ālem içre müşg adı bir ḳuru bühtāndur baña 

5 Buldı her bir şeyde ẕihnüm gevher-i ma‘ni-i ḥaṣ 
 Degme bir ḳaṭre Necātī baḥr-i ‘ummāndur baña 

 
[64b]      

209 
    

Ġazel-i Bāḳī201 

1 Ḳāmeti vaṣfını ‘arż eylediler Ṭūbāya 
 Ser-fürūeyledi ol serv-i sehī-bālāya 

2 Var ise ṭurre-i müşgīñüñ āşiftesidür 
 Bī-sebeb düşmedi āhū-yı Ḫuten ṣaḥrāyı 

3 ‘Anberin ḥaṭṭuñ añuñ sayesidür ḫaddüñde 
 Kim göñül baġlamaz ol ṭurra-i ‘anbersāya 

4 Nāzeninā daḥı sen ṭıfl iken Allāh bilür 
 Seni emzürmege ne cānlar eritdi dāye 

5 Kemer eylerdi ḳolın ince belüñe Bāḳī 
 Girmese ḫançer-i ḥūn-rīzüñ eger araya 

 

210 

Ġazel-i Bāḳī202 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fa‘ūlün 

  1 Çāk oldı yaḳam cevr-i firāvānuñ elinden 
 Ṣad-pāre iken dāmen-i dil anuñ elinden 

2 Ḳaddüm bükülip derdüñ ile döndi kemāne 
 Ḳullāb-i ser-i zülf-i perīşānuñ elinden  

3 İl bezm-i vefāñ içre ṣafālarda velī ben 
 Ḳanlar yudarın sāḳī-i hicrānuñ elinden 

 

                                                           
201 Küçük, a.g.e., s.389.  
202 Küçük, a.g.e., s.322. 
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4 Fāş itmez idi rāz-ı dil-i Yusūf-ı Ken‘ān 
 Çāk olmasa dāmānı Züleyḥānuñ elinden  

5 Bāḳī nice bir faḫte-veş bāġ-ı belāda elinden  
 Nālān olam ol serv-i ḫırāmanuñ elinden  

[65a]   Arapça bir parça alınmamıştır. 

211 

Müfred 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

 Derūnum ġonce-veş pür-ḫūn olursa yeridir çünkim 
 Gül-i maḳṣūdum açılmaz murādım şāḥsārında  

212 

Ḳıṭ‘ā-i Fużūlī-i Baġdādi203 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

 Dost bī-pervā felek bī-raḥm devrān bī-sükūn204 
   Derd çoḳ hem-derd yoḳ felek kāvī ṭal‘ī zebun 

 Sāye-i ümmīd zā’il āf-tāb-i şevḳ germ 
 Rütbe-i idbār ‘ālī pāye-i tedbīr dūn 

[65b]      
213 

Ġazel-i Enverī205 

   Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Ben bülbüliñi ey gül-i ḫandānum unutma 
 Ben ḫalüñi ayā serv-i ḫırāmanum unutma 

2 Ḫaṭṭıñ gelicek işidir anı utanursan 
 İtdiklerini bendeñe sulṭānum unutma 

3 Aḫşamlamadın bizde daḫı şevḳüñ olursa 
 Gel bir gice ey meh-i tābānum unutma 

4 Göñlüm ẕeḳanıñ çāhına düşdi düşünürken 
 Ol düşküni ey Yūsūf-ı Ken‘ānum unutma  

5 Tımār ider Enverī bu gülşen-i derde 
 İşiñ bitür ey mihr-i dıraḫşānum unutma  

                                                           
203 Kenan Akyüz-Süheyl Beken- Sedit Yüksel- Müjgan Cunbur, Fuzūlī Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997, 

s.243 
204 Bu şiir divanda gazel biçimindedir. Mecmuada ise ilk iki dizesi yazılmış ve kıt’a başlığı konmuştur. 
205 Kurnaz-Tatcı, a.g.e., s.155. 
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214 

Ġazel-i İsḥāḳ206 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilünı 

1 Yār ile ola didim olmadı ṣoḥbet bāḳī 
 Kime oldu ki baña ola bu devlet bāḳī 

2 Naḳd-i ‘ömr-i ġam-ı ‘aşḳıñ telef eylerse nola 
 Sīnede mihrüñle mihr-i muḥabbet bāḳī 

3 Şöyle öpdüm leb-i şīrīniñi seyrimde gice  
 Daḫı el’an dehenimdedür ol-iẕẕetbāḳī 

4 ‘Āşıḳ öldürmekle ḥüsnüñe gelmez noḳṣān 
 Salṭanat resmin ider ‘adl ü siyāset bāḳī 

5 Furṣat el virmişken götür ayaġı İsḥāḳ 
 Diyelim bezm-i fenā ehline ṣoḥbet bāḳī 

[66a]      
215 

Müfred 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

 Ṣanma ḳandur bu gözümden dökilen eşk-i nerm 
 Dīdeden geldi derūnumdaki zehr-i kederüm 
 

216 
   

 
Ġazel-i ‘Ālī 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Derdüm ne idügin saña meftūn olan bilür 
 Ḥāl-i ġamıñ ile ḥāli diger-gūn olan bilür 

2 Her bī-sitāre bilmese māhiyetiñ nola 
 Sen māh-rūyı baḫt-ı hümāyūn olan bilür 

3 ‘Ālemde yanıma ‘ālem-i vuṣlat-ı ṣafāsını  
 Derd-i firāḳ-ı yār ile mahzūn olan bilür 

4 Sen ‘ayb iderseñ ey ṣaçı leylā ne ġam beni 
 Mecnūn ḥālini yine Mecnūn olan bilür 

 

                                                           
206 Yıldırım, a.g.e., s.236. 
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5 ‘Ālī ḳuluñ ne derd ü belā çekdügün şehā 
 Hecr-i güle bir benüm gibi maġbūn olan bilür 

217 

Ġazel-i ‘Ālī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 ‘Ömrüm olduḳça vefāsızlara cānān diyemem 
 Cān gibi cisme yaḳışmayana ben cān diyemem 

2 Cevri çoḳdur diselersu’āle dirin gerçekdür 
 Mihri yoḳdur diyeniñ  ḳuluna yalān diyemem 

3 Söyleseñ nāz ile nuṭḳum ṭutulur ġonce gibi  
 Ḥande ḳılsañ utanur güllere ḥandān diyemem 

4 Ṭoġrusun dimek varmaz dilüm ey tāze nihāl 
 Ḳaddüñe ḳarşu senüñ serv-i hıramān diyemez  

5 Nev-bahār oldı gerçi senüñ çāk itmez sīneñ 
 Hele ‘Ālī saña ben ‘āşıḳ-ı nālān diyemem 

[66b]      
218 

 
Müfred 

   Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ ilün 

   Görinür şekerin lebüñde benāt 
 Ḫayf-ı ẓulmetde ḳaldı āb-ı ḥayāt 

 

219 

Ġazel-i Maḳālī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Yār kim luṭf ile günāh gele 
 Beñzer ol ‘ıyde kim bahār gele 

2 Çeşm-i terde ḫayāl-i ‘ārıż-ı yār  
 Şol perīdir kü çeşme-ṣāngele 

3 Kehkeşān ṣanma āhı pür-şererim 
 Yol idüpdür sipihre vara gele 

4 Ne sa‘ādetdürür ki ḥücreye yār  
 İtdügiçün i‘tiẕār gele  
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5 Ḫāşā lillah ḳuluñMaḳālīyi  
 Bir belākeş bu rüzigār gele 

6 Āferinler aña kim‘āşıḳa nāz-ı kilkiyle 
 Ḫalḳ arasında cefā ile vefā tenhāda gele  

220 

Ġazel-i Nev‘ī207 

  Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Gülüp açılmaġa bezm-i çemende lāle gibi 
 Açıḳ gerek kişiniñ meşrebi piyāle gibi 

2 Pür itti seng-i ġamuñ ṣaḥn-ı sinemi bereden 
 Beni be körpe ḳuzı ḳara gözüñ ala gibi  

3 İñen hevā ile taḥrike uyma ey gül-i ter 
 Yüzüñ ṣuyunı dökerler zemine jāle gibi 

4 Gerekse fażl u kemāl ıssı ol gerekse cemāl 
 Naẓar kemāle degüldegül cāh ile celāle gibi 

5 Nüḳud-ı ‘ömrümüzüñ cem‘ ider baḳayasın 
 Bize budevr-i felek Nev‘īyā ḥavāle gibi  

[67a]      
221 

Ġazel208 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Bir şehe irmeyince nesīm-i viṣālden  
 ‘Āşıḳ-ı şüküfte ḫāṭır olur mey-i şimālden 

2 Yegdür zamānede cism ü ḳat olmaz baña 
 İçek sükkān-ı kūyıñ eyle bir sifālden 

3 Bezm ü cihānda ehl-i ṣafādan nişāne yoḳ 
 Sāḳī getür piyāleyi öldük melālden 

4 Sevḳ eyle yār-ı gülşene ey bāġbān-ı serv 
 Görsen hırām ṭarzını nev-nihālden 

5 Dilber hevāya düşdi kiyanında rūy-ı ḥassā 
 Bād-ı behār dem uramaz i‘tidālden 

 

                                                           
207 Tulum-Tanyeri, a.g.e., s.521.  
208 Mahlas bulunamadı. 
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222 

Ġazel-i Rūḫī209 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Rencīde olur aġladuġum içün siteminden 
 Ammā ḫaberi yoḳ dil-i zāruñ eleminden 

2 Geldi öz ayagıyla bugün maḥalle-i dildāra 
 Ol virdi ṣafā ḫayli dem itdüñ ḳademinden 

3 Da‘vā-yı maḥabbetde degül her kişi ṣādıḳ 
 Ẕevk eyle eger ‘āşıḳ iseñ derd ü ġamından 

4 Kimlerle ‘acep hem ḳadeḥ oldı gice ol māh 
 Bir çāre olaydı mey ḫaber almaġa feminden 

5 Rūḥī ile demlerdi ki söyleşmez idi yār 
 Açıldı bugün bir iki sögdi kereminden 

[67b]      
223 

Ġazel-i Rūḫī210 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Vaḳt irdi kim güne cilve eyle burc-ı ḥamelde 
 Yer yer gül-i maḳṣūd açıla şāḫ-ı emelde  

2 Buluşmaġa bülbül-i şeydāya tehī-dest 
 Bir nice yeşil yapraġı var ġoncenüñ elde 

3 Aġyār ile seyr eylemek inṣāf degüldür 
 Firḳāt bizi bend ide ḫuṣūẟā bu maḥalde 

4 Üftādesinüñ göñlin alup merḥāmet itse  
 Ḥüsnile ġurūr itmese ḫulḳ olsa güzelde 

5 Ḫallāḳ-ı ma‘ānī olalı ṭāb‘uña Rūḫī 
 Peyrevlik iderler şu‘ara ṭarz-ı ġazelde  

 

 

 

 

                                                           
209 Coşkun Ak, Bağdatlı Rûhī Dīvānı Karşılaştırmalı Metin, 2 cilt, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 2011, c.2, 

s.859. 
210  Ak, Bağdatlı Rûhī Dīvānı Karşılaştırmalı Metin, a.g.e, c.2, s.938. 
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224 

Ġazel-i Rūḫī211 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ġamuñ itdi cānı ḫaste elemüñ şikeste 
 Nola olsa firḳatüñde sözümüz şikeste beste 

2 Gele seyr-i bāġa şāyed diyü özleyüp ḳūdümüñ 
 Dökilüp yatur yoluñda gül ü lāle deste deste 

3 Nice yıldır olmadılar daḫı bir selāma lāyıḳ 
 Ḳapuña gelüp gidenler yaḳa çāk u ser şikeste 

4 Bizi ṣaldı yār gözden yine ḳılmak ister ey dil 
 Seni zülfi gibi beste beni çeşmi gibi ḫaste  

5 Eyü söz diler ki Rūḫī anı naẓm ide ‘acep mi 
 Ṭoḳınursa gūş-ı ehl-i dile ceste ceste  

[68a]       
225 

Ġazel ‘Ālī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Şöyle nāzik fehm ḳıl yā Rāb benüm cānānumı 
 Vāḳıf olsun ḥālime gūş itmedin efġānuma 

2 Ṭāb‘-ı pāküñ her nefes āyīne-veş ṣafit anuñ  
 Zāhir u bāṭın temāşā eylesün devrānumı 

3 Bir baṣīret vir ki bilsün añlasun ol nāzişin 
 Tendeki ḥüsrānımı gönlümdeki hicrānumı 

4 ‘Aynu ‘irfān gibi aç yarupanuñ nergisleriñ  
 Bir naẓar-ı me‘mūre ḳılsun ḫāṭır-ı virānumı 

5 Küfr-i zülfinden anuñ Ḥaḳḳ ṣaḳlasun ‘Ālībenüm 
 ‘Aḳlımı ura kim iḳrārum īmānumı 

226 

Ġazel-i ‘Ālī 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fa‘ūlün 

1 Cānānuma çün söz-i dilimden ḫaberüñ var 
 Ey āteş-i āhum başım üstinde yeriñ var 

                                                           
211 Ak, Bağdatlı Rûhī Dīvānı Karşılaştırmalı Metin, a.g.e., c.2, s.949. 
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2 Ḫarc itmedi sen vārını hāk-ider-iyāra 
 Olsun senüñ ey merdüm-i çeşmüm ḫaberüñ var  

  3 Bir pertevüñüñ ḫırḳasıdır cümle ḥalāyıḳ  
 Ey dilber-i pākīze ne rūşen güherüñ var 

4 Hep cevr ü cefāiñletür bilmeyen ey dost 
 Birbirine uymaz ne ‘acepşīvelerüñ var 

5 Sulṭān olalı naẓm u neẟr mülkine ‘Ālī 
 Ebkār u ma‘ānīde ne vāfīr eẟerüñ var 

227 

Müfred-i Yaḥyā Efendi212 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

 Niçün ebkār-ı ma‘anī beslemez erbāb-ı dil213 
 Yoḫsa Yaḥyā gibi üstād-ı suḫān-perver mi yoḳ  

[68b]       
228 

Ġazel-i Nev‘ī214 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Bād-ı ṣubḥ ile diñüz oynamasun ġonca-i ter 
 Yürek oynamasuna uġramasun bülbüller 

2 Her biri baġlamalu āteş-i dīvāne diyü 
 Şem‘ pervānelerü dūd ile zencīre çeker 

3 Rūzgāruñ işi taḥrīk-i ġubār-ı ġamdur  
 Eksük olmazsa n’ola āyīne-i dilde keder 

4 İderin vaṣf-ı ḫāṭuñ nal göñül nāle ṣarīr  
 Bu ten-i zerd ü nizārumla olupḫāme-i zer 

5 Nev‘īyā ḳamet-i dildāra el irmek olmaz  
 Bir elem kākül-i sevdāsı gibi ‘ömre sürer 

 

 

 

 

                                                           
212 Kavruk, a.g.e., s. 205. 
213 Bu beyit divandaki gazellerden birinin makta beytidir. Mecmuada müfred şeklinde yazılmıştır. 
214 Tulum-Tanyeri, a.g.e., s.273. 
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229 

Ġazel-i Vālihī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Beñzeyelüden dürr dendānına ey ġonce-i ter 
 Baġda jāleyi göz ile yediler nergisler 

2 Leb-işīrinüñ ile baḥẟe düşelden cānā 
 Kendüyi illerin aġzına düşirdi şeker 

3 Sāḳīyā la‘lüñi ḳoyup mey içenler āḫir  
 Bir gün olur ki günāhını bilüp tevbe ider 

4 Naḳd-i cān virmege yolunda tereddüd idicek  
 Tīz vire diyü yanumdan beni dürter ḫançer 

5 Çıḳa aġyār ile oyun yerine diyü o şūḫ 
 Vālihī dāim o ḫavf ile oyun kim oynar 

[69a]      
230 

Ġazel-i Nev‘ī 215 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 ‘Ayşıña alma dilā zerrece dünya ġamını 
 ‘Āḳil oldur ki bugünden çekmeye ferdāġamını 

2 Ṭutalım cennet imiş baġ-ı cināndan ne biter  
 Almasa başa kişi bir gül-i ra‘nā ġamını 

3 Ḥamdülillāh leb-i meygūnla ile saḳīlerimüz 
 Bize çekdürmediler bāde-i ḫamra ġamını 

4 Ölicek ḫāk-i mezārumda biten her çemenüm 
 Dil olup söyleye ol serv-i dilārā ġamını 

5 Ne bilür yār ġam-ı hecr ile Nev‘ī ḥālin 
 Çeke mi hīç gül-i ter bülbül-i güya ġamını 

231 

Ġazel-i Yaḥyā216 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Yārı ḳoynumda büyütdüm nola olsa dil-nevāz 
 Naḫl-i tāze seyrini sevmekle olursam firāz 

                                                           
215 Tulum-Tanyeri, a.g.e., s.541. 
216 Kavruk, a.g.e., s.70. 
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2 Şīve vü nāz it dilim pek nāz ider ol nāzenin 
 Nūnā istiġnā olur bir tāze istersen niyāz 

3 Dāmeni vaṣlıña yārını nice olur dest-i ser 
 Cāme-i iḳbāl kūte ḳadd-i istiġnā dırāz 

4 Hergīz olmazdur nāẓīrüñ olsa şeftālüleriñ 
 Ey gül-i gülzāra şīve ey nihāl-i bāġ-ı nāz 

5 Ol tezerv-i ḫoş ḥırāmān pāk-i tutmş ola baş 
 Görmedim Yaḥyāgibi ‘uşşāḳ içinde bak-bāz 

[69b]       
232 

Ġazel-i Emrī217 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Olalı hem-dem-i sulṭān-ı ḫayāl-i ruḫ-ı yār 
 Çöpi çöp üzre ḳomaz merdüm-i çeşm-i bīmār 

2 Varma et ḫaṭṭ-ı gülşene kim ġonca gibi 
 Üstine aġız açar aġzı ḳızıl var hezār 

3 Tiġi yanında nedendür ḳıṣa olduġu dilüñ 
 Dir isem ḫançerine kim dir ki anuñ arḳası var 

4 Nāfe-i ḫāk-i ḳademün şebde götürürken anuñ 
 Zülf-i yāra var ayaġuñ tozın ḫaṭṭ-ı gubār  

5 Emrī kesmez dilini ölmeyicek dimişler 
 Dil kesilsin ben anı öldüreyin dimiş yār 

233 

Ġazel-i La‘lī 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Cism-i nizārım üzre bār-ı belāiken ser 
 Başımdaki belālar üstine oldı serīr 

2 Engüştüñe megerkim beñzetdi ḥāme kendin 
 Kātipler anı şāhım anuñçün yüzerler 

3 Sen serv-i ḳadd-i nigārın olmasa mübtelāsı 
 Ṭaġlara düşmez idi Mecnūn olup ṣanevber 

4 Ayaġı üzre ṭurur benden olalı sāḳī 
 Mengūş-ı la‘l-i meyden gūşına ṭaḳdı saġar 

                                                           
217 Saraç, a.g.e., G.128. 
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5 La‘lī firāḳıyla bī-cān olınca cānum ger 
 Ṭaş dökdi baş üzre anıñ ‘iẕārı zer 

[70a]       
234 

Ġazel-i Rıżāyī 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Ġam pisterine ḳalmadı derdāmecālimüz 
 Bimār-ı ‘aşḳ olalı göñül ṣorma ḥālimüz 

2 Ḳulıñ raḳīb boynına ṣalmaḳ vebāliñün 
 Düşdi o şāh boynına cefā-yı vebālimüz 

3 Baḫt-ı siyāh aġarmadanfikr-i daḳīḳle  
 Çarḫ asiyābı içre aġardı saḳālımız 

  4 Vā‘aż-ı levend köyinür gerçi ṣūretā 
 Ma‘nāda fenn-i ‘aşḳa durur iştiġālimüz 

5 Fenn-i belāda ‘aşḳ ziyāde kemālimüz 
 Eksük degül Rıżāyībiraz var kemālimüz 

235 

Ġazel-i Nev‘i218 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Ḳaşuñhilālidür gözümüzde ḫayālümüz 
 Zülf ü ruḫuñ ġamiyle geçer māh u sālümüz 

  2 Çıkmaz beyāża defter-i ‘amālimüz daḫı 
 Her sīm-ten ġamıyla aġardı saḳalımuz 

3 Kem pīşemüz ḫayāl-i miyān u dehān-ı yār 
 Evṣāf-ı zülf ü ḳamet-i diller kemālümüz 

4 Olduḳ egerçi ża‘f ile ġayet de bī-mecāl 
 Kūy-ı nigāra varmamaġa yoḳ mecālümüz 

5 Şol deñlü itdi Nev‘ī ḳaşun ġamı nizār 
 Gözlerde ḳaldı ża‘f ile ancaḳ ḫayālümüz 

 

 

 

                                                           
218 Tulum-Tanyeri, a.g.e., s.383. 
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[70b]       
236 

Ġazel-i Belīġi219 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Sözim añlamaz ṣūfībezm-i ḳāl ehli 
 Bī-zebān söyleşelüm var ise bir ḥāl ehli 

2 Salṭanat faḳr ile faḫr itmek imiş ‘āleme 
 Ne bilür ḳadrin anuñ memleket-i māl ehli 

3 Cānı cānān yoluna virmeli ihmal itmemeli 
 İremez menzil-i maḳṣūdına ihmāl ehli 

4 Vāz gel ‘akl ile çün yār olımazsın ey dil  
 Ehl-i vār başḳa anıñda behey abdal ehli 

5 Her dem eliyle Belīġī öper ol serv ayaġın 
 Görmedüm ḫūn-ı sirişküm gibi bir āl gibi 

     237 

    Ġazel-i Mesīḥī220 

 Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Dil milketinde ruḫların āteş bıraḳdılar 
 Āhım ile yine ‘ālemi odlara yaḳdılar  

2 Men ḳılmayalı gözlerimüñ yaşına naẓar 
 Merdümler ol fütādeyi gözden bıraḳdılar 
 
3 Meclis-i yāra agzun ẟuyı aġıdur diyü  
 Segīn sebūya görinen yine ne ḳalb dediler 

4 Sengīn dilüñ uşatmaġ içün ṣırça göñlüñ  
   Yārān buları birbirine vü ik çıḳdılar 

  5 Bir gece saḳlamaġa Mesīḥīden ol mehi 
   Yıldızlar uş ṣabaḥa degin çevre baḳdılar 

 

 

 

 

                                                           
219Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuara, haz.Aysun Sungurhan-Eyduran, 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10738,tametinapdf.pdf?0, (18.06.2014), s.182. 
220 Mengi, a.g.e., s.158. 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10738,tametinapdf.pdf?0
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[71a]       
238 

Ġazel-i Yaḥyā221 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fa‘ūlün 

1 Bir gün gele kim şād ola maḫzūn-ı maḥabbet 
 Çoḳ ‘ākīli ilzām ide mecnūn-ı maḥabbet 

2 ‘Āḳıl ġam-ı dehr ile keselnāk olur mı 
 Çalınmadı mı gūşına kānūn-ı maḥabbet 

3 Vā‘iz ola mı serd sözünden müte’eẟẟir 
 Bir dilde ki sūzān ola kānūn-ı maḥabbet 

4 Ḫayretde görüp ‘āşıḳı gülmez dimesüz ger 
 Elbette virür ḥükmini ma‘cūn-ı maḥabbet 

5 Baġlandı dilim ḳalmadı şekvāya mecālüm 
 Gör neyledi Yaḥyā beni efsūn-ı maḥabbet 

239 

Ġazel-i Yaḥyā222 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Ġoncenüñ ḳalbin yine açsun ṣabā nev-rūzdur 
 Bülbül-i zār eylesün bir ḫoş nevā nev-rūzdur 

2 Ṣubḥ-dem rāh-ı çemen bī-gerd ü gil sünbül hevā 
 Gül gibi gülzāra ‘azm it dil-berā nev-rūzdur 

3 Andelībi yılda bir nev-rūzdur dil-şād iden  
 Nev-cevānumla geçen her gün baña nev-rūzdur 

4 Şāh-ı eyvān-ı ḥamel teşrīf idüp divānını 
 Ehl-i baġa eylesün cūd u sehā nev-ruzdur 

5 Şāddur Yaḥyā ki eyyāmında Sulṭān Aḥmedüñ  
 Gicesi ḳadr u güni bayram veya nev-rūzdur 

 

 

 

 

                                                           
221 Kavruk, a.g.e., s.32. 
222 Kavruk, a.g.e., s.135. 
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240 

Ġazel-i Yaḥyā223 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Gīsūlaruñ dil almaġa tedbīr itdiler 
 İki belükle ‘ālemi tesḫīr itdiler 

2 Sāḳī-i bezmün aldılar aḫir ayaġınu  
 Ṣofī vü şeyḫ ṣavma‘ada el bir itdüler 

3 Birisi sübḥa aldı ele biri cām-ı mey  
 Gūyā ki rind ü zāhidi taḥyīr itdüler 

4 Ol iki zülf-i el ṭolayup bī-sebep dile 
 Bir bī-günāhı beste zincīr itdiler 

5 Çeşmi aġardı aġlamadan ḳaddü oldı lām 
 Yaḥyāyı tāzeler ġam ile pīr itdiler 

[71b]       
241 

Ġazel-i Nev‘ī224 

  Me‘fūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 İtdüñ yüziñi görmek ile mübtelā beni 
 Şimdi belāyı gör ki şehā göremem seni 

2 Sen şīve-kān istedügi yirde bulmayup 
 Peyveste ḳildı göklere ‘uşşaḳ şiveni 

3 İtdi ḫum-ı şarābı felek gerçi ser-nigūn 
 Oldı velī ne fa‘ide devr-i zamān denī 

4 İcād u derd-i raḥāt iden eylemiş naṣīb  
 Erbāb-ı ‘ayşa gülşen-i abdāla külḥanı  

5 Geç Nev‘īyā libās-ı bedenden ki ḳayd imiş 
 Manṣūra rişte-i teni ‘İsāya sūzeni 

 

 

 

 

                                                           
223 Kavruk, a.g.e., s.90. 
224 Tulum-Tanyeri, a.g.e., s.547. 
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242 

Ġazel225 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Bir bī-kesemki ḥālime maḥrem bulunmadı  
 Ḳanlu yaşım gibi bana hem-dem bulunmadı 

2 Dār-ü-şifāyı ‘ālemi keşt eyledüm dirīġ  
 Ölmekden özgeyarama merhem bulunmadı 

3 Bir bezm-i bī-ṣafāya getürdi beni felek 
 Bāde dökündi cām-ı tehī Cem bulunmadı 

4 Mīr ü gedā faḳīr ü ġani hep esīr-i māl  
 Hiç kimselerde neş’e-i Ḫatem bulunmadı 

5 Çarḫ iñlemekde mihr ile yanup yaḳılmada 
 ‘Ālem-i elemde bir dil-i bī-ġam bulınmadı 

243 

Ġazel-i Ümīdī226 

  Fe‘ilātün Mefā‘īlün Fe‘ ilün 

1 Bülbül-i bī-nevā idince naġam 
 Açılup ġonceler oldu hürrem 

2 Dürr-i dendānı yāre öykünicek 
 Diline düşdi sūsenin şeb-nem 

3 Neye mān‘ī olur ki pirehenüñ 
 Başdan geçmedük ne vār bilsem 

4 Ter düşer dūd-ı āh-ı ‘āşıḳdan 
 Yārı gökde bulutdan alur nem 

5 Mülk-i naẓmuñ Ümīdī ḫüsrevisin 
 Ḫāme-i nāmuñ oldı saña ‘alem 

 

 

 

 

                                                           
225Mahlas bulunamadı. 
226 Muhammed Selvi, Ümidi, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Divanı, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon, 2008, s.141. 
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244 

Ġazel-i Şuhūdi227 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Tīrüñ delerse sīnem ey yār gülzār  
 Cān-ı ża‘ifim çekeyin aña bergüẕār 

2 Dil ġamzeñ oḳların nice cānına ḳoymasun 
 Cāndan azīz olur ṣanma yādigār-ı yār 

3 Bir sen degülsünāhle zār ehli ‘andelīb 
 Gülzāra geldi nice senüñ gibi ṣād hezār 

4 Yanında füls-i aḥmere geçmez nigārumuñ 
 Sīm-i sirişküm ayaġına eylesem niẟār 

5 Virsesīnene dünyā ġam elem 
 Bir dem Şuhūdī eyle ziyāret zār 

 
245 

 
Ġazel-i Miẟālī 

  Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fa‘ lün 

1 Ḫāne-i ‘aşḳı iderken bünyād 
 Baña ırġadlıḳ iderdi Ferhād 

2 Çıḳarub  servi behāya kesseñ 
 İstemez olmaġa şāhım āzād  

3 Ḳadd-i bālāñayetişmek dilemiş 
 Şalla irişmeye servüm şimşād 

4 Yazamaz şemşe-i sīb-i zeḳānun 
 Almasun ḫāme eline Behzād 

5 Cān virirken görür ise yār 
 Ruḥı olur mu Miẟālinüñ  

 

 

 

 

                                                           
227 Sadettin Eğri’nin hazırladığı Şuhudi Divanı’nda ve Ertuğrul Can’ın hazırladığı Şuhudi Divançesi’nde 

bulunamadı. 
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[72a]      
246 

Ġazel-i Şem ‘ī228 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Nola ger yoġısa mescidde bizüm raġbetümüz 
 Gele meyḫāneye zāhid göresün hürmetümüz  

2 Öykünelden leb-i cān baḫşuna ey rūḥ-ı revān 
 Geçdi cām-ı mey ile döne döne soḥbetümüz 

3 Umaruz nūr-ı cemālün ile müşerref olavuz  
 Ka‘be-yi kūyıñadur şimdi bizim niyyetümüz 

4 Mey gibi cūşa gelüp ney gibi efġān iderüz 
 N’idügin kimse bizüm bilmedi keyfiyyetümüz 

5 Ḳan döker gözlerimüz hecr ile Ya‘ḳūp gibi  
 Çoḳdur ey Yūsuf-ı gül-çihre saña ḥasretümüz 

247 

Ġazel-i Āhī229 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Zāhida içseñ eger sen de bizüm şerbetümüz 
 Gül gibi ẓāhir olırdı saña keyfiyyetimüz 

2 Ey ‘azīzüm nice bir ‘āleme dellāl olalum 
 Yūsuf-ıMıṣr bizüm bilmeyicekḳıymetümüz 

3 Sīne ṭablını dögüp āh līvāsın çekerüz 
 Hem līvāmuz dögilür hem çekilür nevbetümüz 

4 Der-i meyḫānedür devlet-i sermed bize līk  
 Ṭali‘i gör ki bugün işlemedi devletümüz 

5 Muḥtesīb gelmedüñ Āhīiçelüm cām-ı şarāb 
 Götürelüm ayaġı elde iken ḥürmetümüz 

 

 

 

 

                                                           
228Karavelioğlu, a.g.e., s.76.  
229 Kaçalin, a.g.e., s.19. 

      247/1b gül gibi: gün gibi D. 
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[72b]       
248 

Ġazel-i Yaḥyā230 

  Mefa‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Cihānda ‘aşıḳ-ı mehcūra ṣanma raḥāt olur  
 Neler çeker bu göñül söylesem şikāyet olur 

2 Ölünce dermeni ḳalsun çıkarmañuz dilden 
 Taḥammül eyleyemem olda bir ceraḥāt olur 

3 Le’ime rencīş-i ḫāṭır virür kerem itmek 
 Muḳayyed olmasun erbāb-ı dilde zaḫmet olur 

4 Zamānede bir berg-i ‘ayş girmez ele 
 Felek müsa‘ade itmezse bī-mürüvvet olur 

5 Yakında kūy-ı ḫarabāta uġradum Yaḥyā 
 Ne ḥūb cāy-ı ṣafā gūşe-i ferāġat olur 

249 

Ġazel231 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1  Evc-i a‘lāda ol melek rūlar 
 Ol perīnüñ ḳanadıyla uçar 

2 Ezilürse  lebüñe ḳarşu nola 
 Başını ortaya ḳodı şeker 

3 Ṭaḳ-ı gerdūn ne denlü sengīnse 
 Bād-ı emsem anı yine ṣarẟar 

4 Ḳaṣr-ı dilde nişān-ı zaḫm-ı ḥadeng  
 Cāy-ı mismār-ı ġamdurur ekẟer 
 
5 Bulunır mıydu böyle rāyı 
 O yüz olmasa āyet-i raḳībüñ ger 

 

 

 

 

                                                           
230 Kavruk, a.g.e., s.85.  
231 Mahlas bulunamadı. 



169 
 

[73a]      
250 

Ġazel-i Ruḫī232 

   Mef‘ūlü Mefā‘îlü Mefā‘î lü Fa‘ūlün 

1 Ġamuñ ṣaf aġyāra ḳo şemşīr-i zen olsun 
 Yeter müjeñüñ her biri bir ṣaf şiken olsun  

2 Şāyed ideler ḳaṭ‘ı naẓar ol gül-i terden  
 Gelsün ḫaṭır-ı aġyāra gözine dügün olsun  

3 Nūş eyleyelüm cām-ı ṣafā baḫşı şikāyıñ 
 Bir ben olayum bir daḫı ol sīmten olsun 

4 Bülbül gibi feryād ideyin daġ-ı ġam ile  
 Ġam-nāk olayın ben tek o gül-çihre şen olsun 

5 Vaṣf eylesen ol la‘l- lebi her biri Ruḫī 
 Cān u dil iki tūṭī-i şeker şüken olsun 

251 

Ġazel-i Ḳabūlī233 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Gerçi kim kāşānaye çoḳ ḳāmet-i bāla gelür 
 Ol ḳaddi bālā baña ammā ḳatı żiyā gelür 

2 Ẕerrece mihr ü vefā gelmez güzellerden görüñ  
 Giderek ‘uşşāḳa da dilberden istiġnā gelür 

3 Kākül-i yāre ṭolaşma ey dil-i sevdā-zede 
 Çoḳ perīşānlık çekersin başına ġavġa gelür 

4 La‘li cān baḫşuñdur iḥyā eyleyen dil mürdesin 
 Ol baña ruḥ-ı mücerred mu‘cīz-i Īsā gelür 

5 Ey Ḳabūlī gün gibi hercāyidür gerçi o meh 
 Her zamān ġam-ḫāneme gelse hele tenhā gelür 

 

 

 

 

                                                           
232Ak, Coşkun, Bağdatlı Rûhī Divanı Karşılaştırmalı Metin, a.g.e., c.2, s.896.  
233 Hidayet Duyar, “On Altıncı Yüzyıl Şairlerinden Kabûlī’nin Şiirleri”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları 

Dergisi, C 4/2, W 2009, s.307-362. 
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[73b]      
252 

Ġazel-i Rūḥī234 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Açıldı defter-i emel melāmet ḳāyd olan gelsün 
 Çekenler nām ḳaydın gelmesün bī-ḳasīd olan gelsün  

2 Göñüller ṣaydına meydān-ı ḥüsne çıḳmış ol āfet 
 Bu meydāne kemend-i zülf-i yāre bende olan gelsün 

3 Ḳadeḥ nūş olmayanlar rindler bezminde neylerler 
 Riyā ẟıġmaz bu meclisde buna bī-şeydā olan gelsün 

4 Egerçi ‘āmdur pīr-i mūġanuñ himmeti ammā 
 Virilmez ehl-i keyde feyż-i Ḥaḳk bī-keyd olan gelsün  

5 Bugün yoḳlarmış ol meh zümre-i ‘uşşāḳı ey Rūḥī 
 Açılsun defter-i emel melāmet ḳayd olan gelsün 

253 

Ġazel-i Rūḫī235 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Ḥāteminde la‘l ṣanmañ ol meh-i nāmihribān  
 ‘Āşıḳuñ ḳarbān iderken ṣıçramış bir ḳaṭre ḳān 

2 Sīne-i pür-sūzum üzre tāze tāze dāġlar 
 Micmer-i sūzānda yer yer ḳurṣ-ı ‘anberdir mihmān 

3 Sen mehi rām itmek ümmīdiyle ey şeh yoluña  
 Ḫayli dökildi ṣaçıldı eşk-i çeşm-i ḫūn-efşān 

4 Hāle ile meh degül ġamzeñ oḳıdur ḫavf idüp 
 Bir siper almış ele altun göbeklü āsumān  

5 Ṣanma Rūḥī rāh-ı ‘aşḳıñda cihandan geçmeye 
 Ehl-i ‘aşḳa bir hüner midür meger terk-i cihān 

 

 

 

 

                                                           
      251/1b żiyā: a‘lā K. 
234 Ak, Bağdatlı Rûhī Dīvānı Karşılaştırmalı Metin, a.g.e.,c.2, s.856. 
235 Ak, Bağdatlı Rûhī Dīvānı Karşılaştırmalı Metin, a.g.e., c.2, s.858. 
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[74a]       
254 

Ġazel-i Necātī236 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fa‘ūlün 

  1 Yaşum feleke erdi āhum taḫt-ı serāya 
 Yerden göge dek ḥayf olupdur bu gedāya 

2 Ten derdü gibi olmaz imil derd-i dil ü cān 
 Eyyūp daḫı döymeye ben deñlü belāya 

3 Ḥāll olmaz imiş medresede müşkil-i ‘ışḳuñ 
 Ma‘lūmdürür meẟ’ele ġālib-i ‘ulemāya 

4 Bir gölge ḥarāmīsidürür ḥāl ü ḫaṭṭuñ kim 
 Ṭurmaz çıḳarur ḥüsn metā‘ını behāya 

5 Vaṣf eyleyimez ḥüsnini yıllarla Necātī 
 Āsāndur egerçi güzel ögmek şu‘āraya 

255 

Ġazel-i Müdāmī 

  Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ ilün 

1 Sāḳīyā ḫoş gül olur bāde-i ter 
 Bülbül-i dil anı görür gice öter 

2 Kakıdılar başıma mismār-ı cefā 
 Ḫūblar ‘ādeti budur ekẟer 

3 Leb-i yāre ṭolaşırmuş mey-i cām 
 Elime girmese ayāġı meger 

4 Vaṣl-ı dildāre uyarsun ey dil 
 Vār eylese yine ḳārīb oldı sefer 

5 İtleriyle beni kūyında görüp 
 Didi ol şūḫMüdāmīçī ḫaber 

 

 

 

 

 
                                                           
236 Tarlan, Necātī Beg Divanı, a.g.e., s.348. 



172 
 

[74b]       
256 

Ġazel-i ‘Ubeydī237 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Āteş-i hicre ṭutuşdum meded ey yār meded 
 Şerbet-i vaṣl ile ḳıl ben ḳula tımār meded 

2 Kāna gark oldı görmeyeli gün yüzini 
 Ḳandesin ey leb-iġonce ruḥı gülnār meded 

3 Nice bir miḫnetle vird-i firakuñ çekeyim 
 Vuṣlatuñ ẕevkini aġyār idemez yār meded 
  
4 Kendümi bileli bu ḥırmeni gerdūn içre  
 Ḥaṣılı bulımadumbir gül-i bi-ḥār meded 

5 Bu ‘Ubeydī ḳulıña cevr ü cefālar nice bir  
 Merḥamet eyle gel ey yār-ı sitemkār meded 
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Ġazel-i Nev‘izāde Yaḥyā238 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 

1 Meyl itmedi çeşmüñ dil-i pür-yarāma gitti  
 Yañunda işim bitmedi ḳan işleri bitti 

2 Şīrīne revān eyledügi şīr idi ṣanman 
 Ferhād muḥabbet yoluna cānlar eritdi  

3 Bitmez daḫı toḥm-ı emelim dāne dükendi 
 Būstān-ı ‘ömür mīveleri bitdi vü yitdi 

4 Meclisde gice muhtesib şehr-i görince  
 Cām-ı ġarḳı  sūfī odı düşürdi ṣatdı  

5 Cellād-ı felek ṭurren ile Nev‘ī-i zāra 
 Söyletdi ḳamu rāzını hep ‘ālem işitdi 

 

 

 

 

                                                           
237 Ömer Arslan’ın hazırladığı Ubeydī Divānı’nda bulunamadı. 
238 Tulum-Tanyeri, a.g.e., s.549. 
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[75a]    
258 

Tercī-i Bend 

    Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün  

       I 

1 Ger ṣorarsañ baña ol ḥāl-i keştīden ḫaber 
Cānı raḥat bulımazsın olusen ger muġīr 

2 Mecma‘-ı maḫlūk-ı eẟ-ṣnāf-ı cihān cān-ı nāḳīr 
Biñ ayaḳ bir ayaḳ üzre rūz-ı maḥşerden yiter 

3 Mihr-i ḥayāt gibi durmaz ṣalınur ḳılmaz ḳarār 
Yidigüñ ḳıy itdürür mide yirinde yil eẟer 

4 Bir ‘acep muḥsib-i düreri ……. 
Her kime mesken ola ḳalmaz mażūretden eser 

5 Baḥr-i ġam girdābına düşirdi çün dest-i ḳażā 
Ya İlāhi sen ḥulus eyle bizi girdābdan 

 
       II 
 

1 Vaḳt olur yil üzre bir ḫoş rūz şeb reftār ider 
Furtuna ḳopduḳ da başuna cihānı dār ider 

2 Gāh ṣancaḳ gāh iskele diyü çaġırmadan 
Muḥāl yār u keẟiri her bir re’is bīzār ider 

3 Ortada ne çalduġını bilmez ‘abes yire öter 
Şol güher didikleri nāy anı görmez yār ider 

4 Yelḳovan ḥālimi sorma şehsuvār 
Rüzgārın gözleyüp bir hevādan kār ider 

5 Baḥr-i ġam girdābına düşirdi çün dest-i ḳażā 
Ya İlāhi sen ḥulus eyle bizi girdābdan239 

 

[75b]   Karalama çalışmaları yapılmıştır. 

[76a]       
259 

Ġazel-i Ġarīb 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Firḳat eyyāmında bāri yāri görsem gāh gāh 
 Şol göñül eglencesi dildārı görsem gāh gāh 

2 Mümkün olmaz ki ayaġı tozına yüz sürmek 
 Bāri şol seyr itdügi yolladı görsem gāh gāh 

 

                                                           
239 Yaprak kenarının bantla kapatılması sebebiyle metnin devamı okunamamıştır. 
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3 Bu ḳara baḫtım gibi o cūya var ise gözlerüm 
 Ṭal‘at-ı yārı düşmede bārı görsem gāh gāh  

4 Leşker-i ġamdan şikāyet eylemezdim kimseye 
 Devlet ile ol cengārı görsem gāh gāh  

5 Kūşe-i miḫnetde daḫı ḫaste yaturmış Ġarīb 
 Ḥālini ṣorsam dili bīmārı görsem gāh gāh 

260 

Ġazel-i Sa‘dī 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ḥırāmān ḳaddüñ ey dilber zihīserv ü revān olmuş 
 Gözün nergis ṣaçuñ sünbül yañaġun erġuvān olmuş 

2 Benefşe lāle açılmış kim şol ter yañaġından 
 Cemāl-i ṭal‘atuñ vallahi serāser gülistān olmuş 

3 Yanaġında yazılmışdur müselsel müşkile āyet 
 Ki ‘aynı ḥūblara budur bugün ṣāḥib-ḳırān olmuş 

4 Göñül taḥtınuñ sulṭānı olalı sen eyā ḫüsrev 
 Yedi yıldız senüñçün felekde pāsbān olmuş 

5 Cemālüñ naḳşını Sa‘dī göreliden eyā dilber 
 Esīr-i ‘aşḳ-ı müsekkīn ża‘īf nātüvān olmuş 

261 

Ġazel-i Maḳāmī 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Şol çeşm-i siyāhkārıñḳaṣd u dil ü cān eyler 
 Bir gün bilürem beni rüsvāy-ı cihān eyler 

2 Cānum gibi ṣaḳlardum ‘aşḳuñı derūnumda  
 İllāki gözümyaşı ol sırrı‘ayān eyler 

3 Tenevvür-i ġam-ı ‘aşḳıñ itdi cigerüm büryān 
 Efkārımı vaṣlın baġrım ṭolu ḳan eyler 

4 ‘Aşḳın oda yaḳdıḳça dil ü cānı seni şāhım  
 Göñüller yüzini āhum ṭopṭolu dūmān eyler 

5 Gülzār-ı cemālüñden men‘ itme Maḳāmīyi 
 Gül yüzini bülbül-veş gördükçe fiġān eyler 
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[76b]       
262 

Terci-i Bend-i Kātib-i Ḥaḳīr240 

    Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

       I 

  Ne viṣāl-i dilbere ne hecre ṣabr u ṭāḳat var 
  Ne eşk-i çeşme ġāyet ne ġam u derde nihāyet var 
  Ne ‘ālemde gözüm yaşın siler ṣāḥib-i ġāyet var 
  Kime yanup yaḳılsam bilmezsün sende ḥarāret var 
  Derūnumda elinden çarḫ-ı ġaddāruñ şikāyet vār  
  Dilimde ḳıṣṣa-i baḥr-ı nigārumdan ḥikāyet var 

     II 

  Diriġā ḥāl-i zārum yāre i‘lām eylemez kimse  
  Teraḥḥum eyleyüp derd üderūnı añlamaz kimse  
  Fiġān u zār ile etsem taẓallüm diñlemez kimse  
  Dil alana ney-veş hemdem olup aġlamaz kimse  
  Derūnumda elinden çarḫ-ı ġaddāruñ şikāyet vār  
  Dilimde ḳıṣṣa-i baḥr-ı nigārumdan ḥikāyet var 

     III 

  Demādem derd ü derūn ile ḳan aġların cānā 
  Düşüp künc-i ġama senden cüdā ben iñlerin cānā 
  Baña hicrüñde itdüklerini hep ṣaḳların cānā 
  Ḥużūr-ı ḥaḳda cümle bir bir anı söylerin cānā 
  Derūnumda elinden çarḫ-ı ġaddaruñ şikāyet vār  
  Dilimde ḳıṣṣa-i baḥr-i nigārumdan ḥikāyet var 

     IV 

  Oḳunmasun işitme ḳıṣṣa-i Mecnūn-ı nāşādı 
  Ne ġamlar çekdi Şīrinüñ elinden añma Ferhādı 
  Ḳulaġ urma nedür bülbülleriñ efġān u feryādu 
  Beni diñle beni şimdi benüm ‘aşḳ ehliüstādı 
  Derūnumda elinden çarḫ-ı ġaddaruñ şikāyet vār  
  Dilimde ḳıṣṣa-i baḥr-i nigārumdan ḥikāyat var 

     V 

  Nizārı bendeñi ey bī-vefā her bār inletme  
  Ḳoyup künc-i ġam içine ḫāne-i aġyāre gel gitme 

                                                           
240 Mecmua katibine aittir. 
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  Yüzine gül gibi gül bülbül-āsā dāīm aġlatma 
  Beni dehr-i denīye başun çün pāymāl itme 
  Derūnumda elinden çarḫ-ı ġaddāruñ şikāyet vār  
  Dilimde ḳıṣṣa-i baḥr-i nigārumdan ḥikāyat var 

[77a]      
263 

Ġazel-i Behiştī 

   Müfte‘ilün Müfte‘ilün Fa‘ lün 

1 Biz ki cām-ı meyi ele aldıḳ 
 Āb-rū kasesinyire çaldıḳ  

2 Ḳande imiş irişdibir ẓālim 
 Göñlümiz ḳapdı biz baḳa ḳaldıḳ  
 

  3 Anda bī-baḳ olup hevāya uyup  
Ṣūfi seccādeyi ẟuya ṣaldıḳ 

4 Yetiş ey bād-ı şurṭda gel bize 
 Baḫr-ı hayrette çaresüz kaldık 

  5 Ṭab’ımız ṣuya döndi pāk oldı 
   Baḥr-ı ‘aşḳa Behiştī çoḳ ṭaldık 

   
264 

Ġazel-i ‘Ulvī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Merḥamet ḳıl nev-cevānum āh ü zārumdan ṣaḳın 
Tāze gülsin nāle-i bī-iḫtiyārumdan sakın 
 

2 Sāye-veş ey serv-ḳamet gerçi ḫāk itdüñ beni 
Yanmasun dāmānuñāh pür-şerārumdan  
 

3 Dökme seylāb-ı sirişküm çerhine ṭoḳunmasun 
Ey felek seylāb-ı çeşmüm eşkbārumdan sakın  
 

4 Sāḳīyāher pāresi ḫançer-i sertīzdür  
Şīşe-i ḫaṭırda olan inkisārumdan sakın 

5 Esb-i nāz çignedüp ‘āşıḳları pāmāl ider 
Ġafil olma ‘Ulvīyā ol şehsuvarumdan sakın 
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[77b]       
265 

Ġazel241 

   Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Alsa cānımı ġamzeñ nola ‘ömrüm revān olsun 
 İçerseler leblerünḳanım efendim nūş-ı cān olsun 

2 Vāde-iiḥtiyār idüp şevḳüm bir dilberi sevmez 
 Mehnūrı ḥaḳḳıçün anı bil kim hudā sevmez 

3 Mey içmek güzel sevmek be ṣūfī ḥoşça ḥāletdür 
 Bu ḥālet-i fehm eylemezsen ḫoş cehāletdür 

4 Alma āhum odı aġzımı açdırma benüm  
 Degmesün sūz-ı derūnım seni söyletme beni 

5 Bezm-i lu‘ba naṣīb ola Ḫudā da‘vet ider 
 Her kişisevdügini ḫanesinde da‘vet ider 

266 

Ġazel Yaḥyā242 

  Mefa‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Ḥammam gibi odlara yaḳup bu çākeri 
 Ḳanuma girdi girmedi ḥammama ol perī 

2 Bir himmet eylen ola ki ḥammama gire yār 
 Ey başı ḳabaḳ yalıñ ayaḳ Rum erenleri 

3 Ḥammam içini beñzedirüm cāy-ı maḥşere 
 Kim olur anda şāh gedānuñ ber-ā-beri 

4 Ḥalvetde nūr görmek ise ḳaṣdı zahidüñ 
 Ḥammām içinde görsün o māh-ı münevveri 
 
5 Yaḥyā ṣu ḳoymaġiçün ayaġına ol mehüñ 
 Gūyā ki ṭas idindi felek mihr-i enveri 

 
[78a]   Karalama çalışmaları yapılmıştır. 

 

 

 

                                                           
241 Mahlas bulunamadı. 
242 Kavruk, a.g.e., s.438. 
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[78b]      
267 

Ġazel-i Bāḳī243 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Getürür başıma ferdāları dünyā ġamını 
 Nice ‘āḳildür o kim çemeye ferdā ġamını 

2 Sākīyā cur‘ā-i cām-ı leb-i cān-baḫşıñı ṣun 
 Çekmesün ehl-i ṣafā bāde-i ḥamra ġamını 

3 Alayın başıma ol kākül-i müşgīn elemin  
 Çekeyin her ne belā ise o bālā ġamını 

4 Kākülüñ bend-i belādan beni āzād itsün 
 Alayım boynuma ol zülf-i semen-sā ġamını 

5 Bu şikāyet nedür inṣāf idelüm ey Bāḳī 
 Ṣafāsın süresin il mi çeker ya ġamını 

268 

Ġazel-i Nev‘ī244 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 ‘Aynuña alma dilā zerrece dünyā ġamını  
 ‘Akil oldur ki bugün çekmeye ferdā ġamını 

2 Ḥamdüli‘llāh leb-i mey-gūn ile sāḳīlerimüz 
 Bize çekdürmediler bāde-i ḥamrā ġamınu 

3 Gülşen-i baġ-ı fenā içre nolaydı hergīz 
 Olmasa çekse kişi bir gül-i ra‘na ġamını 

4 Ölicek ḫāk-i mezārumda biten her çemenüm 
 Dil olup söyleye ol serv-i dilāraġamını 

5 Ne bilür yār-ı ġam- hecr ile Nev‘ī ḥālin  
 Çeke mi hīç gül-i ter bülbül-i güyā ġamını  

 

 

 

 

                                                           
243 Küçük, a.g.e., s.415. 
244 Tulum-Tanyeri, a.g.e., s.541. 
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269 

Ġazel-i Bāḳī245 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Çeşm-i pür-ḫūnum yoluñda eşk-bār itsem gerek 
 Ayaġuñ tozına gevherler niẟār etsem gerek 

2 Gül gibi pirāheni nāmusı ṣad-çāk eyleyüp 
 Lāle-veş nihānum āşikār itsem gerek 

3 Ḳırma yazıyla ‘adūnuñ dişleri vaṣfun yazup  
 Nüsḫā-i çeşm-i sevādın pür-ġubār itsem gerek 

4 Eyleyüp zühdüñ bināyı süst bünyādun ḫarāb 
 Ḫāne-i ‘aşḳuñ esāsun üstüvār itsem gerek 

5 Bezm-i kesretden çekildi cāmveş Bāḳī gönül  
 Tekye-i vaḥdette ‘uzlet iḫtiyār itsem gerek 

[79a]      
270 

Ġazel-i Bāḳī246 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘ilü Fā‘ilün 

1 Gülşende ḳurdılar yine taḫt-ı zümürrīdin  
 Sultān-ı ‘īd güller ile oldı hem-nişīn 

2 Bir zīnet itdi ‘ālemi naḳḳāş-ı ṣun‘ kim 
 Eşkāl-i Cemle naḳş görindi zamān zemīn  

3 Bir ṭarḥ ṣaldı ṣafḥā-i dehr-i dü-renge kim 
 Ḥayretde ḳaldı naḳşına ṣūret-nigār-ı Çīn 

4 Şükr-i Ḫudāya başın açar lāle-i çemen 
 Rūy-ı niyāz-ı ḫāke sürer berg-i yāsemīn  

5 Uyḫu gözine girmez ider sūz-ı derd ile 
 Vakt-i seherde mürg-i çemen nāle-i ḫazīn 

6 Bir ḫˇāb-ı ġaflet içre ḫayāl-i muḥalde  
 Geçdi nesīm-i ṣubḥ gibi ‘ömr-i nāzenin  

7 Bülbül edā-yı medḥ-i gül ü gülsitān ider 
 Bāḳī du‘ā-yı devlet-i sulṭān-ı pāk-din 

 

                                                           
245 Küçük, a.g.e, s.268. 
246 Küçük, a.g.e, s.333.  
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271 

Ġazel-i Bāḳī247 

  Mef ‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Farḳ-ı felekde ẓāhir olup tāc-ı zer-nigār 
 Üsküflerin menārelerün ḳapdı rüzgār 

2 Meydān-ı ‘īdgehde perī-çihreler gibi 
 Fāḫir libaslar ile ḫırām itdi nev-bahār 

3 Cām-ı şarāb-ı nāb ile rindān-ı meykede 
 Öz ‘āleminde her biri bir şāh-ı tāc-dār  

4 Ṣun bezm-i ‘ayşa destüñi kim cām-ı mey gibi 
 Girmez elüñe bir gül-i ter bī-cefā-yı ḫār 

5 Gül-gūn olurdı çihre-i Bāḳī şafaḳ gibi  
 Devrān ṣunaydı destine bir cām-ı zer-nigār 

[79b]   Karalama çalışmaları yapılmıştır.  

[80a]  
272 

Ġazel-i Hüdāyī248 

   Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

1 Ey Vāḥid-i Ferd-i Ṣamed senden meded Allah meded249 
 Ey lem yekün küfüven eḥād250 senden meded Allah meded 

2 Ẓulmāni nūrāni ḥicāb açılsun fetḥ olsun 
 Ref‘ et cemālüñden meded Allah meded 

3 Ey ḳaṭreyi ‘ummān iden ey nuṭfeyi insan iden 
 Ey derdlere dermān iden senden meded Allah meded 

4 Ḳurtarmayınca yaradan dil ḳurtulur mu yārdan 
 Döndirme yüz bī-çāreden senden meded Allah meded 

5 Yā Rab Hüdāyī derdimend āvāre ḳaldı müstimend 
 Vaṣlıñdan olsun bahremend senden meded Allah meded 

 

 

                                                           
247 Küçük, a.g.e., s.221. 
248 Mustafa Tatcı- Musa Yıldız, Aziz Mahmut Hüdāyi Divān-ı İlahiyat, Üsküdar Belediyesi Yayınları, İstanbul, 

2005, s.173. 
249 Bu gazel divanda dörtlükler şeklinde yazılmıştır. Ancak mecmuada gazel şeklinde yazılmıştır. 
250 “De ki: O, Allah’tır, birdir tektir.” İhlas,112/1 



181 
 

 

273 

Ġazel-i Yunus 

   Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

1 Vaḳtüñde ḥāżır olan ölüm vardur gelür bir gün 
 Emānetdür tende cānum iste olur der alurum bir gün 

2 İşbu tevḥīde gelmeyen oñat naṣiḥāt almayan 
 Elif beyi bilmeyen defterünioḳur bir gün 

3 Çürür bu söyleyen dilim dutmaz olur dutan eller  
 Ṣavab ḳazanduġun mallar vāriẟlere ḳalur bir gün  

4 Nice nice ḳaçarsında yedi deryā geçersin de  
 Bir ḳuş olup uçarsında ölüm seni bulur 

5 Dervīş Yunus bunı söyler ‘aşḳın deryāsını boylar  
 Bu yüce köşkler sarāylar virān olur kalur bir gün 

[80b]       
274 

Ġazel 

   Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

  1 Yanmaġa atur cānum pervānemiyüm bilmem 
 Zincire düşer göñlüm divāne miyüm bilmem 

2 Esrār-ı ġam-ı ‘aşḳıñ sinemde nihān oldı 
 Ḳalbimde ḥazīnem var virāne miyim bilmem 

3 Bir gün ḫażretüñe ḳarşu varam aġlaya aġlayı 
 Hem ‘Azraile ala cānumı virem aġlaya aġlayı 

4 Hem ġarez ile alsa cānum kefen olsa cümle ṭonum  
 Geçe ‘ömrüm günüm benüm kim aġlayı aġlayı 

[81a]      
275 

Ġazel-i Fużūlī251 

  Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün Mefāīlün 

1 Zihī zatuñ nihān ü ol nihāndan māsivā peydā 
 Biḫāri ṣun‘una emvāc peydā ḳa‘r nā-peydā 

                                                           
251 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.132. 
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2 Bülend ü pest-i ‘ālem şāhid-i feyż-i vücūduñdur 
 Deġil bī-hūde olmaḳ yoġ iken ‘arż u semā peydā 

3 Kemāl-i ḳudretiñ iẓhār-ı ḥikmet ḳılmaġa etmiş 
 Ġubār-ı tīreden āyine-i gītī-nümā peydā 

4 Dem-ā-dem ‘aḳs alır mir’āt-ı ‘ālem ḳahr u luṭfuña 
 Anuñçün geh küdüret ḥaṣıl eyler geh ṣafā peydā 

5 Nişān-ı şefḳātiñdir kim olur iẓhār-ı ḫamdin’çin 
 Fużūlī tīre ṭab‘ından kelām-ı cān fezā peydā 
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Ġazel-i Fużūlī252 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Yā Rab hemīşe lūṭfunu ḳıl reh-nümā baña 
 Gösterme ol ṭarīḳi ki yetmez saña baña  

2 Ḳaṭ‘ eyle āşnālıġım andan ki ġayrdır 
 Ancaḳ öz āşnālarıñ et āşnā baña 

3 Bu yolda ẟābit ḳadem-i i‘tibārımı 
 Kim rehber-i şeri ‘āt ola muḳtedā baña  

4 Yoḳ bende bir amel saña şāyeste āh eger 
 A‘mālime göre vire ‘adlüñ cezā baña 

5 Ḥabs-i hevāda ḳoyma Fużūlī ṣıfat-eẟīr  
 Ya Rab hidāyet eyle ṭarīḳ-i fenā bana 

 
277 

Ġazel-i Fużūlī253 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Cānımuñ cevheri ol la‘li güher-bāra fidā 
 ‘Ömrümün ḥāṣılı ol şīve-i reftāre fidā 

2 Derd çekmiş başım ol ol ḫāl-i siyeh ḳurbānı 
 Tāb görmüş tenim ol ṭurre-i ṭarrāra fidā254 

 

 

                                                           
252 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.131. 
253 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s. 131. 
254 Bu gazelin devamı 86a’dadır. 
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278 

Ġazel-i Fużūlī255 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün  

1 Benim tek hiç kimse zār ü perişān olmasın yā Rāb 
 Esīr-i derd-i ‘aşḳ daġ-ı hicrān olmasın yā Rāb  

2 Dem-ā-dem cevrlerdir çekdiġim bī-raḥm bütlerden 
 Bu kāfirler esīri bir müselmān olmasın yā Rāb 

3 Görüp endīşe-i ḳatlimde ol māhı budur derdim 
 Ki bu endīşeden ol meh peşīmān olmasın yā Rāb  

4 Demeñ kim ‘adli yoḳ ẓulmü çoḳ her ḥāl ile olsa 
 Göñül taḫtına andan özge sulṭān olmasın yā Rāb 

5 Fużūlī buldı genc-i ‘āfiyet mey-ḫāne küncünde 
 Mübārek mülkdür ol mülk virān olmasın yā Rāb 

279 

Ġazel-i Fużūlī256 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Ey nāvek-i şevküñ siperi sīne-i aḥbāb 
 Zülfiñ ḫāmı erbāb-ı vefā ṣaydına ḳullāb 

2 Miḥrābda şekl-i ḫam-ı ebrū-yı laṭifīñ  
 Vācib bu cihetten ḳamuya secde-i miḥrāb 

3 Ḫurşīd cemālinden ol ay ṣaldı nikābıñ 
 Ṣubḥ oldı ṭur ey bāḫt nedir bunca şeker ḫāb257 

[81b]       
280 

Ġazel-i Emrī258 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Pāymāl eyleme gīsū-yı ‘abīr-efşānuñ 
 Ḳuyruġın basma nigārā uyur ejderhānuñ 

2 Añmaduñ hiç günāhun yine yuduñ ṭaraduñ 
 Yazuġı boynuña ol zülfi ‘abīr-asānuñ 

                                                           
255 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s. 145. 
256 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.145. 
257 Bu gazelin devamı 86a’dadır. 
258 Saraç, a.g.e., G.269. 
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3 Ġonca ṭıflını beliñletdi ṣadā-yı bülbül 
 Aġız açup tükürürse n’ola şebnem anuñ 

4 Sūzen itdi müjesin bülbül-i şeydā tā ki 
 Ayaġından çıḳar ḫārı güli ra‘nānuñ 

5 Emrīyā ṣanma şafaḳ sille-i āhumla seḥer 
 Yüzini ḳana yudum mihr-i cihān-ārānuñ 

281 

Ġazel 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ lün  

1 Ḳomadıñ cānumı mey çün yarmayınca 
 Ḳomayam bende āḫir sarmayınca 
 
2 İremez kimse ol serv ayagına 
 Hazan bergi gibi sararmayınca  
 
3 Yabanda aramam gamzen okun kim 
 Bulımazsın yüreğim yarmayınca 
 
4 Benüm cennette de gönlüm açılmaz 
 Vefā meyḫānesine varmayınca  
 
5 Güzellerde budur ‘ādet efendi 
 İşi bitmez kişi yalvarmayınca 

[82a]       
282 

Ġazel-i Fużulī259 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Lebüñ devrinde zāhidler ṭutup meyḫāneler küncün 
 Ḳalup tesbīḥ terkin tāri zülfi çeng tutmuşlar  

2 Seḥer bülbüller efġānı degül bī-hūde gülşende 
 Fużūlī nāle-i dil-sūzuna aheng tutmuşlar260 

 

 

 

 

                                                           
259 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.164. 
260 Bu gazelin başı 91b’dedir. 
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Ġazel-i ‘Uṣūlī 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Vücūd-ı Muṭlaḳın baḥrüne mevci kim eder peydā 
 Ene’l-ḥāḳ sırrını söyler eger maḫfī eger peydā 

2 Me‘ādindür ḳamu eşya ider öz kendü zatından 
 Kimisi sīm ü zer zāhir kimi seng ü meder peydā 

3 Bu baġın ger ḥaḳīḳatde ṣuyu bir baġ-bānı bir 
 Velī olmuş ḥaḳāyıḳtan nice yüz bin şecer peydā 

4 Naẓar ḳıl nev‘i insana kimi zehr ü kimi sükker 
 ‘Acep ḥikmet bir aġaçtan olur dürlü semer peydā 

5 Düzilür nice biñ işler bozulur nice cünbişler 
 Ne kār-ı ‘acepdür bu kim olmaz kār-ger peydā 

6 Bu ṭoḳuz ḳubbe vü şeş-sū içinde geldiñ ü gitdüñ 
 Ne geldügiñ ḳapu ẓāhir ne gitdügiñ memer peydā 

7 Yolumuz bir beyābāna erişdi nāgehān ki aña 
 Girer biñ kār-bān olmaz birinden bir eẟer peydā 

8 Nice şūrīde ‘āşıḳlar gezerler cümle tāyihler 
 Bu tīh-i bī-nihāyetde ne rāh ne rāh-ber peydā 

9 Nice zahmet çeker kesb-i kemāl edince bir ‘ārif 
 Belī çoḳ ḳan yudar ḳan eyleyince bir güher peydā 

10 Nice biñ Ādem oġlanı helāk olmaḳ gerek tā kim  
 Yalancı ḳaḥbe dünyādan ola bir gerçek er peydā 

11 Şu serverler ki ṭaġlar gibi baş eġmezdi eflāke 
 Yaturlar yerde pest olmuş ne tiġ ü ne teber peydā 

12 Ḳamu neẓẓārede ebkār-ı ma‘nī munṭazırlardır 
 ‘Uṣūlī gibi tā kim ola bir ṣaḥib naẓar peydā 

[82b]       
284 

Ġazel-i Ṣabūḥī261 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Yandı yaḳıldı döne döne ḥāl-i zārıma 
 Sūz-ı derūnımı görüp oldı kebāb 

                                                           
261 Mehmet Sarı’nın hazırladığı Sabūhī Divānı’nda bulunamadı. 
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2 Bu derd ile ki dost cemālinden oldı dūr 
 Gül oda yaḳdı kendüsin oldı kilāb 

3 La‘lüñ meyün ṣorana ḳadeḥ ṣunma sāḳīyā 
 Şīrīn dehen nigāra yaraşmaz cevāb 

4 Olmasa bir keşīde Ṣabūḥī ḥażūr ḳılıp  
 Her ‘işret iki miḫnet bir ḫoş-āb telḫ  

285 

Ġazel-i Ṣabūḥī262 

   Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ ilün  

1 Şāhdır çünki eyleyen bīdād 
 Kimseden ire mi göñül saña dād 

2 Siḥr ‘ilminde gözleri māḥir 
 Ḥile-i fendeġamzeler üstād 

3 Nār-ı hicründe ṣabr eylerler aġyār 
 Kāfir olur  cehennememu‘tād 

4 ‘Aşḳıñu muḥkem eyledüñ dilde 
 Pek olur kāfir itdügi bünyād 

5 Ṣatılur çarsuyı miḥnetde  
 Kimi dellāl-ı ‘aşḳ ḳılsa mezād  

6 Bu Ṣabūḥī şarāba düşdi yine  
 Ḥırmen-i tevbe ḳılup berbād 

286 

Ġazel263 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 ‘Ārıżıñ kim sünbül-i miskīn niḳāb üstindedür  
 Neyyir-i i‘ẓām durur güyā seḥāb üstindedür 

2 Şevḳ-i cām-ı la‘lin ile nāleler ḳılsam nola 
 ‘Arż-ı ḥāli ‘āşıḳıñ ekşarāb üstindedür 

 

 

 

                                                           
262Mehmet Sarı’nın hazırladığı Sabūhī Divānı’nda bulunamadı. 
263 Bu gazel yarım kaldığından mahlas bulunamadı. 
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[83a]      
287 

Ġazel-i Bāḳī264 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Ṭurmaz yanımda ḫançerini medḥ ider nigār  
 Ya‘nī baña ṭoḳundurur ol şūḥ-ı şīvekār 

2 Ġāyetde teşne idi göñül āb-ı vaṣliña  
 Ṣusuzlıġını kesdi o şemşīr-i ābdār 

3 Zülfi elinden almaġa cān-ı belā-keşi 
 Boynın ḳulaġın öper girībān u gūşvār 

4 Yaḳūt u la‘li bir bir yine urdı leblerüñ  
 İdüp niẟār-ı sözde nice dürr-i şāhvār 

5 Ḥaylī dimāġ baġladıñ ‘ālemde Bāḳīyā 
 Hāl-i nigāra beñzeyeli nāfe-i Tatār 

288 

Ġazel-i Ḥayretī265 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Her ḳabāya göz diküp tek cāme ḳılma iltimās  
 Dik tecerrüd sūzeni birle pelās üzre pelās 

2 Aḳ ‘abā gey ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi tek rūşen-dil ol 
 Şeb gibi tīre derūn olma geyip zerrīn libās  

3 ‘Ārif isen ol ne ḳulı ol kimsenüñ ne ḫˇācesi 
 Kim bu fānī evde ne Maḥmūd ḳaldı ne Ḥūd İlyās 

4 Yoḳdurur bir ḥabbe taḥsīlüm bu mezra‘da diriġ  
 Geçdi ‘ömrüm ḥāṣılı biçmege ḳaddüm oldı dās 

5 Ḥayretī gūyā bir āyetdür cemāl-i dost kim 
 Sūre-i ve’ş-şemsten itmiş Ḥaḳ anı iḳtibās 

 

 

 

 

                                                           
264 Küçük, a.g.e., s.130. 
265 Çavuşoğlu-Tanyeri, a.g.e., s.28. 
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[83b]       
289 

Müfred 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

  Naḳd-i cānı ḫarc iderler la‘l-i cānān almada  
  Ḫasteler kuyında yāruñ cān virüp cān almada 

290 

Müfred 

    Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

  Şāhbāz destünde olsun olsun ber ḳarār 
  Olur elbette hümā-yı salṭanat bir gün şikār 

291 

 Ġazel-i Emrī266 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

  Bir şeker leb bu ben miskīni nā-şād öldüren 
  Kim aña nisbet dinilür Şīrīne Ferhād öldüren 

 
292 

 
Naẓīre-i Vecīhī 

   
  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

  Şol ‘acuz dehr imiş Mecnūnı nā-şād öldüren 
  Kim anıñ Şīrīn imiş yanında Ferhād öldüren 

[84a]       
293 

Ġazel-i Bāḳī267 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün  

1 Eẟer āhum yili kūyuñda cism-i nā-tevān ditrer 
 Çemen ṣaḫnında gūyā bāddan berg-i hazān ditrer 

2 Göñül bir nāzik endāmuñ visāli ḫoş özler kim  
 Teni pālūde-i ter gibi degseñ bir zamān ditrer 

                                                           
266 Saraç, a.g.e., G.327 
267 Küçük, a.g.e., s.188. 
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3 Ḳāmer cāmı bu eyvān üzre daīm ṣundıgı bu kim 
 Ṣadā-yı ṭūp-ı āhumdan zemīn ü asmān ditrer 

4 Şu māhī gibi kim ḫāk üzre düşmiş ṣudan ayrılmış  
 Zülāl-i tiġ-i dilberden cüdā cisminde cān ditrer 

5 Mey-i dūşīneden Bāḳī yine maḥmūra beñzersin  
 Elinde ṭurmayıp cām-ı şarāb-ı ergavān ditrer 
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Ġazel-i Bāḳī268 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 ‘Ārıżuñ firdevs-i ‘alā ḳāmetüñ Ṭūbā imiş 
 Buse-i la‘liñ en ḫoş mīve-i zībā imiş 

2 Ruḫlarıñ teşbih idersem n’ola cennet baġına  
 Eksük olmaz tāze şeftālüler anda yāz u ḳış  

3 Teşne-diller vādī-i hicrānda sensüz yandılar  
 Ḫıżrveş la‘l-i nābıāb-ı ḥayvānum yetiş 

4 Kār-ı düşvār olsa ḳıl ‘aẓm-i cenāb-ı mey-fürūş 
 Himmet-i merdān ile āsān olur her müşkil iş 

5 Bir güherdir ṭab‘-ı Bāḳī kān-ı imkān içre kim 
 Āfitāb-ı luṭf-ı sulṭān ile bulmuş perveriş  
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Ġazel-i Bāḳī269 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ḳarşu ṭutdum sīne-i ṣad-çāki senden cānibe 
 Gönder eyḳaşı kemānum tīr-i benden cānibe 

2 Defterin bād-ı ṣabā lü’lü-yı lālānıñ dürer  
 İlter olsa dişlerüñ vaṣfuñ ‘Adenden cānibe 

3 Görmesün kimse diyü dāim lebün dişler baña   
 Baḳduġumca ol büt-i şeker-şikenden cānibe 

4 Seyr idelden gülşen-i ḥüsnüñde ḳadd ü ḫaddiñi 
 Çekmez oldı ḫaṭırum serv ü çemenden cānibe 

5 Ḫusrevā yılar durur yoluñda Ferhāduñ geçer 
 Mā’il ol gel Bāḳī-i şīrīn-suḫendān cānibe 

                                                           
268 Küçük, a.g.e., s.233. 
269 Küçük, a.g.e., s.372. 
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[84b]       
296 

Ġazel-i Bāḳī270 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Ḫun-ı kebūter ile pür olup yine kü’us 
 Devr-i piyāle göstere mi dīde-i ḫurūs 

2 Meclisde cām-ı la‘l-i lebüñ vaṣfın eyledüm 
 Taḥsinler itdi cür’a baña ḳıldı ḫāk-pūs 

3 Ruḫsār-ı ṣāf u pāki ḫām-ı zülf-i yārda  
 Āyinedir ki deste vü pervāz-ı ābnūs 

4 Cām-ı cihān-nümāyı cemāliñ göreydi ger  
 İtmezdi vaz‘ı āyine ferzend-i Fīleḳūs 

5 Bāḳī suḫanda nevbet-i şāhī saña degüp 
 Dehlūda gūş-ı Ḫusreve irdi ṣadā-yı kūs 
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Ġazel-i Bāḳī271 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Hele ben şöyle ḳıyās eylerin ey ġayret-i ḥūr 
 Kūyıña nisbet ola gülşen-i cennetde ḳuṣūr 

2 Bezm-i hecriñde müjeñ nişter-i mıżrābından 
 Reg-i cān nāle ḳılur niteki tār-ı ṭanbūr 

3 Leblerüñ mā’īli ḳaçmaz ḫaṭṭ-ı nev-ḫasteden 
 Ġam degül tālib-i nūş olana nīş-i zenbūr 

4 Ser-i kūyıñda benim āh-ı seḥergāhlarum 
 Ne bilür ‘aşḳ elemin çekmedi ol daḫı uyur 

5 Ruḫlaruñ medḥini eflāke çıḳardı Bāḳī 
 Şevḳden ṭoldı bugün nūr ile Beytü’l-Ma‘mūr 

 

 

 

 

                                                           
270 Küçük, a.g.e., s.230. 
271 Küçük, a.g.e., s.178. 
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Ġazel-i Bāḳī272 

  Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ ilün 

1 Çıḳsa eflāke n’ola āteş-i āhum şereri 
 Çarḫdur encüm-i seyyārenüñ ey māh yiri 

2 Şem‘dan süfresidür hāle degildür görinen  
 Ḳodılar encümen-i ‘aşḳa çerāġ-ı seferi 

3 Gerçi şevḳe ehli geçer şem‘i şeb-efrūz ammā 
 Şevḳ pervānededür k’oda yaḳar bāl ü peri 

4 Gözüme ‘ālemi göstermez idüm nergis vār  
 Saḥn-ı gülşende alaydum elüme cām-ı zeri 

5 Lebine öykünür ol ḫusrev-i şīrīn dehenüñ 
 Bāḳīyā ḫalḳ ‘acep mi mezelense şekeri  
 

[85a]      
299 

Ġazel-i Bāḳī273 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 
 
1 Çeraġ-ı bezm-i vaṣl olmaga bir şeb ‘ārıżı nūrı 
 Kefīli boynıdur ol meh-līkanuñ şem‘i kāfūrī 

2 Ṭaḳılup yanına her gün bile ṣalundıġı yetmez  
 Ayagın öpmege ṣarḳar nigāruñ şāh destūrı  
 
3 Güvāhī zūr-ı bāzusın getürmiş kūh-ken ‘aşḳa 
 Bu devr içre ḳabūl itmezler ammā şāhid-i zūrı, 

4 Fenāsın bildi dünyānıñ çekildi dār- ‘uḳbāya 
 Sa’ādet mülkine Bārī muẓaffer ḳıldı Manṣūrı  

5 Virildi cāna ey Bāḳī nigāruñ manṣıb-ı ‘aşḳı  
 Elifler na‘llerdür sīnede ṭuġrā-yı menşūrı 

 

 

 

 

                                                           
272 Küçük, a.g.e., s.419. 
273 Küçük, a.g.e., s.414. 
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Ġazel-i Bāḳī274 

   Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Ṭıfl iken dāyesi ḳucaġında  
 Gül idi ḳopmadıḳ budaġında  

2 Leb-i cānāne gibi ġonca-i ter 
 Ḳopmadı daḫı dehr baġında 

3 Ruḫuñuñ lāle baş açuḳ delisi 
 Ḫāli sevdāsı var dimaġında  

4 Ṣadāḳat ü zekāt-ı çeşmüñdür 
 Sīm ü zer nergisiñ çeraġında 

5 Bāde ḫayli alındı meclisde  
 Öpdiler sākīyi ṭuṭaġında 

6 Sāḳī rez duḫterinüñ ol engüşt 
 Sīm ḫalḥālıdur ayaġında 

7 İki ḫançer ṭaḳınmuş ey Bāḳī 
 Ḫaste çeşmi ṣolunda ṣaġında  

301 

Ġazel-i Bāḳī275 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 İrdüm fiġān u zār ile ol āsitāne ben  
 Çıḳdum kemend-i nāle ile aṣmāne ben 

2 Lü’lü dişüñ ġamıyla sirişküm güherlerin  
 Dizdim ümīd riştesine dāne dāne ben 

3 Yād-ı lebüñle cān-ı mey-i la’l fām içinde  
 Kūy-ı muġān-ı geşt iderin ḫāne ḫāne ben 

4 Ṣubḥ-ı visālüñ irmedi pāyāne yitdi ‘ömr 
 Şām-ı ġamuñda şem‘ gibi yana yana ben 

5 Cevr ü cefānı çekmege sevdi göñül seni 
 Derd ü belāya geldüm efendi cihāne ben 

6 Bākī müsellem oldı baña kişver-i suḫān 
 Geçdim serīr-i naẓma bugün ḫusrevāne ben 

                                                           
274 Küçük, a.g.e., s.363. 
275 Küçük, a.g.e., s.321. 

      300/6a müsellem: musaḫḫar D. 
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Ġazel-i Bāḳī276 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün  

1 N’ola gelse dil-i mecrūha derd-i dil-rübādan ḥaẓ 
 İder ḫaste ne deñlü nā-ümīd olsa devādan ḥaẓ 

2 Ġam-ı ‘aşḳuñ cihān mülkinde buldum şādmān oldum 
 Kişi ġurbet diyārında idermiş āşināda ḥaẓ 

3 Ṣafā-yı cām-ı la‘lüñden ne ḥālet kesb ider ṣūfī 
 Ki tāb‘-ı bī-meẓāk olmaz itmez şarāb-ı dil-güşādan ḥaẓ  

4 Be-her taḳdīr olur māīl güzeller ‘āşıḳ-ı zāra 
 Tabīb olanlar elbette iderler mübtelādan ḥaẓ 

5 Çerāġ-ı māh-ı ḥüsnüñ ḳarşu duttum çeşm-i nādāna 
 Gözüm nūrı ne deñlü eyleye ‘amā żīyādan ḥaẓ 

6 İlāhī tab‘-ı Bāḳīden rüsum-ı ġayrı maḥv eyle 
 Ki ‘aşla ḳalmaya ḳalbinde naḳş-ı māsīvādan ḥaẓ 

303 

Ġazel-i Bāḳī277 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Mihr-i ruḫuñla dilde kimüñ tāze daġu var 
 Tāb-ı çerāġ-ı şems ü ḳamerden ferāġu var 

2 Zülfiñ ḫamında ḫaddiñi ḫurşīde virmezin 
 Şem‘i n’ider şu kimse k’anun şeb-çeraġı var 

3 Āh itme na‘li esb-i nişānın görüp dilā 
 Şāyet kimesne işide yirüñ ḳulaġı var 

4 Lāle çemende başı açuk ḳıpḳızıl deli 
 Sevdā-yı ḫāl-i yār ile muḥtel dimāġı var 

5 Cām-ı şarāb-ı nāb gibi dil-rübā ḳanı 
 La‘lin ṭuṭaġı dür dişi gülgūn yañaġı var 

6 Bāḳī gözinden eyle ḫazer ṣorma leblerin 
 Zinhār ġafil olma şarābuñ yasaġi var 

 

                                                           
276 Küçük, a.g.e., s.237. 
277 Küçük, a.g.e., s.132. 
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Ġazel-i Bāḳī278 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fa‘ūlün 

1 Cānāne cefā ḳılsa n’ola cāna ṣafādur 
 Aġyār elemün çekdügümüz ya ne belādur 

2 Her tāc olamaz faḳr u fenā şāhına ser-tāc 
 Terk ehlinüñ ey ḫˇāce biraz başı ḳabadur 

3 İzüñ tozuna sürdi yüzin āyineveş dil 
 Maḳsūd benüm pādişehüm kesb-i ṣafādur 

4 ‘Aşḳ ehline şol cāmı ṣunar sāḳī-i la‘lüñ 
 Kim ‘aḳla cilā ḳalbe ṣafā ruḥa ġıdādur 

5 Bāḳīyā mey-i nābı getürüp bezme ṣafā vire 
 Çün kār-ı cihān ‘aḳıbetü’l emr fenādur 

[86a]       
305 

Ġazel-i Fużūlī279 

1 Dün ṣubḥ yetirdim felege mevc-i sirişkim280 
 Ġarḳ etti felek üzre olan encümü gird-āb 

2 Cem‘iyyet-i esbāba gönül verme Fużūlī 
 Kim tefriḳādır ḫāṭıra cem‘iyyet-i esbāb 

306 

Ġazel-i Fużūlī281 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Gözlerimden ṣaçılan ḳaṭre-i eşkim gevheri 
 Lebleriñden tökülen lü’lü’-i şeh-vāre fidā 

2 Pāre pāre dil-i mecruḥ-i perīşānımdan  
 Mest çeşminde olan ġamze-i ḫūn-ḫāra fidā 

3 Ey Fużūlī n’ola ger ṣaḳlar isem cān-ı ‘azīz  
 Vaḳt olan kim ola bir şuḫ-ı sitem-gāra fidā282 

 

                                                           
278 Küçük, a.g.e., s.165. 
279 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.142. 
280 Bu gazelin başı 81a’dadır. 
281 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.133. 
282 Bu gazelin başı 81a’dadır. 
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Ġazel-i Fużūlī283 

Ḥarf’ül-bā 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Sen yüzüñden ‘ālemi rūşen ḳılıp ṣaldıñ nikāb 
 Yazıya ṣalsın bugünden böyle nūrını af-tāb 

2 Sen ne nūr-i pāksin ey maẓhār-ı ṣun‘i İlāh 
 Kim alır şem‘i ruḫuñdan af-tāb u māh tāb  

3 ‘Aks-i rūyun suya ṣalmış sāye zülfin ṭopraġa 
 ‘Anber etmiş ṭopraġın adın ṣunan anıñ sir-āb 

4 Yelde bulmuş būy-ı zülfiñ ṣuda ‘aks-i ‘ārıżıñ 
 Kim yeli baġrına baṣıp ṣuya göz dikmiş ḥabāb 

5 Ey Fużūlī her ‘āmel ḳılsañ ḫaṭadır ġayr-i ‘aşḳ 
 Bu durur ben bildigim vallahu ‘ālem bi’ṣ-ṣavāb 

 
308 

Ġazel-i Fużūlī284 

Ḥarf’ül-tā 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ṭılısm-ı genc için biñ ism-i a‘ẓām yād tutduñ tut 
 Ṭılısmı ṣındırıp genci bulup ismi unutdun tut 

2 Döküp mey cām-ı Cem dutmaḳ temennāsın çıḳar başdan 
 Yüküş ḳanlar töküp ‘ālemde çoḳ ḫūn-ābe yutduñ tut 

3 Şarāb-ı nāb ẕevḳinden ne ḥāṣıl çin degil bāḳī 
 Riyāż-i ‘ömre biñ kez ṣu verip āḫir ḳurutduñ tut 

4 Çü ni Cemşīd bulmuşdur baḳā mülkinde keyfiyyet 
 Bu bezm içre Cem ü Cemşīd elinden cām tuttuñ tut 
 
5 Fużūlī ḳıl ḳıyās-ı ḥaliñ ehl-i dehr ḥālinden  
 Ḳumārı mekr ü tezvir ü ḥiyel ehlinden utduñ tut 

 

                                                           
283 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.143. 
284 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.152. 

      307/3b:Riyāż: Nihāl D. 

      307/4a:Çü ni Cemşīd bulmuşdur baḳā mülkinde keyfiyyet: Çü ni Cemşīd bulmuşdur baḳā keyfiyyetin ni Cem 

D. 
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Ġazel-i Fużūlī285 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Ġaliba bir ehl-i dil ṭopraġıdır cām-ı şarāb 
 Kim ḳılıp hürmetler binālar tutmuş üstinde ḫābāb 

2 Berḳ ü bārān ṣanma kim gördükçe āh ü eşkimi 
 Bilmezem nemdir benim aġlar baña yanar seḥāb 

3 Ey ṣoran ḥālim bu istiġnā su’alinden ne sūd 
 Ḥālim eylersen su’āl ammā işitmezsin cevāb 

4 Deşt-i ġamda ḫāk-i ḳabrim üzre serv-i gird-bād 
 Çekse baş ol servden ser kesme ey seyl-i serāb 

5 Naḳd-i ‘ömrün bir sānem ‘aşḳıñda ṣarf itdiñ tamām 
 Ey Fużūlī āh eger senden ṣorulsa bu ḥisāb 

310 

Ġazel-i Fużūlī286 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Vaṣlıñ baña ḥayāt verir firḳatiñ memāt 
 Sübḥāne ḫāliḳi ḫāleḳa’l mevte ve’l ḥayāt287 

2 Hicrānıña taḥammül eden vaṣlıñı bulur 
 Mā-şā’e men erādeḥu bihi’l-fevze ve’n-necāt288 

3 Mihrüñdir iḳtiżā-yı meḳāṣıd vesilesi 
 Ṭūbā men erāde bihi’l fevzi ve’n-necāt289 

4 Dökmüş riyāż-ı ṭab‘uma bārān-i şevḳıñı 
 Men enzele’l-miyāhü ve ahyābihün nebāt290 

5 Ḥak āferinişe sebeb etti vücuduñu 
 Evcebte biẓẓuhūri ẓuhūri’l mukavvenāt291 

6 Īzıd serīr-i ḥüsne seni ḳıldı pād-şāh 
 Vea‘lā kemāli zātike fi aḫseni’ṣ-ṣıfāt292 

                                                           
285 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.144. 

308/5: 7 D. Divandaki 5 ve 6. beyitler mecmuada eksiktir. 
286 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.149. 
287“Ölümü ve hayatı yaratan Yaratıcının şanı yücedir.” 
288 “Başarı ve kurtuluşu ondan isteyene verir.” 
289 “Sabır ve sebatın kendisine yardım ettiği kişiye ne mutlu” 
290“Suları indirip onunla nebatı dirilten kimdir?” 
291 “Yaratılmışların ortaya çıkması ile kendi varlığının ortaya çıkmasını gerekli kıldı.” 
292 “Kendi zatının kemalini en güzel sıfatlarla yüceltti.” 
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7 Ḳıldıñ edā-yı na’t Fużūlī tamām ḳıl 
 Kemmelehü bi’s-selāmi ve temmemehü bi’ṣ-ṣalāt293 

[86b]       
311 

Ġazel-i Fużūlī294 

  Mefā‘ī lün Müs tef’ ilün Fā‘ilātün 

1 Cihān içre her fitne kim olsa ḥādiẟ 
 Aña serv-i ḳaddi elbette bā‘iẟ 

2 Medārisde taḥḳīḳ-i mūy-ı miyānıñ  
 Dekāyıḳdan ortaya ṣalmış mebāḥiẟ 

3 Muvaḥḥidlere ḳılma inkār zāhid 
 Mey-i vaḥdete sanma ümmü’l-ḥabā’is 

4 Baña cem‘ olur ḳande kim vara bir ġam 
 Benim mülk-i ‘aşḳ içre Mecnūna variẟ  

5 ‘İẕār-ı lebüñ vaṣfın eyler Fużūlī 
 Aña hem müfessir derim hem muḥaddiẟ  

312 

Ġazel-i Fużūlī295 

  Mefā‘īlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Göñlüm açılur zülf-i perīşānıñı görgeç 
 Nuṭḳum dutulur gonca-i ḫandānıñı görgeç 

2 Baḳdıḳça saña ḳan ṣaçılır dīdelerimden 
 Baġrım delinir nāvek-i müjgānıñı görgeç 

3 Ra‘nalıḳ ile ḳāmet-i şimşādı ḳılan yād 
 Olmaz mı ḫacil serv-i ḫırāmānıñı görgeç 

4 Nāziklik ile ġonce-i ḫandānı eden ẕikr 
 Etmez mi  la‘l-i dür-efşānıñı görgeç 

5 Sen ḥāl-i diliñ söylemesen n’ola Fużūlī 
 El fehm ḳılar çarḳ-i giribānıñı görgeç  

 

                                                           
293 “Selam ile ikmal etti ve salat ile tamam etti.” 
294 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.153. 

310/4: 5 D. Divandaki 4. beyit mecmuada eksiktir. 

310/5: 7 D. Divandaki 6. beyit mecmuada eksiktir. 
295 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.156. 

311/4: 6 D. Divandaki 4 ve 5. beyitler mecmuada eksiktir. 



198 
 

313 

Ġazel-i Fiġānī296 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Yine enfās-ı lebüñle ey nesīm-i Ḫıżr-pey 
 Ḳaleb-i fersūdesi eṭfāl-i bāġ-ı cihānuñ oldı ḫay 

2 Ḫil‘at-i rengīn ‘aṭā itdi ser-ā-ser nev-bahār 
 Ḳara çulda gerçi ḳomışdı dıraḥt-ı bād-ı dey 

3 Gül gül olmışdur ḳızarup tāb-ı mülden ‘ārıżı 
 Şol ḳadar nūş eylemiş lāle çemen bezminde mey 

4 Tīr-i dil-düzuñ irüp revzenler açdı her ṭaraf 
 Nāleler ḳılsa ‘acep mi üstüḫˇānum hem-çü ney 

5 Şi‘r pür-sūzum Fiġānī görse Ḫüsrev ḫakde  
 Sūziş-i şevḳiyle cānına urupdur nice key  

[87a]       

Ġazel-i ‘Ubeydī297 

  1 Sen ey pervāne çoḳ yanar yaḳılursın bu meclisde 
 Ki bir nāz iste oynar başludur şem‘-i şebistānuñ 

2 Görüp ayaḳda yār almış ele göñlin bu şādīden 
 ‘Ubeydī ayaġı yer mi baṣar meclisde ṣahbānuñ298 

314 

Ġazel-i ‘Ubeydī299 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Leb-i şīrīni dilberden cüdā ġam pāymālidür 
 Yazıḳlar cür‘a-i cām-ı şarāba acımalıdur 

2 Görüp bām-ı serāyı üzere ḫurşīd didi ol meh 
 Getürin bu zavallıyı bu araya zevallidür 

3 Görinen çeşm-i giryānumdaki müjgān mıdur dirsin 
 Nigāra gözde yir itti ser-i zülfiñ ḫayālidür 

 

                                                           
296 Karahan, a.g.e., s.127. 

312/1a: nesīm-i: Mesīḥ-i D.  

312/2a itdi: ḳıldı D. 
297 Arslan, a.g.e., s.415 
298 Bu şiirin başı 88b’dedir. 
299 Arslan, a.g.e., s.329 
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4 Melāmet ḫan-kāhında cihān abdaluñ olmuşdur 
 Ḳarañu gice ey meh-rū anın bir ḳara şalıdur 

5 ‘Ubeydī ol güneş yüzlü mehiñ ebrūsı vaṣfında 
 Senüñ her maṭla‘un manend-i dīvān-ı Hilālidür 

315 

Ġazel-i ‘Ubeydī300 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Dūd-ı āhum gice itdi ṭāsı çarḫı ḳapḳara 
 Ṣubḥ aña virse raṣāẟ-ı mihr ile ṭañ mı cilā 

2 Gün getürmişdür yanaġından ḫaber cām-ı güle  
 Aña naḳd-i jāleyi ayaḳ teri virse nola 

3 ‘Anber-i gīsūlarıñ gerçi virürsen destine  
 Alur ammā ḫam durur ‘ömrüm nesīm-i müşk-sā 

4 Ben gedā içün der-i dildārda buldum diyü 
 Bulduġun söyler aña dā’īm ‘ādū-yı bed-liḳā 

5 Ol güzeller şāhına ṣundum ‘Ubeydī sözlerim 
 Üstüme ḫışm ile atup nice söz itdi baña 

[87b]      
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Ġazel-i ‘Ubeydī301 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Ol ince bellinüñ ṭaḳılınca ḳuşaġına 
 Bir nice yirde bende geçildi bıçaġına 

2 Gün ṣanmasın şeh-i ġamıñ āh-ı şerāresi 
 Altun bıraḳdı sā’il-i çarḫuñ çanaġına 

3 İçdürme iki ṭoluyu dök ḳanını anuñ 
 Baṣdurma müdde ‘inün ayaġın ayaġına 

4 Söz açdı gibi ġonce lebinden nesīm-i bāġ 
 Ḫışm ile yırtup aġzın iletdi ḳulaġına 

5 Urmazdı ey ‘Ubeydī anı ṭomruġa bahār 
 Öykünmeseydi ġonca nigāruñ dudaġına 

 
 

                                                           
300 Arslan, a.g.e., s.276. 
301 Arslan, a.g.e., s.488. 
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Ġazel-i ‘Ubeydī302 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Gördü la‘lüñ çün gözüm bī-ḥad güherler derledi 
 Ḫūn-ı dil aña geyürdi ḳırmızı esküledi 

2 Ṣañmanuz meyde ḥabāb-ı aldır zāhir olan  
 Cām-ı la‘lüñ şevḳine devr itmeden ḳan derledi 

3 Ḫūn-ı eşküm sürḫ ile yazsa demidür ża‘fumı  
 Üstüḫˇānlar ṣafḥasını sīnemüñ mısṭarladı 

4 Güllerin beñzetdügiyçün gül gül olmuş ḥaddiñe  
 Baġ-ı süsen dilleyüp berg-i çemen ḫançerledi 

5 Vaṣf-ı ruḫsārındaki şi‘rüm ‘Ubeydī ḥıfẓ idüp 
 Ol perī minnet Ḫüdāya Gülsitān ezberlerdi 

318 

Ġazel-i ‘Ubeydī303 

  Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün 

1 Öykünürmiş görüp ol la‘l-i teri 
 Yirler ise ‘acep midür şekeri 

2 Meclis içinde yürimezdi ayaḳ 
 Leb-i cān baḫşuñ olmasa çekeri 

3 Ṣadr-ı ‘uşşāḳ-ısa murādı eger 
 Gelsün ey ḳaşı yā oḳuñ yeleri 

[88a]       
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Ġazel-i ‘Ubeydī304 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 ‘Arş-ı a‘lādan mu‘allādır sarāy-ı himmetüñ 
 Ḫusrevā a‘lādan a‘lādur semā-yı himmetüñ 

2 Zümre-i a‘yānda manẓūr-ı ūli’l ebṣār ola  
 Her kime kim iki gözle baḳsa hümā-yı himmetüñ 

 

                                                           
302 Arslan, a.g.e., s.527. 
303 Arslan, a.g.e., s. 530. 
304 Arslan, a.g.e., s.427. 
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3 Nüh felek bir dāne gök ḳatmer benefşe anda ṣan 
 Şöyle vāsi‘dür çemenzār-ı feżā-yı himmetüñ  

4 Devletüñde umarın bir gün yidi ḳat yiri hep 
 Eyleye bir ṭop-ı cevher kimiyā-yı himmetüñ 

5 Gün dolanmadı düşirdi ḫāke zer tācın felek 
 Firḳate yaḳup görem derken berā-yı himmetüñ 

6 İy şeh-i ‘ālem ayaḳlansun ‘Ubeydī pāymāl  
 Ḳıl ‘ināyet aña cām-ı pür-ẟafā-yı himmetüñ 
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Ġazel-i ‘Ubeydī305 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Sen padişeh-i nāz ruḫuñ kişver-i şīve  
 Müjgān-ı siyāhuñ güzelüm leşker-i şīve 

2 Hindū-yı ḫaṭṭuñ yaḳmaġçün ‘anber-i nāzı 
 Olmuş zeḳānın çāhı senüñ micmer-i şīve 

3 Mest oldı gözün meclis-i ḥüsnüñde meġer kim  
 İçdi mey-i nāz ile ṭolu sāġar-ı şīve 

4 Ḫalüñden idindi siper-i nāz ‘iẕāruñ 
 Gördi ki çeker ġamzelerüñ ḫançer-i şīve 

5 Nūr āyetini yazmaġa ol cebhe-i pür-çīn 
 Meh ṣafḥasına çekdi yine mısṭar-ı şīve 

6 Şimdengirü gel şīve vü nāz itme göñül yāz 
 Oldı raḳam-ı nāz ile pür-defter şīve 

7 Reftārı anuñ maẓhar-ı nāz oldı ‘Ubeydī 
 Dirsem boyına rast dirin maẓhar-ı şīve 

[88b]       
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Ġazel-i ‘Ubeydī306 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ḳan yaşımdan her ṭaraf girdāb-ı ḫūn olmışdurur 
 Baḥr-ı eşküm zevraḳı gerdūn dūn olmışdurur 

 

                                                           
305 Arslan, a.g.e., s.494. 
306 Ömer Arslan’ın hazırladığı Ubeydī Divanı’nda bulunamadı. 
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2 Künc-i ġamda ol yüzi gülşenden ayruāh kim 
 Ḳarā baḫtım lāle-āsā ser-nigūn olmışdurur 

3 Olalı ol zülf-i leylānıñ göñül āşüftesi 
 Şimdi yirim dostlar deşt-i cünūn olmışdurur 

4 Bezm-i ġamda sāḳīyā cām-ı ecel ‘arż itdügim 
 Buña benüm baġrum çarḫ  elinden lālegūn olmışdurur 

5 Nice ‘arż itsün ‘Ubeydī rāz-ı ‘aşḳıñ yāre kim 
 Ṭaḳati güftāre yoḳ ‘ināyet-i zebūn olmışdurur 
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Ġazel-i ‘Ubeydī307 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Ne Süleymān-ı zamānuz ne Cem-i devrānuz 
 Gel ḫarābāta bizi gör ki nice sulṭānuz 

2 Zeḳānuñ ṭopuna ḳarşu boyun egsek nola kim 
 Dest-i şāh-ı ġam-ı ‘ışḳunda senüñ çevgānuz 

3 Neyiçün ḳayd-ı ta‘alluḳlamuḳayyed olavuz 
 Bir iki gün bu fenā tekyede çün mihmānuz 

4 Seyl-i bārān-ı belā bize kedūret viremez 
 Degme nesne bizi taġyīr idemez ‘ummānuz 

5 Nüktedānlar geçerüz gerçi ‘Ubeydī ‘ammā 
 Yārıñ esrār-ılebün añlamada ḥayrānuz 
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Ġazel-i ‘Ubeydī308 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Müdām içer şarāb-ı mihrün ol maḥbūb-ı devrānuñ  
 Anıñçün sāḳīyā ditrer eli mihr-i dıraḫşānuñ 

2 İşidüp çeşm-i deryā-bārıma öykündügin varup 
 Kef-i seyl-i sirişküm yüzine tükirdi ‘ummānuñ  

3 Saña cānlar virüp dil-teşne kim didi meġer ‘aynüm 
 Dil-i bīmār için cānā ḳuyı ḳazar zeneḫdanuñ309 

 

                                                           
307 Arslan, a.g.e., s.357 
308 Arslan, a.g.e., s.415. 
309 Bu şiirin devamı 87a’dadır. 
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[89a]      
324 

 
Ḳaṣīde-i Bāḳī310 

  Fa’ūlün Fa’ūlün Fa’ūlün Fa’ūlün  

1 Meger çīn-i zülfiñde pinhān olupdur 
 Ġubār-ı der-i şehryār muẓaffer 

2 Cihān-ı kerem Ḫˇān Süleymān-ı Ġāzī 
 Şeh-i āsmān taḫt-ı ḫurşīd efser 

3 Ḫudāvend-i kāmil şehenşāh-ı ‘ādil 
 Cihān-dār-ı muḳbil şeh-i dād güster 

4 Vücūd-ı şerifiyle dünyā müşerref  
 Żāmir-i münīriyle ‘ālem münevver 

5 O şāh-ı felek-ḳadr kim dergehine 
 Mülūk-ı cihān bende ‘ālem musaḫḫar 

6 Rikābında kürsī gerek tāc-ı Kisrā 
 Ola şol zamān kim süvār-ı tek-āver 

7 Mülūk-ı zamāne öñince revāne 
 Riḳāb-ı hümāyūnda Ḫaḳan u Ḳayser 

8 Ne yaña buyursa revādur getürmek 
 Devātun Arisṭū silāḥun Sikender 

9 Eger peyk olursa lāyıḳ öñince 
 İnüp tāc-ı zerrīn ile heft aḫter 

10 Ṣaçar bezme nūrı döker rezme nārı  
 O tāc-ı muraṣṣa‘ o tīġ-i mücevher 

11 Ḫaṭ-ı naẓm-ı pāki çemen-zār-ı cennet 
 Elinde ḳalem çeşme-i āb-ı Kevser 

12 Buḥār-ı baḫūrıyla ‘ālem dimaġın 
 Ḳılupdur mu‘aṭṭar o kilk-i mu‘anber 

13 Zamān-ı kitābetde kilk ü mürekkep  
 Elinde olur gūyīyā ‘ūd u ‘anber 

14 Naẓar ehline mīl-i ḳuḥlü’l cevāḥir 
 Reg-i cān-ı bed-ḫˇāha nebtīz ü neşter 

15 Nesīm-i revān-baḫş-ı ṣubḥ-ı ṣafādan 
 Suḥān gülşeninde ḫırāmān ṣanavber 

                                                           
310 Küçük, a.g.e., s.12. 
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16 O güftār mevzūn u reftār-ı dilkeş 
 O sīmā-yı maṭbu‘u bālā-yı ḥoş-ter 

17 Selāṭīne dīvān olur çünki lāzım 
 N’ola ḳılsa tertīb-i dīvān u defter 

18 Debīr-i felek yazmaġa vāridātın 
 Eşi‘a getürmişdir altun ḳalemler 

19 Yazınmaġa mānend-i naẓm-ı Süreyyā 
 Varaḳlar zer-efşān ider çarḫ-ı aḫżar 

20 Yanar şem‘-i Nāhid öñinde şihābuñ 
 Çeker her gice ṣubḥa dek cedvel-i zer 

21 Aña cild-i ġarra müzehheb muṭallā 
 Meh-i ‘ālem-ārā vü ḫurşīd-i enver 

22 Suḥān maṭla‘ından güneş gibi ṭoġsun  
 Ḳosunlar şerīf adını genç-i gevher 

23 Feṣāḥat gülistānı içre dem-ā-dem  
 Ṣu gibi revān ide bülbüller ezber 

24 SenāsındaBāḳī-ṣıfat ola ‘āciz 
 Hezārān ola ‘andelīb-i suḫanver 

25 Du‘ā idelüm rūy-ı iḳbāl ü baḫtı 
 Dem-ā-dem ola gül gibi tāze vü ter 

26 İlāhī be āb-ı ruḫ-ı āl-i Aḥmed 
 Be-nūr-ı cebīn-i mübīn-i Peyember 

27 Be-dīn-i güzīn-i Nebiyy-i mükerrem 
 Be-rūḥ-ı revān-ı Rāsūl-i muṭahhar 

28 Ümidin revā eyle ‘örin ziyāde 
 Mühimmün müheyyā murādın müyesser  

[90a]       
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Ġazel-i Bāḳī311 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ḳorḳum oldur göz dege ḫāk-i der-i cānānuma 
 Yoḳsa küḥlāsa çekerdüm çeşm-i ḫūn efşānuma 

2 Baġda ṭulābı çoḳ çekdi çevirdi baġbān 
 Öykünür diyü ġamıñda nāle vü efġānuma 

                                                           
311 Küçük, a.g.e., s.369. 
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3 Çeşmü ebrū ḫāl-i Hindu zülf-i cādū bulsa ger  
 Öykünürdi āfitāb ol āfet-i devrānuma 

4 Düşmese aġzumdan ol şīrīn-dehānuñ lebleri 
 Vaṣf-ı la‘lin ṭurmasam zikr eylesem yārānuma 

5 Yār defterden yine Bāḳī ḳazınmaḳ var dimiş 
 Yañlış añlatmış ‘adūlar ben ḳulın sulṭānuma 
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Ġazel-i Bāḳī312 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlünMefā‘īlünMefā‘īlün 

1 Ne cām-ı bāde-i gülgūna beñzer yār-i hem-dem var 
 Ne ṣadr-ı gūşe-i meyḫāne gibi cāy-ı ḫurrem var  

2 Beni ‘ayb eylemeñ dā’īm olursam mest ü la‘yaḳil  
 Ki bī-hūş olmasam āsūde ḳılmaz bende bir ġam var 

3 Ġam-ı hicrānda ḥālet var dimişler ehl-i derd ammā 
 Mülāyim dil-beri şuḫuñ dem-i vaṣlında ‘ālem var 

4 Ruḫuñ baġın raḳībi dīv-sīret seyri der her gün 
 Yüzüñi göremez yıllarca ammā bunda ādem var 

5 Ṣafā-yı ḥālet ṭab’uñ yiter eglence ey Bāḳī 
 Bīḥamdi’llāh ne ġam yirsün eliñde saġār-ı Cem var 

327 

Ġazel-i Bāḳī313 

  Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Aḳar yaşum olıcaḳ dīdeden nihān ülker  
 Diler ki göstere çeşm-i güher-feşān ülker 

2 Fetīli şu‘le virür tāze dāġlar yaḳdum  
 Murādum ol ki ide sīnede mekān ülker 

3 Çü zülf-i ḥalḳlarından görine ruḫsārı 
 Şeb-i siyāhda güyā olur ‘āyān ülker 

4 Metā‘-ı ḥüsni bilürlerdi ne ḳumaş idügin 
 Sen olmasañ eger ey şūḫ-ı dil-sitān ülker 

5 ‘İẕār-ı yār ‘araḳnāk olınca ey Bāḳī 
 Görenler itdi ṣanur māh ile ḳıran ülker 

                                                           
312 Küçük, a.g.e., s.139. 
313 Küçük, a.g.e., s.195. 
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Ġazel-i Bāḳī314 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Māh-rūlar bī-‘āded ‘āşıḳ-ı rüsvāyı ben  
 Yitmeye biñ pāre ḳılsam bu dil-i şeydāyı ben 

2 ‘Aşḳınuñ sevdāsına düşdüm yitürdüm kendümi 
 Ḳanda buldum bilmezin ol şūḫ-ı bī-pervāyı 

3 Bir ḫarāret baġladum tāb-ı teb-i ‘aşḳuñla kim 
 Sūzımı def‘ eyleyemez nūş eylesem deryāyı ben 

4 Hep senüñ’çündür benüm dünyā cefāsın çekdügüm 
 Yogsa ‘ömrüm varı sensüz n’eylerim dünyāyı ben 

5 Āsitān-ı yārda mesken bulursam Bākīyā 
 Ḳafda seyr itdürem Anḳāya istiġnāyı ben  

329 

Ġazel-i Bāḳī315 

  Mef ‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Pervāne gibi şu‘le-i şevḳuñle yanmadın 
 ‘Āşıḳ maḫabbet adın añar mı utanmadın 

2 Pertev salardı sīnede dāġı maḫabbetüñ 
 Saḫn-ı felekde meş’āle-i mihr yanmadın 

3 Cāñā ḫayālüñ egler idi ḫasta göñlümi  
 Ṣubḫ-ı ezelde ḫˇāb-ı ‘ademden uyanmadın 

4 Ḫoş ‘ādil idi sākī-i bezm-i cihān eger 
 Cām-ı şarāb-ı vuṣlatı almasa ḳanmadın  

5 Kesb-i hevā-yı ‘aşḳ ide gör Bāḳīyā hemān 
 Dil ḫanesinde revzen-i dīdeñ ḳapanmadın 

 

 

 

 

                                                           
314 Küçük, a.g.e., s.335. 
315 Küçük, a.g.e., s.328. 



207 
 

330 

Ġazel-i Bāḳī316 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Zülfine gerçi hemān sünbül-i ter hem-serdür 
 İkisinden de siyeh kākül-i bālāterdür 

2 Ḥalḳa-i zülf-i ḥayāli gözümüzden gitmez 
 Gūyiyā çeşm-i ‘alīl üzre siyeh çenberdür 

3 Dehenüñ ṭūṭī-i şekker-şiken olsa ne ‘acep 
 Leb-i şīrīn ü ḥaṭ-ı sebz aña bāl ü perdür 

4 Mīve-i vaṣlına bir ḳāmeti Ṭūbā güzelüñ 
 Zāhidā her kim irişdiyse yetişmiş erdür 

5 Cūy-ı ḥüsn ābı ṭaşup çıḳmış o servüñ biline 
 Bāḳīyā ṣanma miyānında ṭuran ḫançerdir 

[91a]      
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Ġazel-i Ṣabūḥī317 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Bu fenā dünyāda ger ister iseñ rāḥat-ı rūḥ  
 Ṣubḥ-dem yār-ı ṣafā baḥş ile nūş eyle ẟabūh 

2 Sāḳīyā ṣun mey güllerinüñ olalum mestāne 
 Tevbenüñ añmaya adın olmaya manend-i naṣūḥ 

3 Ey göñül var der-i meyḫāneye ẕevk it seḥeri 
 Ki nice baġlu işe andan irer fetḥ ü fütūḥ 

4 Dāmenüñ dest-i ecelden  alımazsıney dil 
 Ḳadr ile Ādem olup ‘ömr ile olur saña Nūḥ 

5 Dürr-i dendānuñ naẓm eyle Ṣabūhī yārıñ 
 Tā ola her ġazelüñ ḫūb u kelāmuñ memdūḥ 

 

 

                                                           
316 Küçük, a.g.e., s.168. 

      330/1: 3 D. 

      330/2: 3 D. 

      330/3: 2 D. 

      330/4: Divanda yok. 

      330/5: Divanda yok.   
317 Mehmet Sarı’nın hazırladığı Sabûhī Divanı’nda bulunamadı.  
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Ġazel-i Fużūlī318 

Harf’ül dal 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Görmedüm şām ü seḥer mihrinle çarḫ-ı lāciverd 
 Geh sirişk-i āl ider iẓhār geh ruḫsār-ı zerd 

2 Subḥa yazar ‘āşıḳ-ı ṣādıḳ ‘ālemde kim 
 Bir nefes geçmez ki gitmez sūz-i dilden āh-ı serd 

3 Yaḫşı ṣanma ey göñül ehl-i ḫıred aḥvālini 
 Olma ġāfil ‘aşḳ derdinden yaman olmaz bu derd 

4 Mümkin olduḳça felek manṣūbesinden ḳıl ḫazer 
 Nişe kim ḥāli degil bī-dād naḳşından bu nerd 

5 Ey Fużūlī kesme ol meh-veş cemālinden ümīd  
 Ṣabr ḳıl kim devr devrānı degil bī-hūde gerd 
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Ġazel-i Fużūlī319 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Göz ḫaṭından merdinin maḥv etmedin bulmaz murād 
 Żāyi‘ eyler ḥüsnünü ḫaṭṭıñ sevād üzre sevād 

2 Olabilmez ḥüsn-i ḫattıñdan cüdā göz merdüni 
 Cāri olmuşdur bu ādet ṭurrāsız olmaz midād  

3 Göñlüm āhımdan teraḥḥum ṣūretin gösterdi līk  
 Mevcden ṣu naḳsına çoḳ etmek olmaz i‘timād 

4 Eşk ü āhım nefreti ḳaṭ‘ etti ilden ülfetim 
 Çizginen çevremde yā gird-ābdır yā gird-bād 

5 Ḳoyma naḳış ehl-i derd içre Fużūlīyi ṭabīb 
 Eyle bir dermān ki ola derd gün günden ziyād 

 

 

 

                                                           
318 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.162. 

332/2a ṣubḥa yazar: ṣubḥa beñzer D. 
319 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.160 
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Ġazel-i Fużūlī320 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Ey meẕāḳ-i cānā cevriñ şehd ü şekker tek leẕīẕ 
 Dem-be-dem zehr-i ġamıñ ḳand-i mükerrer tek leẕīẕ 

2 Āteş-i nār firāḳıñ nār- duzāhından elīm 
 Cür‘ā-i cām-ı viṣāliñ āb-ı kevẟerden leẕīẕ 

3 Şerḥ-i aḥvālim saña meste ḳandi nasiḥat gibi telḫ 
 Telḫ güftārıñ baña maḥmūra saġar dan leẕīz  

4 Tāze tāze daġ-ı derdindir dil-i sūzānıma 
 Fi’l-meẟel ḥırs ehline cem‘iyyeti zerden leẕīẕ 

5 Ey Fużūlī ‘ālemiñ gördüm ḳamu ni‘metlerin 
 Hiç ni‘met görmedim didār-i dilberden leẕīẕ 
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Ġazel-i Fużūlī321 

  Fa‘ilātün Fā‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Çeşm-i ṣūret-bāzuma müjgān-ı ṣun‘-ıhengāmedür 
 Ḳana batmış her müjem bir şuḫ-ı gül-gūn cāmedür 

2 Gösterir her dem alāmetler ḳıyāmetten ḳāddün 
 Ḳā’im etmiş ḥaşr bürhānın ‘acepāllāmedir  

3 Tā ḫaṭıñ üzre ḫam-ı ebrūlarıñ ser-germiyim 
 Her sözüm derd-i dil imlāsına bir ser-nāmedir 

4 Yüzde naḳş-i ḫūn-ı dil rāz-i nihānım fāş eder 
 Şerḥ-i ġam taḳrīrine her kirpigim bir ḫāmedir 

5 Ey Fużūlī bulmadım reng-i riyādan bir ṣafā 
 N’ola ger meylim bu reng ile mey-i gül-fāmedir 

 

                                                           
320 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.162. 

334/4: 6 D. Divandaki 4 ve 5. beyitler mecmuada eksiktir. 
321 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.177. 

335/1a ṣun‘-ı: ṣaf-ı D. 

335/2: 3 D. 

335/3: 2 D. 

335/4: 5 D. Divandaki 4. beyit mecmuada eksiktir. 

335/5: 7 D. Divandaki 6. beyit mecmuada eksiktir. 
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    Ġazel-i Fużūlī322 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Muḳavves ḳaşlarıñ kim vesme birle reng ṭutmuşlar 
 Ḳılıçlardır ki ḳan dökmek ile jeng ṭutmuşlar 

2 Ḳalıp taġyīr-i ṣūret vesmeden yaġma ḳılarlar dil 
 Ḥarāmi ḳaşlarıñ resm ü reh-i nireng ṭutmuşlar 

3 Göñüller seyr eyler mükeder ‘aḳl teklīfi 
 Ḫoş ol bī-bākler kim terk-i nām ü neng ṭutmuşlar323 

[92a]       
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Ġazel-i Fiġānī324 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Gözümüñ ḳaṣrını eylerse ḫayālüñ nola cāy 
 Şeh-i ‘ālemdür idinse yaraşur ṣırça sarāy 

2 Bir nefes nāleme dem urmaġa ḳomaz diyüben 
 Gösterür illere barmaḳla bezmde beni nāy 

3 Şeb-i firḳatde gözüm ḫāb ile çeng eylemege 
 Müjeden baġladı ey dil yine ḳara bir alāy 

4 Bām-ı çarḫ üstine nālem çıḳuban ṭıfl gibi 
 Aşaġa inmege ḳorḳar çıġırup eydür vāy 

5 Ayaġı ellere taḳsīm idesin bezmiñde 
 Niçün ey sāḳī Fiġānī ḳulıña deġmeye pāy 

338 

Ġazel-i Bāḳī325 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 ‘Ālemde zerre deñlü degülken vücūdumuz 
 Müşkil budur ki zerreden artık ḥasūdumuz 

                                                           
322 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.164. 
323 Bu gazelin devamı 82a’dadır. 
324 Karahan, a.g.e., s.126. 

      337/1a: kaṣrını: ḳaṣını D. 

      337/2: 4 D. 

      337/4: 2 D.  

      337/5a: Ayaġı ellere taḳsīm idesin bezmüñde: İllere ayaġı taḳsīm idesin bezmüñde D. 
325 Küçük, a.g.e., s.219 
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2 Evtār-ı çeng-i bezm-i ṣafādur ṣanur gören 
 Künc-i belāda gözden aḳan iki rūdumuz 

3 Zer-beft cāme giydi ser-ā-ser ṣanur gören 
 İtse iḥāṭa cismümüzi yanar odumuz  

4 Tāc-ı zümürridī görinür var ise meger 
 Bālā-yı serde illere dūd-ı kebūdumuz 

5 Bāḳī metā‘-ı naẓm ile bāzār-ı dehrde  
 Devr-i liyām u miḥnet eyyām sūdumuz 

339 

Ġazel-i Bāḳī326 

  Mef ‘ūlü Fā’ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Biñ mübtelāyı miḥnet ile her dem öldürür 
 Dil-ber mülāyim olamayıcaḳ ādem öldürür 

2 Genc-i viṣāl ṭalebini ejdeha-ṣıfāt 
 Ol ḥalḳa ḥalḳa zülf-i ḫam-ender-ḫam öldürür 

3 Çeşmüñ şu resme ‘āşıḳ-ı ġamzeñle ḳatl ider 
 Bir nā-tevānı tiġ ile şan Rüstem öldürür 

4 Ṭursun yirinde ġamze-i fettāl-i ḫūn-efşān 
 Başdan belālu ‘āşıḳı ol perçem öldürür 

5 Bāḳī peleng-i kūh-ı ġamuñ pençesindedür 
 Luṭfuñ meded yitişmez bir dem ise öldürür 

[92b]       
340 

Ġazel-i Bāḳī327 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe’ilātün Fe‘ilün 

1 Müje ḫaylin dizer ol ġamze-i fettān ṣaf ṣaf 
 Gūyīyā cenge girer nīze-güzārān ṣaf ṣaf 

2 Seni seyr itmek içün reh-güẕer-i gülşende  
 İki cānibde ṭurur serv-i ḫırāman ṣaf ṣaf 

3 Cāmi‘ içre göre tā kimlere hem-zānūsın  
 Şekl-i saḳḳāda gezer dīde-i giryān ṣaf ṣaf 

 

                                                           
326 Küçük, a.g.e., s.184. 
327 Küçük, a.g.e., s.241. 
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4 Gökde efġān iderek ṣanma geçer ḫayli küleng 
 Çekilür kūyuna mürgān-ı dl ü cān ṣaf ṣaf 

5 Ḳadrüñi seng-i musallāda bilüp ey Bāḳī 
 Ṭurup el baglayalar ḳarşuña yārān ṣaf ṣaf 

341 

Ġazel-i Bāḳī328 

  Müfte’ilün Mefā‘ilün Müfte’ilün Mefā‘ilün 

1 Gūş senüñ ḫaberlerüñ almaġa olsa çāremüz 
 Ḳaş ḳulaġumuz ḳadar eyleyelerdi pāremüz 

2 Çeşm-i sitāre gibi biz alçaga naẓır olmazuz 
 Himmetümüz bülenddür ḳaddüñedür nezāremüz  

3 Nevbet-i iştihārumuz bām-ı felekde çalınur 
 Ġulġule ṣaldı ‘āleme velevele-i nekāremüz 

4 Dilde ḫırāş-ı ḫār-ı ġam dīdede eşk dem-be-dem 
 ‘Arz olunır cenābuña gizlümüz āşikāremüz 

5 Dāġ-ı siyāh-ı sīnemüz örtile mevc-i eşk  
 Bir gün ola ki Bāḳīyā görmeye kimse ḳaramuz 

342 

Ġazel-i Bāḳī329 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Bād şol dem ki ġubār-ı reh-i cānān getürür  
 Naẓar-ı ehl-i dile kuḥl-i Ṣıfāhān getürür 

2 Göricek mu‘cize-i naḳşını ṣūret-ger-i Çīn 
 Götürüp ḫāme-ṣıfāt barmaġın imān getürür 

3 Çihresinden lebi yādıyla gelür dil gūyā 
 Şarḳdan ḫˇāce gelür la‘li Bedahşān getürür  

4 Eşk-i ḥasret yüzümüz āl ider añduḳça lebin 
 Mey-i gül-gūn içerüz beñzümüze ḳan getürür 

5 Zülfi endīşesine varma saḳın ey Bāḳī 
 Anda mecmu‘ ileden ‘aḳlı perīşān getürür 

 

 
                                                           
328 Küçük, a.g.e., s.224. 
329 Küçük, a.g.e., s.182. 
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[93a]       
343 

Ġazel-i Muḥibbī330 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün  

1 Āh kim ara yire  düşdikār-ı firāḳ 
 Key ḳatı müşkil imiş ‘āşıḳa bu nār-ı firāḳ 

2 Yine cān bülbüli ger görmez ise gül yüzini  
 Ne cezālar ide cānuma benüm ḫār-ı firāḳ 

3 Dostlar kūh-ı belā içre gider dil ġamıyla 
 Gireli ey gül gülzār-ı firāḳ 

  4 Nice bir aḳa yaşum dicle vü ceyhuna dönüp 
Diledüm görmeyevüz biz daḫı ey yār-ı firāḳ 

  5 Nār-ı hicran elemün her kiş bilmez nicedür 
   Ey Muḥibbī eridür ahen ise nār-ı firaḳ 

344 

Ġazel-i Bāḳī331 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün  

1 Sīne mecrūh-ı ġam u gurbet-i efkār-ı firāḳ 
 Dil esir-i elem-i hecr ü giriftār-ı firāḳ 

2 Dīdeden ḳanlu yaşım aḳsa dem-ā-dem ne ‘acep 
 Cigerüm pāreledi ḫançer-i āzār firāḳ  

3 Gitdi mülk-i ‘ademe kāfile-i ṣabr u sükūn 
 Ḳarşu ṭutdı yolına meş‘āleler nār-ı firāḳ 

4 Şöyle bī-ḳıymet olur ‘āşıḳ-ı miḥnet-zede kim  
 ‘Āḳıbet hīçe satar ḫˇāce-i bāzār-ı firāḳ 

5 Teşne-leb iki gözi āb-ı viṣālüñ gözedür 
 Pister-i ġamda yatur Bāḳī-i bīmār-ı firāḳ 

 

 

 

 

                                                           
330 Coşkun Ak’ın hazırladığı Muhibbī Divanı’nda bulunamadı. 
331 Küçük, a.g.e., s.251. 
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Ġazel332 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün  

1 Gül yüzünden olalı devr-i giriftār firāḳ 
 Bülbül-i cānıma kār itse nola ḫār firāḳ 

2  Üfürür āteşini ṭurma hevā-yı ‘aşḳıñ 
 Nice germ olmasun ey ḫalleri gül nār-ı firāḳ 

3 Sīnem ey ruḫları gülzār muḥabbet oldı 
 Dem-i hecrüñde yanan daġla gülzār-ı firāḳ 

4 Sāḳīyā eşk-i revānum nice nūş itmesin 
 Yaḳdı yandırdı ḥarāretle beni nār-ı firāḳ 

5 Mülk-i hicrānuna yāruñ yine od düşürdi gice 
 …….. yansa nola odlāre ……….firāḳ 

[93b]      
346 

Ġazel-i Bāḳī333 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Bahār-ı ‘ālem-i vuṣlātda ol sultān-ı ḫūbanı  
 Temāşā itdügüm gündür baña nev-rūz-ı sulṭāni 

2 Bahār oldı dem-i seyr ü temāşādur ḫudevendā 
 Semend-i ‘aẓmüñ itsün ‘arṣa-i ‘ālemde cevlānı  

3 Yüri Rūm illerin seyr it ḫırāmān eyle yanuñca  
 ‘Ālem gibi sehī-ḳamet nigār-ı pāk-dāmānı  

4 Nihāl-i serv bāg-āsā nesīm-i fetḥ ü nuṣretden 
 Salınsun nāz ile nīzeñ ḫırāmānī ḫırāmānī 

5 Cihānuñ ḫar u ḥāşākiñ götürsün şemşīriñ 
 Gülistān eylesün rūy-ı zemīni düşmenüñ ḳanı  

6 Felekden seyr idüp rezmüñ disün Behrām-ı ḫaṣm-efgen 
 Hezār aḥsen ey rūz-ı vegānuñ merd-i meydānı 

7 Du‘āmız oldur ey Bāḳī ḫaṭādan ṣaḳlaya Bārī  
 Ḫudāvend-i cihān sulṭān ‘ādil Şeh Süleymānı 

 

                                                           
332 Son beyitteki bazı kelimeler silindiğinden mahlas bulunamadı. 
333 Küçük, a.g.e., s.407. 
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Ġazel-i Bāḳī334 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Ṣaḥn-ı gülşen mülk-i Baġdād oldı āb-ı cūy Şaṭ 
 Yāsemenler su yüzinde seyri der mānend-i baṭ 

2 Ṣaḥn-ı baġı ṭutdı encüm gibi nergis şöyle kim  
 Mestler farḳ eylemez yirden gögi eyler ġalaṭ  

3 Gülistān yazdı bir ay içre faṣl-ı nev-bahār 
 Lāle yir yir sürḫ olupdur sebze şeb-nem nuḳaṭ 

4 Aldılar ol şem‘i bezm-ārā-yı aġyār ortaya 
 Ẓāhir oldı nükte-i lā ḫayre illa fi’l vasaṭ 

5 Ḫaṭṭ-ı la‘lin Bāḳīyā ol ġonca-i nev-rüstenüñ 
 Seyr idenler didiler ḫandānuñ olmakdur bu ḫaṭ 

[94a]       
348 

Ġazel-i Mecdī 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Göñül sulṭān-ı mülk-i ġam tenüm mülk-i maḥabbetdür 
 Elif üstinde daġum seng-i rāh-ı derd ü miḫnetdür 

2 Baña hem-demlik eyler gāh geh künc-i maḥabbetde  
 Sirişk-i dīde-i pür-nem yüzüme ṣanki ḥasretdür 

3 Ḳoyup miḥrāb ebrūñ ile zünnār-ı ser-i zülfiñ 
 Büt-i Çīne ṭapanlar ey ṣanem bilmem ne milletdür 

4 Ṭururken mürde-dil üftāde ‘āşıḳ ey gül-i cennet 
 Varup aġyār ile ḫaşr olduġun gāyet ḳıyametdür  

5 Reh-i ‘aşk içre dāmānuma ol servüñ el irgürmek 
 Maḥabbet ehl-i ortasında Mecdī ‘ayn-i-rif‘atdür 

349 

Ġazel-i Vālihī 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Dil-i ‘āşıḳ diyār-ı ġamda hecr derd ü miḫnetdür 
 Degüldür üstüḫˇān-ı sīne emvāc-ı muḥabbetdür 

                                                           
334 Küçük, a.g.e., s.236. 
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2 Degül yoḫsa ser-i  Mecnūnda yer yer āşiyān içre 
 Zamāne başına yaġdurduġıseng-i melāmetdür 

3 Ġubār idüp tenüm rāh-ı melāmetde belā vü ġam 
 Beni berbād iderse rūzgār ol baña rıf‘atdır 

4 Çeküp ṣaçması şebnem-i baġda zerrīn ḳadeḫlerde  
 Gezer mestāne ḫurşīd-i felek pür-şevḳ ü ḥāletdür 

5 Ṭa‘bībim Vālihī sefer iderdi kūyıñdan 
 Ṭutan ol ḫaste-i ammā teb-i mihr ü maḥabbetdür 

[94b]      
350 

Ġazel-i Ümīdī335 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Giyünüp nāz ile ol şūḫ bugün gülgūnī 
 Ḳana girdi yine boyınca dilā ol ḫūnī 

2 Cāmveş zehr-i ġam u ġuṣṣaya olmaz ḳānı 
 Baña tiryāk diyü ṣatmañ igen efyūnī 

3 Ol ṣaçı Leylīye aḥvālimü taṣvīr itdüm 
 Ṣūret itdüm bugün arada yazup Mecnūnı 

4 Āşināyı yem-i ‘aşḳ olalı ṭıfl-ı eşküm 
 ‘Aynına almadı Nīl ü Aras u Ceyḥūnı 

5 Bezm-i ġamda beni çeng-i ġama çeng eyledi āh 
 Ey Ümīdī şeh-i ‘aşḳuñ bu mıdır ḳanūnı 

351 

Ġazel-i Ümīdī336 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Rindān-ı bezme cām-ı zümürrüd külāhdur 
 Her birisi diyār-ı ġama pādişāhdur 

2 Ṣaḥn-ı sarāy-ı meykede bir ḫoş mesīredür 
 Āb u hevāsı ḫūb güzel cāygāhdur 

3 Boyuñca miskle yazulu nüsḥadur senüñ 
 Ṭūmār-ı zülfi baṣma efendi günāhdur 

 

                                                           
335 Selvi, a.g.e., s.74. 
336 Selvi, a.g.e., s.75. 
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4 Yāre şikāyet itmege derd-i derūndan  
 ‘Aşḳ ehline dehān u zebān şekl-i āhdur 

  5 Bir kez Ümīdī ayaġuña sürmege yüzin  
 Yıllardurur yoluñda şehā ḫāk-ı rāhdur 

[95a]       
352 

Ġazel-i Nev‘i337 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Dün gice ṣoḥbetümüz yār ile rindāne idi 
 Sāġar idi ben idim şem‘ idi pervāne idi 

2 Gözi bādāmını nuḳl itmiş idik bezmümüze 
 Dirhem-i eşk-i revān anda ḫarifāne idi 

3 Raḫne-i daġlarum itmiş idüm āyīne 
 Ser-i gīsū-yı perīşāna elim şāne idi 

4 O gice sāḳī ile sāgara ḥācet yog idi 
 Dil ü dīdem baña peymāne vü meyḫāne idi 

5 Her gedā meşreb olan ol deme irmez Nev‘ī 
 O da bir luṭf-ı Ḫuda baḫşīş-i şāhāne idi 

353 

Ġazel-i Nev‘ī338 

  Mefā‘īlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Cānā bizi ḳor ṣoḥbet-i aġyārı ḳomazsın  
 ‘Uşşāḳı ṣatup ġayr ile bāzārı ḳomazsın 

2 Geldi ḫaṭ-ı ruḫsārelerüñ geçdi güzellik 
 Geçdükçe daḫı şīve-i reñānı ḳomazsın 

3 Ḳandīl-i meyān oldı ḳadeḥler Ramażāna  
 Sāḳī daḫı sen ḫāne-yi ḫumārı ḳomazsın 

4 Ḫayr olmaya gibi ṭutumuñ ey şeb-i hicrān 
 Kim ḫayli zamāndır dil-i bimār-ı ḳomazsın 

5 Tesbīḥ ile seccādeye degmez elüñ ammā  
 Nev‘ī resen zülf-i siyāh-kār-ı ḳomazsın 

 

                                                           
337 Tulum-Tanyeri, a.g.e., s.514. 
338 Tulum-Tanyeri, a.g.e., s.357. 
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354 

Ġazel-i Ḫāletī 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Ey dil ġam ile nāle ḳılup zāri ḳomazsın 
 Bir pāre ḥużūra bir dil-i bīmārı ḳomazsın  

2 Peyk-i daġ ururduñ tene dil ṭınmadı bir gün 
 Ammā söze gelse yine inkārı ḳomazsın 

3 Gönlün hele alçaḳda der ey eşk revānım 
 Sen āh u fiġānum gibi yuḳarı ḳomazsın 

4 Meyḫānede rehne ḳoyacak nesne ararsın  
 Ey ṣūfī niçün ḥabbe ve destārı ḳomazsın 

5 Aġyārı ḥarīm-i ḥarem-i vaṣlıña ḳorsun  
 Kūyıñda niçün Ḫāletī-i zārı ḳomazsın  

[95b]      
355 

Ġazel-i ‘Ulvī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Dilberüñden ṣaḳınma cānı ṣaḳın 
 Eyleme cānıñ ziyānı ṣaḳın 

2 Vireyin cümle ḫānümānı saña  
 Almamaġ itme cānım anı ṣaḳın 

3 Seyr-i dīdāra irdügi ise göñül  
 Üzülme gülşen-i cinān-ı ṣaḳın 

4 Gele şāyed yoluña ey ḫūnı 
 Ẓulm ile dökme bunca ḳanı ṣaḳın 

5 ‘Ulvīyā ṭutmasun cihānı şerer 
 Yaḳma āhuñla asumānı ṣaḳın 

356 

     Ġazel-i Miẟālī 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Gülşende fiġānı bülbül-i şeydādan açıldı  
 Bīçāre gülüñṭāli‘iġavġādan açıldı 
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2 Her gice ṣubḥa dek ey ḳadd-i ḳıyāmet  
 Ṣūfī ile çeşm-i ġam ferdādan açıldı 

3 Ġamzeñ dil ü cān ḳal‘āsını açsa ‘acep mi 
 Burc-ı bedeni ol tīr-i mücellādan açıldı 

4 Fāş olduġın ey pīr-i muġanṣanma ki ḫamrın  
 Esrār-ı meyüñ cām-ı muṣaffādañ açıldı 

5 ‘Ālemde nola gün yüzüñi görse Miẟāli 
 Ey māh rūḫuñ zülfi şeb-āsādan açıldı 

357 

 Ġazel-i Nev‘i339 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ḳalbin ṣaf eyleyen cām-ı ṣafāyı n’eylesün 
 ‘Aşḳ ile dem-sāz olan sāz u nevāyı n’eylesün 

2 Būriyā-yı faḳr ile besdür sifāl-i kūy-ı yār 
 Maḥrem ü bezm-i fenā tāc u ḳabayı n’eylesün 

3 Sālik-i ‘arif vücūdum kendüye bār eylemez 
 Ġarḳa-i emvāc-ı hayret āşinā-yı n’eylesün 

4 Ṣabr idermiş yādlar ṭa‘nına ‘āşıḳ ṭutalum 
 Āşinālardan gelen seng-i cefāyı n’eylesün 

5 Āteş-i naẓmın yaḳup Nev‘i çıḳardı göklere  
 Ol şeh-i ‘ālī naẓar görmez gedāyı n’eylesün 

358 

Ġazel-i ‘Ulvī 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Derdüm baña kār eyledi dermāna el irmez 
 Cānum lebe geldi leb-i cānāne el irmez 

2 Dil-i sāye ṣıfat ḫāk-i meẕelletde yatur āh 
 Yıllar geçer ol serv-i ḫırāmana el irmez 

3 Ṣad-pāre durur şāne gibi gerçi derūnum  
 Ammā nidem o zülf-i perīşāne el irmez 

4 Didüm dehenüñ oḫşayalum ey boyı şemsā 
 Didü o perī mühr-i Süleymāne el irmez 

                                                           
339 Tulum-Tanyeri, a.g.e., s.446. 
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5 ‘Ulvī hecr-i ġavvās me‘āni olamazsıñ 
 Ḳa‘rına anuñ ey dil-i divāne el irmez 

[96a]      
359 

Ġazel-i Ḳabūli340 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Dişüñe dirler ise ‘ıḳde dür-i ezherdür 
 Dil-i ‘uşşāḳı şikest eyşe söz gevherdür 

2 Çekişürler ayaġın ṭopraġını kuḥl-āsā 
 Dīdeler anuñ içün biri birine terdür 

3 Çeşm-i pür ḫışmiñle şol iki rāy-ı ġarrā 
 İki mestüñ iki destinde iki ḫançerdür 

4 Ṣarṣılur ḳaṣr-ı felek iki dūd ile bir āh itsem 
 Bād-ı āhum benüm iy naḫl-i cefā ṣarṣardur 

5 Eline ḫāk-i siyāh alsa Ḳabūlī zer olur 
 Var ise mālik-i iksīr ġam-ı dilberdür 

360 

Ġazel Ḳabūlī341 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ġubār-ı haṭṭ-ı la‘lüñ ġāyet ile ḫurde yazmışlar  
 Ṣanasın Sūre-i Kevẟer durur bir dürde yazmışlar 

2 Ölümlüdür diyü efvāh-ı ‘ālemden işitmişler 
 Güzeller defter-i ‘uşşāḳa bizi mürde yazmışlar 

3 Ne deñlü telḫ ise erbāb-ı ‘aşḳa ṣabr nāfidür 
 Yazanlar ḥikmet-i ekẟer devāyı mürde yazmışlar 

4 Yatan berf añlamañ gülzārda şeyḫ-i şitā gelmiş 
 Ḥarīm-i baġa anı da ve‘te bir bürde yazmışlar 

5 Senüñ yoluñda ölmekden ḳaçar diyü münāfıḳlar  
 Ḳabūlī ol şeh-i ḥüsne bizi öldürde yazmışlar  
 

 
 
 

                                                           
340 Duyar, a.g.m., s.324. 

359/3a: Çeşm-i pür-ḫışmıñ ile: Ġamze-i mestüñ ile K. 
341 Duyar, a.g.m., s.332. 
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[96b]       
361 

 
Ġazel-i Ḳabūlī342 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Belā ṣıdḳ ehline rūz-ı ezelden olagelmişdür  
 Gül-i ḫandān imiş peymāne ammā ṣola gelmişdür 

2 Şikār olmaz geçer ol şahbāz-ı evc-i ḥüsn ammā 
 Nice bāzūdan uçmışdur hezāran ḳola gelmişdür  

3 Ḳatı güm-rāh imiş zāhid ṭarīḳ-i ‘aşḳa ṭoġrıldı  
 Ṣıġarsa vechi var şimdi ṣaḳalın yola gelmişdür 

4 Gelür seng-i ḥavādiẟ her kişinüñ başına aḫir  
 Gerek merd ü gerek zen itdügini bulagelmişdür 

5 Ne cevri var ise yārüñ Ḳabūlī çek efendiñdür 
 Ġażab sulṭana vü cevre taḥammül ḳula gelmişdür 

 
362 

Ġazel-i Ḳabūlī343 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

1 Çemen gülzāra dil lāle ṭuṭaḳdur  
 Gül ü nergis oña gözdür ḳulaḳdur 

2 ‘Arūs-ı dehre gök zerrīn cibinlik 
 Şafaḳ bir āl-i vālādan ṭuvaḳdur 

3 ‘Acep mi ḥāṣıl-ı ‘ömri geçerse  
 Felek dihḳān māh-ı nev oraḳdur 

4 Okuñla sīne pürdür iy ḳaşı yā 
 N’ola terkeş dinürse mā-ṣadaḳdur 

5 Ḳabūlī nāẓır olma şeş cihāta 
 Bilinmez dār-ı dünyā bucaḳdur  

[97a]   Farsça bir şiir alınmadı. 
    
 
 
 
 
 

                                                           
342 Duyar, a.g.m., s.324 
343 Duyar, a.g.m., s.325. 
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363 
  

Ġazel-i Emrī344 

  Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

1 Ṭop-ı ġabġabla ḳal‘asın cānuñ 
 Yıḳmaġa ḳıl paranḳı müjgānuñ 

2 Giceyi gündüze ḳatup geliyor 
 Ruḫuña ḫaṭṭ-ı ‘anber-efşānuñ 

3 Dehenüñ ḥoḳḳasındaki dürden 
 Diş ṣırıtmadı hīç dendānuñ 

4 Ḳatı āhen-dil imiş ey ḳaşı yā 
 Sīne zaḫmın acıtdı peykānuñ 

5 Emrī ġonca lebine öykündi 
 Aġzını ḳana yudı bād anuñ 

[97b]      
364 

Ġazel-i ‘Ulvī 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

1 Yüziñde ḫaṭṭ u reyḥān ẓāhir ancaḳ 
 Beni alur bu sevdālar muḥaḳḳak 

2 ‘Adūnıñ pulı saḳalın ey ġazālım 
 Ki ṭaġlarda büyümüşdür ol aḥmaḳ 

3 Eger yāre beni çıḳmaḳ dilerseñ 
 Raḳībā yüri ṭurma vaḳītdür çıḳ 

4 Eline daġlar yaḳadıḳda cānān 
 Görenler ‘Ulvīyā didiler elyaḳ 

365 

Ġazel-i Remzī 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

1 Budur şāhum şānuña lāyıḳ  
 Kimine bendenüñ ḥālini ṣormaḳ 

2 Şikāyet ideyin ey yār senden 
 Yārin olduḳ da ḳażı-i ḥażret-i ḥaḳ 

                                                           
344 Saraç, a.g.e., G.287. 
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3 Cemālüñ şem‘ine pervāne oldum 
 Gerekse nār-ı ‘aşḳım ile tenüm yaḳ 

4 Murād-ı ehl-i ‘aşḳıñ kūy-ı dilber 
 ‘Acep kuşdur ki ṣūfī ister uçmaḳ 

5 Naẓīrüñ göricek ey Remzī-i yārān 
 Umarum diyeler taḥsīn ü ṣaddaḳ  

[98a]    
366 

Ġazel-i Emrī345 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Ġamzesine seni gördükçe gözler ey dil 
 Her zamānda ḳılıcın sende diker ol ḳātil  

2 Ne ḳuyı ḳazdı zenāḫdanı çeh içün ne didi 
 Utanup geçdi yidi ḳat yire çāh-ı Bābil 

3 Tekye-i ‘ışḳda Mecnūn nice pīrem diye kim 
 Olmamışdur o yaban oglanı daḫi ‘āḳīl 

4 Erbā‘in çekmek ile vaṣl olımazsın zāhid 
 O şeh-i sīm-tene olmayıcak aḳçañ çil 

5 Ḳıl ḳadar eylügüni görmedim ey şeh dimesün  
 Emrīnüñ fikr-i miyānuñla tenin bir mū ḳıl 

367 

Ġazel-i ‘Ulvī 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘îlü Fā‘ilün  

1 İplik du‘āña ṭavḳ-ı girībānum olmasun 
 Vaṣl olmayunca dilbere ḥaḳ cānum almasun 

2 Yetmez mi ḫaste cānımı ‘aşḳ odı yaḳdı 
 Virsün amān ecel daḫı bir yanum almasun 

3 Müjgānuñ oḳı baġrumı ey ḳaşı yarılup 
 Yoḳ yire boynına bir avuç ḳanum almasun 

4 ‘Uryān olam reh-i ‘aşḳıñda ey perī 
 Tā kim maḥalleñ itleri dāmānum almasun 

5 Bād-ı seḥerden eylesün ey ‘Ulvīiḥtirāz 
 Her demde āhımı gül-i ḫandānum almasun  

                                                           
345 Saraç, a.g.e., G.304. 
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[98b]      
368 

Ġazel-i Ferīdi346 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ḳonulmamışdır herkesin  ẕātında istidā‘d-ı ‘aşḳ 
 Ḥāṣıl olmaz kesb ile dād-ı ḫudādır dād-ı ‘aşḳ 

2 Baġlanup durmazdı bir zincir-i mūya dāimā 
 Olmasa dīvāne-i dil-i Mecnūn māder-zād-ı‘aşḳ 

3 Bend-i fitrāk itmege Manṣūr-veş zencīr arar  
 Olur olmaz ṣaydı aṣmaz terkiyeṣayyād-ı ‘aşḳ 

4 Böyledirey ṭıfl-ı dil resm-i debistān-ı belā 
 Gūş itdükçe feryād-ıeyleme üstād-ı ‘aşḳ 

5 Bilmezin ḥikmet nedir senüñ cefā itdükçe yār 
 Ey Ferīdīdilde muḥkem olmada feryād-ı ‘aşḳ 

369 

Ġazel-i Ṣabrī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Kerem bu teşne-i dile la‘li yārdan gelmez 
 Zülāl-i merḥāmet ol çeşme-sārdan gelmez 

2 Ṣabbādan itme göñül ḫāk-i pāyını ümīd 
 O deñlü luṭf u kerem rūzgārdan gelmez 

3 ‘Aẕāb-ı duzaḫolur āteş-i saffāt baña 
 Şumı ki mestime ol gül‘izārdan gelmez 

  4 O kebk-i dürr gibi kim lālezārdan gelmez347 
   
5 Penām-ı vaṣl degül şimdi baña ey Ṣabrī 
 Selām-ı sāde daḫı ol nigārdan gelmez 

 

 

 

 

 
                                                           
346Muhammed  L. Awad İbrahim’in hazırladığı Ferīdī Divānı’nda bulunamadı. 
347 4. beyit mecmuada tek dize yazılmıştır. 
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[99a]      
370 

Ġazel-i Riyāżi 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 ‘Ārifsen ‘āḳıl-ı evvel diyü anabilsün el seni 
 Rind-i hüşyār ol mestāne bilsün el seni 

2 Rāzına neylersen it aġyārı vāḳıf eyleme 
 Āşinā ol yār ile bīgāne bilsün el seni 

3 Ey göñül sen murġ ḳudsı meşreb-i evc-i cemāl  
 Şem‘-i deyre per yaḳan pervāne bilsün el seni  

4 Ḥāline raḥm eylemek lāzım gele şāyed diyü 
 Āstān-ı dergeh-i meyḥāne bilsün el seni 

5 Ey Riyāżī neşve-baḫş ol ṭālib-i keyfine 
 Ḳo gerek bāde gerek peymāne bilsün el seni 

371 

Ġazel-i Fużūlī348 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Ṣubḥ ṣalup mihr-i ruḫuñdan nikāb 
 Çıḳ ki temāşāya çıḳa āf-tāb 

2 Rişte-i cānım yeter et pür-girih 
 Ṣalma ser-i zülf-i semen-sāya tāb 

3 Mest çıḳıp ṣalma naẓar her yaña 
 Görme revā kim ola ‘ālem ḥarāb 

4 Raḥm ḳıl üftādeleriñ ḥāline 
 Hiç gerekmez mi saña bir ṣevāb 

5 Yār su’al etse ki ḥālüñ nedir 
 Ḫasta Fużūlī ne verürsin cevāb 

 

 

 

 

                                                           
348 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.143. 

371/4: 8 D. Divandaki 4, 5, 6 ve 7. beyitler mecmuada eksiktir. 

371/5: 10 D. Divandaki 9. Beyit mecmuada eksiktir. 
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[99b]       
372 

Ġazel-i ‘Ulvī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Dil-i ḫarāba var pür sīneye cānān gelsün 
 Şehri ḥāli ḳomasun taḫta sulṭān gelsün 

  2 Çihre-i zerditdi beni ġam birisāḳīdemidir 
 Neş’e-i bāde ile benzüme ḳan gelsün 

3 Künc-i miḫnetde dil ḫastelerüñ ḥālüñi ṣor 
 Nefesüñden ten-i fersūdemize cān gelsün 

4 Ḫāne-i dilde ḫayālātüñ ile eglenelüm 
 Bezm-i ḥaṣ eyleyelüm ḥucreye yārāne gelsün 

5 Bir varaḳkāġıd ile ‘Ulvī-yi server eyle 
 İltifātuñ ile şehābıñdaki ‘unvān gelsün 

373 

Ġazel-i ‘Ulvī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Ḫançer-i ġamzeñ ile vaṣl ola gör cānımıza 
 Böyle fikr eyleme kim ḳāla bizim yanımızda 

2 Üstüḫˇān-ı tenimiz itlerine ṭa‘me olur  
 Nāmemiz şöyle ki vāṣıl ola cānānımıza 

3 Aġlamaġa gözümüz merdümi elden çıḳar āh 
 Kimse baḳmaz nidelüm dīde-i giryānımıza 

4 Ḥāl-i dil şāne ile ḫayli perīşān oldı 
 Rūz u şeb el uzadur ḳākül-i cānānımıza 

5 Ad çıḳarmakdur ey ‘Ulvīye cihānda maḳṣūd 
 Nām-ı aġyārı çıḳar yazmaya dīvānımıza  
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[100a]      
374 

Ġazel-i Bāḳī349 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fa‘ūlün 

1 Rūşen ola tā işigüñe varmaġa rāhum 
 Yil mumlarını yaḳdı gice şu‘le-i āhum 

2 Hem reng-i peleng itdi beni kū-ı belāda  
 Cismümde ser-ā-pā görinen dāġ-ı siyāhum 

3 Luṭf eyle iñen ḳullarıña cevri çoḳ itme 
 Āh eylemesün kimseye ẓulm eyleme şāhum 

4 Dildür sana ‘arż itmege ahvālümü gūyā 
 Ḳabrümdeki ḫāk üzre biten tāze giyāhum 

5 Bāḳī dilemez dehr-i denī salṭanatın dil 
 Yār işigünüñ ḫidmetüdür devlet ü cāhum 

375 

Ġazel-i Bāḳī350 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Piyāle ḫusrev-i mülk-i ġam a tāc-ı Keyānīdür 
 Ḫum-ı mey pādişāh-ı ‘aşḳa genc-i ḫusrevānīdür 

2 Daḫı Cemşīdi yād eyler gözinden ḳan döker meclis 
 Mey-i gülgūn sirişki cām çeşm-i ḫūn-feşānıdur 

3 İşigüñde beni ey meh bulur bir gün ‘adūnāgeh 
 Ḳażāyi asmānidür belā-yı nā-gehānīdür  

4 Leb-ā-leb cām-ı dil ḫūn olsa ṭañ mı bezm-i fürḳatde 
 Güzeller naḳşını nūş itmek içün dūstganīdür  

5 Baḫūr-ı micmeri bezm-i ṣafādur ḫāl-i ruḫsāruñ 
 Anuñ ol ḫalḳa ḫalḳa ṭurra-i müşgīn duḫānudur 

6 Ṣafā-yı şi‘ri Bāḳī bā‘is ü mihr-i maḫabbetdür 
 Bu āb-ı zindegānī ol ḥayāt-ı cāvidānīdür 

 

 

 
                                                           
349 Küçük, a.g.e., s.298. 
350 Küçük, a.g.e., s.133. 
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[100b]      
376 

Ġazel-i Bāḳī351 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 ‘Aḳlumı ġamze-i cādūları meftūn itdi 
 Göñlümü silsile-i mūları mecnūn itdi 

2 Sāḳīyā ölmedin irgür mey-i ruḫ efzāyı  
 ‘Ālemi derd-i ġam-ı ‘aşḳ diger-gūn itdi 

3 Eksik olmaz ten-i ṣad-pāreden işler yara  
 Baña bu işleri hep ṭāli‘-i vārūn itdi 

4 Rūz-ı fürḳatde hücūm eyleyüp eşk-i gül-gūn 
 Sipeh-i ṣabr u sükūn üzre şebihün itdi  

5 Ruḫuña mā’il iken sevdi ‘iżārıñı göñül 
 Āh kim derdümi günden güne efzūn itdi 

6 Bākīyā şādīlıḳ eylerse ‘acep mi aġyār  
 Çarḫ anuñ ṭālī‘ni gör nice meymūn itdi 

377 

Ġazel-i Bāḳī352 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Şarāb-ı bezm-i ġam zevḳın ne mīr ü ne vezīr itdi  
 Anun keyfiyetin benden su’al eyleyeñ faḳīr itdi 

2 Ṣaçıldı cür’ā-i cām-ı maḥabbet bāġ-ı Rıdvāna 
 Ṣuyın Kevẟer nebātın ney-şeker ḫākin ‘abīr itdi 

3 Binā-yı ‘aşḳa ṭufān-ı ḥavādiẟ kār-ger olmaz 
 Esāsın gūyīyā bennā-yı Ḳudret kār-gīr itdi 

4 Cevānlıḳ ‘ālemi gitdi ne vaḳtin ṭoġrılam yā Rāb 
 Egildüm bār-ı ‘aşḳı yār ḳaddüm büktü pīr itdi 

5 Ne ġam endīşe-i zilletden ey Bāḳī bu menzilde 
 Hidāyet reh-beri luṭfun aña kim dest-gīr itdi 

 

 

 
                                                           
351 Küçük, a.g.e., s.405. 
352 Küçük,a.g.e., s.425. 
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[101a]      
378 

Ġazel-i Bāḳī353 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Gül yüzüñ vaṣfında bülbül ḳılsa elhān-ı dürüst 
 Baġda bir ġoncanuñ ḳalmaz girībānı dürüst 

2 Dil-berüñ ‘ahdi bütün ammā vefāsı süst olur 
 ‘Āşıḳuñ göñli şikeste  ‘ahd ü peymānı dürüst 

3 Cevşen-ieflākı çāk çāk itdim velī 
 Āh-ı āteş-bāruñ şemşīr-i bürrān-ı dürüst 

4 Āteş-i sūz-ı firāḳuñ bir ḥarāret virdi kim  
 Nūş ider bir demde dil deryā-yı ‘ummānı dürüst 

5 Bāḳīyā fennüñde dudmaz kimse noḳsānuñ senüñ 
 Ḥamdü li’llāh ṭab’ mevzūn ‘aḳl mīzānı dürüst 

379 

Ġazel-i Bāḳī Efendī354 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Cevr ile terk ider mi kişi şehr-i yārını  
 Lāyıḳ mıdur ki terk ide ḳul şehr-i yārını 

2 Şāyed teraḥḥūm ide görüp ḫāk-sārını  
 ‘Ömrüm geçince bekleyeyin reh-güzārını  

3 Ṣarf itdi dīde-i sīm-i sirişkin vefāñ içün 
 Bilmezlik ile ḫarc itdi yoḳ yire cümle vārını 

4 Ḫāriç vecihden ey sānem-i dilrubā hatuñ  
 Yazmış kitāb-ı ḥüsnüñ egerçi kenārını 

5 Cān virdi şevḳ-i ḥüsnüñe Bāḳī-i ḫaste-dil 
 Pür-nūr ide Ḫudāyı Te‘ālā mezārını  

 

 

 

 

                                                           
353 Küçük,a.g.e., s.114. 
354 Küçük,a.g.e., s.421. 
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[101b]    
380 

Ġazel-i Bāḳī355 

  Müfte’ilün Mefā‘ilün Müfte’ilün Mefā‘ilün 

1 Gūş senüñ ḫaberlerüñ almaga ol çāremüz 
 Kāş ḳulaġımuz ḳadar eyleyelerdi pāremüz 

2 Çeşm-i sitāre gibi biz alçaġa nāẓır olmazuz 
 Himmetümüz bülenddür ḳaddüñedür neẓāremüz  

3 Nevbet-i iştihārumuz bām-ı felekde çalınur 
 Ġulġule ṣaldı ‘āleme velvele-üi nekāremüz 

4 Dilde ḫırāş-ı ḫār ġam dīdede eşk dem-be-dem 
 ‘Arż olınur cenābuña gizlimüz āşikāremüz  

5 Daġ-ı siyāhı sīnemüz örtile mevc-i eşk ile 
 Bir gün ola ki Bāḳīyā görmeye kimse ḳāramuz 

381 

Ġazel-i ‘Ubeydī356 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Dime cānāneye aġyār ile ẟoḥbet itme 
 Seni sevsiü dir isen aña naẟiḥat itme 

2 Ġayra meyl eylemezün diyü yemīn eyler ise   
 Mümteni‘dür inanup aña ḥamāḳat itme 

3 Her ne ḥālet ki ẓuhūr eyleye dilberdendür 
 Kimseye anıñiçün buġż u ‘adāvet itme 

4 İḫtiyār elde olaydı der idüm saña göñül 
 Ḥūblar zümresine hīç muḥabbet itme 

5 Çünki bunlarda ‘Ubeydī ġarażun var senüñ 
 Ehl-i dil olımadum diyü nedāmet itme 

 

 

 

 

                                                           
355 Küçük,a.g.e., s.224. 
356 Arslan, a.g.e., s.502. 
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[102a]      
382 

Ġazel-i Maḳālī 

   Mef‘ūlü Mefā‘îlü Mefā‘î lü Fe‘ūlün 

1 Şol çeşm-i siyehkāruñ ḳaṣd-ı dil ü cān eyler 
 Bir gün bilürem beni rüsvāy-ı cihān eyler 

2 Cānum gibi ṣaḳlardum ‘aşḳuñı derūnımda 
 İllāki gözüm yaşı ol sırrım a‘yān eyler 

3 Tenevvür-i ġam-ı ‘aşḳuñ itdi çekerüm biryān  
 Efkār-ı mey-i vaṣluñ baġrum ṭolu ḳan eyler 

4 ‘Aşḳuñ oda yaḳdıḳça dil-ḫānesini şāmım  
 Gökler yüzini āhum ṭopṭolu duḫan eyler 

5 Gülzār-ı cihānından  men‘ itme Maḳālīyi 
 Gül yüzüñi gördükçe bülbül-veş fiġān eyler 

383 

Ġazel-i Veyẟī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 ‘Āşıḳ-ı miskīni derdümiz çeşm-i giryān aġladır 
 Böyle ḳalursa o ḫūnī çoḳ müselmān aġladur 

2 Men‘ ider şīr lebünden āh u efġānun alur 
 Ṭıfl-ı cānı ol lebi şīrīn her an aġladur  

3 Şöyle ḥālet var ṣadā-yı bā-ẟafāsında anuñ 
 Naġme itse adımı ol yār-ı ḫoş-ḫˇān aġladır 

4 Nāvek-i dil-dūz-ı ġam ile dillerin pür-ḫūn ider 
 Ol ḥarāmi ġamzeler ‘āşıḳlara ḳān aġladır 

5 Veyẟīyā şād olma vaṣl-ı yāre kim ‘āşıḳları  
 Ẕevḳ-i vuṣlat güldürürse derd-i hicrān aġladır 
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[102b]      
384 

Ġazel-i Veysī357 

   Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Murġ-ı dil pervāz iderken sen gözi şehbāz ile 
 Düşdi gitti ḳonuşmaḳ sen semā pervāz ile 

2 Rāh-ı ġamda sāye-veş pāmāl ḳalsun kendüzīn 
 Semere olmaḳ isteyen bir dilber-i mümtāz ile 

3 Bezme gelmez nāy-ı nābıñdan ṣafā itmem diyü 
 Ḥālime minnet-i güldür ol yār-ı ta‘allül bāz ile 

4 Kūyıña varmaḳ diler fikr-i ġam-ı gīsūñla 
 Asmāna çıḳmadurāh-ı kemend-endāz ile  

5 Defter-i ‘uşşāḳa ḳayd it Veysī-i dīvāne 
 Tā ki ol bīçārenüñ bir pāre göñlü yazıla 

385 

Ġazel-i Yaḥyā358 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fa‘ūlün 

1 Bir gün gele kim şād ola maḥzūn-ı maḥabbet 
 Çoḳ ‘aḳılı ilzām ede mecnūn-ı maḥabbet 

2 ‘Āşıḳ ġam-ı dehr ile keselnāk olur mı 
 Çalınmadı kı gūşuna ḳānūn-ı maḥabbet 

3 Vā’iz ola mı serd sözünde müte’essir 
 Bir dilde ki sūzān ola kānūn-ı maḥabbet 

4 Ḥayretde görüp ‘āşıḳı gülmez dimenüz kim 
 Elbette virür ḫükmini ma‘cūn-ı maḥabbet 

5 Baġlandı dilüm ḳalmadı şevāya mecālüm 
 Gör neyledi Yaḥyā beni efsūn-ı maḥabbet 

[103a]  Farsça parçalar alınmamıştır. 

 

 

 

                                                           
357 Sungurhan-Eyduran, a.g.e.,s. 420. 
358 Kavruk, a.g.e., s.57. 



233 
 

[103b]     
386 

Ġazel-i Miẟāli 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Dostlar her kime bir yār-ı sitemkār gerek 
 Dire ḫūnbār u ten efkār u göñül-zār gerek 

2 Ḫūblar içre göñül alıcı çoḳdur ammā 
 Dil-i ‘uşşāḳı ele alıcı bir yār gerek 

3 Çāre vār mı diyecek derd-i viṣāline didi 
 Ol ṭabīb-i dil ü cān şerbet-i dīnār  gerek 

4 İrmek isterseñ egerrūz u ṣāl yāre  
 Çün ṣubḥa dek encüm gibi bīdār gerek 

5 Eller üzre ṭutulup olmaġa maḳbūl-i cihān 
 Olacaḳ şi‘r-i Miẟāli gibi eş‘ār gerek 

387 

Ġazel-i Miẟālī 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘îlü Fā‘ilün  

1 Oldı ḥavāle üstüme bār-ı elüm benüm 
 Ḫam itse ḳaddüm ey ḳaşı yāġam benüm 

2 Ġam-ı hemdem nāle-i nī ü ḫūn u dil- şarāb 
 Devrüñde hele şimdilik ey sāḳī dem benüm  

2 Döndürdi gerçi ṣūret-i dīvāre ża ‘afla 
 Yazulı görmeyen yüzimi ol ṣanem benüm 

4 Emsem didükçe derdüme dir ol ṭabīb-i cān 
 Tiryāk-i la‘l-i nābım olur saña em benüm 

5 Ben ol şeh-i memālik-i ‘ışḳam Miẟālīyā 
 Sancāġdārım olmaya mīr-i ‘alem benüm 

388 

Ġazel359 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Nāleñ eṭfāl-i gülistānı bekletmişe çoḳ 
 ‘Andelībā dehen-i ġoncede çıḳmazdı o çoḳ 

                                                           
359 Son beyit silindiği için mahlas bulunamadı. 
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2 Oldı bārānı sirişkimle cihān ḫoḳḳa degül  
 Ser ü bālā gibi cānā itegin biline ṣoḳ 

3 Rūze-i hicr ile aç olduġımuz añlar ıdı 
 Ni‘am-ı ‘ıyd ü ṣāl ile ḫasūda olmasa ṭoḳ 

 
389 

 
Ġazel-i Meşāmī360 

   
   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Boşala kīse-i kān kāse-i ‘ummān dükene 
 Ne ġam-ı dil ne nem-i dīde-i giryān dükene 

  2 Dīdeden ḥun-ı ciger olmaya ḫādāīm ḫāli dükene 
 Baḥrler bir ola deryā dükene 

3 Çekmezem ġam çekerüm gözüme ḫāk-ı ḳademün  
 Eger ey nūr-ı baẟar kuḥl- Sıfāhāndükene 

4 Şol ḳadar arayayın  maḳṣūdum ḳadar 
 Cüst-ı vücūda ṭablım raḫşına meydān dükene  

5 Gide mi fikr-i leb-i yār Meşāmī dilden 
 K’andan hiç ola mı la‘l-i bedaḫşān dükene 

 
390 

 
Ġazel-i Miẟālī 

   Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün 
 
1 Ḳaçan kim gelse sāḳī bāde-i gül-reng meydāne 
 Ṣafā ile o dem raḳṣa girer meclisde peymāne  
 
2 Atup derd-i dilüm eflāke yer yer asumanīler 
 Şerār-ı nār- āhum yanmaḳ ögretdi gül efşāne 
 

  3 Seni ḫāk ile yeksān eyler ayaġına göz sürseñ  
   Ṣu gibi aḳma ey dil gördigüñ serv-i ḫırāmāne 

 
4 Keşāşeşde ḳalursañ şāne gibi ‘ömrüñ oldıḳça 

Dilā ṭolaşma ‘aḳluñ vār ise gīsūy-ı cānāne 
 
  5 Miẟālī-veş görelden boyunı baġlu bende olmuşdur 
   Ne renk idi görüñ yāḳut la‘li yār-ı mercāne 

 

                                                           
360 Sungurhan-Eyduran, c.2, a.g.e., s.289 
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[104a]    
391 

Ġazel361 

   Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Benüm cān ile maḥbūbum kime feryād idem senden  
 İki ‘ālemde maḳṣūdum kime feryād idem senden  

2 Benüm serv-i ḫırāmanum benüm baġ ile bostānum 
 Benüm ḫurşīd-i tābānum kime feryād ideyim senden 

3 Bu firḳat irdi pāyāne 362 
 Benüm cānum nice yana 

4 Varup sulṭān Murād-ḫāna 
 Meger feryād idem senden  

5 Doymaz cān u dil derde 
 Ki ‘aḳlum ḳalmadı serde 

6 Yārın dīvān-ı maḥşerde 
 Çıḳsam feryād idem senden 

392 

Müfred 

   Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

   Bī sebeb aḥbāb rū kerdān istinkāf olur 
   Cāh-ı fetvāda hudaya kimse ma‘zul olmasun 

393 

Ḳıt‘a 

   Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün  

   Sakın şu nitak-ı ġayret itme ḥüsn-i tedbīre  
 İdersen daḫi gerden-beste ol sultānı taḳdīre 
 ‘İnān-ı  saḥrāy-ı pehnā-yı tevekkülde 

   Hazer-i bihūd çekme ḳo sen efāli zencīre 
 
 
 
 
 

                                                           
361 Mahlas bulunamadı. 
362 Son dört beyit mecmuada bu şekilde yazılmıştır. Bu durum gazelin musammat gazel olmasından 

kaynaklanmaktadır. 
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[104b]     
394 

    
Ġazel-i Aẕerī 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Ṣūfī tesbīḥ ü āṣāyı mey-i gül-fāma degiş 
 Ḫırḳa-i züḥd ü riyāyı çıḳarup cāme degiş 
 
2 ‘Ārife çünki yiter bir gül eger ‘ārif iseñ 

Götürüp  ‘ālemi bir yār-ı gülendāma değiş 
   

3 Bulmaġ isterseñ eger Ka‘be-i maḳṣūda vuṣūl 
Çıḳarup aṭlas u dībāyı bir iḥrāma degiş 

 
4 Cānı cānān virüp ol yüri bī-nām [u] nişān 

Merd iseñ naḳd-i ḫayātı bir eyü nāmeadegiş 
 

5 Ẕevḳ-i bāḳī bulayın dirseñ eger Aẕerīyā 
‘Ālemüñ ẕevḳ ü ṣafāsun ġam-ı ‘alāme degiş 

395 

Ġazel-i Emrī363 
  
   Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 
 

1 La‘l üzre beñ midür yā ol enārı vaż‘ iden 
Nāmını müşk-i ter itmiş dānesin dürr-i ‘Aden 

 
2 Āb-ı ḥayvānı bulup bir çeşm itmiş la‘l-i yār 

Öñine billūrdan ḥavż eylemiş anuñ ẕeḳan 
 

3 Ḫastayın şeftālū-yı la‘l-i nigāra mā’ilin 
Añmañuz ‘unnābı her dāne ‘aḳīḳ olsa Yemen 
 

4 Dürr-i dendānuñ ḳoyup lü’lüye meyl itse ṣadef 
N’eylesün ey gevher-i pāk aġzına oldur düşen 

 
5 Ġamze vü zülfi zenaḫdānun görüp Emrī 

Hey ne cādūdur ki itmiş ejder-i cāha resen 

 

 

 

 

                                                           
363 Saraç, a.g.e., G.365. 
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[105a]      
396 

Ḳaṣīde-i Bāḳī364 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Ḥüsnüñ żiyāsı pertev-i nūr-ı ḳıdem gibi 
 Rūşen cemālüñ āyīnesi ṣubḥ-dem gibi 

2 ‘Ālem ḥarīm-i ḥürmet kūyıñda muḥterem 
 Vaṣluñ ḥarām ‘āşıḳa ṣayd-ı ḥarem gibi 

3 Çeşmüm devāt-ı surḫa dönüp ḫūn-ı eşk ile 
 Cismüm boyandı ḳana ser-ā-pā ḳalem gibi 

4 Derdüm ḥesāba gelmedi ḳıldım muḥāsebe  
 Gözyaşı dāne dāne dökildi raḳam gibi  

5 Sen ṣaġ ol ey viṣāli ḥayāt-ı cihān olan 
 Ben bu firāḳa döymeyem āḫīr ölem gibi 

6 Bāḳī ne ġam penāhuñ ola rūzgārda 
 Sulṭān Mehemmed ol şeh-i ṣāḥib-kerem gibi  

7 Meşhūr bezm-i devlet-i şāh-ı yegānede 
 Ṭab‘uñ ṣafā-yı meşreb ile Cām-ı Cem gibi 

8 Ol şeh-süvārı ‘arṣa-i iḳbāl ü baḫt kim 
 Şāhān-ı dehr atı öñince ḫadem gibi 

9 Ḳadr-i bülend ü cāh ile mümtāz u ser-firāz 
 Ḫayl-i mülūk-i ‘ālem içinde ‘alem gibi 

10 Ḥaḳdan niyāzum ol ki ‘adūsı zamānede  
 Raḥāt yirini bulmaya kūy-ı ‘adem gibi 

11 Āsīb-i rüzgār ḥazandan emīn ola  
 Gülzār-ı ‘ömr-i devleti bāġ-ı İrem gibi 

12 Pā-māl-i esb-i devleti küffārı ḫaḳsār 
 Ḫaḳān-ı Çīn muṭī‘ ola şāh-ı ‘Acem gibi 

13 Kesr-i ‘adū vü fetḥ-i memālik ‘ale’d-devām 
 Gürz-i girānı kelle-i düşmende ẓām gibi  

 

 

 

                                                           
364 Küçük, a.g.e., s.37.  
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[105b]      
397 

Ġazel-i Necātī365 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Dime kim yārda yoḳ cevr ü cefādan ġayrı 
 Ne dilerseñ bulunır mihr ü vefādan ġayrı 

2 Beni aġlañ beni kim üstüme gelmez ölicek 
 Bir avuç ṭopraġ atar bād-ı ṣabādan ġayrı 

3 Ne belādur bu ki ḫāl ü ḫaṭṭun āşüfteleri  
 Çeke hecr āteşini bunca belādan ġayrı 

4 Dūd-ı āhum ne ‘acep göklere ṭutsa yüzini 
 ‘Āşıḳuñ kimisi ola daḫı Ḫudādan ġayrı 

5 Ne ġaraż eyle ‘uşşāḳ viṣālüñ var iken 
 Ne mūrād eyleye bīmār devādan ġayrı 

6 Elif-i ḳametüñ ile ḳaşuna rā diyeli  
 Göñlümi egleyimez kimse bu rādan ġayrı 

7 Yüzine ṭutsa Necātī ne ‘acep ḥaclet elin  
 Nesi var yüze gelür dest-i du‘ādan ġayrı 

398 

Ġazel-i Necātī366 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Gel göñülden ey meh-i nā-mihr-bān yād it beni 
 Hey vefādār itüñem bir seng ile şād it beni 

2 Luṭfuñuñ mihmāniyem ḳahr ile sürme dostum  
 Ḳahruñuñ vīrāniyem luṭf ile ābād it beni 

3 Nice her bir serv-ibālādan çekem bunca baña  
 Ey ġam oran oldı ḳulıñ isem āzād it beni 

4 Çün enīs olmaz Necātīye ḫayāl-i vaṣl-ı dost 
 Yā İlāhī bār-ı nār- hecre mu‘tād it beni 

 
 
 
 

                                                           
365 Tarlan, Necātī Beg Divanı, a.g.e., s.418. 
366 Tarlan, Necātī Beg Divanı, a.g.e., s.432. 

      398/4: 5 D. Divandaki 4. beyit mecmuada eksiktir. 
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[106a]      
399 

      
Ġazel-i Emīnī 

 
   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 ‘Āşıḳ itmedi beni bir sīm beden sīb ẕeḳan 
 Rūy-ı zībāsı ḥüsn-i ḫalḳı ḥüsn-i nām ḥasen 

2 Cilvede ḳāmet-i bālāsı belāmı dil ü cān 
 Çeşm-i mekkāresi efsūn ḳaşı mekr ü fiten 

3 Ġonce-i gülbin gülzār-ı irem la‘l-i lebi 
 Cennet-i ‘adn yüzi dişleri dürr-i ‘Aden 

4 Būse-i la‘l-i lebüñ ‘āşıḳa mümkün mi didüm 
 Didi ol ġonce-dehen nāz ile hümā iken 

5 Pādişāhım bu Emīni ḳulıñı iḥyā it  
 ‘Āşıḳuñdur seni cāndan sever olsun mı seven  

400 

Ġazel-i Firāḳī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Dostum bir ‘āşıḳ-ı rüsvāy dirseñ işte ben 
 Bir vefāsız cevri çoḳ hercāī dirseñ işte sen 

2 Ḥar-ı miḫnetde dili ṣad-pāre gibi  
 Gülistān-ı ḥüsniñe şeydādirseñ işte ben 
 
3 Dāimā cevr ü cefālar eyler imān ehline   

Dīni yoḳ imanı yoḳ tersā dirseñ işte sen 
   
4 Tekye-i hicrān-ı ġamda baş açuḳ yalın ayaḳ  
 Döne döne raḳṣ urur Mevlā dirseñ işte ben  

   
  5 Ben Firāḳī ḫastenüñ derdine tīmār itmek  

Bir mesīḥī-dem büt-i ra‘nādirseñ işte sen 

[106b]      
401 

Ġazel-i Celālī 

   Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

  1 Nāgehān bir māh-ı rū gördim yeñü giymiş siyāh 
 ‘Āşıḳ oldum cān u dilden iderim derdiyle āh 
 



240 
 

2 Ḳara zülfiñ tār ü mār itse ḳaçan ol lāle ruḥ  
 Ḥayretinden çarḫa girer asümānda mihr-i māh 
 
3 Ḳara ḳara ḳanlara batup yatur ḫançerleri 
 Ḳatli ‘uşşāḳ eylemişdi vār ise ol pādişāh 
 
4 Mātemi ḫaṭṭuñ görüp ḳara giyüpdür ḥāṣẟ [u] ‘am 

Mihr ü mehbu ġussadan her gice eyler ḳaṭ‘ı vāh 

5 Ey Celālīiki yüzlü bir bir demürden āyīne 
 Dilberüñ neyler  bilmezem ol rūy-ı siyāh 

402 

Ġazel-i Cāmī‘ 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Ṣubḥ-dem ḥücreye ol mihr ü melāḥāt geldi 
 Dile şādī vü feraḥ cānuma raḥāt geldi 

2 Vecd olup başladı raḳṣ urmaġa dil zer gibi 
 Ḥüsnünüñ şa‘şa‘sından aña ḥālet geldi 

3 İttiḫād eyledi dildār ile āşüfte göñül  
 İki ‘ālemden aña şimdi ferāġat geldi 

4 Böyle vaḥdetde iken geldi ḳara yüzlü raḳīb 
 Dil-i sevdā-zedeye ḳara ḳasāvet geldi  

5 Dünyeden ḳılsa güẕer Cāmīmelāmet ile nola  
 Ki bu menzilgehe rüsvāy ümelāmet geldi 

[107a]      
403 

Ġazel-i Yaḥyā367 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Bülbül şeṭāreti gül-i ḫandānı güldürür 
 Taḳlīd-i zaġ kebg-i ḫırāmānı güldürür 

2 Olmaz mı bir laṭīfe-i ġaybiyye āşikār  
 Bezm-i belāda ‘āşıḳ-ı nālān-ı güldürür 

3 Ḥaṭṭuñ ġubār-ı agladur ey dil-rübā beni 
 Gerçi ġubār merdüm-i ḥayrānı güldürür 

4 Dilber gelince bezme yüzi güldü ‘āşıḳıñ 
 O ṭıfl-ı şūḫ mürde-i bī-cānı güldürür 

                                                           
367 Kavruk, a.g.e., s.120. 
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5 Yaḥyāyı aġladursa eger yār ġam degül 
 Müşkil budur ki düşmen-i nādānı güldürür 

404 

Ġazel-i Yaḥyā368 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fa‘ūlün 

1 Ey zülf-i ḥam-ender-ḥam ḳullāb-ı maḥabbet 
 Hep saña çekildi dil-i erbāb-ı maḥabbet 

2 Dil-berse güzel dilse nihāyetde hevāyī 
 Ḥaṣıl bu ki āmādedür esbāb-ı maḥabbet 

3 Yan āteşe pervāneveş itme yine efġān 
 Ey ‘āşıḳ-ı miskīn budur ādāb-ı maḥabbet 

4 Bir bahr imiş ey ‘āşıḳ-ı şeydā dil-i zāruñ  
 Anda bulunurmuş dür-i nā-yāb- maḥabbet 

5 Yaḥyā harem-i ‘aşḳa girerse nola bī-baḳ  
 Meftūḥdur erbāb-ı dile bāb-ı maḥabbet 

[107b]      
405 

Ġazel-i Yaḥyā369 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Ādem ṣayılmaz oldı ḳapuñda gedālaruñ 
 Yok mı ḥisābı pādişehüm mübtelālaruñ  

2 Dil gitdi gerçi yirine ḳondı hezār ġam 
 Biri gider biri gelür oldı belālaruñ 

3 Dil pür-heves nesīm-i bahār ise ḫoş-nefes 
 Çıḳ baġa kim güzelligi vardur hevālaruñ 

4 Cān naḳdini alıp unudırlar revā mıdur 
 Resm-i vefāyı bilmedigü bī-nevālarıñ 

5 Yaḥyādan özge kimseye tek eyleme vefā 
 Ḳā’ildür  ol ne deñlü olursa cefālaruñ 

 

 

 
                                                           
368 Kavruk, a.g.e., s.55. 
369 Kavruk, a.g.e., s.229. 
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406 

Ġazel-i Yaḥyā370  

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Reşkimüz ḳalmadı hīç eski zamān ‘ālemine  
 Cāmın gördün a irişmedün ise Cemine 

2 Başa çıḳdı ḳatı yüz buldı yuḳardanlıġı var  
 Bu göñül baġlanalı bir güzeliñ perçemine 

3 Ne ṣafālar sürer ādem ne çeker derd ü elem 
 ‘Ālemüñ bir baḳıcaḳ sūrı ile mātemine 

4 Gel berü meykede ser-ḫoşlarını seyr eyle 
 Ḥanḳāhun ne baḳarsın bir iki sersemine  

5 Gūşe-i mey-kedede tekyelenüp ey Yaḥyā 
 Gelinüz hū diyelüm pīr-i muġānuñ demine 

[108a]      
407 

Ġazel-i Sā‘ī 

   Fe‘ilâtün Mefâ‘îlün Fa‘ lün 

  1 Dil-i ġam dilrübāya düş oldı 
 Cān görünmez belāya düş oldı 

2 Dilrübā dilrübā hevāsında  
 Mübtelā mübtelāya düş oldı 

3 Ġam-ı la‘lünde yār-ı sengīn dil 
 Dostum ṭaş ḳayaya düş oldı  

4 Merdüm-i dīde ṣanma ġarḳa-i eşk 
 İẟnā İẟnāya düş oldı 

5 Ka‘be-yi kūyıña irüp Sā‘ī  
 Merve ḥaḳḳı ṣafāya düş oldı 

408 

Ġazel-i Sā‘ī 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fa‘lün  

1 Varuram kūyıña her gāh benüm sulṭānum 
 Seni gördikçe dirin āh benüm sulṭānum 

                                                           
370 Kavruk, a.g.e., s.376. 
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2 Ey şeh-i ḥüsn ṭurup ḳarşuña ṣaf ṣaf ‘uşşāḳ 
 Diyeler yāricek Allāh benüm sulṭānum 

3 Ṣaḳın iḥvān-ı vefāYūsuf-ı Mıṣr-āsā 
 Ḳazmasunlar yoluña çāh benüm sulṭānum 

4 Cān-ı maḫzūnımı gel eyleme kāfirde esīr  
 Olmaya aġyār ile hemrāh benüm sulṭānum  

5 Sā‘ī-i ḫaste dilüñ nām-ı şerīfüñ dilde  
 Derdidür şām u seḥergāh benüm sulṭānum 

[108b]      
409 

Ġazel-i Sā‘ī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Yandı yārun ṣubḥa dek kūyında bīdār olmalar  
 Aġlamaḳlar eşigin yaṣdanmalar zār olmalar  

2 Yandı hükm-i  kevkeb-i baḫtı sa’id gele dilā 
 Ol ṣafālar ẕevḳler maḳbūl-i dildār  dildār olmalar 

3 Yandı ya firkat-i şebinde sīne ṣaḥrasında ah 
 Ḳıṭ‘a ebr-i belā-yı dīde-i ḫūnbār olmalar 

4 Yandı ya ol kākül-i müşgīnine dil baġlayup  
 Bend-i ḳallāb-ı muḥabbet ile giriftār olmalar 

5 Yandı yā ol ḫaste çeşmi ḥasret ile nice gün 
 Sā‘ī-i bīçāre künc-i ġamda bīmār olmalar 

410 

Ġazel-i Sā‘ī 

    Müfte‘ilün Müfte‘ilün Müfte‘ilün 

1 Beste-i mevte ḫalḳ yatmışlar 
 ‘Ālemi bir ḥużūra ṣatmışlar 

2 Ṣanma senüñ mezār-ı cān ḳavmi 
 Rüzgār ile menzil atmışlar 

3 Bir nice āşinā-yı hecr baḥr-ı ‘amīk  
 Olmuş Aṣḥāb-ı Kehf yatmışlar 

4 Ḳaddüñe öykünir diyü naḫli  
 Güller uşa gelüp ṭonatmışlar 
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5 Ḳaşları Sā‘ī hecr-i ḥiddetde 
 İki zevraḳdır ki çaḥmışlar 

[109a]      
411 

Ġazel-i Bāḳī371 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Bilini ḳuçmadadır ol ṣanemüñ derd ü belā 
 Yoḫsa ‘āşıklara şīrīn lebi ḥāżır ḫelvā 

2 Ser-i zülfiyle ḫaṭṭın örter imiş dirler o şūḫ  
 Açmadı kimseye ammā orayı bād-ı sabā 

3 Āteş urmuş yüzi gül ḫırmenine ol māhuñ 
 Devr-isāġarda ruḫı ‘aḳsini ḳılmış peydā 

4 Görmez miẟāl-i kāmetüñi çeşm-i rast-bīn 
 Aḥval baḳa meger ki görenler naẓīr aña372 

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

412 

Ġazel-i Fevrī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Cān belā başḳa belādur bu dil-i zār daḫī 
 Ne belādur baña bu cism-i pür-ifgār daḫī 

2 Bedenüm bār-i belā bu sere ser bir de belā 
 Ten ile serde belācübbe vü destār daḫī 

3 Dāġ-ı miḫnet ne belā zaḫm-ı elem yā ne belā 
 Ne belā başıma dīde-i hūnbār daḫı 

4 Ṭa‘n-ı aġyār belā cevr-i raḳīb özge belā 
 Ne belādur baña yā Rab sitem-i yār daḫī 

5 Ġam belā derd belā ‘aşk belā yār belā 
 Ne belā Fevrīye bu çarḫ-ı sitemgār daḫī 

 

 

 
                                                           
371 Küçük, a.g.e., s.107. 
372 4 ve 5. beyitler divandaki bir sonraki gazele aittir. Mecmuada şiirler karıştırılmıştır. 
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[109b]     
413 

Ġazel-i ‘Ulvī Ḥilmī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ḫaste cāna ḥālet-i mevt irdi cānān bī-ḫaber 
 Bir devāsız derde düşdim vah ki Loḳmān bī-ḫaber 

2 Açdılar bezmi ehl-i yārıñ sīnesini mest iken  
 Surḫ-ı ser uşdı yār şarḳa sulṭān bī-ḫaber 

3 Ṭa‘n ider ‘uşşāḳa aġyār ol perī ḳılmaz nigāh 
 Ehremenler ‘ālemi yaḳdı Süleymān bī-ḫaber 

4 Cān zenaḫdānıñda ḳaldı ḫaste-dil ḫayretdedür 
 Düşdi Yūsuf çāha ammā pīr-i Ken‘ān bī-ḫaber 

5 Dökdi gözi nūrın ġam-ı hindūñla daḫi aġlar  
 Merdümin elden çıḳardı çeşm-i giryān bī-ḫaber 

6 ‘Ulvīyā ‘izzette ḳaldık bī-kes ü tenhā-yı ġarīb 
 Cümle iḫvān ġafler üzere cümle yārān bī-ḫaber  
 

414 

Naẓīre-i Bāḳī373 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Zaḫm-ı dilden ḳān aḳar bu çeşm-i giryān bī-ḫaber 
 Ġarḳa virdi ‘ālemi bir ḳaṭre ‘ummān bī-ḫaber 

2 Durmadın atar dile peyveste müjgān oḳların  
 Cāna geçdi zaḫm-ı tīr-i ġamze cānān bī-ḫaber 

3 Yār-ı bī-pervā celālī gibi ḫaṭ ḳāldırdı baş  
 Memleketde fitne peydāoldı sulṭān bī-ḫaber 

4 Mest olup uyurken öpmüş la‘l-i cānānı raḳīp 
 Ehremenler aldılar mühr-i Süleymān bī-ḫaber  

5 İtlerüñle her gice ġavġāda Bāḳī çākerüñ  
 Ḫˇāb-ı ġaflet yatur aġyār-ı nādān bī-ḫaber 

 

 

 

                                                           
373 Sabahattin Küçük’ün hazırladığı Bākī Divanı’nda bulunamadı. 
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[110a]      
415 

Ġazel-i Maḳālī 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Dil ḫānesin ġam ruḫ-ı cānān içre ḳopar 
 Ḫalvet-i serāyı ḫāṣın sulṭān içre ḳopar 

2 Seyr itdürür iki dünyayı lü’lü-yi şāhvār 
 La‘l-i lebüñ ki ḥoḳḳa-i mercān içre ḳopar 

3 Derbānıñ olmuş ṣanma aġyār-ı bed-liḳā 
 Ḥayfā ki bāb-ı cennet şeyṭān içre ḳopar  

4 Şehperlerini nāz ile şāhın zülf-i yār 
 Dil murġınuñ şikārına her an içre ḳopar 

5 Naẓmuñ Maḳālī ḳomadı raġbet cevāhire 
 Ṣarrāf-ı dehr bir ḳurı dükkān içre ḳopar 

416 

Ġazel-i ‘Ulvī 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Ḥüsn-i niḳābın ol gül-i ḫāndān içre ḳopar  
 Ṭāvus-ı şehperin dem-i cevêlān içre ḳopar 

2 Bir şehbāz-ı durur ki ider ṣayd-ı murġ ruḥ 
 Mestāne gözlerin ki o fettān içre ḳopar  

3 Dil ḳaṣrınuñ kilidi ġam-ı yār elindedür  
 Dergāh-ı şāh-ı ‘ālem-i derbān içre kopar 

4 Ḫarc itdi naḳd-i eşkini yaḳūt-ı la‘liñe  
 Ṣarrāf-ı dīde bir ḳurı dükkān içre ḳopar  

5 Eş‘ār-ı ‘Ulvīye gözi ṭūş oldı var ise  
 Mecmu‘āsını nāz ile cānān içre ḳopar 
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[110b]      
417 

Müfred-i Sulṭān Süleymān374 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

  Baġın güli sünbüli servi benefşesi 
  La‘l-i lebüni  kim diye mercāna berāber  

418 

Müfred-i İsḥāḳ375 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

  Cām-ı mey ṭutmaḳ leb-i cānāne berāber  
  Lāyıḳ mı bir iş eyleyesin ḳāna berāber 

419 

Müfred-i Zātī376 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

  Ḳanlu yaşım oldı yine ‘ummāna berāber  
  La‘l-i leb-i dilber gibi nitekim ḳāna berāber 

420 

Müfred-i Emrī377 

  Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

  Cānā lebiñi bilmez isem cānā berāber 
  Ḳanlu yaşım olsun benüm ‘ummāna berāber 

421 

Ġazel-i Yaḥyā Efendi378 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Çeşm-i pür-ḫūna ḫayāl-i la‘li hem-demdür hele 
 Ġayre ḥācet yoḳ göñül hem cām hem Cemdür hele 

2 Ādeme olur perī-rūlar görünmez bir belā 
 Cevr iderse ḳā’ilüz ol şūḫ ademdür hele 

                                                           
374Coşkun Ak’ın hazırladığı Muhibbī Divanı’nda bulunamadı. 
375 Yıldırım, a.g.e., s.89. Bu beyit divanda bir gazelin matlasıdır. Ancak mecmuada müfred olarak yazılmıştır. 
376Ali Nihat Tarlan’ın hazırladığı Zātī Divanı’nda bulunamadı. 
377 Yekta Saraç’ın hazırladığı Emrī Divanı’nda bulunamadı. 
378 Kavruk, a.g.e., s.367. 
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3 Vā‘iẓā çāk böyle zemm itmek olur mu bādeyi 
 Her ne deñlü zaḫm olursa dilde merhemdür hele 

4 Ḫor baḳma gel ḫarabātuñ ḳadeḥ-cerrārına  
 Ġam degül ceyb-i tehī olduysa bī-ġamdur hele 

5 Gör ḳuṣūr eyler mi Yaḥyā vaṣf-ı la‘lün itmede 
   Leblerüñ bir kerre ol leb-teşneye emdür hele 

[111a]      
422 

Ġazel-i Ṣabūḥī379 

   Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

  1 Ḥalḳa ḥalḳa zülf-i miskinüñ ruḫun üzre şehā 
   Günde yatmış ejdehā-veş pīç ü tāb üstindedir 

2 Ḳaşlaruñ ol māh-ı nevdür kim ḳamer altındadır 
 Ḳāmetüñ ol servdür kim  āfitāb üstindedir 

3 Ey Ṣabūḥī bāde-i nāb ile eyle def‘-i ġam 
 Çün bilürsin ḥāl-i ‘ālem inḳılāb üstindedir 

423 

Ġazel-i Ṣabūḥī380 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Öykündi ḫaṭṭuña çemen ayaġa ṣaldılar 
 Reyḥān ṣaçuña beñzeyicek baġa ṣaldılar 

2 Ḫaṭṭuñ ḫayāli ile göñül varsa ḳūyıña 
 Naġme ile ṣan kebūteri uçmaġa ṣaldılar  

3 Ṣalsa naẓar-ı raḳīb-i siyeh rūyuña ḫūblar 
 Şehler durur ki bāzların zāġa ṣaldılar 

4 Gün yüzlü serv boylu güzellerden āh kim 
 Ben hāḳ-i sāyeveş sāye-veş ḳatı alçaġa ṣaldılar 

5 Fikr-i Ṣabūḥīye şu‘arā irmek olmadı 
 Biñ żiyālı gerçi ṣola ṣaġa ṣaldılar 

 

 

                                                           
379 Mehmet Sarı’nın hazırladığı Sabūhī Divānı’nda bulunamadı. 
380 Mehmet Sarı’nın hazırladığı Sabūhī Divānı’nda bulunamadı. 
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424 

Ġazel-i Ṣabūḥī381 

 Mef‘ūlü Fā‘ilatü Mefā‘īlü Fa‘ilün 

1 ‘Iyd oldı her kişi niye ẕevḳ ü ṣafādadur 
 Mesrūr u şādmān gözi göñli küşādedür 

2 El dirdi devlet eyledi ṭāl‘īi müsāde 
 Bir la‘l pāre eyle şu kim merḥābādadur 

3 Ey şehsüvār-ı ḥüsn ü melāḥāt rikābuña 
 Cümle semend nāz sevārı piyādedür  

4 Ṭolaba ne ise yār ṣalınsa rakīb ile 
 ‘Uşşāḳun āh u nālesi fevḳalā‘ledür 

5 Cümle cihān viṣāl ile mesrūr u baḫtiyār  
 Miskīn-i Ṣabūḥī miḫnet içre belādadur 

[111b]      
425 

Ġazel-i Fużūlī382 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ ilün 

1 Ey göñül ol ḫançer-i müjgāna eylersin heves  
 Ḳaṣd-ı cān itdiñ beḳā-yı ‘ömrden peyvendi kes 

2 Çekme ġurbet ‘azmine ey kārbān maḥmil ṣaḳın 
 Kim bu yoldan bīm-i ġurbetteñdir efġān-ı ceres 

3 Ḥāl-i zārımdan seni feryādım āgāh eyledi  
 Şükrüli’llāh oldu feryādım baña feryād-res  

4 Birbirinden pes ki ṣancıldı tenimde oḳlarıñ 
 Murġ-ı rūḥum ḳaydına olmuş müretteb bir ḳafes 

5 Ey Fużūlīger saña cem‘iyyet-i dilde murād 
 Baġla bir dildāra göñlün ġayrdan peyvend kes383 

 

 

 

                                                           
381 Mehmet Sarı’nın hazırladığı Sabûhī Divānı’nda bulunamadı. 
382Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.192. 

      426/4a Birbirinden pes ki ṣancıldı: Birbirine ṣancılıp her yan D. 
383 Bu beyit divandaki bir önceki gazele aittir. Mecmuada şiirler karışmıştır. 



250 
 

426 

Ġazel Fużūlī384 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Şifā-yı vaṣl ḳadrin hecr ile bīmār olandan ṣor 
 Zülāl-i zevḳ üşevkün teşne-i didār olandan ṣor 

2 Lebüñ sırrın gelüp güftāra benden özgeden ṣorma 
 Bu pinhān nükteni bir vāḳıf-ı esrār olandan ṣor 

3 Gözi yaşlularıñ ḥālin ne bilsin merdüm-i ġāfil 
 Kevākib seyrini şeb tā seḥere bīdār olandan ṣor 

4 Ġamuñdan şem‘tek yandım ṣabādan ṣorma ahvālim 
 Ḫarābāt ehliniñ aḥvālini ḫammār olandan ṣor 

5 Muḥabbet leẕẕetinden bīḫaberdir merdüm-i ġāfil 
 Fużūlī ‘aşḳ zevḳin ẕevk-i ‘aşḳ olandan ṣor 

427 

Ġazel Fevrī 

   Mef‘ūlü Fa‘ilātün Mef‘ūlü Fa‘ilātün 

1 Ḳanlu yaşum ile çehrem bir lālezāra beñzer 
 ‘Aks-i ruḫuñ ile çeşmüm ḫürrem-i bahāra beñzer 

2 Ögüp göge çıḳarsa vā‘ızyeridir el-Ḥaḳ 
 Düşde cinānı gördüm kūy-ı nigāra beñzer 

3 Derse nola erenler abdāl-ı pür-‘aşḳam 
 Ġam tekyesinde senden göñlüm bir iḫtiyāre beñzer 

4 Müjgānlar ile her dem iki gözüm yaşı ile 
 Aḳar çemen içinde iki pınara beñzer 

5 Eflāke dūd-ı āhum meyl eylese yeridir 
 Mihr ile māhı gördüm ruḫsār-ı yāre beñzer 

6 Fevrī-i bī-mecāli ġam pisterinde gördim 
 Ḫˇār u ḥaḳīr u ḫaste-zār u nizāra beñzer   

 

 

 

                                                           
384 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.171. 

     427/4: 5 D. Divandaki 4. beyit mecmuada eksiktir. 

     427/5: 7 D. Divandaki 6. beyit mecmuada eksiktir. 
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428 

Ġazel-i Ṣabūḥī385 

   Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün 

1 Cebāb-ı dilrübāda nāgeh menzilgāhımız vardur  
 Sipihr-i kibriyā üstinde ‘ızz u cāhımız vardur 

2 Reh-i ‘aşḳıñda cān virseñ ‘acep mi ey mesīḥā-dem 
 Bizimde bu ṭarīḳ ġamda resm-i virānımuz vardur 

3 Piyāde at öñinderuḥ sürer ferzāneler dāīm 
 Ḳażā ḳavsından atılmış  ḫadeng-i āhımız vardur 

4 Senüñ a‘māliñ olsa nola zāhid rūz-ı maḥşerde 
 Bir eşk-i nedāmetden şefā‘at ü himem vardur  

5 Nola ṣūfī eger sen gözi açıḳlardan olsan 
 Bizimde çeşm-i bīdār u dil-i agāhımuz vardur 

6 Ṣabūḥī neyleriz biz gūş-ı gülzār u ṣaḥrāyı 
 Bizüm meyḫāne gibi ‘ayş u ‘işretgāhımuz vardur 

[112a]      
429 

 
Ġazel-i Bāḳī386 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Cevrü cefāña ḳā’il olurdum velī şehā 
 Maḥṣūṣ olaydı ol da cihānda hemān baña 

2 Ṣabr u ḳarār u ‘aḳl alıcı bir perī imiş 
 Ādem ṣanurdum ol sānemi gerçi sūretā 

3 Bir kez ṭavāfın itmegi biñ ‘ömre virmezsin 
 Ey ḥācı saña Ka‘be baña ḳūy-ı dil-rübā 

4 Evvel vefāya va‘deler itmişken ey sānem  
 Cevr itdüñ āḫir eylemedi va‘de vefā 

5 Vaṣṣāfısın o serv-ḳadüñ rastı bu kim 
 Ṭab‘-ı bülend ṭarzına aḥsent Bāḳīyā 

 

 

                                                           
385 Mehmet Sarı’nın hazırladığı Sabûhī Divānı’nda bulunamadı. 
386 Küçük, a.g.e., s.107. 
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430 

Ġazel-i Bāḳī387 

   Fe‘ilātün Mefā‘îlün Fe‘ ilün 

1 ‘Ārıżūñ āb-ı nābdır gūyā 
 Zeḳānuñ bir ḥabābdur gūyā 

2 Dilde envār-ı mihr-i ruḫsāruñ 
 Ābda māh-tābdur gūyā 

3 Naḳş-ı ḥüsn-i ḫaṭuñla ṣafḥa-i dil 
 Bir muṣavver kitābdur gūyā 

4 Bezm-i ġamda dü çeşm-i pür-ḫūnum 
 İki şīşeşarābdur gūyā 

5 Ṭutdı mihri cihānı ol māhuñ  
 Pertev-i āfitābdur gūyā 

6 Bāḳīyā ḫāl-i ‘anberīni anuñ 
 Nāfe-i müşg-i nābdur gūyā 

[112b]      
431 

Ġazel-i Bāḳī388 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Gülsitān bezm-i şarāb u cām-ı meyi güldür baña 
 Ḳulḳul-i ḫalḳ-ı surāhī ṣavt-ı bülbüldür saña  

2 ‘Ārużuñda ol iki zülf-i girih-gīrün senüñ  
 Ṣuya ḳonmış iki ġarra tāze sünbüldür baña 

3 Seng-i bī-dāduñla serde zaḫm-ı ḫūnīnim ki var 
 Gūşe-i destārda rengīn karanfildür baña 

4 Mest ü medhūşam veli ḫāli mey-i engūrdan  
 La‘l-i nābuñ ḥāleti keyfiyeti müldür baña 

5 Ḥayder-i Kerrāyıyam meydān-ı naẓmuñ Bāḳīyā 
 Nevk-i ḫāme Zülfekār tab u Düldürdür baña  

 

 
                                                           
387 Küçük, a.g.e., s.109. 
388 Küçük, a.g.e., s.108. 
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432 

Ġazel-i Bāḳī389 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Baña çoḳ cevr itdügüñ çün ey sipihr-i bī-vefā 
 Āhumuñ dūd-ı kebūdı uydı ulaşdı saña 

2 Eşkümüñ gevherlerin dizdüm işigi ṭaşına 
 Yāre ‘arż idem diyü silmiş raḳībi bed-liḳā 

3 Gömgök itdi sille-i āhum sipihrüñ sūretin 
 Gök yüzine baḳ inanmazsañ eger ey meh-liḳā 

4 Gözüm ‘ālem görinmez görmesem ruḫsārına 
 ‘Arıżuñ mir’ātıdur āyīne-i ‘ālem-nümā 

5 Ruḫlarıñ vaṣfında Bāḳī bir gazel naẓm itdi kim 
 Ehl-i diller ḳodılar adını mir’ātüṣ-ṣafā 

[113a]      
433 

Ġazel-i Bāḳī Taḥmis-i Vaḥdetī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

       I 

    Ḥamdülillāh ki meẓher-i fehm ārāyam 
  Evc-i rıf‘atde hümā gibi semā sīmāyam 
  Ḳāf-ı ḳudretde bugünsākin-i bīpervāyam 
  Nola dehr içre nişānum yoġ ise ‘anḳāyam 
  Ne ‘acep seyl gibi çaġlamasam deryāyem 
   
     II 
   
  Menem ol ‘ayīne-i ḳudret zāti yektā 
  Menem ol vāḳıf-ı esrār-ı rūmuz-ı esmā 
  Menem ol maṭla‘-ı envār ilāhi-i a‘lā 
  Göze göstermez ise ṭañ mı beni her ednā 
  Ki naẓar-ı farḳ idicek mertebeden ‘alāyem 
   
      
 
 
      
 

                                                           
389 Küçük, a.g.e., s.110 
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     III 
 
  Mū-be-mū zātımu tebdīl ideli Kur‘ana 
  İrmişem mertebe-i besmele-i Raḥmana 
  Rū-be-rū nāẓıram  envār-ı rūḫ-ı cānāne 
  İltifāt eylemezem ẕerre ḳadar nādāne 
  Āsmān-ı hünere mihr-i cihān ārāyem  

       IV 

    Gösterelden yüzini baña kelām-ı ma‘na  
    Ḳılca gelmez gözüme ḳıl makal-i cühelā 
    Bürünüp şāl u ‘abāyı idün terk-i ḳabā 
    Ṣūretā gerçi gedā şeklin urındum ammā 
    Mesned-i memleket-i ma‘rifete Dārāyem 
   
       V 
      
    Vaḥdetī ẟūret-i şekl-i beşer-i ekremde 
    Gelmişem ḥüsn-i taḳvime dem-i ādemde 
    İbn-i Meryem geçinüp vaṣıṭā-i ḫātemde 
    Bāḳīyā dīn-i Muḥammed ḥaḳ içün ‘ālemde 
    Dem-i cān baḫş ile naẓm içre bu gün ‘İsāyem 

[113b]      
434 

Ġazel-i Bāḳī390 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Dil giriftār-ı belā dilber hevāyī n’eylesün 
 Dāme düşmez yirlere ḳonmaz hümāyı n’eylesün 

2 Kāinātuñ seyr iden naḳşın ṣafā-yı cāmdan 
 Ṣafḥā-i āyīne-i ‘ālem-nümāyı n’eylesün 

3 Göñlin egler nāle-i zencir ile mecnūn-ı ‘aşḳ 
 Naġme-i ūd u ṣadāyı çeng ü nāyı n’eylesün 

4 Mübtelā-yı ‘aşḳıñuñ dermāndan istiġnāsı var 
 Derdüñe mu‘tād olan diller devāyı neylesün 

5 Ḫalḳ-ı ‘ālem Bākīyā ‘aşḳında yāruñ ḫaste-ḥāl  
 Bir ṭabīb andan bu deñlü mübtelāyı n’eylesün  

 

 

 

                                                           
390 Küçük, a.g.e., s.328. 
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435 

Ġazel-i Bāḳī391 

  Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 

1 Erġavāni cāme geymiş ol gül-i gülzār-ı cān 
 Baġ-ı ḥüsn içre nihāl-i erġavān olmuş hemān 

2 Erġavāni cāmeñi görüp n’ola ḳan aġlasam 
 Yaraşur āb-ı revāna ḳarşu zīrā erġavān 

3 Lālezār itmiş leṭāfet gülsitānın ser-te-ser  
 Ruḫlaruñla ergavāni cāmeñ ey naḫl-i revān 

4 Ergavāni cāmeñ içre oldı cismün ey perī 
 Erġavāni cild ile gūyā kitāb-ı gülsitān  

5 Serv-ḳadsin serve ‘ādet sebz-pūş olmaḳ iken 
 Erġavāni cāmeye girmek neden ey nev-cevān 

6 Ḳanına girmiş boyunca Bāḳī-i dil-ḫastenüñ 
 Erġavānī cāme geymiş ṣanmañ ol serv-i revān 

[114a]  Karalama yapılmıştır. 

[114b]     
436 

Ġazel-i Ḥabībī392 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

  1 Dün gördüm ol nigārı ṭarbnāk ü ercümend393     
   Kāfir eliyle destelemiş ‘anberīn kemend 

  2 Baḳdum şikenc-i turresine zār u müstemend 
   Bir şaḫs-ı nā-tüvān oturur gerdeninde ben 

  3 Kimdür bu şaḫs ol ne resendür didüm didi 
   Zülfim kemendin tutḳunu canuñ durur senüñ 

  437 

Ḳıṭ’a 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘îlü Fā‘ilün  

   Seyrāne çıḳdı gülşene ol serv ü gül‘izār 
   Elvān elvān mīve tökdi dāmenine şaḫ-sār 

                                                           
391 Küçük, a.g.e., s.341. 
392 Sungurhan-Eyduran, a.g.e., s.230. 
393Tezkirede bu şiirin müseddes olduğu belirtilmiş, ancak mecmuada gazel biçiminde yazılmıştır. 
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   …….gördim anda pīşe-i ḫandān ü sīb ü nār 
   Bir ḳuş oḳurdı ‘arız-ı baġında zār zār 
[115a] 

438 

Ġazel-i Nedīm Raḥmetullahi ‘Aleyh394 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ḥaddeden geçmiş nezāket yāl ü bāl olmuş saña  
 Mey dökülmüş şīşeden ruḫsār-ı āl olmuş saña 

2 Būy-ı gül taḳṭīr olunmuş nāzın işlenmiş ucu 
 Biri olmuş ḥūb birisi dest-māl olmuş saña 

3 Siḥr-i efsūn ile ṭolmuşdur derūnun ey ḳalem 
 Zülf-i Ḥārutuñ demek mümkin ki nāl olmuş saña 

4 Şöyle gird olmuş Firengistān birikmiş bir yere 
 Ṣoñra gelmiş gūşe-i ebrūda ḫāl olmuş saña 

5 Ol büt-i ter saña mey nūş eder misin demiş  
 El aman ey dil ne müşkilter su’al olmuş saña  

6 Sen ne cāmın mestisin billāh kimiñ ḫayrānısın  
 Kendiñ aldırdın göñül n’oldun ne ḥāl olmuş saña  

7 Leblerüñ mecrūh olur dendān-ı sīn-i būseden 
 La‘lüñ öpdürmek bu ḥāletlemuḥāl olmuş saña 

8 Yoḳ bu şehr içre senüñ vaṣf itdigiñ dilber Nedīm  
 Bir perī-sūret görünmüş bir ḫayāl olmuş saña 

439 

Nedīm Raḥmetullahi ‘Aleyh395 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 ‘Aşḳa düşdüm cān u dil müft-i cüvānān oldu hep 
 Ṣabr u ṭāḳat maṣraf-ı çāk-i girībān oldu hep 

2 Açmış oldum sīnesin bir kerre ārām u sükūn  
 Sīneden bilmem ne ḥāletdür girīzān oldu hep 

3 Ḫal kāfir zülf kāfir çeşm kāfir el-āmān 
 Ser-be-ser iḳlīm-i ḥüsnüñ kāfiristān oldu hep  

4 Gerdeninden sīnesinden būseler etmişdi va‘d  
 Cümlesinden neyleyim kāfir peşimān oldu hep 

                                                           
394 Abdülbaki Gölpınarlı, Nedim Divanı, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1972, s.249. 
395Gölpınarlı, a.g.e., s.253. 
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5 Bir nezāketle açup fes gūşesinden perçemin 
 Şöyle göstermiş ki kim gördüyse ḫayran oldu hep  

6 Şīve-i güftār-ı hemşīren mi öġretdi saña 
 Her sözün şīrīn-zebānum cānıma cān oldu hep 

7 Sen demişsin kim kimin derdiyle giryāndır Nedīm 
 Hep mürüvvetsiz seniñ derdinle giryān oldu hep 

[115b]      
440 

Ḳıṭ‘a-i Rāżī 

   Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

   …….sefīdün eyleyüp cārūb-ı fażl ile 
   Der-i vālā-yı faḫr-ı enbiyā kevnine 
   ‘Arż eylemez nār-ı cehennem müjde ey Rāżī 
   Gubār-ı āsitāndur gehi çün girdi mabeyne 

441 

Ġazel-i Şeyḫī396 

   Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Beni ṣanma ṣadaḳatsiz şehāṣādıḳ-ı ṣafāyım ben 
 Ṣadıḳam ṣadıḳa ol bīvefāya bī-vefāyım ben 

2 Tevaẕẕı‘ idene ḫāk-i ḳaddümden bilki ednāyım 
   Tekebbir idenin fevḳinde güyā semāyım ben 

 
3 Ne māla şād-ı ḫandānım ne faḳra zār u giryānum 

   Ne ise bilüşigüm taḳdīr-i Mevlāya  rıżāyam ben 
 
4 Tevekkül eyleyüp kesdim ümīdim ḥalḳ-ı ‘alemden 
 Ne şāh u ne gedāyum ḳānī-i bāb u ḫüdāyım ben 

  5 Nice dil baġlayam bu dār-ı nā-fer cāma 
Hemān mihmāne geldüm bir iki kaç gün cüdāyım ben 

[116a]  Bu sayfa boştur. 

 

 

 

 

                                                           
396 Mustafa İsen ve Cemal Kurnaz’ın hazırladığı Şeyhī Divanı’nda bulunamadı. 
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[116b]      
442 

Ġazel-i Mesīhī397 

   Müstef‘ilātün Müstef‘ilātün  

1 Güci çoġ eyler  ḳaşuñ kemānı 
 Çekdi nice kez miskīnler anı 

2 Güzel çoġ ammā ben sevdügümüñ 
 Hiçbir güzelde yoḳdur dehānı  

3 Ḫoş olur idi ḳalb-i şikestüm 
 Bir kez ṣaraydum ol mū-miyānı 

4 Ḳırduñ geçürdüñ ehl-i dili hep 
 Biz şimdi gördük ṣāḥib-ḳırānı 

5 Ṭab‘-ı Mesīḥī baḥr-i dürerdür 
 Bir dildür anda gūyā zebānı 

443 

Ġazel-i Nedīm398 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

  1 Her ṭurrasında biñ şiken-i dil-rübāsı  
 Her bir şikenc-i ṭurrada biñ mübtelāsı var 

2 Bir pür nemek kirişmesi bir ṭatlu ḫandesi var 
 Bir şekkerün tekellümü bir ḫoş edāsı var 

3 Seyret beyaż fesde o zülf-i mu‘anberi 
 Şeb-būyı gör ki berk-i semenden ḳabası var 

4 Kim vaṣfını ne ben diyeyim ḫod ne sen işit 
 Ammā biraz vefācıġı nāḳıṣ şurası var 

5 Bir çeşmi var ki bir nice yüz bin lisān bilir 
 Biñ hem-zebānı hem-demi biñ āşinası var 

6 Bilseñ begüm ederdi seni eşk bī-ḳarār  
 Şimdi Nedīmin öylece bir mācerası var 

 

 

                                                           
397 Mengi, a.g.e., s.298. 

      443/5: 6 D. Divandaki 5 ve 7. beyitler mecmuada eksiktir. 
398 Gölpınarlı, a.g.e., s.262. 
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[117a]     
444 

Ġazel-i Dem‘ī 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Cānıma geçdi tīr-i ġamze-i yār 
 Oldı ḳaddüm kemān u cānum yār 

2 Hiç raḥm eylemez ne ẓalimdür 
 Ol ḳaşı ḳara gözi alā nigār 

3 Zülfi şehbāzı ile ol ṣayyād 
 Nice cānlar hümāsı itdi şikār 

4 Cānımı yoluna niẟār ideyin 
 La‘l gibi olur mey-i ḫoş güftār 

5 Mey-i nāb iç yüri güzeller ile 
 Dem‘iyā oldı yine tāze bahār 

445 

Ġazel-i Dem‘ī 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘îlü Fā‘ilün  

1 Ṣordum dehānını didi kim cān ġıdāsıdır 
 ‘Uşşāḳ-ı mürde dillere Īsīdevāsıdır 

2 Tiġ-i firāḳınu baña evvel yār oḥırdı 
 Gözden aḳan sirişküm anuñ mācerāsıdır 

3 Bezm-i cihānda ṣanma şehā bāde nūş olam 
 Pür-şevḳ iden benileb-i la‘lüñ ṣafāsıdur 
 
4 Bend-i belāya atdı beni mübtelā göñül 
 Çekmek gerek ne  çāre göñül mu‘tenāsıdır 
 
5 La‘l-i lebini medḥ idüp ey Dem‘ī ol şehiñ  

Cān safḥasına  yaz anı ḳalbiñ cilāsıdur 
 

446 

Ġazel-i Dem‘ī 

  Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün 

1 Beni zülfi gibi her dem perişān ḥāl ider dilber 
 Reh-i ‘aşḳında pāy-i cevr  ile pāymāl ider dilber 
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2 Ruḫ-ı gülgūnını ki gösterir gāhī penāh eyler 
 Benüm göñlüme ‘ālemde ‘acep bir el ider dilber 

3 Nola mihr ü miḥnet daġın ursa sīneme bī-ḥadd 
 Melāmet tekyegāhında beni abdāl ider dilber 

4 Beni ṣoya nola bu tekyegāḥ-ı ġamda pīr-i ‘aşḳ 
 ………..muḥabbet pelāsın şāl ider dilber 

5 Eger kim girse baġ-ı rūya Dem‘īzerd-i ḫāl alsa 
Siyāsetgāh zülfiyyetdedür çengāl ider dilber 

   
447 

      
Ġazel-i Muḥibbī399 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün  

1 Şeb-i ġamda naẓar iden kişi tāb-ı tenüme  
 Didi fānusun belāperdesi pirāhenüme  

2 Bülbül-i cān ebre iremez gülşen-i şādīye velī 
 Ḳande bir ḫār-ı ġam olsa irişür dāmenüme 

3 Ser-i kūyında ḳılam ḳaddümü yāāhumı tīr 
 Tā ki her zaġ zaġın uġramaya gülşenüme 

[117b] 4 Ḥaşrdeñ raḳṣ uram ey dilber alup başım ile 
 Tiġ-i cān baḫşuñ eger ire benüm gerdenime 

5 Ey Muḥibbī dime aġyāre seg-i yār ṣaḳın  
 Niçün beñzedesün dostumı düşmenüme  

448 

Ġazel400 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün  

1 Lāyıḳ olursa şehā ḫilḳat-i vaṣluñ tenüme  
 Mihrüme gökden inüp yüz süre dāmenüme 

2 Yüzüñe māh-ı meẟābesine didükçün ṣanma 
 Her seḥer mihr-i felek āteş urur ḫırmenüme  

3 Dil ü cān baġı ṣulardı senüñ içün bu gözüm  
 Sāye ṣalsuñ nola ey serv-i sehī gülşenime 

4 Devrinde anıñ vaṣf eyler çün başımuñ 
 Zerdümi zer ḳaṭrelerin rişte-i pirāhenime 

                                                           
399 Coşkun Ak’ın hazırladığı Muhibbī Divanı’nda bulunamadı. 
400 Mahlas bulunamadı. 
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5 Çeker idüm maraż-ı mihrüñi tābūm ḥesāb 
 Çāre daġı urmasa ḫālek-i dil efgānıma  

6 Ġamzeñiñ tiġ-i zülfi siyehiñ fitne düzüp 
 Biri cānıma ṭolaşır birisi gerdenüme  

7 Cān u dil naḳdini luṭf ḳılam ol pāye-i ġubār  
 Ḳademin yüzüme baṣup gele ger meskenime 

449 

Ġazel-i Ḫayālī401 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ben belā Ferhādıyım kūh-ı ġam-ı dildārda 
 Şu‘le-i āhım başımda lāledir kühsārda 

2 Kākül-i ucunda ol Yusūf cemāliñ her beni 
 Mıṣr-ı ḥüsn içinde ṣan kim bir ḥabeşdir dārda 

3 Sīne-i sūzānım içre bu ḫayāli ḳadd-i yār 
 Āşiyān etmiş semenderdir derūn-ı nārda  

4 Ḫaṭṭ-ı gülzārında ol serviñ dehānı gūyīyā 
 Ġonce-i nev-rüstedir bitmiş miyān-ı ḫārda 

5 Ey Ḫayālī o mehiñ dendānı vaṣfı ṣanasın  
 Bir dürr-i yek-dānedür bu naẓm-ı gevher-bārda 

450 

Ġazel-i Ḫayālī402 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Çaġlayıp aḳar benim eşk-i revānım sū-be-sū 
 Ölmege sen ārıż-ı dildāra cānā rū-be-rū 

2 Bād virdi cev-cev ‘ālem vücūdum hırmenin  
 Dāne-i ḫālim ġam-ı eşkim edelden cū-be-cū 
 
3 Hey ḳıyāmet ḥaşre dek tükenmeye bu ḳil ü ḳāl 
 Sīnede her bir ḳalem şerḥ etse zülfiñ mū-be-mū 

4 Ey ṣaçı sünbül seniñ her ṣubḥ-dem bād-ı ṣabā 
 Zülfiñüñ būyuñ arar gülşen-be-gülşen kū-be-kū 

 

                                                           
401 Tarlan, Hayālī Divānı, a.g.e., s.248. 
402 Tarlan, Hayālī Divānı, a.g.e., s.252 
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5 Etdigin yüz ḳaralıġın yüziñe vurur ṣaḳın 
 Ey Ḫayālī olma ol mir’āt-ı ḥüsne rū-be-rū 

[118a]      
451 

Ġazel-i Ḫayālī403 

1 Çeşm-i girībānumda ebrūñuñ ḫayāli bīgümān 
 Māh-ı nevdir kim şafaḳ içinde olmuşdur ayān 

2 Ölicek ḳanlu yaşımdan çihre-i zerdim benim  
 Bitire ḫāk-i mezārım üzre mīr-i ‘āşıḳān 

3 Ḫāme-i tīr gül yazmaġa maḥabbet nāmesin 
 Sürḥ ile çeşmüm devātı pürdür ey ḳaşı kemān 

4 Serv ü gül ṣanma görinen ḳadd ü ḫaddüñ yādına 
 Sīnesine daġ urup çekdi elifler būstan 

5 Rāvī ilterse Ḳaramāna Ḫayālī şi‘rini 
 Bula naẓm-ı rūḥ baḥşıñdan Niẓāmī tāze cān 

452 

Ġazel-i Şem‘ī404 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün  

1 Görmedi sencileyin mihr-i cihān-ārāyı 
 Çıḳdı eflāke seni mihr-i cihān-ārāyı 

2 Görmez sencileyin mihr-i cihān ey yüzi māh 
 Günde biñ kere ṭolanırsa eger dünyāyı 

3 Ḫüsrevā ḫalḳ-ı cihān olsa diyü gelmege rām 
 Çekdi ser-nāme-i ḥüsnü ki ḳaşıñ ṭuġrāyı 

4 Ḫazer it āhumla cūşa gelürse bir dem 
 Ġarḳ ider gözlerimüñ yaşı yedi deryāyı 

5 Şem‘ī meyl-i itse ne ṭan ġamzesi seḥḥāralara 
 İndirir saḥrā ile gökden yire eyler ayı 

 

 

 

                                                           
403 Tarlan, Hayālī Divānı, a.g.e., s.221. 

      452/3:4 D. 

      452/3a: Yazmak için  hame-i tirüñle miḫnet nāmesin D. 
404 Murat Karavelioğlu’nun hazırladığı Prizrenli Şem‘ī Divanı’nda bulunamadı. 
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453 

Ġazel-i Mu‘īnī 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Yārimüñ ḳaşları ḫışm ile ḳurup dünyāyı 
 Bir ḫadeng ile şikār itdi bütün dünyāyı 

2 Bulımaz sencileyin serv ḳadd ü ġonce dehān 
 Gülşen-i dehr güẕer-i ḫalḳ-ı cihān ārāyı 

3 Didiler fitneler baġ üstine geldi ḫaẕer it 
 Göricek sāġar devr içre mey-i ṣahbāyı 

  4 Yerde oldıġı o mihr  bu kim indürmüşdür  
   Siḥr ile pīrezeni dehr ẕemīne ayı 

5 Ey Mu‘īnī çıḳarup aldı ḳamu gevherini 
 Çalḳādı dehr-i hevā ile yedi deryāyı 

454 

Ġazel-i Dem‘ī 

   Mef‘ūlü Mefā‘îlü Mefā‘î lü Fe‘ūlün 

1 Bi serv bulınmaz ḳadd-i cānāne berāber 
 ‘Ālemde gedā olmaya sulṭāna berāber 
 
2 Hiç saña beñzeye mi şehā ġayrı  güzeller 
 Ola mı kevākib meh-i tābāna berāber 
 
3 Çoḳdur bu cihān gülşeninüñ ġonce dehānı 
 Yoḳdur güzelüm sen gül-i ḫandāna berāber 
 

[118b] 4 Tīr-i müjeñi gönder eyā ḳaşı kemānum 
 Sīnemde anı ṣaḳlayayın cānā berāber 
 
5 Hicrüñde bu gözi yāşını bu Dem‘ī-i miskīn 
 Ey ġonce dehen eyledi ‘ummāne berāber   

455 

Ġazel-i Rāsiḫ 

   Mef‘ūlü Mefā‘îlü Mefā‘î lü Fe‘ūlün 

  1 Kim diye seni Yūsuf-ı Ken‘āna beraber   
 Meh ḳande olur mihr ü raḫşāna berāber  

2 ‘Āşıḳ olalı dil dürr-i yek-dāneyedil 
 Oldı gözinüñ yaşları ‘ummāne berāber 
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3 Ṣaçları bigi eylemede ḫalḳ-ı perīşān 
 Bir daḫa gelür mi o perīşāna berāber  

4 Bir ẕerrece yanında vücūdı yoġ iken  
 Kimdür diyü mihr ü ruḫ-ı cānāne berāber 

5 Ḳaddüñi görüp Rāsiḫī dir baġ-ı ḥüsnde 
 Ṭoġrusı bu kim serv-i ḫırāmana berāber 

456 

Ġazel-i Dem‘ī 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘îlü Fā‘ilün  

1 Sīmurġı ‘aşḳ ki ṣanma sīne-i kūh-ı ḳāf 
 Ṣaḥrā-yı cān u dilde ṭolanup ider ṭavaf 

2 ‘Aşḳuñ cerīdesineżarar irmesün diyü 
 Cānum varaḳlarını aña eylerem ġilāf 

3 Kevn-i ‘ārıżuñ ḥarāretine ḫāke yüz urup 
 Şevḳ-i lebüñle ayaġa düşdi şarāb-ı ṣāf 

4 Cān-ı göñül tenümde nice eylesün ḳarār 
 Tīġ muḥabbatüñle şehā şīne-i pür-şikāf 

5 Cān ẟafā bulırdı hemān merve ḥaḳī içün 
 Ey Dem‘ī Ka‘be-i kūyını ḳılalum tek ṭavāf 

457 

Ġazel Dem‘ī  

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün  

1 Ḳılmışım bu sīne-i pür-zaḫmım cānā nişān 
 Gel berü gönder ḫadeng-iġamzen ey ḳaşı kemān  

  2 Tāze daġım al güllerdir elifler servler 
 Bostān-ı sīnede eşkümdurur āb-ı revān 

3 Bāġ-ı rūyıñda bulımadım dehānuñ dostum  
 Güller arasında ol ġonce ‘acep olmış nihān 

4 Şāh-ı ‘ışḳam āh u nālemdür baña ṭabl u nefīr 
 Şu‘le-i āhum oluptur baña zerrīn sāye-bān 

5 Ayrı düşdim Dem‘īyā çünkim o gül-i ruḫsārdan 
 Nola bu dil bülbüli eyler ise feryād u fiġān 
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[119a]      
458 

Ġazel-i Ḫayālī405 

  Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün 

1 Ḫadeng-i ġamzesi peykānına göñlümde yer etdim406 
 Züleyḫā-veş dirīġa Yūsufum zindāna ṭapşırdım 

2 Ter etdim çeşme-i ḫurşīdi ‘ummāna keder verdim  
 Ayaġı ṭopraġın çün dīde-i giryāna ṭapşırdım 

3 Bu göñlüm hüdhüdün Sīmurġa ergerdüm bīḥamdillāh 
 Elimde yazımı Sulṭān-ı ‘ālī-şāna ṭapşırdım 

  4 Ḫayālī naḳşına baḳıp güşāde olmaġa dā’īm 
 Bu şi‘r-i nāzeninim defter ü divāna ṭapşırdım 

459 

Ġazel Mu‘īnī 

  Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün 

1 Dilā cān ‘azīzi Yūsuf-ı Ken‘āna ṭapşırdım  
 Ki ya‘nī Mıṣr-ı ḥüsne ḫān olan sulṭāna ṭapşırdım 

2 Ḫayāl-i la‘lüñi dilde ḳomadım ey Mesiḥī-dem 
 ‘İẕārı ruḥmuş gördüm çāk cāh ṭapşırdım 

3 Ammā niyyet-i yāre ẟerāsında dürlerin daḫı cānı 
 Bīḥamdillāh cānı olmayup cānāne ṭapşırdım  

4 Ḫayāl-i aks-i dendānuñ getürdüm çeşm-i giryāne 
 Dürr-i nā-süftedür güyā anı ‘ummāne ṭapşırdım 

5 Oḳusan şāh-ı ‘aşḳıñ eyle divānı diyü dāim 
 Mu‘inī iş bu şūy-ı defter-i divāna ṭapşırdım  

460 

Ġazel-i Dem‘ī 

  Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün 

1 Biḥamdillāh ki varıp cānumı cānāne ṭapşırdım  
 Cemāli şem‘īne güyā ki bir pervāne ṭapşırdım  

2 Çıḳardım baḥr-ı ṭab‘ımdan cihāna bir ġazel güyā 
 Bugün ṣarrāf-ı eş‘āra dürr-i yekdāne ṭapşırdım 

                                                           
405Tarlan, Hayālī Divanı, a.g.e., s.215. 
406 Bu şiirin başı 120b’dedir. 
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3 Görüp la‘l-i lebini cānımı aña revān itdüm 
 Ġubār-ı cismi rāhdur cānāne ṭapşırdum 

4 Düşirdüm ġabġabun çāhına zülf-i yāre idüp 
 Göñül ṭıflını ḥayfā bendle zindāne ṭapşırdım 

  5 Oḳısan yana yana ‘āşıḳ-ı  āşüfteler Dem‘ī 
Bu şi‘r-i sūznāki naẓm idüp yārāne ṭapşırdım  

461 

Ġazel-i Raḥmī407 

   Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Na‘l-i esbi ḳanlu yaşum içre yāruñ bī-kemān 
 Māh-ı nevdür kim şafaḳ içinde olmışdur ‘ayān 
 
2 Oḳlar ile zeyn idelden sīnemi ol ḳaşı yā 
 Bülbül-i cān-ı guyiyānı içre itdi āşiyān 
 
3 Ḫaṭtumdur bu ṣūfī nūr üzre ya kilk-i ezel 
 Ḫūbluḳ ṭafrasını mesk ile itmişdür nişān 
 
4 Dil lebüñden būse isterken ṣaçıñ eyler hücūm  
 Gerçi dirler ṣu içerken ādemi ṣoḳmaz īlān 

[119b] 5 Rūy-ı zerdüm eşk-i çeşmümle müzeyyen olalı 
   Raḥmiyā oldım belā baġında mīr-i ‘āşıḳān    

462 

Ġazel-i Ẕātī408 

   Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Meh degüldir görinen ey āfitābum āsumān 
Şeb külāhın tīr-i āh-ı ‘āşıḳa dikdi nişān 

2 Ṭablalardur mihr ü meh altunlı fındıḳlar nücūm 
 Tīr-i āh-ı ‘āşıḳa ta‘limḫāne āsumān 

 

                                                           
407 Tığlı, a.g.e., s.217. 

 462/1a: Ġarḳ olaldan ḳanlu yaşum içre cism-i nātüvān D. 

 462/1b: Vādī-i ḥayretde ḳaddüm oldı şāh-ı ergāvān  

 462/2a: Oḳlar ile sīnemi zeyn eyledi ol ḳaşı yā  D. 

 462/2b: Bülbül-i dil gūyiyā ney içre ḳıldı āşiyān D. 

 462/3: 4 D. 

 462/3a: Ḳanda gitsem dāmenüm elden ḳomaz zāl-i zamān D. 

 462/3b: Derd ü miḫnetle beni beñzer ṭogurdı tevbemān D. 

 462/4a: Dil lebüñden būse alurken zülfiñ ider hücūm D. 

  462/5a: eşk-i çeşmümle: surḥ-ı eşkümle D. 
408Çavuşoğlu-Tanyeri, a.g.e., s.9. 
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3 Külegi gün yelkeni ebr-i āhumuñ dūd-ı direk 
Baḥr-ı eşküm içre cānā bir gemidür bu cihān 
 

  4 Gök gök itdüm cism-i zerdüm ḳan bulaşmış ṭaş ile 
   Anıñçün dirler baña ey şeh mīr-i ‘āşıḳān  
 

5 Rāh-ı kūy-ı yār-ı zeyn itdüm şerār-ı āh ile 
O ṭarīküñ ‘aksidür Ẕātī felekde kehkeşān 

463 

Ġazel-i Nālī 

 Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ḫūn-ı zaḥmımdan degildür görinen aġzında ḳān 
Aġzı ḳanludur ezelden tīrüñ ey ḳaşı kemān 

  2 Ṣanma servüñ sāyesidür sīne-i gülzārda 
Şāh-ı ḳaddüñ ne çekdi elifler bostān 

 
  3 Tāb u bütden cism-i zerden gök gök olmış ḳanlu dāġ 

Ol yüzi gül ġonce leb olmış emīr-i ‘āşıḳān  
 
  4 Zaḫm-ı naḫvın kim görinür sīne-i pür-ḫūnda 

Māh-ı nevdür kim şafaḳ içinde olmışdur ‘ayān 

  5 Şehr-i İstanbula varırsa bu şi‘rüñ Nālīyā 
Naẓm-ı rūḥ-efzānla bula revāni tāze cān 

464 

Ġazel-i Fiġānī409 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Cā-be-cā ey sīm ten cismimde dāġ-ı ḫūn-feşān 
 Aṭlas-ı zerd üstine altun beneklerdür hemān 

2 Şāh-ı ‘ışḳam oldı āfāḳ içre ey ḫurşīd-ḫān 
 Dūd-ı āhum üstime bir laciverdī sāye-bān 

3 Gitdi nālem ‘arş ḳandīlin çıḳup uyarmaġa 
 Dūd-ı āhum anın ardınca getürdi nerdübān 

4 Yirde gökde zerre-veş ṣabr u ḳarārum ḳalmadı 
 Görmeyelden gün yüzüñi ey meh-i nā-mihribān 

5 Ey Fiġānī bu gice sevdā-yi zülf-i yār ile 
 Dūd-ı āhum başun alup göklere oldı revān  

                                                           
409 Karahan, a.g.e., s.93. 
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[120a]      
465 

Ġazel-i Emrī410 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Ruḫuña beñzedigiyçün gül-i āl 
 Eli üstinde ṭutar anıher nihāl 

2 Aġladı aġladı yaşum çıḳarup  
 Ḳondı göz ḫānesine şāh-ı ḫayāl 

3 Leblerüñ vaṣfını işitdi meger 
 Kendüzinden ṣoġudı āb-ı zülāl 

4 Boynın egmezdi gelüp ḳarşuñda 
 ‘Āşıḳ olmasa ger ebrūña hilāl 

5 Öykünürmiş lebine ey Emrī 
 Bulıcaḳ cām-ı şarābı ele al 

466 

Ġazel411 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 

1 Ḫār-ı cevrüñle senüñ ey gül-i āl 
 Ḳadd-i bālāsını dāl itdi nihāl 

1 Murġ-ı ḫavāyī uçurur dīdemden 
Āşiyānını gelüp ṭıfl-ı ḫayāl  

  3 Gözlerüm yaşını gördük de benüm 
 Şefḳat idüp açsa ‘ayn-ı zülāl 

4 İncelirse nola ey şems-i cihān 
 Ay başında görür ebrūñı hilāl 

5 Bāġ-ı ‘alemde yiterdi diller  
 Ey ‘iẕārı baña ey ġonce-i dāl 

 

 

 

 

                                                           
410 Saraç, a.g.e., G.308. 

      1b her: Divanda yok. 
411Mahlas bulunamadı. 
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467 

Ġazel-i Resmī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Gülşen-i  ḫüsnüñ görüp seyrāne gelmişlerdenüz 
 Bülbül-i şūrīdeyüz fiġāna gelmişlerdenüz 

2 Eyit ḥüsnün yazup her dem temāşā ḳılmaġa  
 Sūre-i nūrı görüp furḳāna gelmişlerdenüz 

3 Yüri var rāhib bizümle da‘va-yı dīn eyleme 
 Muṣtafa ḳulın ṭutup īmāna gelmişlerdenüz 

4 Yaralıdur sīnemüz Resmī Ḥüsāmiler gibi 
 Baş açup abdāl olup meydāne gelmişlerdenüz 
 

  5 Zülf-i zencīrinde kātip olmuşuz yāruñ 
Boynı baġlu ḳullaruz dīvānā gelmişlerdenüz 

468 

       Ġazel-i Dem‘ī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün  

1 Biz cemālüñ şem‘ine pervāne gelmişlerdenüz  
 Ḫanḳāh-ı ‘aşḳ içinde yana gelmişlerdenüz 

[120b] 2 Tīġ-i cevrüñle helāk eyleyeni gel dostum 
 ‘Iydı vaṣluña mestüñ ḳurbāne gelmişlerdenüz 

3 Diñle şol devletlü başıñçün bezm-i aḥvālimiz  
 Derdümüzi sen pādişāha yanagelmişlerdenüz  

4 Kākülüñ çevgānınuñ sevdāsı ile dostum 
 Başımız ṭop eyleyüp meydāne gelmişlerdenüz 

5 Tiġ-ı cevr-i yāre ḳarşu varuruz biz Dem‘īyā 
 ‘Ālem-i ‘aşḳa bugün merdāne gelmişlerdenüz  

469 

Ġazel-i Mesiḥī412 

   Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fa‘ūlün 

1 Aç ḳoduġıçün ḳarşu o maḥbūb cihānı 
Birḳaç kişi üşüp baġa yazduḳ ramażānı 

                                                           
412 Mengi, a.g.e., s.301. 
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  2 Ḫançer durur ol māh-ı nev-i rūze didügüñ 
   Ḫalḳuñ boġazın kesmege düzmiş felek anı 

  3 Zāhid gibi gūşe-i nişīn oldı ṣürāḥī 
   Ol ḥāleti gördi ḳadehüñ ḳurıdı ḳanı 

  4 Cānā ne revādur ki oruç ṭutar iken ḫalḳ 
   Ben ġussanı yiyem ikide birde nihānī 

  5 Cām-ı leb-i dil-dār ile bir laḥẓa Mesīḥī 
   Gel ‘ayş idelüm geçdi ṭutalum ramażanı 

470 

Ġazel-i Ġubārī 

   Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fa‘ūlün 

1 Ḫalḳuñ boġazın aldı yine virmez āmānı 
‘Iyş ehline yer ḳomadı dutuñ ramażānı 

  2 ‘Iyd ayı kefīl oldı ne ġam rūzede meger 
   ‘İşret güni ‘āmilleri eylerse ziyānı 

  3 Ṣūfī esirüp ẕevḳ ü ẟafādan ṭurre ṭursun  
   Sāfī mey  içersün gibi ḫalvetde nihāni 

  4 Meyḫāne ceng ṣūreti sırrına ṣātır oldı 
   ‘Iyş ehlinüñ ol ü cehl-i naḫs oldı zebānı 

  5 Rūzet yemege aġzını içikmiş māh-ı Şevvāl  
 Bilelim bizde Ġubārī¨gözet anı 

Ġazel-i Ḫayālī413 

1 Bu ḳat ḳat ḳan ile ṭolmuş dili cānāna ṭapşırdım414 
Vefā ṭomarını bir ġonce-i ḫandāna ṭapşırdım  

[121a]      
471 

Ḳaṣīde-i Nef‘ī415 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Kerīm ü kāmrān vār ise ger İlyās paşādır   
 Ki dest-i zer-feşānı kānı dil-dür paşı deryādır 

  2 Cihāna cūd u nimmetdür ‘acep mi baḥr u kān olsa 
 Dil ü desti ki dā’im luṭf u iḥsāna müheyyādur 

                                                           
413 Tarlan, Hayālī Divanı, a.g.e., s. 215. 
414 Bu şiirin devamı 119a’dadır. 
415 Akkuş, a.g.e., s.203. 
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3 ‘Acep mecmu‘a-i sırr-ı ilāhidir ḥaḳīḳatde 
 Ki her güne isti‘dād derseñ anda peydādır 

4 Civān-merd-i cihāndur şūh-ı meşrebdür melek ḫūdur 
 Nicedür ehl-i dildür nüktedandır nükte-pīrādır 

5 Dilīr-i ṣaf şikendir erdşīr-i şīr-efkendir 
 Müşīr-i mü’temendir müsteşār-ı kār-fermādır 

6 Penāh-ı salṭanatdır ḳahramān-ı dīn ü devletdir  
 Medār-ı memleketdir kām-kār-ı kişver-ārādır 

7 Sipihr-i ‘izz ü cāha āfitāb-ı zerre-perverdir 
 Serīr-i ‘adl ü dāda dāver-i dindār u dānādur 

8 Ṣaf-ı remzinde Rüstem bir tehi tīr-keş sipāhidir 
 Der-i cūdunda Ḥātem bir gedā-yı bī-ser ü pādır 

9 Zihī cengāver-i meydān-ı ḫūn agişte-i nuṣret 
 Ki hengām-ı veġāda ṣafder-i bī-bāk ü pervadır 

10 Zihīārāyiş-i eyvān-ı dīvān-ḫāne-i devlet  
 Ki cārub-ı der-i ‘ālem-penāhı bāl-i ‘anḳādır 

11 Velīy-yi ni‘met-i ‘ālem desem ḫaḳdır sözüm zīrā 
 Simāṭ-ı cūdu dünyāya çekilmiş ḫˇān-ı yaġmadır  

12 Ġarīb āyīne-i ṣaf u mücellādur dil-i pāki 
 Ki ‘aks-i ‘ālem-i idrāk ser-tā-ser hüveydādır 

13 Cihān güyā ki şaḫṣ-ı muḥayyendir muṣavverde 
 Felek ebrū-yı ḫam-geşte vücūd-ı çeşm-i binadır 

14 Hemīşe ḳudsiyān-ı āsumāndır hemdem-i bezmi 
 Ḥarim-i ḫaẟı gūyā Beyt-i Ma‘mūr-ı mu‘alladır 

15 Biri birinden a‘lādır ḳibāb-ı nüh-felek ammā 
 Revāḳ-ı cāhına nisbet biri birinden ednādır 

16 Cenāb-ı bār-gāh-ı rıf‘at ol deñlü ‘ālīdir 
 Ki ḫāk-i pāyine sükkān-ı ‘ulvī çehre-fersādır 

17 Müsellem şānına ferr ü şükūh-ı baḫt-ı İskender 
 Anıñçün ihtişām-ı nasīḥi dārāt-ı Dārādır 

18 Çerāġ-ı baḫt-ı bīdārıdır ol şem‘-i ilāhī kim 
 Melā’ik aña pervāne felek fānūs-ı mīnādır 

[121b] 19 Degil şām Eşheb-i cāhına zīn-pūş-ı serāserdir  
 Deġil ẟubḥ Edhem-i baḫtınapāy-endāz-ı dībādır 

20 Semend-i rāyiż-i iḳbālidir ol raḥş-ı ferrūḫ-pey 
 Ki gerd-i ḫāk-i meydān-ı muḥīṭ çarḫ-ı vālādır 
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21 Müsā’id ol ḳadar aḥkāmına te’yīd-i Yezdānī 
 Ki ne emr eylese çarḫa hemān mevḳūf-ı īmādır 

22 Zamānında vücūdı ḳalmadı ṭarrar u ‘ayyāruñ 
 Hemān bir ġamze-i fettān iki zülf-i muṭarrādır 

23 Göñül ṣayd etmeden ḳalsa ‘acep mi bīm-i ḳahrıyla 
 Gerek zülf-i dil-āvīz ü gerek ḫaṭṭ-ı dil-ārādır 

24 Ṣadā-yı zeng-i şahinden gelir kebk-i derī raḳṣa 
 Zamān-ı ‘adl ü inṣāfı ‘acep devr-i ṭarab-zādır 

25 Ne leşger kim aña serdār-ı ‘azmi ola ser-‘asker 
 Pey-ā-pey müjde-i fetḥ-i bilād u ḳahr-ı a‘dādur 

26 Ḫayāl-i tīġ-i burrān-ı ‘adūya āfet-i cāndır 
 Neşāt-ı feyż luṭfu dostāne keyfi ṣaḥbādır 

27 Ṣabā devr itse būy-ı sünbül-i ḫulḳıyla dünyāyı 
 Nice sünbül ki reşk-i ṭurra-i pür-çīn-i ḥavrādır 

28 İder ol mertebe feyż-i sirāyet kim gören kimse 
 Ṣanır cirm-i zemīn nāfe-i pür-müşk-i būyādır 

29 Eyā ẟaḥib-ḳırān-ı ehl-i dil kim ẕāt-ı pür-cūdun  
 Bu devr erbābına bī-şübhe maḥż-ı luṭf-ı Mevlādır 

30 Ḥuṣūṣā zümre-i aṣḥāb-ı isti’dād ü idrake 
 Ki çarḫ ol fırḳaya devr edeli ḥaṣm-ı tüvānādır 

31 Biḥamdillāh zamānında be-ḳavl-i Ṣabrī-i şākir 
 Girībān-ı felek mehcūr-ı dest-i āh-ı şeḳvādır 

32 Ferāmūş eyledi kendin bu ẕevḳ ü şevḳ ile ṭab‘ım 
 Ḳalem ammā yine destimde mu‘tād üzre gūyādur 

33 Ġazel-perdāz olursa n’ola bī-tābāna bu demde  
 Ġazel ṭarḥ itmede zīrā ġarīb üstād-ı ġarrādır 

34 Nigāhı āfet-i dīn ġamzesi āşūb-ı dünyādır 
 Bu güne şūḫa dil vermek ‘acep derd özge sevdādur 

35 Göñül āşüfte yār ālüfte çeşm-i baḫt ise ḫufte 
 ‘Acep ‘āşıḳ ‘acep dilber ‘acep olmaz temennādır 

36 Nice keşf eylesin dil rāzını ol ġamze-i şūḫa 
 Ki ḳat ḳat perdede pinhān iken bir mest-i rüsvadır 

37 Dimek güç ṣaḳlamaḳ güç ġamzeden ḥāl-i dil-i zārı 
 Belā-yı ehl-i ‘aşḳ gör ne derd-i ḥayret efzādır 

[122a] 38 Belā-ender-belādır dilde derd-i ‘aşḳ-ı yār ammā 
 Yazıḳlar aña kim bir böyle sevdādan müberrādır 
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39 Nihānī bir nigehle çeşmi biñ fitne ider peydā 
 Anıñçün şehr-i dārü’l-mülk-i dil pür-şūr u ġavġādır 

40 Taḥammül hiç mümkün mü ġam-ı hicrāna ey Nef‘ī 
 Muḥabbet ġālib-i muṭlaḳ dil ise nā-şikībādır 

41 Ḳaṣīde bir bahāne hem ġazel efsanedir ancaḳ 
 Ġaraż iḫlāṣımı ṣıdḳ ile ḫāk-i pāye inhadır 

42 Ḫulūṣum nice mümkündür murādımca edā ammā 
 Dil-i pür iştiyāḳa az çoḳ esbāb-ı tesellādır 

43 Derūnumda ol deñlü cāy-gīr olmışdur iḫlāṣıñ  
 Ki yanımda ḳul olmaḳ saña şāh olmaḳdan evlādır 

44 Ṭavāfa Ka‘be-i kūyıñ be-ḳavl-i Bāḳī-i merḥūm 
 Derūn-ı dilde niyyet āb-ı zemzemden muṣaffādır 

45 Zebān-ı ḫāmede evṣāfıñ evrād-ı şebān-rūzī 
 Derūn-ı dilde mihrüñ şu‘le-i dāġ-ı süveydādır 

46 Dilimde bikr-i fikrimle ḫayāl-i şāhid-i ḫulḳuñ 
 Yazılmış bir kitaba naḳş-ı Yūsufla Züleyḫādır 

47 Olur mu şāhid-i ḫulḳuñ gibi ‘ālemde bir dilber 
 Ki zencīr-i cünun zülfiñ Mecnūnı Leylādır 

48 Seni medḥ itmesin n’eylesin ehl-i dil ü dāniş 
 Ki envā‘-ı mekārimle vücūduñ ferd ü yektādır 

49 Şeca‘at sende himmet sende ‘ilm ü ma‘rifet sende 
 Ṣıfāt ẕāt-ı pākiñ hep birbirinden a‘lādır 

50 Benim gibi ẟenā-ḫānıñ sen olsan n’ola memdūḥı 
 Ki ẕātıñ gibi ṭab‘ım daḫı bī-manend ü hemtādır 

51 Süḫan ben olmasam ma‘nāda bir gencīne-i nā-būd 
 Kerem sen olmasañ ‘ālemde ism-i bī-müsemmādır 

52 Keremde güç seni ta‘rīf ammā ruḫṣat olursa 
 Suḫanda bende-i vaṣṣafını gör ne temāşādır 

53 Ḥakīm-i endīşe-i şā‘irdir kerāmet-pīşe sāḥirdir 
 Tefekkürde Felāṭundur tekellümde Mesīḥādır 

54 Kelīmullahdır endīşem dilim Ṭūr-ı ma‘ānīdir 
   Kelāmım ser-te-ser şerḥ-i mezāyā-yı tecellādır 

55 Lisānım tercümān-ı sırr-ı ġaybü’l ġayb-i lāhūtīdir 
 Kitābım nüsḫā-i dīvān-ı pür-maẓmūn u ma‘nādır  

56 Nice divānçe metn-i ḥikmetü’l işrāḳ-ı endīşe 
 Ki ḫurşīd-i cihān-tāb aña bir cild-i muṭallādır 
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[122b] 57 Deġil levḥ-i żamīr ü güft ü gūy-ı ḥikmet āmīzim 
 Sṭurlāb-ı Ebū Ma‘şer şifā-yı İbn-i Sīnādır 

58 Cihānı etmede reşḥ-i midādım dem-be-dem iḥyā 
 Ney-i ḫamem meger āb-ı ḫayāt ile murabbādır 

59 Yine geldi ḫurūşa baḫr-ı gevher-pāşı endīşem  
 Deġildir bu ḳaṣīde bir dizi lü’lü-yı lālādır 

60 Bulaydı ger bunuñla zīb ü ziynet gerden-i zühre  
 Felekde ẓann iderdi seyr iden ıḳd-i Süreyyādır 

61 Baña ‘āmī diyen bāṭıl ne herze yer köpek cāhil  
 Edebde ol daḫı zu‘munca ṣāḥib-ṭab‘ı molladır 

62 Muḳallid masḫara mużḥik ṭutalım manṭıḳī olmuş 
 Nice molla olur ol ḫar ‘acep bīhūde da‘vādır 

63 Ol gūne mużḥikiñ eş‘ārına söz der mi ehl-i dil  
   Nihāyet ol ḳadar vardır ki mevzun-ı muḳaffādır 

64 Naẓīre diye Ḳur’ān’a niçün ḳatl olmaz ol bī-dīn 
 Ol güne kāfiriñ ḳatli niçün muḥtāc-ı fetvādır 

65 Beni medḥ anı ẕemm itmek deġil ma‘nāda maḳṣūdum  
 Ḥaḳīḳatdür sözüm sözde murādım ḥaḳḳı icrādır 

66 Yeter şimdengeri taṣdi‘a ruḫsat yoḳdur ey Nef‘ī 
 Suḫan ḫatm oldı hengām-ı du‘ā-yı ‘arş peymādır 

67 Ola ẟābit-ḳadem devletle darü’l mülk-i sıḥḥatde 
 Felek tā böyle ber-pā vü zemīn tā böyle ber-cādır 

68 Ḫudā ḥıfẓ eyleye dā’īm ḫaṭālardan belālardan 
 Vücūd-ı bī-naẓīrin kim medār ü dīn ü dünyādur  

 
[123a]  Arapça parçalar alınmamıştır. 
[123b]  Arapça parçalar alınmamıştır. 

[124a]      
472 

Müfred 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘îlü Fā‘ilün  

   Yāruñ cefāsı bendedür ey dil sen epsem 
 Üştür çeker yükini efġān ider ceres 
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[124b]     
473 

Ġazel-i Sürūrī 

   Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

1 Ey muṣḥaf-ı ḥüsninde ezel sırr-ı hüveydā 
Mir’ātı cemālüñ dü-ebed-i peydā 

  2 Fażluñ kelāmı şerḥi kelām ise nāṭıḳ 
‘İlmüñ ‘āmeli nāle-i ‘arş üstine  

  3 Nūr-ı cemālüñde melekāciz ü ḥayrān 
Āẟar u celālüñde felek bī-ser ü bī-pā 

  4 Yād-ı ḥüsnün ṭā‘atine ‘arş ile kürsī 
Muḥtāc senüñ raḥmetüñe Adem ü Ḥavvā 

  5 Ben kim olam ey ẕāt-ı muḳaddes ki dem uram 
Vaẟfuñda ḫıred ‘āciz ü medḥüñde zebān lāl 

  6 Yar bana Sürūrīye  harābat-ı fenāda 
Luṭf eyle mey-i ‘aşk ile cām-ı muṣaffā 

[125a]      
474 

Ġazel416 

  Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün 

1 Ṣabādan gül yüzinde sünbül bir pīç ü tāb oynar 
 Ṣanasın per açup gülşende bir müşgīn ġurāb oynar  

2 Gül ‘ārıẕun cevelān ider bu çeşm-i pür-nemde 
 Nitekim mevcelenmiş ṣuda‘aks-i āfitāb oynar 

3 Ruḥıñ görgeç olur sūz-ı derūn derd ü dil ḥāṣıl 
 Bahār eyyāmı ṣaçdırır berg-i raḫşanda seḥāb oynar 

4 Iraḳ olsun yaman gözden ne ḫoş sā‘atdür ol sā‘at 
 ‘Uşşāḳ ile ma‘şūḳ eyleyüp nāz u ‘itāb oynar 

5 Riyāyı zāhid ḥüsñüñ semaundan nolur hazılvaṣl 
 Ḫoş ol kim rind ü meyḫıvarr cām-ı şarāb oynar 

6 Ḳılur göz perdesin ḫunāb-ı ḥasret çāk-i merdüm kim 
 Ruḫında leẕẕet-i dīdār-ı ẕevḳinden niḳāb 

 

                                                           
416 Mahlas bulunamadı. 
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475 

Ġazel-i Ḥabībī 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘îlü Fā‘ilün  

1 Ey aġzı ġonce ruḫları gül ḫaddleri semen  
 Zülfi benefşebūy-ı semen ḥüsn-i yāsemen 

2 Ṣāḥib-i cemāl ü ehl-i kemāl şükr-i maḳāl 
 Yūsuf ṣıfatlü ‘İsī nefes vü cehle ḥüsn 

3 Ey göñül senüñ ‘ādeti ceng ḫūy-ı peleng 
 Nāz eyleyen girişme ḳılan ‘āşıḳ öldüren 
 
4 Yoḳ yoḳ ḫaṭā didüm ġalaṭ itdümkec eyledüm 
 İşi vefā vü göñli ṣafā vü ‘āşıḳın seven  
 

  5 Az eyle ey Ḥabībī şikāyet-i cevr-i dost 
   Cevr ü cefādan incinmesün ‘āşıḳım diyen 

[125b]  Karalama çalışmaları yapılmıştır.  

[126a]  Tarihle ilgili bir parça alınmamıştır.  
 
[126b]  Bu sayfa boştur. 
 
[127a]  Bu sayfa boştur. 

[127b]      
476 

Terkīb-i Bend-i Fehīm-i Ḳadīm417 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

     I 

1 Ey nigāh-ı ġażabı mest-i mey-i naḫvet-i nāz    
 Ġamzesi sāḳī-i cām-ı ecel-i ehl-i niyāz 
2 Ey füruġ-ı ruḫ-ı ḫūy-gerdesi ḫūrşīd-güdāz 
 Ey leb-i nādire gül-berg-i gül-i gülşen-i rāz 
3 Ḳorḳaram rāzumı fāş ide o çeşm-i ġammāz 
 Āşinā oldı dile ġamze-i peykāne-nevāz 
4 Şeb-i hicr ü ġamı zülf ü dil-i sevdā-perdāz 
 İḫtiyārī degül āh eyler isem dūr u dırāz 
5 Āh idersem n’ola sevdāñ ile ṭolmış göñlüm  
 Ḫaberüñ yoḳ ki senüñ ‘āşıḳuñ olmış göñlüm 

      

                                                           
417 Üzgör, a.g.e., s.264. 
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     II 

1 Ḥüsnüñ evvel baḳışımda beni itdi meftūn 
 Eyledi sāḥir-i çeşmüñ baña biñ mekr ü füsūn 
2 Zülfiñ itdi dilümi silsile-cünbān-ı cünūn 
 Āḫir’ül-emr bu sevdā ile oldum mecnūn 
3 Gördüñ oldum elem-i ‘aşḳuñ ile zār u zebūn 
 Şerbet-i luṭf ile derd-i dilüm itdüñ efzūn 
4 Ṭoldı tā derd-i maḥabbetle derūn u bīrūn 
 Başladuñ zehr-i sitemle cigerüm itmege ḫūn 
5 Rūy-ı dil gösterüp itdüñ beni çün dīvāne  
 Olduñ ey āhū-yı vaḥşī giderek bīgāne 

     III 

1 Bī-mürüvvet ne idi ‘arż-ı maḥabbet evvel 
 Ne idi eyledügüñ luṭf-ı mürüvvet evvel 
2 Neye verdüñ dil-i neẓẓāreye ruḫṣat evvel 
 Niçün itdüñ dil-i bīçāreye şefḳat evvel 
3 İtmek idi ġarażuñ çünki ferāġat evvel 

   Ne idi tā bu ḳadar germi-i ülfet evvel 
4 Üns idi elde iken şānuña ‘ādet evvel 

   Şāhbāzum yoġ idi sende bu vaḥşet evvel 
5 İḫtiyār elde degül girye vü āh itdüm ise 
 ‘Afv ḳıl ḥüsnüñe küstāḫ nigāh itdüm ise 

     IV 

1 Gerçi ben ser-ḫoş-ı ‘aşḳuñla şarāb itmez idüñ 
 Āteş-i cevr ile baġrumda kebāb itmez idüñ 
2 Evvel ālüfteñe tā böyle ‘itāb itmez idüñ  

   Bir su’āl eylese bir tünd cevāb itmez idüñ  
3 Luṭf iderdüñ ġażab-ālūde ḫitāb itmez idüñ  

   Beni gördükçe ser-i rehde şitāb itmez idüñ 
4 Çeşmümi āteş-i ḥasretle pür-āb itmez idüñ 

   Dil-i virānemi tekrār ḫarāb itmez idüñ 
  5 Şimdi ḳurbānuñ olam söyle nedür n’oldı sebeb 

Āşinā-yı ezelīye bu tecāhül bu ġażab  
      
     V 
 
1 Mest-i şīrīn-suḫanam telḫi-i güftār nedür 

   Luṭfuñ evvel ne idi şimdi bu āzār nedür 
2 Pür-teġāfül nigeh-i nergis-i bīmār nedür  

Ġonca-i gül gibi la‘līn-i şeker-bār nedür 
  3 Beni gördükçe şitāb ile o reftār nedür  
   Renciş-i bī-sebeb-i ġamze-i pergār nedür 

4 Sitem-i ġamze yiter çeşm-i cefākār nedür   
   Mübtelāña nedür ey şuḫ bu eṭvār nedür 

5 Sitem etmekte yine ḳādir iseñ eyle baña 
   ‘Āşıḳam ‘aşıḳam ey şuḫ-ı cefākār saña 

     



278 
 

     VI 
 
1 Püt-perestüm reviş-i dīnüñe ḳurbān olayım 
 ‘Āşıḳāyī`nesün āyīnüñe ḳurbān olayım 
2 Pīçiş-i ṭurra-i müşkīnüñe ḳurbān olāyım 
 Reşkden bister ü bālīnüñe ḳurbān olayım 
3 Çeşm-i ‘ayyār- suḫan-çīnüñe ḳurbān olayım 
 Nāvek-i ġamze-i pür-kīnüñe ḳurban olayum 
4 Zehr-ḫand-i leb-i şīrīnüñe ḳurbān olayım 
 Sīneñi kīneden ey āyīne-ruḫ ṣaf eyle 
      
     VII 
 
1 Öleyim mi ele mir’āt alup inṣāf eyle 
 Ḥüsnüñi görse eger Yūsuf olur bende saña 
2 Ḫayli ‘uşşāḳ nice olmasun efgende saña 
 ‘Āşıḳ olurduñ eger idüñ sen de saña 
3 Ḫande it aġlasa ḥālin dil-i nālende saña 
 Ḳorḳaram yār olur aġyār-ı firībende saña 
4 Girde-bālīn gül-āgende idüp pūte-i ḫār 
 Derd-i ġayretle helāk ola Fehīm-i bīmār  

[128a]     
477 

Terkīb-i Bend-i Rūḫī Baġdādi Rahmetullāh418 

  Mefā‘īlü Mefā‘īlü Mefā‘ī lü Fe‘ūlün 

     I 

 1 Ṣanmañ bizi kim şīre-i engūr ile mestiz 
  Biz ehl-i ḫarābātdanuz mest-i elestüz 
 2 Ter dāmen olanlar bizi ālūde ṣanur līk 
  Biz mā’īl-i būs-ı leb-i cām ü kef-i destüz 
 3 Ṣadrın gözedüp neyleyelim bezm-i cihānıñ 
  Pāy-i ḫum-i meydür yirimüz bāde perestüz 
 4 Mā’īl degilüz kimsenüñ āzārına ammā 
  Ḫāṭır-şiken-i zāhid-i peymāne şikestüz 
 5 Erbāb-ı ġarez bizden ıraġ olduġu yegdir 
  Düşmez yere oḳumuz zirā ṣaḥīb-i şestüz 
 6 Bu ‘ālem-i fānīde me mīr ü ne gedāyuz 
  A‘lālara a‘lālanuruz pest ile pestüz 
 7 Hem kāse-i erbāb-ı dilüz ‘arbedemiz yoḳ 
  Meyḫānedeyüz gerçi velī ‘ışḳ ile mestüz 
 8 Biz mest-i mey-i mey-kede-i ‘ālem-i cānuz 
  Ser-ḫalḳa cem‘iyyet-i peymāne keşānuz 

   

                                                           
418 Ak, Bağdatlı Rûhī Divanı Karşılaştırmalı Metin, a.g.e.,c.1, s.187. 
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   II 
[128b]   
   1 Sāḳī getür ol bādeyi kim dāfi‘-i ġamdur 

  Ṣayḳal ‘ur o mir’āta ki pür jeng ü elemdür 
 2 Dilbestelerüz bizden ıraġ eyleme bir dem 
  Ol bādeyi kim nūr-ı dil ü dīde-i Cemdür  
 3 Ey ḫˇāce fenā ehline zinhār ululanma 
  Dervişi bu mülküñ şeh-i bā ḫayl ü ḫaşemdür 
 4 Ḫāk ol ki Ḫudā mertebeñi eyleye ‘ālī 
  Ṭāc-ı ser-i ‘ālemdür o kim ḫāk-i ḳademdür 
 5 Gel ṭoġrılalım mey-kedeye raġmına anıñ 
  Küm bārı riyādan  ḫamı bergeştesi ḫamdur 
 6 Mey ṣun bize sāḳī bizüz ol ḳavm ki bize dirler 
  Rindān-ı ṣabuḥ-zede-i bezmi ḳıdemdür 
 7 Bu naẓmı Beyāhiden işit ḥāle münāsib  
  Kim zübde-i yārān-ı suḫandānı ‘Acemdür 
 8 Mā rind-i ṣabūḥi-zede-i bezm-i Elestim 
  Pīş ez heme dürdīkeş üpīş ez heme mestīm 

      III  

  1 Ḥoş-gūşe-i zevḳ idi ṣafā ehline ‘ālem 
  Bir ḥalle sürseydi eger ‘ömrini ādem 
 2 Ṣıḥḥat ṣonı derd olmasa vuṣlata ṣonı hicrān 
  Nûş āḫiri nīş olmasa sūr āḫiri mātem   
 3 Bu ‘ālem-i fānīde ṣafāyı ol eder kim  
  Yeksān ola yanında eger zevḳ ü eger ġam 
 4 Dā’im ola hem ṣoḥbet-i rindān-ı ḳadeḥ nūş 
  Varın ḳoya meydāne eger pīş ü eger kem 
 5 Ṣūfī ki ṣafāda geçinür mālik-i dinār 
  Bir dirhemini alsañ olur ḫaṭırı derhem 
 6 Zāhir bu ki āḫīr yeri ḫāk olsa gerekdür  
  Ger dirheme muḥtāc ola ki mālik-i dirhem 
 7 Mey ṣun bize sāḳī içelüm raġmına anıñ 
  Kim cehli ile urur bilmedigi yerden dem 
 8 Her mürşid keyfiyet erbāb-ı ḫarābāt 
  Öz ‘aḳlı ile Ḥaḳkı diler bulmaġa heyhāt 

     IV 

 1 Gör zāhidi kim sāḥīb-i irşād olayın dir 
  Dün mektebe vardı bugün üstād olayın dir 
 2 Meyḫānede ister yıḳılup olmaya virān 
  Bīçāre harābātda ābād olayın dir 
 3 Elden ḳomasun gül gibi cām-ı meyi bir dem 
  Her kim ki bu ġam-ḫānede dilşād olayın dir 
 4 Bir serv-ḳaddiñ bende-i efgendesi olsun 
  ‘Ālemde o kim ġuṣṣadan āzād olayın dir  
 5 ‘Ömrün geçürüp kūh-i belāda dil-i şeydā 
  Berhemzen-i hengāme-i Ferhād olayın dir 
 6 Vaṣl istemeyüp hecr ile ḫoş geçtigi bu kim 
  Miskīn ġam cānāneye mu‘tād olayın dir 
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 7 Gezdi yürüdü bulmadı bir eglenecek yer 
  Min ba‘d yine ‘āzim-i Baġdād olayın dir 
 8 Baġdād ṣadefdir güheri dürr-i Necefdir 
  Yanıñda anıñ dürr-i güher seng ü ḥazefdir 

[129a]      V 

   1 Ol gevher-i yektā ki bulunmaz aña hemtā 
  Gelmez ṣedefikevnebir öyle dür-i yektā 
 2 O zāt-ı şerīfe yaraşur da‘vī-i himmet 
  Kim oldu ne dünyā aña maḳsūd ne ‘uḳbā 
 3 Kim der ki anı ki ola zātına ma‘lūm 
  O zāhidüñ aġlar yer ü gök ḥāliñe yārun  
 4 Kim içmeye destinden anıñ cāmī muṣaffā 
  Bir noḳṭadadır sırrı dedi çār kitābıñ  
 5 K’ol çardadır sırrı kütüpḫāne-i eşyā 
  O noḳṭa benim dedi dönüp remzini seyret 
 6 Ya‘ni ki menem cümle esmāda müsemmā 
  Çün ḥiṣṣe imiş ḳıṣṣadan ehl-i dile maḳsūd  
 7 Maḳsūd nedir añla bil ey ‘ārif-i dānā 
  Hep maġlaṭa vü laḳlaḳadır baṭın u ẓāhir 
 8 Ey ṣāḥib-i ḳudret ḳanı inṣāf u mürüvvet 
  Rindān-ı mey aşama niçin olmaya raġbet 

     VI 

 1 Ḳısmetleri derseñ ezeli cevr ü cefādır 
  Cevr ola niçün zevḳ ü ṣafā olmaya ḳısmet 
 2 Dersin ki bugün eylemeyen yarın eder zevḳ 
  Çoḳ mu iki gün bendelerin eylese ‘işret 
 3 Ḥācetlerimiz ḳādir iken ḳılmaġa ḥāṣıl 
  Ṣalmaḳ kereminden bizi feryāda ne ḥācet 
 4 Nāçār çeker ḫalḳ bu zahmetleri yoḫsa 
  Ādem ḳara ṭaġ olsa getirmez buña ṭāḳat 
 5 Ḥāliñ kime añsan saña der ḥikmeti vardır 
  Öldürdi bizi āh bilinmez mi bu ḥikmet 
 6 Beyhūde dönüp neyler ola başımız üzre  
  Ḫalḳın bu felek dedigi dolabı meşaḳkat 
 7 Beyhūde yeter dödü hemān terkini ḳılsa  
  Kim ‘aḳsine devreylemeyen yegdi yıḳılsa 

     VII 

 1 Çarḫıñ ki ne sa‘dinde ne naḫsinde beḳā var 
  Dehriñ ki ḫāsında ne ‘āmında vefā var  
 2 Aldanma anıñ sa‘dine naḫsinden alınma 
  Naḫsinde deme miḥnet ü sa‘dinde ṣafā var 
 3 Meyl itme anıñ ḫāṣına ‘āmından üşenme 
  ‘Āmında deme ḫisset ü ḫaṣında ‘aṭā var 
 4 Cehd eyle hemen ġayr eline baḳmayagör 
  Benden saña ne fāide senden ne baña var 
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 5 Enginde görüp ġayrılarıñ aṭlas u dībā 
  Ġam çekme ki egnimde benim köhne ‘abā 
 6 Geç cümle bu efkārdan ‘ārif-ivaḳt ol 
  Sergeşte bil anı ki serinde bu hevā var 
 7 Ferdā elemin çekme mey iç baḳ ruḫ-i ḫūba 
  ‘Āşıḳlara ferdāda daḫı va‘di liḳā var 
 8 El verse ṣafāfırṣatı fevt eyleme bir dem 
  Dünyā ana degmez ki cefāsın çeke adem 
 9 Giryeñ ḳopar ey ḫˇāce meger kim cigeriñden  
  Kim çıḳdı ciger-pārelerin çeşm-i teriñden 

     VIII 

 1 Biñ girye edersin seni aḫir ayırırlar  
  Ferzend ü zen ü ṭanṭana-i sīm ü zeriñden  
 2 Bu mülki fenāya ‘ademden güzer etdiñ 
  Südüñ nedir ancaḳ anı bil seferiñden 
 3 Yoḳ çıkmaġa göñlün der-i dünyāyı yeniden 
  Billah de ḫoşnūd musun yoḫsa yeriñden  
 4 Bir mezbeleden şöyle güzār eyleye gör kim 
  Bir ẕerre ġubār irmeye tā rehgüzerinden 
 5 Sīm ile zeri kendine ḳat ḳat siper etsen 
  Merk oḳunu geçmez mi ṣanursın siperiñden 
 6 ‘Aḳl adıñ anıp kendini teklife bırakma 
  Divāne olup ref‘i ḳalem ḳil üzerinden 
 7 Ey ḫˇāce eger kim ne isen ‘aḳıl u dānā 
  Şeydālıġı biñ aḳla degişmez dil-i şeydā 

     IX 

 1 Vardım seḥeri ṭā‘at için mescide nāgāh  
  Gördüm oturur ḫalḳa olup bir nice gümrāh 
 2 Girmiş kemer-i vaḥdete almış ele teẟbiḥ 
  Her birisinin virdi zebānı çīl ü pencāh 
 3 Dedim ne ṣayarsız ne alursuz ne verirsiz 
  K’aṣla diliñizde ne nebī var ne ḫod Allah 
 4 Didi birisi şehrimiziñ ḥākim-i vaḳti 
  Ḫayr itmek içün ḫalḳa gelir mescide her gāh 
 5 İḥsānı ya pencāhı ya çihildir fuḳara 
  Ṣabreyle ki demdir gele ol mihr-i felek cāh 
 6 Geldiklerini mescide bildim ne içindir  
  Yüz döndürüp andan dedim ey ḳavm oluñ agāh 
 7 Sizden kim ıraġ oldu ise Ḥaḳḳa yaḳındır 
  Zira ki dalalet yoludur gittiginüz rāh 
 8 Taḥḳīḳi bu kim hep işinüz zer ü riyādur 
  Taḳlīddesiz ṭāatiñiz cümle hebādır 

     X 

 1 Dünyāda denīlerden ederseñ ṭama‘-ı ḫām 
  Ey ḫām-ı ṭama‘ niceye dek bu ṭama‘ḫām 
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 2 Bir nā-ḫāfī cübbe vü destār ile görseñ 
  Eylersiñ anın cübbe vü destārına ikrām 
 3 Naḳşını çıḳarup eylemeden zātını ma‘lūm 
  Başlarsın aña eylemeye faḳrini i‘lām 
 4 Cerrār diyü vermez olur Teñri selāmın 
  Şerminden idereylese bir ḥabbece ki in‘am 
 5 Vay er olasın ḫırḳada namıñ ola derviş  
  Mülḥid deyu yandırmaġa eyler seni seni iḳdām  
 6 Yazıḳ saña kim eyleyesin hırṣ u ṭama‘dan 
  Bir ḥabbeden için kendini ‘ālemlere bednām 
 7 Yoḳ sende ḳanā‘at gözün aç olduġu oldur  
  Rıżḳıñ irişür sākī eger ṣubḥ eger şām 
 8 Et loḳması lāzım mı ṭoyurmaz mı seni nan 
  Zehr olsun o loḳma kim ola mānde-i dūnān 

[130a]      XI 

   1 Ebnāyı zamānıñ ṭalebi nām u nişāndır 
  Her biri taṣavvurda filan ibni filandır 
 2 Güftāre gelip söyleseler cehli mürekkep 
  Zu‘munca velī her biri bir ḳuṭbi zamāndır 
 3 Erbāb-ı ḫıred zerre ḳadar mu‘tekid olmaz 
  Ol mürşide kim mu‘teḳadibīḫıredāndır  
 4 Taḳlīd ile seccāde nişin olmuş oturmuş 
  Taḥkīkde ammā ḫar-ı bigsiste ‘ināndur  
 5 Dermiş baña keşfoldu hep esrār-ı ḥaḳīḳat 
  Vallahi yalandır sözleri billahi yalandur 
 6 Kendinden ıraġ ol düşüp ardına yorulma  
  Ol bī-ḫaberiñ gittigi yol żann ü gümāndır 
 7 Ey ṭalibi taḥḳīḳ eger var ise ‘aḳlıñ 
  Gūş it bu sözi kim ḫaberi bā-ḫaberdir 
 8 Zinhār unutup bildigini düşme inada  
  Bir pīre yapış kim iresen sırr-ı mi‘āda 

     XII 

 1 Sūrette nola zerre isek ma‘nide yoḫuz 
  Ruḥülḳudüsüñ Meryeme nefḫ ettigi ruḥuz 
 2 Peymāne vü ḫurşīd ile her ṣubḥ ederiz ‘ayş 
  ‘İsa gibi peymānekeşi cām-ı ṣabūḥuz 
 3 Ettikse şarāb içmemege tevbe güzelsiz 
  ẞābit ḳademiz tevbemiz üstünde Naṣuḥuz 
 4 Mār ise ‘adū biz yed-i beyżāda Kelīmiz 
  Ṭufan ise dünyā ġamı biz keştī-i Nuḥuz 
 5 Molla oḳusum medresede şerḥ-i ma‘ānī 
  Metn-i ḳadeḥi ṣun bize bizler ehl-i şuruḥuz 
 6 Ṣōfī bizi sen cism göziyle göremezsin  
  Aç can gözin ile naẕar gör ki ne ruḥuz  
 7 Pergūlara lebbeste görünmekteyiz ammā 
  Rindāni Mesīḥā deme miftaḥ-ı fütuḥuz 
 8 ‘İsī dem vü Ruḥ laḳab u Ḥıżr ḥayātız  
  Deryāyı ṣıfat içre nihān gevheri-i zātız 



283 
 

  
       
      XIII 
  1 Ayā nice bir devrede bu çār-‘anāṣır 
  Kim aña ne evvel ola ma‘lūm ne aḫir 
 2 Gāh eyleyeler ‘ālem-i tefridde seyrān 
  Gāh olalar ‘ālem-i terkībde sayır 
 3 Tefridde çār ola vü nāçār ola devri 
  Terkībe gelince se-mevālid ola zāhir 
 4 Bu cümle mezāhirde olan mu‘teber insan 
  İnsana ola cümle ṭufeyli bu meẓāhir  
 5 Nefsini bilenler getire Ḫāliḳa imān 
  Bilmezlere imān getirenler ola kāfir 
 6 Kāfir ki yerin duzaḫ eder cehl ile eyler 
  Çün cehl ḥaḳīḳatde ola küfr ‘acep sir 
 7 Dünyā vire cāhillere el kāmil olanlar  
  Ayaḳta ḳalıp olmayalar ḥabbeye ḳadar  
 8 Çün cehldedir zevḳ kemāli nidelim biz 
  Māl ehl-i ṣafā eyleye ḥāli nidelim biz 

[130b]  9 Ṣūfī ki riyā ile eder kendini mevsūf 
  Evḳat-ı şerīf ola taḳlīd ile maṣrūf 

     XIV 

 1 Minberde ḫaṭīb ola vü maḥfilde mu‘arīf  
  ‘Ar eylemeye olduguna cehl ile ma‘rūf 
 2 Āyīne-i ḳalbini keduret ede tīre 
  Rūzengeri feyż-i Ḥaḳ ile olmaya meksūf 
 3 Cān u dilinüñ mihr ü mehi olmaya pür-nūr 
  Dā’im bir maḥsūf ola anıñ biri meksūf 
 4 Cem‘i ḳutup etmekle ne mümkin ola vāḳıf 
  Esrār-ı Ḫudāya kola ol mürşide mavḳūf 
 5 Zātındaki aẟār-ı kemāl olmaya ḫardır 
  Yā şāl-ı siyeh egnine giymiş yā yeşil ṣūf 
 6 ‘Ālemdeki kāmil çeke ġam ẕevḳ ede cāhil   
  Yerden göge dek yūf baña ger demez isem yūf419 

     XV 

 1 Yūf ḫārına dehrin gül ü gülzārına hem yūf  
  Aġyārına yūf-ı yār-ı cefā kārina hem yūf 
 2 Bir ‘ayş ki mevġūf ola keyfiyet-i ḫamre 
  ‘Ayyāşına yūf ḫamrine yūf ḫammarına yūf 
 3 Zī-ḳıymet olunca nidelüm cāh-ı celāli  
  Yūf anı ṣatan dūna ḫāridār yine hem 
 4 Çün ehl-i vücūduñ yeri ṣaḥrāyı ‘ademdir 
  Yūf ḳāfile vü ḳāfile sālārına hem yūf 
 5 ‘Ālemdeki bengiler ola vāḳif-ı esrār 
  Ḥayrānına yūf anların esrārına hem yūf 
  

                                                           
419 Bu bendin son beyiti mecmuada eksiktir. 
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 6 ‘Ārif kim ola müdbir ü nādān ola muḳbil 
  İḳbāline yūf anların edbārına hem yūf 
 7 Çerḫ-i felegiñ sa‘dine vü naḫsine la‘net  
  Kevkebleriniñ ẟābit ü seyyārına hem yūf 
 8 Çün oldu ḫaram ehli Ḥaḳa dünyī vü ‘uḳbā 
  Cehdeyle ne dünyā ola ḥaṭırda ne ‘uḳbā 
    
     XVI 
    
 1 Virdik dil ü cān ile rıża ḥükm-i ḳażāya  
  Ġam çekmezüz uġrarsaḳ eger derd ü belāya 
 2 Ḳoyduḳ vaṭanı ġurbete bu fikr ile çıḳdıḳ  
  Kim renc-i sefer bā‘is ola ‘izz ü ‘alāya 
 3 Devreylemedik yer ḳomadıḳ bir nice yıldır  
  Uyduḳ dil-i divāneye dil uydu hevāya 
 4 Olduḳ nereye vardıḳ ise ‘aşḳa giriftār 
  Alındı göñül bir ṣanem-i māhliḳāya 
 5 Baġdāda yolun düşse ger ey bād-ı seḥer ḫiz 
  Ādāb ile var hizmet-i yārān-ı ṣafāya 
 6 Rūḫiyi eger bir ṣorar ister bulunursa 
  Dirlerse buluştuñ mu o bī-berk ü nevāya 
 7 Bu maṭla‘-ı ġarrayı oḳu epsem ol andan 
  Ma‘lūm oldu aḥvālimiz erbāb-ı vefāya 
 8 Ḥalā ki biz üftāde-i ḫūbān-ı dımışḳız 
  Ser-ḫalḳa-i rindān-ı melāmetkeş ‘ışḳız 

[131a]      
478 

Ġazel-i Şem‘ī420 

  Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün 

1 Çü gitdiñ yāre ey nāme varup benden du‘ā eyle 
 Selām eyler saña diyü elin öp merḥābā eyle 

2 Saña ma‘rūf ger ḫayy ü ḫażreti hemrāh olup çünkim 
 Menāzil-i ḳaṭ‘ idüp ṣaġ u selāmet var ẟenāeyle 

3 Su’al eylerse aḥvālim aña ḥāżır-cevāb olsun 
 Firāḳum şerḥinü tā ibtidādan intihā eyle 

4 Dürülüp bükülüp ḫāṭır-ı şikeste yāre vardıḳda 
 Yüzün gör şād u ḫandān ol özüñi dil-güşā eyle 

5 Ḳuşanıp bilüñe muḥkem ‘ubūdiyyet ḳuşaġıñ  
 Der-i devletde Şem‘ī gibi ḫidmet-edā eyle 

 

                                                           
420 Murat Ali Karavelioğlu’nun hazırladığı Şem’ī Divanı’nda bulunamadı. 
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479 

Ġazel-i ‘Ubeydī421 

  Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün 

1 Fenā dārına gel gör şevket-i ehl-i ḫarābātı  
 Ki Dārā görmedi ‘ömründe hergiz böyle dārātı 

2 Ḫarābāt erlerini söyledüp al ḳıṣṣadan ḥiṣṣe  
 Ki her biri fenā pīrinden eylerler ḥikāyātı  

3 Ḫarābāt ehlini gördüm fenā cāmıyla mest olmuş  
 İçüp bende melāmet cāmını oldum ḫarābātī  

4 Ḫarābāt ehline pīr-i fenā bir ‘ilm oḳutmuş kim 
 Lisān-ı ḥāl ile ta‘bīr olur ancaḳ ‘ibārātı 

5 Ḫarābāt ehline fenn-i fenādan bir sibāḳ olsun 
 ‘Ubeydīnüñ mezārı levḥine yazun bu ebyātı  

480 

Müfred 

  Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün 

  Gel ey nāṣiḥ ḳo pend-i ḥāl-i dilden baḥrsın sen  
  Beni dīvāne ḳıldı ol perī bilmem nedirsin sen 

 
[131b]   Karalama çalışmaları yapılmıştır. 
   
[132a]     

481 
 

Ġazel-i Cāmī‘ 

   Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

  1 Āsitān-ı yārdandevr eyledi devrān beni 
 Vāde-i hecr ü ḥayāliyle  güldürmedi bārān beni 

2 Ben gedāşol ḥāle vardum derd-i hicrān ileāh 
 Raḥm idüp seni vü tersā giryān aglatur beni  

3 Ey ecel ben ḥasteyi yād eyler līk vaḳtidür 
 Levḥ-i dilden ḳazup giderdi çün cān beni 

 

                                                           
421 Arslan, a.g.e., s.534 

      480/2: 3 D. 

      480/3: 2 D. 
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4 Ey ṣabā aḥvālime cānānı agāh eylegil 
 İtmeden āh u fiġānım ‘āleme destān beni 

5 Cām‘iyem derd-i yār ile dün ü gün aġlarım 
 Bulmadım bir yār-ı ṣādıḳ eyleye ḫandān beni 

482 

Ġazel-i Ca‘ferī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Öldürür āḥir belālardan ġam-ı hicrān beni 
 Ḳanlar aġlar ey ḳadeḥ vey şem‘-i meclis yan beni 

2 Cān olupdur dilber ki mūy-ı meyānına esīr 
 Bir ḳıl ile baġlamışdır ol gözilen fettān beni 

3 Baḳamadım gün yüzine yaş ile ṭoldı gözlerüm 
 Gör ne maḥrūm eyledi budīde-i giryān beni 

4 Şol hevāya kim ṣabā ilete ġubārım kūyına 
 İsterüm bir gün ögerdi ḫāk ide devrān beni 

5 Vār iken mecmū‘a-i ‘alem dükelü aḳlım Ca‘ferī 
 İtdi dīvāne bahār-ı ṭal‘at cānān beni 

483 

Ġazel-i Sürūrī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Eyleyüp mīdāt-ı ‘aşḳ içinde sergerdān beni 
 Ṭop idüpdür güyā dest-i ġam-ı cānān beni  

2 Baña ey pīr-i muġān egme şarāb-ı nābdan 
 Kim ezelden mest idüpdür sāḳī-i devrān beni 

3 Çarḫ-ı kej-revden bilüñ dolap-veş giryānımı  
 Ey ṣoranlar ḥālimi her dem görüp giryān beni 

4 Cān virürsem irmeyüp mey-gūn lebiñe dilberün  
 Dostlar ḳan aġlasun bu dīde-i giryān beni 

5 İñlesem ġam meclisinde ey Sürūrī ṭañ degül 
 Ney gibi çün hecr-i dilber eyledi nālan beni 
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[132b]       
484 

Ġazel-i Selīkī 

   Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

  1 ‘Arż-ı ḥāl itmege ey şeh nice açsam dehenüm 
 ‘Āleme od bıraġur sūz-ı dilimden süḫanım 

2 Ḫaṭṭ u zülfiñ ḳo helāk eylesün ey dost beni 
 Mūr u māra ġıda olsa gerekdür bedenüm 

3 Ḥamdullah beni kūyıñda raḳībiñ görmez 
 Ki bilüñ fikr ile şöyle ḫayāl oldı tenüm 

4 Arzū-yı seg-i kūyla ölürsem yāruñ 
 Gülşen-i bāġ-ı cinān ola Selīḳī vaṭanum 

485 

Ġazel-i Buhārī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün  

1 Dem-be-dem ġamuñ niçün cān u dile ḫançer çeker 
 Eşk-i çeşmden saḳın kim üstiñe ‘asker çeker 

2 Ruḫlarıñdan zülf-i piç-ā-piçiñi ḳaldırmadı  
 Gerçi āh āteşinim göklere ejder çeker 

3 Ṭali‘-i çarḫa hezāra ḥüsne leyl ü nehār  
 Sīnesine mihr-i meh gibi iki dilber çeker 

4 Leblerüñ zevḳi düşelden bādeye her ehl-i şevḳ 
 Kerem olup meclisde la‘lin bādeye saġar çeker 

5 Hiç ṣormazsın yār-i derdimendüñ ḥālini 
 Sensüz ol bīçāreyi görseñ ne zaḥmet ile çeker 

486 

Ġazel-i Fiġānī422 

   Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün 

1 Metā‘-ı vaṣlıñı ister göñül dāġ-ı sitem birle 
 Ṣanur kim ṣatalar Yūsuf niçe eşk-i dirhem birle 

2 Fiġān-ı derd-i āhumla diyār-ı ‘aşḳa ḫān oldum 
 İḥāṭā itdüm āfāḳı bugün ṭabl u ‘ālem birle  

                                                           
422 Karahan, a.g.e., s.106. 
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3 ‘Acep mi naḳşına aldansa göñlüm deyr-i dünyānıñ  
 ‘Acā‘ib zīneti vardı bugün birḳaç ṣanem birle 

4 Şuā‘ tīġ-i āhumdan anıñçün eylemez i‘rāż 
 Zirih-pūş oldı ruḫsārı bu zülf-i ḫam-be-ḫam birle 

5 Çekerdüm hecr-i ḳadd ü zülf-i yārı ey Fiġānī ben 
 Vücūdum nātüvān olmuşdır dāġ-ı elem birle 

[133a]      
487 

Ġazel-i Niẓāmī423 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 ‘Işḳıñu cānumdan ṣaḳlaram cānum gibi 
 Mihrüñi mühr itmişem sīnemde imānum gibi 

2 Firḳātüñ derdinden ey ḫurşīd-i eyvān-ı cemāl   
 Göklerde irdi fiġānum āh u efġānum gibi 

3 Düşeli ‘ışḳuñ odı cānā hevā-yı göñlüme 
 Yüz ṣuyun ṭopraġa ṣaldum adumı ṣānum gibi 

4 Ruḫlarıñ şevḳıyle ey dilber çemende her seḥer  
 Gül-i fenā eyler ḳabāsını girībānum gibi 

5 Bozalı ‘aḳlı niẓāmını Niẓāmīnüñ ġamun 
 Key perīşān ḥāldür ḥāl-i perīşānum gibi 

488 

Ġazel-i Niẓāmī424 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 ‘Işḳuñ olalı cānuma hem-dem didükleri 
 Derd oldı dil harīmine maḥrem didükleri 

2 Bezm-i fenāyı ‘ışḳda cān mey-perest iken 
 Ögrenmiş idi cām adını Cem didükleri 

3 Hecrün şöyle üns ṭutupdur benümle kim 
 Bir laḥẓa bensüz olamaz ol ġam didükleri 

4 Demler gelür Niẓāmī başa ‘ışḳ içinde kim  
   Biñ yılca görinür göze bir dem didükleri 

                                                           
423 Haluk İpekten, Karamanlı Nizāmī Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 108, 

Ankara, 1974, G.110. 

       488/5: 7 D. Divandaki 5. ve 6. Beyitler mecmuada eksiktir. 
424 Haluk İpekten, Karamanlı Nizāmī Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı, a.g.e.,G.111. 

       489/4: 7 D. Divandaki 3., 4. ve 5. Beyitler mecmuada eksiktir. 
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489 

Ġazel-i Necātī425 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Būse luṭf it saña cān ile ḫarīdār olana 
 Cān yidirmek gerek ey ġonca-dehen yār olana 

2 N’ola ger ṣu gibi ṭaş yaṣdanu ṭopraḳ döşenem 
 Böyle olmaḳ yaraşur ‘āşıḳ-ı didār olana 

3 Āh kim olmadı ḳapuñda bir itce raġbet 
 Giceler ṣubḥa degin zār ile bīdār olana 

4 Benüm aġladuġuma şimdi ḳayırmaz gülüñüz 
 Bir zemān güler idim ben de giriftār olana 

5 Ger Necātī ġama düşdü ise ḳo cānı çıḳsın 
 Niye virürdü göñül böyle sitemkār olana 

[133b]      
490 

Ġazel426 

   Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

  1 Yüri hey ġamzeleri ḥaṭṭ u bir ḳan idici 
‘Ālemi ḳaşlarunuñ yāyuna ḳurbān idici 

  2 Zülfinüñ bir ḳılı bir zāhid-i zünnār ẟalup 
   Çeşm-i bed-kīşiyle ġaret imān idici 

  3 Şāḫ-ı gül gibi ḫar ḫārıyle her gün salınan 
   Bülbüliñ yüregini ġonce gibi ḳan idici 

  4 Gelmedi ‘āleme gelmez bir daḫı sencileyin 
   Aġladup dostlarını düşmeni ḫandān idici 

  5 Yoluña ṭurur olmaz dirmişsin ṣanemā 
   Yüri hey ‘āşıḳlara yoḳ yere bühtān idici 

 

 

                                                           
425 Tarlan, Necati Beg Divanı, a.g.e., s.354. 

      500/3: 4 D. 

      500/4: 5 D. 

      500/5: 6 D. Divandaki 5. beyit mecmuada eksiktir. 
426 Mahlas bulunamadı. 
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491 

Ġazel-i Şem‘ī427 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Benüm ‘ālemde ey meh-rū senüñ gibi nigārum yoḳ 
 Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı ḳapuñdan özge varum yoḳ 

2 Ser-i kūyuñ diyārumdur işigün iti yārumdur  
 Ġaribem dostum ayruḳ benüm yār u diyārum yoḳ 

3 Beni maḥrūm idüp itdün raḳībi kendüne maḥrem 
 Dirīġā āsitānuñda bit itce itibārum yoḳ 

4 Benüm cānān-ıla çün kim bütündür ahd ü peymānum 
 Ṣınursa kāsesi çarḫun ḳo ṣınsun inkisārum yoḳ 

5 Ezelden Şem‘īyem sāḳī şarāb u şem‘a yār oldum 
 Cihāna ‘ışḳıla geldüm benüm zühd ile kārum yoḳ 

[134a]      
492 

Ġazel-i Raḥmī428 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātünFa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Bülbül-i dil bāġ-ı dehr-i geşt idelden yārsuz 
 Bulmadum bir gül ‘ālemde ola ol hārsuz 

2 Başıma urasañ melāmet ṭaşların dönmezem buraya 
 Bu meẟeldür dostum ‘āşıḳ gerekdür ‘ārsuz 

3 Derd-i ‘ışḳuñ müşkülin ḥāl itmege ey dil-i müdām 
 Dünyede dānā geçer her cāhil ü miḳdārsız 

4 Yāruñ ey dil hem-dem oldı ise raḳībe ġam yine  
 Var mı ‘ālem içre bir sīmīn-beden aġyārsuz  

5 Kūy-ı içre yāri görmezsem olur ‘ālem cahīm 
 Raḥmīyā cennetde ‘āşıḳ olamaz dīdārsuz 

 

 

 

                                                           
427 Karavelioğlu, a.g.e., s.98. 

     490/2: 3 D. Divandaki 2. beyit mecmuada eksiktir. 

     490/5: 7 D. Divandaki 6. beyit mecmuada eksiktir. 
428 Tığlı, a.g.e, s.217.  
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493 

Ġazel-i Raḥmī429 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün  

1 Fetḥ-i bāb olmadı baña astān-ı yārdan  
 Ḥalḳa-veş gerçi gözüm gitmezdür dīvārdan 

2 Ey yüzi gül bülbül-i dil nāleler ḳıldı hezār 
 Alımadı dāmenüñü vāh ki dest-i ḫārdan 

3 Būseñi cāna virürsüñ müşterī-ver ḳāmer 
 Kimse ḳaçmaz çarsūyı ‘aşḳın bu bazārdan 

4 Seyl-i eşküm dem-be-dem aḳarsa çeşmümden nola 
 Ayrı düşdim neyleyim ol gözleri mekkārdan 

5 Rahmīyā sen nā-ümīd olduñ vefā-yı yārdan 
 Ne umarsın vāz-ı gül bu dilber-i cevārdan  

494 

Ġazel-i Raḥmī430 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Alalıdan göñlimi al ruḫuñ ey ḳadd-i mevzūnum 
 Esīr-i ‘aşḳıñ olmuşdır dil-i mecrūh-ı pür-ḥūnım 

2 Murādum budurur senden ey ḳadd-i mevzūnum 
 Nice bir aġlasun hecr-i güle raḥm it çeşm-i pür-ḫūnım 

3 Gel ey bāġ-ı leṭāfet gülşende ġonce-i zü’n-nūnım 
 Gel burc-ı melāḥatde meh-i tābān olan devā 

4 Gel ey bāġ-ı leṭāfetde gül-i ḫandān olan zü’n-nūnım 
 Gel ey mıṣr-ı göñülde  Yūsuf-ı Ken‘ān olan devā 
 

  5 Nice bir aġlasun hecr-i güle raḥm it çeşm-i pür-ḫūnım 
[134b]  Benüm ‘ālemde maḳsūdum murādum ġonce-i zü’n-nūnım 
 

6 Ṣıfātuñ olalı ‘iẕārlıḳ ey āfet-i devrān 
   Yaşum dökme tenüm ibrişim oldu ḳāmetüm ……… 

7 Müyesser olmadı vuṣlat aradan çıkmadı hicrān 
Nice bir aġlasun raḥm it ġamuñla çeşm-i pür-ḫūnım 

  8 Gel ey bāġ-ı leṭāfet gülşende ġonce-i zü’n-nūnım431 

                                                           
429 Fatih Tığlı’nın hazırladığı Bursalı Rahmi Divanı’nda bulunamadı. 
430 Fatih Tığlı’nın hazırladığı Bursalı Rahmi Divanı’nda bulunamadı. 
431 Son beyit tek dize yazılmıştır. 
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495 

Ġazel-i Āhī432 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

1 Seg-i kūyuñ beni āşüfte gördi 
 Du‘ālar eyleyüp üstüme ördi 

2 Düşelden sünbülüñ sevdālarına  
 Ṣabā bī-çāre çoḳ yeldi yöpürdi 

3 Lebüñ saġar öpdügün işitdi 
 Birez meclisde ṭaşdı köpürdi 

4 Gözüñ şāhid ḳaşuñ da‘vācı oldı 
 Lebüñ ḳanuma vardı ḫaṭ getürdi 

  5 Ayaḳlarda ġubār olmışdı Āhī 
 Ser-i zülfiñ anı yerden götürdi 

 
496 

 
Ġazel-i Cāmī 

    Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

  1 Ḳarārum yoḳ benüm cānānum anda  
 Egerçi bundayım ben cānum anda 

2 Nice and içeyim ṣūfī şarāba 
 Geh peymāneyle var peymāneyim anda 

3 Bütler gibi bütde aġladıḳça  
 Gülermiş ġonce-i ḫandānum anda 

  4 Sözim sözi yaḳar ol māh-ı şehrüñ 
 Oḳumak naġme-i hicrānum anda 

5 Benüm aḥvalimi bir bir oḳurdı 
 İrişse Cāmīyā divānım anda  

497 

Ġazel-i Cāmī 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

1 Nedür ser-i leb-i cānān  görünmez 
 Meger vār ise cāndır cān görünmez 

                                                           
432 Kaçalin, a.g.e., s.55,  
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[135a] 2 Uşdı leblerüñden yire geçdi 
 Anıñçün çeşme-i ḥayvān görünmez 

3 Görünmezse nola ṣabr eyle ey dil 
 Ḳulına her zamān sulṭān görünmez 

4 Görelden gülşen-i kūyında yārı  
 Gözüme ravża-i rıżvān görünmez 

5 Maḥalleñ itleri bulamadı Camīyā 
 Ne ḥāl oldı gitti acep yārān görünmez 

498 

Ġazel-i Zātī433 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Seni bir serv-i āzāde efendi mübtelā dirler 
 Cihān aña ġulām iken ḳul oldı pādişā dirler 

2 Saña dünyā gibi itdükleriñi hep gösterür bir bir 
 Cemāl-i dil-bere āyīne-i gītī-nümā dirler 

3 Be hey ẓālim seni çevr ile öldürürse ol ḫūnī 
 Baña cevr eyleme yoḫsa işidenler ġażā dirler 

4 Benüm cānum acır cānā seni cevr ile acıtsa  
   İşidenler velī itdüklerin buldı revā dirler 

5 Neler çekdügiñi cānā sen anuñ ḳaşı yayundan  
 Görenler Zātīye cevr eylemek ḫoş mı idi yā derler 

499 

Ġazel-i Zātī434 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Anuñ kim ṣubḥ-dem gibi ḳabaġı pür-şarāb olmaz 
 Başına gün ṭoġup hem-ṣoḥbeti bir āfitāb olmaz 

2 Yiri ile ey hümā girmiş degüldür meclis-i ‘ışḳa 
 Ḫoros u ‘arş anuñ kim nār-ı āhından kebāb olmaz 

3 Şehā ‘aşḳ ordusında āsmān bir ḫayme-i aṭlas 
 Duḫān-ı āhı ‘aşıḳlar ki aña ṭınāb olmaz 

4 Didüm çoḳ ‘āşıḳ öldürdi raḳīb-i kāfiriñ ceyşi  
 Ġazāda itdi kim cān virenler ḥisāb olmaz 

                                                           
433 Ali Nihat Tarlan, Zātī Divānı, a.g.e., c.2, s.4. 
434 Ali Nihat Tarlan, Zātī Divānı, a.g.e., c.1, s.201. 
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5 Didüm cāna dil uzatdı dil-i ṣad-pāreye tiġüñ  
 Didi ki yüzi açılmışa ey Zātī hicāb olmaz 

[135b]     
500 

Ġazel-i Fevrī 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Elin āḫir aç itdi Musa-veş yed-i beyżā 
 Güzellik içre muġbeçedür diyü gösterdi yed-i beyżā 

2 Ṭurur nīl-i sirişküm çekse çeşme-i ġamzesi ‘aksi 
 Ḳarār itmiş belī Mūsī geçerken aḳmamış deryā 

3 Raḳīb senüñ dilden çeşme-i ḫūnindür döker tīr 
 ‘Aṣā ile hacerden su aḳıtdı gerçi kim Mūsī 

4 Raḳīb ‘ıcl-ṣūret söylenür siḥri gördükçe 
   Gözi ṣan Samirīdür eyledi güyā 

  5 Gözi sāḥirlerüñ siḥrün bozunca kākül Fevrī 
Didüm itdi mātilke yā Mūsā435 eyitdi hayyeten tis’a436 

501 

Ġazel-i Fevrī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1  Cān viren yolda dersin vaṣla iren öldürür 
 Söyleme luṭf it bunuñ gibi sever ādem öldürür 

  2 Servi ḳaddüne güli rūyıña beñzetti diyü 
Baġbāna nev-bahār irse ki otları soldurur 

  3 Kehkeşān ṣanma felek düzdün bīsāt eyleyüp 
Şaḫne-yi āhum virilse ẟanemler ṭoldurur 

  4 Gül gibi aḫir görmüş aġlaya bülbül gibi 
‘Ālemüñ ḥāli budur gāh aġladur gāh güldürür 

  5 Żāyī itdüm naḳd-i ḳalbi diyü ‘ādet eyleme 
Saña derd ü hecr-i dilber ey Fevrī buldurur 

 
 
 
 
 

                                                           
435“ Şu sağ elindeki nedir ey Musa?” Taha, 20/17 
436 “O hızla akan bir yılan olmuş.” Taha, 20/17 
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502 

Ġazel-i Fevrī437 

  Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Ḳo Ferhād ile Mecnūnu belā-yı ‘aşḳı benden ṣor 
 Ṭa‘āmuñ leẕẕetin bir aġzınuñ dādın bilenden ṣor 

2 Rakīb-i dīvden  ṣorma zülf-i belāsın sen 
 Ne bilsün ādem olan anı başından geçenden ṣor 

3 Eger İskenderi görmek dilerseñ var gör ol şāhı 
 Ṣorarsañ Çeşme-i Ḫıżrı var ol şīrīn-dehenden ṣor 

4 Vücūdum ḳal‘asın ṭop-ı ġamuñla pādişāh-ı ‘aşḳ 
   Ne resm ile ḫarāb eyler begüm bürc ü bedenden ṣor 

5 Naẓīr olmadıġın eş‘ār-ı Fevrīye inanmazsañ 
 Sözüñ ḳadrin bilür bir mālik-i mülk-i suḫandan ṣor 

[136a]     
503 

Ġazel-i Fevrī 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün  

1 Her kim ki pīr-i ‘aşḳa riyāsuz mürīd olur 
 Rāh-ı ṣafāda pişver Bāyezīd olur 

2 ‘Āşıḳ olur ise ṭañ mı ẕī-ḥāl olan kişi 
 Zīrā şaḳī olan az olur kim sa‘īd olur 

3 Ātından inse küşte-i ‘aşḳ üzre nola yār 
 Üstine nūr inermiş anıñkim şehīd olur 

4 Mānend-i bedr kimdeki bir dāġ bir dāġ ‘aşḳ ola 
 Rūy-ı siyāhı iki cihānda sepīd olur 

5 Fevrinüñ irmez idi eliñ öpmege eli 
 Şükr-i Ḫüdāya bir iki göziylede ‘ıyd olur 

504 

Ġazel-i Fevrī 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘î lü Fe‘ūlün 

1 Bünyād-ı dehr gerçi ki zībā ser imiş 
 Ammā ne ıṣṣı ṣoñucı āḫir fenā imiş 

                                                           
437Ali Nihat Tarlan, Şiir Mecmualarında XVI. Ve XVII. Yüzyıl Divan Şiiri Rahmī ve Fevrī, İstanbul Üniversitesi 

Yayınları İstanbul, 1948, s.93. 
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2 Tiryākī sem şarāb-ı dem vü ḫūnī derd-i ġam 
 Ḫoşend-i nīş-i mużmer ü bāl ü belā imiş 

3 Dārü-ş-şifāsı beyt-i ḫazen ṣıḥḥati saḳem 
 Ẕevḳ ü ṣafā didikleri derd ü belā imiş 

4 Mīr-i esīr-i cāh u zīri faḳīr māl  
 Şahend-i şeh zamāne derilen gedā imiş 

5 Mihr-i vefā yerine şeb ü rūz ṣubḥ u şām 
 Fevrīye ānuñ itdigi cevr ü cefā imiş 

 
505 

Ġazel-i Fevrī438 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ ilün 

1 Yüri hey yār-ı şem‘-i bezm-i aġyār eyleyen ṭālī‘   
 Ḳara baḫtum gibi rūzum şeb-i ṭār eyleyen ṭāli‘ 

2 Yüri hey meyl-i genc-i vaṣl u fikr-i kākül eylerken 
 Mekānum künc-i ġurbet mūnisim mār eyleyen ṭālī‘ 

3 Yüri hey hecr-i rūyunda yüri hey la‘li devrinde  
 Gülüm ḫār eyleyen ṭālī‘ mülüm nār eyleyen ṭālī‘ 

4 Yüri ey arzū-yı vaṣlın eylerken o bī-mihri 
 Bu dehr-i bī-vefā gibi sitem-gār eyleyen ṭālī‘ 

5 Yüri hey çeşm-i dilber gibi ḫāb-ālūd edüp baḫtum 
 Demādem dīde-i Fevrīyi bīdār eyleyen ṭālī‘ 

[136b]      
506 

 
Ġazel-i Fevrī 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 
 
1 Sevdā-yı ḫaṭṭı başıma ẟor ki neden gelür 
 Lābüdd-i cihānda ḳul başına yazılan gelür 

2 Bir gün varayın oldurayın didi dün nigār 
 Vā ḥasretāki bilmezin ol gün ḳaçan gelür 

3 Redd olmaz astāne-i sulṭān-ı ‘aşḳda 
 Pīr ü cevān vü şāh ü gedā ah gelen gelür 

4 ‘Aḳlım gider başımdan beyhude ḳalırın 
 Şol dem ki ḳarşudan o būy-ı …….gelür 

                                                           
438Tarlan, Şiir Mecmualarında XVI. Ve XVII. Yüzyıl Divan Şiiri Rahmī ve Fevrī, a.g.e.,s.98. 
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5 Cām-ı sirāba toplayım dime Fevrīyā 
  …….devr-i lāle vaḳti çemen gelür 

 
507 

Ġazel-i Fevrī 

   Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 

1 Hecr-i lebüñle şöyle ża‘if oldı cānımuz  
 Kim bir yük oldı ḫaste dile üstüḫˇānımuz 

2 Āh u fiġān ‘āşıḳa ger nām u nişān ise 
 Ṭutdı cihānı şükriñe nām-ı nişānımuz 

3 Ditrer içüm ṣarṣar āh-ı derdüñ ile   
 Mānend-i berg-i bīd dönen zebānımuz 

4 Dergāh-ı yārı mesken idelden hümā-yı dil 
 Oldı revān ‘arş-ı berrīnāşiyānımuz 

5 Seyrāne çıḳsa yār ‘adūlarla Fevrīyā 
 Oldım çıḳar belā ile derdāñe cānımuz 

508 

Ġazel-i Āhī439 

  Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün  

1 Derd ü ḥasret bu degül kim ola fürḳat bāḳī 
 Derd odur kim ben ölem ḳala bu ḥasret bāḳī 

2 Sīneden geçdi müjeñ zaḫmı ṭurur dilde henüz 
 Çıḳdı peykānı dili ḳaldı ceraḥāt bāḳī 

3 Cān çıḳınca hele ḫıdmetde ben eksük ḳomadım 
 Eger ölmezsem efendi yine ḫıdmet bākī 

4 Bī-vefādur bu felek ‘ışḳ u muḥabbet çoġ olur 
 Ne ḥüsn sende ne ḫōd bende bende maḥabbet bāḳī 

5 Ṣoḥbeti var mey-i nāb ile bu gün yārānuñ 
 Yüri ey Āhī senüñle yine ṣoḥbet bāḳī  

 

 

 

                                                           
439 Kaçalin, a.g.e., s.60. 



298 
 

[137a]      
509 

Ġazel-i Fevrī 

   Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 

1 Görenler ruḫlarıñ ḫaṭṭ ile ḫaṭṭ-ı la‘liñi ey māh  
 Ṣanurlar sūre-i Neml ortasında şekl-i bismillāh 

2 Kemend itdi çeker zülfin ḫayāli gözden cānı 
 Dehānımdan çıḳan ẟanma rūḥ-ı revanım derd-i āh 

3 Dilde ‘uḳde-i ġam gitmedi senüñ belā gerçi 
 Vücudum ḫırmenin ‘aşḳ içre hem-cū bir bir gāh 

4 Gedā-yı şāhın farḳ eyledi bir i‘tibār eylemiş 
 İncinmezsen naẓar ḳıl noḳṭa ile cāh olurmış cāh  

5 Ṣor bulayımdirseñ cemāli Ka‘besi rāhın 
 Ṣora ṣora bulurlar Mekke-i ey Fevrīyā gümrāh 

510 

Ġazel-i Fevrī 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Kimden dünyāya ḳahr-ı dehr-i izān itmişin 
 Ṫoġduġum anadan añınçün efġān itmişin 

2 Cām-ı destimden dutup  meclisdeṣaçılmış şarāb 
 Müşgīn bilmezlik ile sāḳīyā ḳan itmişin 

3 Görmişin şemşīr-i yārı ḳılmışın sīnem şikāf 
 Ḥayret almış ‘aḳlımı çāk-i girībān itmişin 

4 Zāhidā peymānında geçer diyü ṭa‘n eyleme 
 Neyleyüm bizim ezelde böyle peymān itmişin 

5 [Zülf-i] Leylīye Fevrī dil virelden ‘aşḳ ile 
 Kendümi Mecnūn gibi ‘āşıḳa destān itmişin 

 
[137b]        

511 

       Ġazel-i Fevrī 

   Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün Mefā‘îlün  

1 Fenā virdi bana gerçi belā-yı ḳa‘r-ı zillet hem 
 Beḳā virmez saña daḫı ẟafā vü ḳadr ü rıf‘at hem 
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2 Saña miḫnet baña devlet virildi diyü faḫr itme 
 Cihandır ber devām olmaz sa‘ādet hem felāket hem 

3 Olup maġrur ṣıḥḥat ḳaçma bīmāra ‘ilāc itkim 
 Şifā bu gör ḫaste ber-ḳarār olmadı sa‘ādet hem 

4 Göñül yap dil aña al kim señünle ḳalacaḳ olur 
 Gör ġayrısı cümle māl ü mülk ü ḥüsn ü ṣūret hem 

  5 Demi virse ol ‘Īsī dimeñ incinme ey Fevrī 
 Bizimçündür ölüm dirim bizimçündür derd ü miḫnet hem 

512 

Ġazel-i Fevrī 

   Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Gökdeki incim şerār-ı nār-ı āhumdır benüm 
 Çarḫ……ḫandāñuñ derd-i siyāhumdur benüm  

2 Şehr-i ġam rāh-ı elem  ẕikr idererbāb-ı ‘aşḳ 
 Şehri şehrümdür efendi rāhı rahumdur benüm 

3 Şāl-ı ḥasret tāc-ı miḫnet kim belā ehlinde var 
 Şālımdır benüm tāc-ı külāhumdır benüm  
 
4 Āh-ı şāhum kim yazarlar her der ü divārda 
 Şāhı şāhumdur benüm muḥaḳḳak āhı ahımdur benüm  

5 Şol ebr-i elem ki  Fevrī rāh-ı hicrān künc-i derd 
 Hem çerāġı rūşenüm hem tekye gāhumdur benüm  

[138a]      
513 

Ġazel-i Bāḳī440 

  Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā ‘īlü Fā‘ilün 

  1 Lü’lū-yı jāleden daḳınup güşvār gül  
 İtdi çemende nāz ile ‘arż-ı ‘izār gül  

2 Gün ṭoġdı ṣanma penbe-i ṣubḥ ile nev-bahār  
 Urdı sipihr saḳfına bir yādgār gül  

3 Bir dil-sitāne döndi bugün ṣaḥn-ı gülsitān  
 Ḳadd serv ü çeşm nergis-i şehlā ‘izār gül  

4 Dürme yüzüñi ġonca-ṣıfāt baña nāz idüp 
 Aç verd-i bāġ-ı behçeti et gül-‘izār gül  

                                                           
440 Küçük, a.g.e., s.288. 
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5 Çekmezdi ḫārḫārını gülzār-ı ‘ālemüñ 
 İñletmeyeydi bülbüliñi zār zār gül  

6 Bāḳī birinde görmedi ḫaddüñ letāfetin 
 Gülzār-ı dehre gerçi gelüpdür hezār gül 

[138b]      
514 

Ġazel-i Fużūlī441 

   Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

  1 Nice yıllardır ser-i kūy-ı melāmet beklerüz 
 Leşker-i sulṭān-ı ‘irfānuz velāyet beklerüz 

2 Sakin-i ḫak-i der-i meyḫāneyiz şām ü seḥer  
 İrtifa‘ ḳadr içün bāb-ı sa‘ādet beklerüz 

3 Cīfe-i dünyā degül kerkes gibi maṭlūbumuz 
 Bir bölük ‘anḳālarız Ḳāf-i ḳanā‘at beklerüz 

4 Ḥˇāb görmez çeşmimiz endīşe aġyārdan  
 Genc-i i esrār-ı maḥabbet beklerüz 

5 Kār-bān-ı rāh-ı tecrīdüz ḫaṭar ḫavfın çeküp 
 Gāh Mecnūn gāh ben devr ile nevbet beklerüz 

6 Ṣūret-i dīvār ediptür ḥayret-i ‘aşḳuñ bizi  
 Ġayr seyr-i baġ ider biz künc-i maḥabbet beklerüz 

515 

Ġazel-i Muḥibbī442  

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Ḫasteyüz kūyıñda yıllardır muḥabbet beklerüz 
 Ey ṭabīb-i dil lebüñden ya‘ni şerbet beklerüz 

2 Vādi-i deşt-i ġamıñ āvāre bir Mecnūnıyuz 
 Tā ölince anda biz rāh-ı muḥabbet beklerüz 

3 Āteş-i hicre yanar dil ḳorḳarım āh itmeye 
 Āşikār ola diyü ‘aşḳunda ġayret beklerüz 

4 Göreli zülfiñde ḥüsnüñ şem‘ini pervāneler 
 Cān u dilden yanmaġa ey māh nevbet beklerüz 

 

                                                           
      514/4: 5 D. Divandaki 4. beyit mecmuada eksiktir. 
441 Akyüz-Beken-Yüksel-Cunbur, a.g.e., s.190. 
442Ak, Muhibbī Divanı, a.g.e., c.1, s.379. 
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5 Bezm-i ġamda ey Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād u Ḳays 
 Geçdi anlar mest olup biz daḫı ẟoḥbet beklerüz 

[139a]      
516 

Ġazel443 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

  1 ……..‘ārıżıñ ‘arż it güle gülşene  
 Serve göster ḳāmetüñ nāz ile ra‘nalanmasun 

2 Ḳıl muḳavves ḳaşlaruñ ṭaraf külāsından ‘ayān  
 Ġurra-i meh şek-i ebrūsına ġarralanmasun  
 
3 Boyun egdi bend olup şol kākül-i reyḥāna dil  
 Dolaşup bād-ı ẟabā zülfiñe şeydālanmasun 

4 Sür raḳībi ravżā-i kūyıñdan ey ḥūrī ṣūret 
 Baġ-ı cennetdir anı temāşalanmasun 

 
517 

 
Ġazel444 

  Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilātün Fa‘ilün 

1 Sünbülüñ yüzden götür ‘uşşāḳ ġavġalanmasun 
 Kāfiriñ yoḳdur yeri ḥüsnine me’vālanmasun 

2 Ol iki gisūlarıñ ile ey ārām-ı cān 
 Şāne birle kākülün cānā dilārālanmasun 

3 Serve göster kāmetüñ baġ içre serkeş bulmasun 
 Ġonceye göster lebüñ bir ẟubḥ zībālanmasun 

4 ‘Ārıż aç kākül-i perīşānın nāz ile gülşende gez 
 Gel gülüp [jāle] bölünüp sünbül muṭarralanmasun 

5 Zāhid ider ḫūblarıñ sevdāsından çekgil elüñ 
 Kāküliñ göricek nicesevdāsı sevdālanmasun 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
443 Son beyit silindiğinden mahlas bulunamadı. 
444 Mahlas bulunamadı. 
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SONUÇ 

 Çalışmamıza konu olan Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde 8340 numarası  

ile kayıtlı bulunan Mecmû’a-i Eş’âr’ın yazarı ve yazılış tarihi çalışmamız neticesinde tespit 

edilmiştir. Katip Timur tarafından 1826 tarihiyle yazılan ve baştan eksik olan eserin sayfalarının 

karıştığı tespit edilmiş ve mecmuanın doğru düzenini alması için gerekli sayfa değişiklikleri 

belirtilmiştir. Hacimli bir eser olması dolayısıyla mecmuada gazel, kaside, kıt’a, müfred, tercî-i 

bend, terkîb-i bend gibi çeşitli nazım şekillerinin güzel örnekleri bulunmaktadır. 

 Mecmuadaki şiirlerin büyük kısmı 16. ve 17. yüzyıldan seçilmiştir. Ancak 15. ve 18. 

yüzyıldan da örnekler içeren mecmua edebiyatımızın önde gelen şairlerin divanlarında 

bulunmayan şiirleri ortaya çıkarmamıza imkan vermiştir. Bâkî, Hayâlî, Muhibbî, Şem’î, Ubeydî,  

Râmî’ye ait gazellerin bu şairlerin divanında bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca mecmuadaki 

bazı şiirlerin beyit sayısı bakımından divandakilerden daha zengin olduğu görülmüştür. 

Mecmuada ve divandaki kelime farklılıkları da nüsha farklılıklarını ortaya koymuştur. 

 Eserde adı pek duyulmamış, edebiyat tarihinde yer almamış Gâhî, Cedîdî gibi kimi 

şairlerin şiirleri de karşımıza çıkmıştır. Devrinde pek tanınmamış ya da yaşadığı yer dolayısıyla 

adlarını duyuramamış şairlerin mecmualar yoluyla gün yüzüne çıkarılması şüphesiz edebiyat 

tarihimize katkıda bulunacaktır.  

 Mecmuanın çalışmamız sonucunda ortaya çıkan hususiyetlerinden biri de nazire niteliği 

taşıyan şiirlerin ard arda yazılmış olmasıdır. Bazı şiirler için yalnızca bir nazire bulunurken bazı 

sayfalarda aynı vezin ve kafiyeye sahip üç gazelin ard arda yazıldığı görülmüştür. Bu durum 

daha önce belirtildiği gibi mecmuaların tertip eden kişinin şiir zevkine düşkün olduğunun 

önemli bir göstergesidir. 

 Çok sayıda şiir ve şaire yer verildiği için mecmuada kullanılan dil ve üslup hakkında ortak 

bir yargıya varmak mümkün değildir. Dil ve üslup her şair ve şiirin kendine özgüdür. Ancak 

eserin bir seçme niteliğinde olduğu düşünülürse mecmuadaki şiirlerin, şairlerin en başarılı ve 

duyulmuş eserleri olduğu düşünülebilir. Mecmuada çok sayıda mahlassız şiir de bulunmaktadır. 

Bu durum şiirlerin eksik yazıldığı ya da mahlas kullanmayan şairler olduğu fikrini 

düşündürmektedir. 
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