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 Tezde incelenen eser Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Güfte Mecmuasıdır. 
Tertip edildiği tarih tam olarak belli olmayan eser, 19. yüzyıla aittir. İçerisinde 312 adet 
şiir bulunmaktadır. Şiirlerin nazım şekli ise Şarkıdır.  

 Bu çalışmada, Güfte Mecmuaları hakkında bilgi verilmiştir. Aynı zamanda 
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It comprises of  IX + 346 pages. The thesis which sectioned as three parts can be named 
as a classical research or a text study.  
 

The literary work analyzed in the thesis is Kazasker (Minister of Military) 
Mustafa Izzet's (Efendi's) Journal of Lyrics. The literary work of which  date of issue is 
not clear, belongs to the 19th century. There are  poems in the work. The poetic verse 
form of the poems is song. 
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transmitting to modern-day alphabet. 
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ÖN SÖZ 

 Şiir mecmuaları, Klâsik Türk Edebiyatında çok geniş bir yer tutmaktadır. Öyle ki 

bu mecmualar, Edebiyat tarihimiz içinde unutulmaya yüz tutmuş şiirleri, şairleri ve 

karanlıkta kalmış konuları aydınlatmak için mühim bir değere sahiptir. Aynı zamanda bu 

mecmualar, yazıldığı dönemin sanat anlayışını, revaçta olan şairleri hakkında da bize 

bilgiler vermektedir.  

Kadîm olan keşfedildikçe, modern ve klâsik arasındaki fark daha açık bir şekilde 

tebellür etmeye başlayacaktır. Bu vesile ile insanların sanat zevklerindeki olumlu ve 

olumsuz değişimler müşahede edilebilir hale gelecektir. 

Biz de 19. yüzyıldaki saray fasıllarında ser-hânendelik ve neyzenlik yapan, 

meşâirü’ş- şuarâ gibi şiir sohbetlerine katılan, Osmanlı ilmiye teşkilatının en üst 

rütbelerinde görev yapan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin, güfte mecmuasının önemini 

fark ederek böyle bir çalışmanın ilim dünyasına katkı sağlayabileceğini düşündük. 

Kazasker Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında cumhuriyet döneminde ilk 

çalışma yapan merhum Süheyl Ünver’i rahmetle yad etmekteyiz. Bunun yanı sıra Uğur 

Derman, Mustafa Kara gibi hocalarımız da onun nasıl bir sanatkâr olduğuna dair 

makaleler yazan hocalarımızdandır. Zikrettiklerimizin yanında Hüsrev Subaşı 

danışmanlığında Nurcan Toprak tarafından hazırlanan, “Kazasker Mustafa İzzet 

Efendi’nin Hayatı ve Eserleri” adlı yüksek lisans çalışması akademik olarak yapılan en 

kapsamlı tezlerdendir. 

Çalışmamızı hazırlarken hedeflediğimiz, Kazasker Efendi’nin hayatını geniş bir 

şekilde anlatmaktan ziyade onun güfte mecmuasını günümüz alfabesine aktarmak ve bu 

güfte mecmuasını, edebiyat araştırmacısı olarak incelemektir. Bu sebeple çalışmamızda, 

mecmuanın edebî hüviyetine dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

Netice olarak, her çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da birtakım eksikliklerin 

olması kaçınılmazdır. Ancak bu tez çalışması, güfte mecmuasını edebî açıdan inceleme 
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yöntemi hususunda yapılan ilk tez çalışmasıdır. Dolayısıyla bu şekilde yapılan 

araştırmaların sayısı arttıkça, bu çalışmaları önemi daha da artacaktır. 

Çalışmamızı nihayete erdirirken, başta bizleri bu çalışmaya teşvik eden ve her 

aşamada desteklerini esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. Bilal Kemikli’ye teşekkür 

ederim. Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Akçay’a, Dr. Öğr. Üyesi İlhami Oruçoğlu’na, 

Arş. Gör. Olcay Kocatürk’e, doktora öğrencisi ağabeyim Ömer Faruk Yiğiterol’a, 

çalışma esnasında yardımcı olan arkadaşım M. Said Uysal’a; bugüne kadar hiçbir şekilde 

maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, üzerimde birçok emeği bulunan kıymetli eşim 

Esra Hanımefendi’ye ve aileme şükranlarımı sunarım. 

        Ömer Faruk KAYGISIZ 

         Bursa - 2019 
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GİRİŞ 

 Bir medeniyeti anlamak, onun ürünü olan eserleri tanımak ve idrak etmek ile 

mümkün olabilir. Bunun yanı sıra bu eserleri ortaya çıkaran fikir, eserler arasındaki 

münasebet araştırılıp ortaya konulmasıyla medeniyetin ne kadar güçlü ve sağlam bir 

yapıyı haiz olduğu ortaya çıkabilir. 

Millî kültürümüz ve medeniyetimizin bir ürünü olan mecmuaların çeşitli türleri 

bulunmaktadır. Bu mecmuaları türlerine göre tasnifini yapan Agâh Sırrı Levend’dir. 

Onun yapmış olduğu tasnif şu şekildedir: 

“1.Nazire Mecmuaları 

2.Mecmua-i Eş’ar 

3. Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşmuş mecmualar 

(Mecmua-i tevârih gibi) 

4. Münderecatında muhtelif konular ihtiva eden mecmualar 

5. Mürettibi belli olan mecmualar”1 

Bunların yanı sıra Yasemin Ertek Morkoç, “Mecmua Geleneği” ile ilgili 

hazırlamış olduğu doktora tezinde genel olarak mecmuaların edebiyat tarihi açısından 

nasıl bir öneme sahip olduğunu Ali Nihat Tarlan’ın eserlerinden faydalanarak şu şekilde 

sıralamıştır:2 

“1. Her şeyden önce  bir mecmua içindeki şiirler, özel bir seçiciliğin göstergesi 

olduğu için yazıldığı, tertip dildiği dönemin edebî zevkini, şiir anlayışını yansıtır. 

2. Aynı zamanda sanatın insan ruhunu doyuran yönün düşündüğümüzde bu 

mecmuaların bize bir devrenin ruhî ihtiyaçlarını gösterdiğini de söyleyebiliriz. 

                                                        
1 Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, 1. b., İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014, s. 165. 
2 Yasemin Ertek Morkoç, Eğridirli Hacı Kemal’in Camiü’n-Nezair’i: Metin ve Mecmua Geleneği Üzerine Bir 
İnceleme, (Yayımlanmamış Doktora Tezi Tezi), İzmir: Ege Üniversitesi, 2003, s. 24. 
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3. Tezkirelerde isimlerine rastladığımız pek çok şairin divanı yoktur. Dolayısıyla 

mecmualar bu şairlerin, şiirlerini taşıyan önemli birer kaynak durumundadırlar. Böylece 

sanatkârın bazı yönlerini mecmuadaki şiirleriyle tanımış ve ortaya çıkarmış oluruz. 

4. Eski şiirimizde toplumu ve hayatı aksettiren önemli şiir şekiller terc-i bend ve 

terkîb-i bendlerdir. Mecmularda bulunan bu şiirlerin incelenmesiyle bir dönemin hayat 

anlayışını görebiliriz. 

5. Şiir mecmualarında azımsanmayacak sayıda şiirleri bulunan ancak kaynaklara 

geçmemiş yeterince tanınmayan şairler karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle mecmualar 

edebiyat tarihimize yeni isimler de kazandırmaktadır. 

6. Mecmualar, divanı olan şairlerden bazılarının divanlarında yer almayan 

birtakım şiirlerini içlerinden barındırmaktadır. Bunların belirlenmesiyle beraber 

şairlerin bilinmeyen şiirleri de ortaya çıkmış olacaktır.” 

Çalışmamızın amacı mecmua geleneği içinde, kuvvetli bir konuma sahip olan 

güfte mecmualarının önemine dikkat çekmek ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin güfte 

mecmuasını tespit ederek, günümüz alfabesine aktarmaktır. Günümüz alfabesine 

aktarmamızdaki amaç ise edebiyat tarihi açısından kaynak olması ve modern dönem sanat 

zevkini etkilemesini biraz daha kolaylaştırabilecek olmasıdır.  

Tez, giriş ve üç kısımdan oluşmaktadır. Giriş kısmında konunun kapsam, yöntem 

ve aşamaları belirtilmiştir.  Birinci bölümde Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hayatı 

kısaca aktarılmıştır.  Bu bölümün amacı, eserin sahibini tanıyarak, eser hakkında daha 

tafsilatlı bir araştırma yapmaktadır. “Doğumu, Ailesi ve Hayatı”, “Devlet Vazifeleri”, 

“Vefatı” ve “Sanatkârlık Yönü” gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. Bu bölümde Kazasker 

Mustafa İzzet Efendi’nin hayatı kronolojik bir şekilde aktarılmıştır. 

İkinci bölümde, kültür tarihimizde güfte mecmualarının öneminden, 

özelliklerinden ve işlevlerinden bahsedilmiştir. İncelemiş olduğumuz yazmanın Kazasker 

Efendi’ye ait olup olmadığı tartışılmış ve mecmuanın tavsifi ile iç düzeni hakkında 

bilgiler verilmiştir. Aynı zamanda tespit edilen mahlaslar ve onlara ait bilgiler bir tablo 

içinde gösterilmiştir. Yine bu bölümde İzzet mahlaslı şairin Kazasker Mustafa İzzet 
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olduğu klâsik tarih kitapları, tezkireler ve tarihi hadiseler ile ispatlanmaya gayret 

edilmiştir.   

Tezin üçüncü bölümünde ise, güfte mecmuasının günümüz alfabesine çevrilmiş 

metni bulunmaktadır. Bu bölümün başında günümüz alfabesine aktarılırken nasıl bir 

metot ile çalışmayı yürüttüğümüz ile ilgili bilgilerin yanı sıra transkripsiyon alfabesi de 

verilmiştir. 312 şiirden müteşekkil mecmuadaki şiirlerin vezinleri bulunmuş ve başlığın 

altında gösterilmiştir. Çalışma konusu edindiğimiz eser, bir güfte mecmuası olduğu için 

vezinlerde birtakım sıkıntılar bulunmaktadır. Öyle ki güfte, mûsikî formuna girerken 

birtakım değişikliklerin yapılması zorunlu olabilir. Bu gibi zorunluluklar neticesinde 

vezinlerde sıkıntılar meydana gelmektedir. Bu nazarla dikkate alınması gerekmektedir. 
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1.KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ’NİN HAYATI 

 

1.1. Doğumu, Ailesi ve İlmî Hayatı 

 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi, milâdî 1801 tarihinde bugünkü Kastamonu 

vilayetimizin Tosya ilçesinde dünyaya gelmiştir.3 Babası Bostan-zâde Mustafa Ağa’dır. 

Asıl adı Mustafadır. İzzet ise, onun mahlasıdır ve ona bu mahlas usûl gereği icazet 

almadan evvel kararlaştırılıp verilmiştir.4 Mahlas, Kazasker Efendi tarafından mı tercih 

edildi, yahut hocası tarafından mı verildiği hususunda açık bir bilgiye rastlanılamamıştır. 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi seyyiddir. Ancak onun seyyidliğinin anne tarafından mı 

yoksa baba tarafından mı geldiği hususunda tartışmalar vardır. Anne tarafından soyu 

Şeyh İsmail Rûmî Efendiye dayanmaktadır.5 

Şeyh İsmail Rûmî Efendi 17. yüzyılda yaşamış Kâdirî tarikatının şeyhlerinden 

birisidir. Kendisi Tosya’da doğmuş ve burada ilk eğitimini tamamlamıştır. Abdülkâdir 

Geylânî Hazretlerinin manevi işareti ile Bağdat’a gitmiştir. Burada Şeyh Feyzullah 

Efendi’ye intisap edip seyr ü sülûkunu tamamlamıştır. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 

hizmet eden Şeyh İsmail Rûmî Efendi, son olarak İstanbul’a gelmiş, Tophane semtinde 

bir Kâdirî dergahı kurmuştur. Vefat edinceye kadar burada hizmete devam etmiştir.6 

Babasının vefatından sonra annesi tarafından ilim tahsili için İstanbul’a gönderilen 

Mustafa İzzet Efendi, Fatih Medreselerinde öğrenimine başlamıştır. Bununla birlikte, 

                                                        
3 İbnü’l Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş Şuarâ, Ankara: Atatürk Kültür 
Merkezi Yayınları, 1999, C. 2, s. 1081; Tayyar-zâde Ahmed Ata, Osmanlı Saray Tarihi: Tarih-i Enderun, 
ed. Mehmet Arslan, 2. b., İstanbul: Kitabevi, 2010, C. 3, s. 30; Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı 
Müellifleri, İstanbul: Meral Yayınevi, 1972, C. 3, s. 185. 
4 M. Uğur Derman, “ Hat ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul: Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1997, C. 16, s. 498. 
5 Tayyar-zâde Ahmed Atâ, Osmanlı Saray Tarihi: Tarih-i Enderun, C. 3, s. 30. 
6 Osmân-zâde Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, ed. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz, İstanbul: Kitabevi, 2006, C. 
1, s. 118. 
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Kastamonu il yıllığında Kastamonu Sıbyan mektebini bitirdiği belirtilmişse de bu bilgiyi 

doğrular başka bir belge henüz bulunamamıştır. 7  

Fatih Medreselerinde ilim tahsiline devam eden Mustafa İzzet Efendi, medresedeki 

eğitiminin yanında,  Musâhib-i Şehriyârî Kömürcü-zâde Hâfız Efendi’den de mûsikî 
meşk etmeye başlamıştır. 

Bir cuma günü, namaz başlamadan evvel hocasından meşk ettiği en müstesna 

eserlerden olan ‘‘Aldım hayal-i perçemin ey mâh dîdeme’’ mısraıyla başlayan na’t-ı şerifi 

Hidâyet Camii’nin müezzin mahfilinde icra eder. Bu esnada camide bulunun Sultan II. 

Mahmud, Mustafa Efendi’nin sesini çok beğenmiştir. Bu itibarla eğitimiyle meşgul 

olmak istemiştir.  Yaşı küçük olması hasebiyle Enderûn’a alınması malesef mümkün 

olmamıştır. Bunun üzerine Sultan, Silahtar Ali Bey’e terbiyesiyle alâkadar olmasını 

emretmiştir.8 

Silahtar Ali Bey’in himayesinde üç yıl kalan Mustafa İzzet Efendi, bu süre zarfında 

hem ilmî tahsiline devam etmiş, hem de hüsn-i hat ve mûsikî ile meşgul olmuştur. Daha 

sonra, Galata Sarayında eğitim görmüş ve 1820 yılında Sultan II. Mahmud’ un huzurunda 

yapmış olduğu Acem-aşîrân ney taksimi ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Burada 

göstermiş olduğu hünerin ardından Silahtar Ali Bey’in vesilesi ile çavuş mülâzımı 

rütbesiyle Enderûn’un Kiler Dairesi’ne alınmıştır.9 

Mustafa İzzet Efendi orta boylu, şişmanca, mavi gözlü, güzel ve güler yüzlü, sarıya 

çalan beyaz sakallı, yanakları pembe, nazik ve edib bir şahsiyettir.10 Tespit edilebildiği 

kadarıyla onun şeceresi şu şekildedir11: 

 

                                                        
7 Nurcan Toprak, Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, s. 4. 
8 İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ, C. 2, s. 46. 
9 Tayyar-zâde Ahmed Atâ, Osmanlı Saray Tarihi: Tarih-i Enderun, C. 3, s. 31; Hafız Hızır ilyas Ağa, 
Osmanlı Sarayında Gündelik Hayat: Letâif-i Vekâyi-i Enderûniyye, ed. Ali Şükrü Çoruk, 1. b., İstanbul: 
Kitabevi, 2011, s. 209. 
10 İbnü’l - Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ, C. 2, s. 1083. 
11 Toprak, Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, s. 19. 
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Bostan-zâde Mustafa Ağa 

                    Kazasker Mustafa İzzet Efendi 

 

 

Mehmet Ataullah   Tevfik     Emine 

Neyyire Mürüvvet Atiyye  Şefika Gelenbevî Naciye  Tahsin 

Mübtez Eris  Betül Tekül  

    

Leyla Tekül  Azade  

            Efe 

1.2. Devlet Vazifeleri 

 

Mustafa İzzet Efendi, sarayda yapmış olduğu icralar ve çeşitli mekanlarda yazmış 

olduğu hatlar vesilesiyle, pek çok defa ihsân-ı şâhâneye nâil olmuş bir zattır.12 1820 

yılında Enderun’a alınmasının ardından burada çalışmalarına devam eden Mustafa İzzet 

Efendi, 1822 yılında bir küme faslına katılmış, mükafat olarak ise rütbesi çavuşluğa 

yükseltilmiştir.13  

Sultan II. Mahmud’un Yeniçeri Ocağını kaldırmasıyla Mustafa İzzet Efendi subay 

olarak orduya alınan pek çok Enderunlu gibi, kendisi de bir hizmet almak istemiştir. 

Ancak padişahın kıymet verdiği bir zat için böyle bir hizmet isteyebilecek kimse 

çıkmadığından, hac vazifesini ifa etmek için müsaade almış, kendisine 100 kuruş maaş 

bağlanmıştır. Mustafa İzzet Efendinin hocalarına küsmüş olduğu için saraydan ayrılıp 

                                                        
12 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 1996. 
13 Toprak, Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, s. 6. 
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hacca gitmeye karar verdiği yönünde bir görüş de vardır.14 Ancak Mustafa İzzet 

Efendi’nin hayatı hakkında teferruatlı bilgi veren klasik tarih kitaplarının hiçbirinde böyle 

bir bilgiye rastlamadığımız için bizce makul bir görüş değildir. 

 Mustafa İzzet Efendi daha evvel intisap etmiş olduğu Nakşibendi Şeyhi Kayserili 

Ali Efendi ile birlikte 1831 yılında surre alayıyla birlikte hacca gitmiştir. Mekke’de 

Abdullah ed-Dihlevî’nin halifelerinden Şeyh Mehmed Can Efendi’nin müridânından 

olmuş ve seyr ü sülûkunu burada tamamlamıştır. İstanbul’a geri dönmeden önce Mısır’a 

uğramış ve burada 7 ay bazı mübarek mekanları ziyaret etmesinin ardından Payitahta 

avdet etmiştir.15 

İstanbul’a geldiğinde Mahmutpaşa civarında bir ev satın alan Mustafa İzzet Efendi, 

saraydan uzak, sûfiyâne bir şekilde yaşamaya başlamıştır. 1832 yılı Ramazan ayının 

Cuma gününde, Beyazıt Camii’nin müezzin mahfilinde hatim okurken kendisini tanıyan 

kişiler Mustafa İzzet Efendi’ye kamet getirmesini istirham ederler. Bu istirhamı kabul 

etmek istemeyen Mustafa İzzet Efendi: ‘‘Genellikle bu camiye padişahımız geliyor, 

benim sesimi işitecek olursa iyi olmaz.’’ demişse de zevât, padişahın bugün İstanbul’a 

gelmeyeceğini temin etmiştir. Böylelikle Mustafa İzzet Efendi ikindi namazında kamet 

getirmeye başlamış ve tam o sırada Sultan II. Mahmud camiye girmiştir. Tesbihatın 

ardından padişah Mirliva Aşkar Ali Bey’i müezzin mahfiline göndererek kamet alanın 

kim olduğunu sordurmuştur. Ramazan’ın verdiği yorgunluktan ve Mustafa İzzet 

Efendi’nin ise kılık kıyafetinin değişik olmasından dolayı Aşkar Ali Bey, Mustafa İzzet 

Efendi’yi tanıyamamış, müezzinbaşına kim olduğunu sormuş ve ondan bir Özbek 

dervişidir, cevabını almış ve cevabı hemen padişaha iletmiştir. Bu cevaba çok hiddetlenen 

Sultan II. Mahmud: “Mustafa Efendi’nin sadâsını ben bilmez miyim, Özbek’tir diye beni 

mi aldatıyorsunuz?” diyerek mahfildekilerin aşağı inmesini emretmiştir. Derviş 

kıyafetleri içerisindeki Mustafa İzzet Efendi’yi tanıyan Padişah, kendisine olan 

teveccühüne rağmen hizmetini terk ederek bu kıyafeti giymesine fevkalâde hiddetlenmiş 

ve derhal imhâsını parmağıyla ve şiddetle işaret etmiştir. ‘‘Ferman Efendimizindir.’’ 

diyen Hüsrev Paşa’yı, padişahı daima hayra sevk eden Musâhib Said Efendi 

durdurmuştur. Sultan II. Mahmud hiddetinin son raddeye gelmesi sebebiyle derhal 

                                                        
14 Toprak, a.g.e., s. 7. 
15 İbnü’l - Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, İstanbul: Maarif Vekaleti, 1955, s. 157. 
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camiden ayrılmış ve Dolmabahçe Sarayı’na geçmiştir. O gece teravih namazından sonra 

Padişah, Kömürcü-zÀde Hâfız Efendi’ye: “Senin hac refikine ne dersin? Özbek kıyafeti 

ile Bayezid Cami-i şerifi mahfiline çıkıp, ey cemaat-i müslimîn işte beni gördünüz mü, 

padişah-ı zamana uzun seneler hizmet ettim, emeğim şu kıyafete karar buldu, diyerek 

halka teşhir ediyor; bunun için de ifnası hakkındaki fermanıma Musâhib Said Efendi’nin 

ilhâhıyla Hüsrev Paşa’nın af talebi sürgününü netice verdi.” demiştir.  

Ertesi gün Kömürcü-zâde Bayezid’de Mustafa İzzet Efendi’ye rastlamış ve burada 

padişahı kızdıran kıyafeti değiştirmesini söylemişse de O: “Sikkeyi başka kisveye tebdil 

edemem.” diyerek cevap vermiştir. Kömürcü-zâde de O’na bir daha bu kıyafetlerle 

padişahın uğrayabileceği yerlerde gezinmemesini sert bir şekilde söylemiştir. Bu cevabın 

üstüne Mustafa İzzet Efendi çok üzülmüş ve ağlayarak evine gitmiştir. 

Bu olayın ertesinde Sultan II. Mahmud, Mustafa İzzet Efendi’yi sürgünden de 

affettiğini söylemesinin ardından, Kömürcü-zâde geçen gün O’nunla karşılaştığını ve 

neler konuştuklarını Padişah’a anlatmıştır. Ertesi gece tekrar neler konuştuklarını 

anlattıran Sultan II. Mahmud: “Benim ona dargınlığım yoktur, ancak hüner ve kadrini 

zayi etmek sevdalarında gördüğümden canım sıkılıyor.” diyerek affettiğini bildirmiştir.16 

Ramazan Bayramı’ndan sonra Necip Paşa’nın oğlu Şükrü Bey tarafından Mustafa 

İzzet Efendi’ye, affedildiği bildirilmiş ve kendisine elbise ve ney gönderilmiştir. Sultan 

II. Mahmud’un huzurunda gerçekleştirdiği ney taksiminden sonra kendisine atiyye de 

verilmiştir. 

Sultan II. Mahmud ’un huzurundaki bir fasıl esnasında sultan hazretleri, Mustafa 

İzzet Efendi’nin yanına gelmiş ve kendi bestelerinin nasıl olduğunu sormuştur. 

“Efendimizin şarkıları da şarkiyâtın padişahıdır, ancak tahsîn ve te’sîrinden başka bir 

şey denilebilir mi?” diye cevap veren Mustafa İzzet’e padişah, işi olmadığı vakitlerde saz 

meclislerine gelmesini söylemiştir.17 

                                                        
16 İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ, C. 2, ss. 1083-86; İnal, Son Hattatlar, s. 159. 
17 İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ, C. 2, ss. 1082-84; Tayyar-zâde Ahmed Atâ, Osmanlı 
Saray Tarihi: Tarih-i Enderun, C. 3, s. 33; İnal, Son Hattatlar, ss. 158-59. 
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Bahriye Mektebi Hat müderrisliği ile 1840 yılında görevlendirilen Mustafa İzzet 

Efendi, buraya sürekli olarak devam ederek pek çok sayıda öğrenciye hat dersi 

vermiştir.18 

Osmanlı devletinde askerî sınıfın şer’i ve hukukî islerine bakmak için oluşturulan 

makam Kazaskerliktir. İlk defa Sultan I. Murad zamanında ihdas edilen Kazaskerlik, 

ilmiye teşkilatının en üst rütbelerinden biridir. Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği olmak 

üzere ikiye ayrılır.19 

Mustafa İzzet Efendi 1846 yılında Selanik Mevleviyeti görevine tayin olmuş yine 

aynı yıl kendisine Mekke pâyesi verilmiştir. 1847 yılında Selanik Kazaskerliği ve nihayet 

1849 yılında Anadolu Kazaskerliği görevi verilmiştir.20 

Hüsn-i hat hocası olarak 1850 yılında şehzadelere ders vermiştir. Ondan ders alan 

şehzadeler; Abdülmecid, Abdülaziz, Murad, Abdülhamid ve Mehmed Reşad’dır. Hatta 

Sultan Abdülmecid ise, Mustafa İzzet Efendiden icazetname dahi almıştır.21 Aynı 

zamanda Mustafa İzzet Efendi; Veliahd Abdülaziz, Şehzâde Abdülhamid ve Şehzade 

Murat Efendilerin sermuallimi de olmuştur.22 

1853 yılının temmuz ayında özel bir irade tezkeresinden anlaşılabileceği üzere, 

Meclis-i Valâ azası Mustafa İzzet Efendi’ye nişân-ı âlî verilmesi kararlaştırılmıştır. 1853 

tarihli bir arz tezkeresinde ise, mecidiye nişanının tekrar düzenlenip yapılmasıyla, 

Mustafa İzzet Efendi’ye takdim edilmiştir.23 

Mustafa İzzet Efendi’ye Rumeli pâyesi 1857 yılının Şubat ayında verilmiştir. Bu 

görevi iki sene kadar ifa ettikten sonra 1860 yılında tekrar Meclis-i Valâ azalığına 

atanmıştır.24 

                                                        
18 Toprak, Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, s. 25. 
19 İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 4. b., Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Yay., 2014, s. 155. 
20 Ahmet Lutfî, Tarih-i Lutfî, ed. Abdurrahman Şerif, 1910. b., İstanbul: Sabah Matbaası, t.y., C. 8, ss. 
127-28; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî; Toprak, Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, ss. 
12-13. 
21 Toprak, Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, s. 26. 
22 Tayyar-zâde Ahmed Atâ, Osmanlı Saray Tarihi: Tarih-i Enderun, C. 3, s. 35. 
23 Toprak, Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, s. 14. 
24 Tayyar-zâde Ahmed Atâ, Osmanlı Saray Tarihi: Tarih-i Enderun, C. 3, s. 35. 



 11 

Tahsin Bey’in 1861 yılında vefat etmesi sebebiyle boşalan Nakîbü’l- Eşraflık makamına 

Yasinci-zâde İlmî Molla Efendi, riyâset-i ilmiye’ye ise tecrübeli ve etkin olduğu için 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi atanmıştır. Aynı yılın muharrem ayında kendisine Meclis-

i Hass’a memurluğu görevi de verilmiştir.25 

Mustafa İzzet Efendi Rumeli, Kazaskerliğine ikinci kez 1863 yılında geçmiş, görev süresi 

dolduktan sonra bu görevden ayrılmıştır. 1867 yılında ise tekrar Meclis-i Valâ üyesi 

olmuş ve yaklaşık iki yılın ardından da bu görevinden ayrılmıştır. 1869 yılında ise Meclis- 

i Hass-ı Vükela ile görevlendirilmiştir. Kazasker Efendi vefat edene kadar bu görevde 

çalışmıştır.26 

Kazasker Efendi 1870 yılında üçüncü kez Rumeli Kazaskerliği görevine tayin 

edilmiş ve buradan belirlenmiş görev süresinin dolmasıyla ayrılmıştır. Meclis-i Vükela 

azalığı ise kendisinde bırakılmıştır. 1973 yılında Nakîbü’l- Eşraflık makamına 

getirilmiştir.27 

1.3. Vefatı 

Mûsikîşinaslar ve Hattatlar arasında Kazasker Efendi namıyla anılan Mustafa İzzet 

Efendi, havas ve avam nezdinde pek kıymetli bir şahsiyetti. Mahdumu Ata Bey, O’nun 

resmini çizdirmek için çok uğraşsa da Kazasker Efendi “Ben zâil olduktan sonra 

suretimin kalmasına razı değilim, Resmimi yaparsanız babalık hakkımı helal etmem.” 

diyerek resminin çizdirilmesine asla müsaade etmedi.28 

Kazasker Efendi’nin hiçbir şekilde para biriktirmeyi sevmediği söylenir. Hatta oğlu 

Tevfik Efendi’ye, ‘‘Babanızın meziyetlerinden hangisi size intikal etti?’’ diye 

sorulduğunda ‘‘Züğürtlüğü’’ diye cevap verdiği anlatılmaktır.29 

Kimya-yı Hülya ile uğraştığı da belirtilen Mustafa İzzet Efendi’nin bazı maddelerle 

altın yapmaya çalıştığı da söylenmektedir. Bunun için kurşundan zehirlenerek damağının 

                                                        
25 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, C. 3, s. 463; Tayyar-zâde Ahmed Atâ, Osmanlı Saray Tarihi: Tarih-
i Enderun, C. 3, s. 36. 
26 Bknz. Tayyar-zâde Ahmed Atâ, Osmanlı Saray Tarihi: Tarih-i Enderun, C. 3, ss. 33-35; Toprak, Hattat 
Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, ss. 14-15. 
27 Bknz. Tayyar-zâde Ahmed Atâ, Osmanlı Saray Tarihi: Tarih-i Enderun, C. 3, ss. 22-23. 
28 İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ, C. 2, s. 1085. 
29 Toprak, Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, s. 20. 
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delindiğini, 200 altınla beraber bazı ilaçları bir kazana koyup altın elde etmeye çalıştığı 

da rivayet edilenler arasındadır.30 

V. Murad’dan sonra 31 Ağustos 1876 yılında tahta çıkan II. Abdülhamid’ e biat 

eden ilk devlet adamı Kazasker Mustafa İzzet Efendi olmuştur.3115 Kasım 1876 yılında 

vefat eden Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin kabri Tophane’de Kadirî Dergahında anne 

tarafından dedesi İsmail Rûmî Efendi’nin sol tarafında bulunmaktadır. Kitabesini 

öğrecilerinden olan Muhsin-zâde Abdullah girift istifli celî sülüsde yazmıştır. Mezar 

kitabesinde şunlar yazmaktadır: 

Hüve’l - Hayyü’l- Kadîm 

Nakîbü’l- Eşrâf ve Reîsü’l- Ulemâ ve’l Hattâtîn 

Cenâb-ı Pîr İsmâil-i Rûmî kaddesallahu sirrahû evlâdından 

Ve Mehmed Can hazretleri hulefâsından imâm-ı evvel-i 

Cenâb-ı tâc-dârî ve dört defa Rumeli 

Sadâreti ve Meclîs-i Vâlâ âzâlığı menâsıbı 

Ve meclis-i Hâss-ı Vükelâ’ya meémûr iken èazîm-i   

Tekye-gâh-ı bekâ olan ser-efrâz-ı erbâb-ı fezâil  

Câmiu’r – riyâsât es-Seyyid el-Hâc Mustafa 

İzzet Efendi kuddise sirruh hazretlerinin kabr-i münevverleridir 

      15 Kasım 1876 

      Ketebehû Muhsin-zâde Abdullah  

min telâmizi müşârun ileyh 

                                                        
30 İnal, Son Hattatlar, s. 162. 
31 Toprak, Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, s. 17. 
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 Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin cenazesi defnedilirken orada kendini 

tutamayıp söz alan bir kişi, ‘‘Efendiler buraya gömdüğümüz bir maarif sandığıdır’’ 

diyerek kalabalığı hitap etmiştir.32 

Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf hocalarından Prof. 

Dr. Mustafa Kara vefatının 130. yılında kaleme aldığı bir makalede Kazasker’in vefatına 

düşürdüğü tarihi paylaşmıştır: 

Kastamonu’da doğdu. Dersaadet’te göçtü 

Sevgilinin izinde Mekke’ye doğru göçtü 

On iki imam çıktı vefatını söyledi 

İşte hattat ve neyzen derviş “KAZASKER GÖÇTÜ” 33 

 

2. KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ’NİN 

SANATKÂRLIK YÖNÜ 
 

 Çalışmamızın bu kısmında Mûsikîşinas, Hattat ve Şair Kazasker Mustafa İzzet 

Efendinin mevzu bahis ettiğimiz sanatın pek mühim bu dallarında nasıl rüçhaniyet sahibi 

bir zât olduğunu aktarmaya çalışacağız. Kendisi sanatın zü’l – ecnihası denilebilecek biri 

olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi özellikle hat ve mûsikîde alanlarında dönemin 

ruhunu yansıtan eşsiz eserler bırakmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
32 Toprak, a.yer. 
33 Mustafa Kara, “Vefatının 130. Yılında Kazasker Mustafa İzzet Efendi”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik 
Araştırma Merkezi, S. 18 (2007), s. 12. 
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2.1. Hattatlığı 
 

 Fatih medreselerinde ilim tahsiline başlayan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 

Silahtar Ali Paşa’nın himayesinde ve Enderûn’da güzel sanatlara olan bilgisini artırmaya 

başlamıştır. 

Onun için ilginç olan konulardan biri de hat sanatında hem hocalarının hem de 

kendisinin isminin Mustafa olmasıdır. Sülüs ve Nesih hatlarında icâzetini Mustafa Vâsıf 

Efendiden almıştır. Mustafa Vâsıf Efendi, Çömez lakabıyla maruf devrin en iyi 

hattatlarından biridir. Talik yazıda icazetini ise Yesâri- zâde Mustafa Efendi’den almıştır. 

İcazetnâmeleri bugün elimizde olmadığı için Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin ne 

zaman icazet aldığı belirlenememiştir.34 Talik yazıdan icazet alırken şu kıtayı söylemiştir: 

‘‘Nazar-ı şeh ile kıt’a- i garra 

Levha-i mihre nâz iderse sezâ 

Şâh-ı asrın ki ser müezziniyim 

N’ola eyler isem İmad’e salâ’’35 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin bazı şehzadelere hat hocalığı yaptığını yukarıda 

belirtmiştik. Şehzadelerin yanı sıra pek çok talebe de yetiştirmiştir. Mehmet Şevket 

Vahdetî, Yusuf Efendi, Abdullah Zühdî Efendi, Mehmed Şefik Bey, Kayış-zâde Burdurlu 

Hafız Osman, Zâhide Selma Hanım, Zekâi Dede Efendi, Muhsin-zâde Abdullah Hamdi 

Bey, Mehmed Hilmi Efendi, Yeniköylü Hasan Sırrı Efendi, Hasan Tahsin Efendi, Hasan 

Rıza Efendi, Mehmed İlmî Efendi, Mehmed Ataullah Efendi, Tevfik Efendi, Halil Nebil 

Efendi, Siyahî Selim Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin talebelerinden en iyi 

olanlarıdır.36 

Anlatılanlara göre Kazasker Mustafa İzzet Efendi, kendisi de bir hattat olan Sultan 

Abdülaziz’in yazılarını tashih ederken, sultanın sinirli bir anına denk gelmiş ve ondan 

                                                        
34 Muhittin Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 1999, s. 156. 
35 İnal, Son Hattatlar, s. 157. 
36 Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul: Tifdruk Matbaacılık, 1984, s. 217; Toprak, Hattat Kazasker 
Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, ss. 26-25. 
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azar işitmiştir. Bundan sonra hat yazmaya uzun bir fasıla veren Kazasker Efendi, 

talebesinin bir harfin tarifini sorması üzerine onu kıramayıp tekrar yazmaya başlamıştır.37 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi daha çok sülüs, nesih, celi talik ve celi sülüs hat 

türlerinde eser vermiştir. Özellikle 1862 yılından sonra yazmış olduğu nesih yazılar için 

rahmetli Necmettin Okyay ‘‘ Bir kelebek uçuyormuşçasına hafif ve ruh okşayıcıdır’’ 

demiştir38 

Hat sanatında çok velûd bir sanatkar olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin 

herhalde günümüzde en çok dikkat çeken eseri Ayasofya’nın içerisinde bulunan ve 

üzerlerinde Lafzatullah’ın, Hz Peygamber’in ve Çehar Yâr-i Güzin’in isimlerinin yazılı 

olduğu levhalardır. Bu levhalar için kendisine bir atiyyede ihsan buyurulmuştur. Bu husus 

Sadaretten saraya şu şekilde arz olunmuştur: 

‘‘ Âtıfetlü Efendim hazretleri 

İmâm-ı sâni-i hazret-i Şehriyârî fazîletlü efendi hazretleri âsâr-ı celîle-i 

muvaffakiyet seniyye-i hazret-i hilâfet penâhîden olarak der- dest-i taèmîr olan Ayasofya-
i Kebîr Câmîè-i Şerîfinin ziver-i tâk-i saâdeti olan elvâh-ı mübârekeyi tahrîr ve tersime 
muvaffak olarak hizmet-i hayriyyeden dolayı kendisinin mükâfât-ı seniyyeye mazhariyeti 
şâyân-ı şân-ı âlî olduğuna ve müşârün ileyh havass-ı dâiyân-ı maârif-nişân-ı cenâb-ı 
pâdişâhîden olup her cihetle şâyeste-i âtıfet-i èâliyye-i hazret-i mülûkâne bulunduğuna 
binâen câmi-i şerîf-i mezkûrun bi-memni teèalâ altmış dört senesimartı muvazenesine 
konulacak tahsîsât-ı cedîdesinden olmak üzere efendi-i müşârun ileyje yüzbin kuruş 
atiyye-i seniyye ihsânı merhûn-ı müsaade-i seniyye olarak devletlû reis paşa, mâliye 
nazırı paşa ve âtıfetlû Müsteşâr Bahâ Efendi hazerâtiyle tezekkür olunmuş ise de yine her 
ne vecihle emr u fermân-ı isâbet-nişân cenâb-ı cihân-bânî-i şeref-sünû sudur buyurulur 
ise, mentûk-ı menîfi tenfîz ve icrâ olunacağı beyânı ile tezkire-i senâ-verî terkim olundu 
efendim.’’39 

 Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin kendi yazısı olarak bulunan 11 Kuran-ı Kerim, 

büyüklü küçüklü 200 küsur hilye, 15 kadar Delâilü’l- Hayrât, takribi 30 kadar Enam 

                                                        
37 M. Uğur Derman, Ömrümün Bereketi: I, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2011, ss. 175-76. 
38 Derman, a.g.e., s. 177. 
39 Ahmed Akgündüz, Said Öztürk, Yaşar Baş, Üç Devir Bir Mabed: Ayasofya, 1. b., İstanbul: Osmanlı 
Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2005, s. 803. 
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eserleri arasındadır.40 Bunların yanında Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin pek çok 

camide yazıları da bulunmaktadır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla onun yazmış olduğu 

bazı yazı ve kitabeler tarihleriyle şunlardır:41 

1. Selimiye Kışlası yan kapısı     1842 

2. Çırağan Küçük Mecidiye Camii     1849 

3. Yenikapı Mevlevihanesi Muvakkıthanesi     

4. Ayasofya Camii Hünkar Mahfili  

5. Kahire Kavalalı M. Ali Paşa Türbesi  

6. Çemberlitaş Bezm-i Alem Valide Sultan Mektebi   1850 

7. Hırka-i Şerif Camii       1851 

8. Dolmabahçe Sarayı       1856 

9. Kadıköy İskele Camii      1859 

10. Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu  

11. Cerrahpaşa Keçecizâde Kazım Bey Kabri    1859 

12. Beyazıt Harbiye Nezareti; Giriş kapısının iç tarafı.   1866 

13. Mercan Ali Paşa Mescidi      1869 

14. Fındıklı Keşfî Cafer Efendi Türbesi  

15. Kasımpaşa Camii iç kapı üstü     1867 

16. Fındıklı Parizad Hatun Türbesi  

17. Şerife Ümmügülsüm Kabri      1867 

                                                        
40 Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 157. 
41 Kara, “Vefatının 130. Yılında Kazasker Mustafa İzzet Efendi”, s. 12. 
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 Yazmış olduğu hatlarda genellikle imza olarak ‘‘Mustafa İzzet’’ yahut ‘‘İzzet’’ 

isimlerini kullanırdı. Bunların yanı sıra daha uzun ketebe attığı da olmuştur. Atmış olduğu 

uzun ketebeleri ağdalı bir üslup ile kullanmıştır: ‘‘Bende-i âlî abâ Seyyid İzzet Mustafa’’, 

‘‘Hâk-i pây-i evliyâ.’’42 

 
2.2. Mûsikîşinaslığı 
 

 Daha genç yaşta Kömürcü-zâde’den almış olduğu eğitimle Sultan II. Mahmud’u 

etkileyen Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Enderûn’da da almış olduğu terbiyenin 

ardından saray fasıllarının vazgeçilmez hanendesi ve neyzeni olmuştur.43 

 Enderûn’da döneminin en iyi hocaları olan Dede Efendi ve Şakir Ağa’dan dersler 

alan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Klasik Türk Mûsikimizin en nadide bestekâr ve 

hânendesi olarak haklı bir şöhreti vardır.44 Ayrıca iyi bir neyzen olan Kazasker Efendi’nin 

Ney hocasının kim olduğu da maalesef bilinememektedir.45 

 Hat sanatında bir çok talebe yetiştiren Kazasker Mustafa İzzet Efendi Mûsiki 

sanatında da talebeler yetiştirmiş. Sultan II. Mahmud’un bizâtihi ney hocasıdır. Sultan 

Abdüllaziz’e ise Mûsikî hocalığı yapmıştır.46 

 Mezkûr padişahların yanı sıra Medenî Aziz Efendi, Behlül Efendi, Hafız Mehmed 

Zekâi Dede ve Yeniköylü Hasan Sırra Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin 

talebeleri arasındadır. 

 Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye devlet adamlığı vazifeleri olduğu için değil, 

şahsına hürmeten veya sanatına hürmeten hanendeliğine her zaman saygı duyulmuştur. 

Bunu İbnü’l Emin Mahmud Kemal İnal tezkiresinde şu cümleler ile anlatmıştır: 

 ‘‘Efendi Bebek’te Yusuf Kamil Paşa’nın komşusu olduğu için yazın yalıya, kışında 

İstanbul’daki kâşaneye gelir, gece kalırdı. Vükela ve küberâdan bazı zevât da gelirler, 

                                                        
42 Toprak, Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, s. 39. 
43 İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ. 
44 Derman, Ömrümün Bereketi: I, ss. 167-70. 
45 Derman, a.g.e., s. 167. 
46 Tayyar-zâde Ahmed Atâ, Osmanlı Saray Tarihi: Tarih-i Enderun, C. 3, s. 32. 
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Efendinin can-fezâ nağmelerini dinlemek emelinde bulurlardı. Efendinin resmî 

mertebesinden ziyade şahsının ulviyetine hürmet edildiğinden sâir mûsikî erbabına 

söylendiği gibi ‘Bir şey okuyunuz da dinleyelim’ denilmezdi. İrfân-ı kâmil erbabından 

olan meclisin sahibi, sözü bir münasebetle mûsikîye intikal ettirdikten sonra el vurup 

içeriye gelen hademeden birine ‘Ağaları çağır gelsinler, Efendi hazretlerini 

eğlendirsinler’ der ve konakta daima hazır ve emre muntazır olan hanende ve 

sazendeleri, pek kibârane ve zarifâne tarzda celbederdi. O vaktin tabiriyle ‘Ağalar’ 

dediği hanende ve sazendeler -ki mesleklerinde mâhir efendiler idi – odanın münasip bir 

yerinde oturarak Efendinin intihâb ettiği makamdan mühim bir peşrevi kemâl-i letâfetle 

çalarlardı. Müteakiben yine Efendi’nin istediği bir besteyi okumaya başlayınca Efendi 

oturduğu minderden kayarak yavaş yavaş hanende ve sazendelerin yanlarına gider, 

onlarla birlikte okumaya başlardı. O dakikadan itibaren nağmeler başka hâlet ve halâvet 

peydâ eder, huzzar, cennet nağmelerini dinliyormuşçasına mest-i safâ olurlardı.’’47 

 Özellikle Hat sanatında çok velûd bir sanatkâr olan Kazasker Mustafa İzzet 

Efendi, mûsikî sanatında o kadar velûd bir sanatkâr değildir. 4 Durak 3 ilahi, 1 peşrev, 2 

semâî ve 19 şarkıdan oluşan 28 adet bestesi vardır. Bunların yanı sıra tarz-ı cedîd 

makamını ortaya koymuş ve bu makamda bir peşrevi de bulunduğu söylenilmiştir.48 

 Anlatılanlara göre, Dellâl-zâde İsmail Efendi, bestelediği bir eseri, musîkî 

erbabına dinlettiğinde aralarından biri: “ Hocam şu nağme şöyle olsa daha hoş olmaz 

mı?” dese “Yok ben bu besteyi Efendi’ye okudum, beğendi, artık o değiştirilemez” demiş 

ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin mûsikîde ne kadar önemli bir  mevkide  olduğunu 

anlatmıştır.49 

 
2.3. Şairliği 
 

 Kazasker Mustafa İzzet Efendi, velûd bir hattat, iyi bir mûsikîşinas  ve  bestekâr 

olmasına karşın şair olup olmadığı hususunda tartışmalar vardır. Örneğin İbn’ül- Emin 

Mahmud Kemal İnal onun şairliği hakkında Son Asır Türk Şairleri adlı tezkiresinde şöyle 

                                                        
47 İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ, C. 2, s. 1083. 
48 Toprak, Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, s. 47. 
49 İnal, Son Hattatlar, s. 159. 
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diyor: “Yazı ve mûsikî derecesinde şiir ile meşgul olmadığı anlaşılıyor. Çünkü meydanda 

pek çok yazısı ve mûsikî eserleri olduğu halde elde pek az şiiri vardır. Benim gördüğüm 

beş altı parçadan ibarettir. Belki bunlardan başka eş’arı vardır da ben görmedim. Yahut 

zayi olmuştur. İki hafidinden kırk yıl evvel şiirleri şiirlerini sormuştum bir şey istifade 

edememişti.”50  

 1862 yılının yaz aylarında kurulan Encümen-i Şuara, Hersekli Arif Hikmet Bey’in 

İstanbul’da Lâlelideki evinde bir grup ortak zevk-i selim sahibi zevatın toplanması ve 

yazdıkları şiirleri birbirlerine okuması, şiirlerin üzerine tartışmalar yapılmasıyla bilinir. 

Bir nevi dost meclisi hüviyetindedir. Yazılan şiirleri yaşı en küçük olması hasebiyle 

Namık Kemal topluluğa seslice okumaktadır. Encümen-i Şuarâ’ya liderlik edip 

toplantılara yön veren ise Lefkofçalı Galip’tir. Encümenin müdavimlerinin, doğum veya 

memuriyet dolayısıyla Rumeli’ye bağlı olmak, Bektaşî meşrep olmaları, tanzimatın 

getirdiklerinden hoşnutsuz olmak gibi ortak yönleri de vardır. Tespit edilebildiği kadar 

bu toplantıya iştirak edenler; Nâmık Kemal, Ziya Paşa, Şeyh Osman Şems Efendi, Arif 

Hikmet Bey, Koniçeli Musa Kâzım Paşa, Leskofçalı Galip Bey, Manastırlı Hoca Salih 

Nâilî, İbrahim Hâlet Bey, Recâizâde Mehmed Celâl, Memduh Faik Bey, Deli Hikmet, 

Mustafa Refik Bey, Üsküdarlı Hakkı Bey, Salih Faik Bey, Sâdullah Râmi Bey, Mustafa 

Eşref Paşa, İrfan Paşa, Mustafa İsmet Efendi’dir. Aynı zamanda Kazasker Mustafa İzzet 

Efendi de bu encümene katılanlar arasında zikredilir.51  

 Gazel 

 “Bezm- vahdetden cüdâ bir nây bir ben bir günül 

 Fânî bâkî-nüma bir nây bir ben bir gönül 

  

Hayretinden geh güler geh ağlar inler dem – be – dem  

                                                        
50 İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ, C. 2, s. 753. 
51 DİA, "Encümen-i Şuarâ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/encumen-i-suara 
(09.07.2019). 
 



 20 

 Bül’acep divâne ha bir ben bir nay, bir ben, bir gönül 

  

Cismi zârı hemçü nâlü hasta halü bî- mecâl 

 Hasbihali her belâ bir nây, bir ben, bir gönül 

  

Kendi söyler, kendi dinler kimse bilmez hâlini 

Ehl-i aşka kimyâ bir nây, bir ben, bir gönül 

 

Kârı nâtık abd-i âbık zâ’ik-i iksir- Hak 

Sana benzer İzzetâ bir nây, bir ben, bir gönül”52 

 

Hızır Ağa-zâde Said Bey’in Gazelini şu şekilde tahmis etmiştir; 

“Aşık oldum olalı doğrusu ey mâh sana 

Bir tarik ile gönül olmadı hem-râh sana 

Nice rakrîr edeyim derd-i dilim âh sana 

Etmedi gitti eser nâle-i cân-gâh sana 

Merhamet vermedi mi Hazret-i Allah sana 

 

Eyledin gönlümü avize-i mehdî ülfet 

                                                        
52 İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ, C. 2, s. 758. 
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Garaz eğlenmek imiş sonradan ettim dikkat 

Böyle tıflâne edâya kim eder emniyet 

Nâlem etmiş seni hâbîde-i hâb-ı nahvet 

Galiba ninni gelir âh-ı seher-gâh sana 

Nâle-i aşkı ciğer sûzimi sandın kuru laf 

Sana takriri gumumı dil olup cümle hilâf 

Hâlime eylemedin atf-ı nigâh-ı insâf 

Akıbet ömrümü hüsnün gibi kıldın itlâf 

Kaldı sermaye hemân âh bana vâh sana 

 

Nedir ey çerh, sitem-dîdeye kahrın öyle  

Ettiğin lütfu bana sende bilirsin söyle 

Âh u feryâdımı sen sanma tehice böyle 

Beni şâd eylmedin bir kere insâf eyle 

Acaba n’eyledim ey tâli’i bedhâh sana 

 

Her ne rütbe görünürse sana surette bâid  

İzzetâ kesme sakın şâhed-i mâni’den ümîd 

Zâhir oldukça gönülde hele sırr-ı tevhid 

Tükenir bî-haberâne reviş elbette Saîd 



 22 

Zannıma rehber olur bu dil-i agâh sana”53 

 

Kıt’a 

Var olan Hak varlığıdır benden eylersen sual 

Yokluğun irfân-ı kâfidir sülük erbabına 

Men aref’le kad aref sırrını bildinse eğer 

Hırz-ı cân et söyleme zannü şükûk erbabına54 

 

Rûz u şeb gönlümün evrâdı olup Tanrı adı  

Nakşî dîdârına bend eyle vukufu adedi 

Cezbe-i aşk ile fark edemeyip nîk ü bedi 

Gözlerinden selip eşk-i terini böyle dedi 

Varamam yârime âmâ sıfat oldum ebedî 

Vâsıl et yâre beni Yâ ricâlen huz bi yedî 

Müfred 

Çeşm-i ibretle nigâh et zâhidâ eşyaya sen 

Manî-i sun’i İlâhîde ne sen varsın ne ben55 

 

O felek meşrebin aldanma vaèdine zira 

                                                        
53 İnal, a.g.e., C. 2, s. 754. 
54 İnal, a.g.e., C. 2, s. 1083. 
55 İnal, a.yer. 
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Nisbet-i pâdişeh-i İzzeti derviş etti56 

 

İzzetâ dem de geçer, gam da geçer âlemde 

Vaktini hoş geçirip şöylece eğlenmelidir57 

 

Atılan ok geri dönmez düşüneydin evvel 

Şimdicek sana nasihat eden âdem delidir58 

 

Bahariye Mevlevîhânesi Şeyhi Nazif Dede, Kazasker Mustafa İzzet Efendiye 

şöyle bir beyit göndermiştir: 

“Gönül seninle sıkıldık ne şeyle eğlenelim 

Ne ile eğlenelim meyle neyle eğlenelim”59 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi de onun göndermiş olduğu bu beyite şu şekilde 

mukabele etmiştir: 

“O dem ki geldi âmâdan cihan gözümde değil 

Gönül arar o demi neyle meyle değil”60 

 

 

                                                        
56 İnal, a.g.e., C. 2, s. 1084. 
57 İnal, a.yer. 
58 İnal, a.yer. 
59 İnal, a.g.e., C. 2, s. 1083. 
60 İnal, a.yer. 
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Allah birdir iki cihan vahdet üzeredir 

İbret üzere bak hele bir kerre, yek ten ol 

Terk eyle mâsîvâyı, gözet sırr-ı vahdeti 

Benlik hayalin eyleme zinhar, sen, sen ol61 

Yine kaynaklarda kesin olarak geçmeyen fakat herkesçe Kazasker Mustafa İzzet 

Efendi’ye atfedilen bir beyit daha vardır. 

Basmasa mübarek kademin rûy-ı zemîne  

Pak itmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm. 

 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin elde ettiğimiz kaynaklardaki şiirlerinden ve 

içinde bulunduğu Encümen-i Şuarâ gibi muhitlerden anlaşılmaktadır ki her ne kadar çok 

eser verememiş dahi olsa o bir şairdir. Kendi devri içinde değerlendirmek gerekirse Hat 

ve Mûsikî gibi sanat dallarıyla uğraşan bir kimsenin, şiirden anlamaması ve 

ilgilenmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Kazasker Mustafa İzzet Efendi 

bahsettiğimiz sanat dallarının yanında şiirden de anlamaktadır. Divanı veya sadece kendi 

şiirlerini yazdığı bir mecmua günümüzde tespit edilememiştir. Mevcut şiirlerinden 

hareketle belki çok iyi bir şair demek mümkün olmasa bile şair demek mümkündür. 

İncelediğimiz Güfte Mecmuasındaki bazı şiirlerde tespit ettiğimiz mahlaslar 

içerisinde İzzet mahlasında bir şair de vardır. Bu mahlastaki şiirlerin Kazasker Mustafa 

İzzet Efendi’ye ait olduğu düşünülmektedir. Şiirleri daha sonra zikredeceğimiz için 

buraya ayrıca koymadık.  

 

 

                                                        
61 Derman, Ömrümün Bereketi: I, s. 168. 
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1. KÜLTÜR TARİHİMİZDE GÜFTE MECMUALARI VE 

KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ’NİN GÜFTE 

MECMUASI 

 

 

1.1. Kültür Tarihimizde Güfte Mecmuaları  

 

 Millî tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Güfte Mecmuları, akademik 

olarak hem Edebiyat hem de Mûsikî dallarıyla ilgilenen araştırmacıların önemli 

kaynaklarından biridir. Öyle ki münderecatındaki eserler, güfteleri itibariyle Edebiyat 

sahasında, gerek şairleri gerek muhtevası açısından her zaman incelenmesi gereken 

konulardandır. Diğer taraftan çalışma sahası Klâsik Türk Mûsikîsi olan araştırmacılar, bir 

eserin doğru bestesini veya usulünü tespit edebilmek için güfte mecmualarına başvurmak 

mecbûriyetindedir. 

  Ferit Devellioğlu’nun tertip ettiği Lügatte; “söyleniş, söylenmiş, söz eserinin 

bestelenmiş bulunan manzum sözleri” anlamına gelen güfte62, ayrıca bestelenmek üzere 

yazılmış; “şiir, kâr, beste, semâî, şarkı, türkü, ilahi gibi dini veya din dışı formlarda da 

bestelenen eserlerin sözü” anlamına gelmektedir.63 Saadet Güldaş’ın kaleme aldığı 

“Prozodi” adlı kitapta ise tanım şu şekilde verilmiştir: “Güfte, mûsikî ile kaynaşarak, 

mûsikî’nin kanunlarına tâbi olarak, şarkı ve türküyü meydana getiren kelimedir. Şiirin 

bütün hususiyetlerini taşır. Nazım şekli, kâfiye, redif, vezin, ses ve mana zenginliğiyle 

âhenk yönündede aralarında hiçbir fark yoktur.”64 Mevzu bahis ettiğimiz kelime Farsça 

“Goften” masdarından söylenmiş anlamına gelir. Türkçeye ise buradan geçmiş olduğu 

âşikârdır.65 

                                                        
62 Ferit Devellioğlu, “Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat”, Ankara: Doğuş Matbaası, 1970, s. 354. 
63 Mustafa Nihat Özün, “Osmanlıca - Türkçe Sözlük”, İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevi, 1973, s. 231. 
64 Saadet Güldaş, Vurgu ve Vurgulamaları ile Türk Mûsikîsinde Prozodi, 1. b., İstanbul: Kurtiş Matbaacılık, 
2003, ss. 209-10. 
65 Yılmaz Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1969, C. 1, s. 237. 
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 Mecmua kelimesi ise Arapça ( c – m – a ) fiilinden türetilmiştir bir kelimedir. 

Daha sonra Türkçeye geçmiş olan kelime sözlükte: “Seçilmiş yazılardan meydana 

getirilen yazma kitap, dergi” anlamındadır.66 Arkaik Türkçe’de mecmua kelimesi yerine 

ise ‘cönk’ kelimesi kullanılmaktadır. Cönk; “türkü, mani, destan, koşma, şiir, bozlak, 

hikâye, atalar sözü, darb-ı mesel, ferman, buyrultu, duâ, hutbe, nefes, mersiye gibi; millî, 

dinî, tasavvufî, felsefî, aşkî, manzûm ve gayr-i manzûm eserlerin eski zamanlarda 

toplanıp yazılmış olduğu kitaplara veya risalelere denir.” Bu kelimenin aslının Türkçe 

olmadığı başka dillerden Türkçeye geldiği hususunda tartışmalar da vardır.67 

 Güfte Mecmuası; “Makam, usûl, beste türü, bestekâr isimleri gibi atıflardan birini 

veya birkaçını kullanarak, münderecatındaki şiirlerin bestelendiğini gösteren deliller 

taşıyan bir nev’i eş’ar mecmuasıdır.”68 Güfte mecmuaları bir şiir mecmuası değildir. 

Çünkü içlerinde yalnızca beste formunu kazanmış şiirler vardır. Bu yönleriyle şiir 

mecmualarından ayırılırlar. 

 Güfte Mecmualarında genellikle ketebe, istinsah veya temmet kaydı gibi kayıtlar 

bulunmamaktadır. Bu sebeple onların hangi amaca matuf bir şekilde yazıldıklarını 

delillendirmek, elimizdeki kaynaklarla mümkün görünmemektedir. Ancak Güfte 

Mecmularının pratik bir amaçla kaleme alındığı söyleyebiliriz. Hanendenin; kendi 

döneminde revaçta olan eserlerin sözlerini, bestesini veya usulünü unutmamak, hemen 

hatırlamak maksadıyla bu mecmuaları kaleme aldığı söylenebilir. Bu sebeple o dönemin 

mûsikî ve edebiyat zevkini bizlere yansıtan önemli eserler olarak görülebilirler. 

 Güfte mecmualarının işlevlerinden birisi de; mahlas beyitlerinden hareketle bize 

bestelenmiş olan eserin güftesinin kime ait olduğu bilgisini verebilmesidir. Şayet 

mecmuanın içerisinde mahlas zikrediliyorsa beste formuna girmiş bir şiirde değişiklik 

olup olmadığı veya değişiklik olduysa ne gibi değişiklikler olduğu, araştırmacılar 

tarafından incelenebilir. Bunların yanı sıra; hangi aruz vezniyle yazılan şiir hangi usulde 

                                                        
66 Devellioğlu, “Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat”, s. 711. 
67 Bilal Kemikli, “Haşimi Kitaplığında Türkçe Bir Cönk”, Milli Folklor Dergisi, S. 48 (2000), s. 27. 
68 Harun Korkmaz, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki Mûsikî Yazmalarının Kataloğu, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Tezi), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, 
s. 44. 
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bestelenmiş veya hangi muhtevaya sahip bir şiir hangi makamda bestelenmiş, bunların 

çalışması da ayrıca yürütülebilir. 

 Burada zikretmemiz gereken bir husus da, Güfte mecmualarının Edebiyatçılar 

tarafından akademik olarak çalışılmamış olmasıdır. Öyle ki, Yök Ulusal Tez 

Merkezinden “Güfte Mecmuası” anahtar kelimesi ile bir araştırma yaptığımızda 

karşımıza 12 tez çıkar.69 Bunların hepsi Mûsikî bölümünde hazırlanmış olan tezlerdir. 

 Bahsettiğimiz bu mecmuaların bir diğer özelliği ise, eserin bestekârını bize 

söylemesidir. Böylelikle bestekârın eserleri hakkında daha kolay ve doğru bir şekilde 

bilgi sahibi olabiliriz. Aynı zamanda eserin mûsikî formu hakkında da bize bilgi 

verdikleri için, eserin doğru usul ve makamı buradan hareketle tahkik edilebilir. Ayrıca 

kaleme alındıkları dönemlerin mûsikî meclislerinin repertuarı hakkında da bize bilgi 

verirler.70 

 Güfte mecmuaları sahip oldukları muhtevaya göre birkaç türe ayrılırlar: Fasıl 

mecmuaları, İlahî mecmuaları, Şarkı Mecmuaları ve Âyin-i Şerîf mecmuları. Aynı 

zamanda türkü ve mâni çeşitlerinden daha farklı eserlerden müteşekkil mecmualar da 

bulunmaktadır.71 

1.2. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Güfte Mecmuası 

 Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin bir güfte mecmuasının olduğu İbnü’l- Emin 

Mahmud Kemal İnal’ın yazmış olduğu tezkirede ve muhtelif kaynaklarda geçmektedir.72 

Ancak eserin yerini tespit ederken 2014 yılında İstanbul Üniversitesinde yapılan 

“İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki Mûsikî Yazmalarının Kataloğu” 

adlı Yüksek Lisans tezinden istifade ettik.73 Yüksek Lisans tezinin sahibi Harun 

Korkmaz, ilgili bölümde şöyle bir ifade kullanıyor; “Hattat/Bestekâr Kazasker Mustafa 

İzzet Efendi’ye ait bir şarkı mecmuasının, üniversite kütüphanesinde bulunduğu bazı 

                                                        
69 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp Erişim tarihi: ( 12. 07.2019 ) 
 
70 Korkmaz, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki Mûsikî Yazmalarının Kataloğu, s. 44. 
71 a.g.e., s. 45. 
72 İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ, C. 2, s. 1085. 
73 Korkmaz, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki Mûsikî Yazmalarının Kataloğu. 
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kaynaklarda zikredilirdi. Fakat demirbaş numarası bile hiçbir yerde kayıtlı değildi. İlk 

defa ortaya çıkıyor.” 74 

1.2.1. Mecmuanın Tavsîfi 

 Güfte Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde T.Y. 5649 

demirbaş kaydıyla bulunmaktadır. Kataloglardan almış olduğumuz bilgilere göre eserin 

en ve boy ölçüsü 20.4x12cm. şeklindedir. Eserin cild ve kağıt özellikleri şu şekildedir;  

“Şükûfe tarzında, çift zencirekli lakedir. İki zencîrek arasındaki kısım zilbahar ciltlerde 

görülen motiflerle süslenmiştir. Başı, ayağı ve eteği müzehheptir. Ön ve arka kapaklar 

ile yan kağıtlar çift zencîrekli biçimde cetvellenmiş, eflâtun renginde özel, yağlı 

kağıtlardır. Filigranlı, âharlı, nohûdî renkte kağıt.”75 

 115 varaktan müteşekkil olan eserin yazı türü Ta’lîktir. Eserde satır sayısı 

muhteliftir. Fevkalade bir serlevha’ya sahiptir. Çift sütunlu ve yaldız cetvellidir. Eserin 

ön kapağındaki numara pulunda “3110/351” kaydı bulunmaktadır. 

1.2.2. Mecmuanın İç Düzeni 

 Mecmuanın iç kapağıyla 1.A arasında boş bir varak bulunmaktadır. 1.A’da 

İstanbul Üniversitesinin bir kaşesi vardır. 1.B, 2.A ve 2.B’de yaldız cetvelle hazırlanmış 

bir fihrist bulunmaktadır. Fihrist mecmua ile tamamen uyumludur. 3.A’da cetvellenmiş 

bir surette hazırlanmış tezhip bulunmaktadır. Eserin 3.varağının B yüzünde bir serlevha 

vardır. Bu serlevhanın hemen ardından yani 3.B’den Rast makamındaki Hafız’ın 

“Zülfünün târ-ı şuâ-ı bâsiremdir lâ’nesi” mısraıyla başlayan şarkısı bulunmaktadır. 

 Makamlarına göre tasnif edilmiş olan eserde güftelerin üst kısımlarında 

bestekârlarının isimleri yazmaktadır. Bestekârının yazılmadığı güftelerde mevcuttur. Her 

bir esere “Şarkı” başlığı atılmıştır. Mecmuada, güftelerin makamlarının verilmesine 

karşın usulleri maalesef verilmemiştir. Eserin içinde boş varaklarda bulunmaktadır. Bu 

varaklar şunlardır; 1.A,1.B, 7.A (yarım)76, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A (yarım), 9.B, 10.A (yarım), 

                                                        
74 Korkmaz, a.g.e., s. 190. 
75 a.g.e., s. 199. 
76 Burada parantez içinde yarım yazmamızın sebebi şudur: “Mecmuanın Tavsifi” başlığında varakların çift 
sütunlu olduğunu belirtmiştik. Bazı varaklarda sağ taraftaki sütunda bir şarkı bulunurken sol tarafındaki 
sütunda bir şarkı bulunmuyor. Bunu göstermek için sadece bir sütunun dolu olduğu varaklar yarım 
olarak belirtildi. 
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10.B, 11.A (yarım), 11.B, 13.A,13.B, 14.B (yarım), 19.A, 19.B, 23.B, 35, B (yarım), 36.B 

(yarım), 40.B, 41.B, 43.B (yarım), 46.B, 50.B (yarım), 53.B, 55.B, 57.A (yarım), 57.B 

(yarım), 60.A (yarım), 60.B, 64.A (yarım), 64.B, 70.B (yarım), 71.A (yarım), 71.B, 72.A 

(yarım), 72.B, 74.A, 74.B, 75.B, 76.B (yarım), 77.B, 78.A (yarım), 78.B, 79.B, 81.A 

(yarım), 81.B, 83.B (yarım), 84.B, 86.B, 87.A (yarım), 87.B, 88.B (yarım),89.B (yarım), 

90.A (yarım), 90.B (yarım), 92.A (yarım), 92.B, 94.B, 96.A, 96.B, 97.B (yarım), 98.B, 

99.A (yarım), 99.B, 100.B (yarım), 102.A, 102.B, 103.B, 105.B, 106.B (yarım), 107.B, 

110.B, 111.B, 112.A, 112.B, 113.A, 113.B, 114.A, 114.B, 115.A, 115.B. 

Varakların boş bırakılmasının sebebi daha sonra da olsa kendisine ayrılan 

makamlardaki besteleri yazmak olabilir. Zira nikrîz makamı için 1 varak ayrılmıştır. 1 

varak 4 güfte alabiliyorken sadece 1 güfte yazılmış diğer kısımlar boş bırakılmıştır. Yine 

mecmuanın mürettibi Kazasker Mustafa İzzet Efendi, nihâvend – sünbüle makamı için 

bir varak ayırmış ancak buraya hiç güfte yazmamıştır. 

Kazasker Efendi’nin Güfte mecmuasında Sultan III. Selim’in bestekârı olduğu 

şarkılar isminin son harfi olan “Mim” ile gösterilmiştir. Yine aynı şekilde Sultan II. 

Mahmud’un bestekârı olduğu şarkılar ise isminin son harfi olan “Dal” ile gösterilmiştir. 

Şarkılardaki nakarat mısralarının pek çoğu yazılmamıştır. Bu nakarat mısralarının 

olduğu kısımlar “eyzan” lafzıyla belirtilmiştir. Zannediyoruz ki sayfaları biraz daha 

tasarruflu kullanmak, şarkıları yazarken daha pratik davranmak maksadıyla yapılmıştır. 

Burada kısaca belirtilen nakarat kısımları metnin aslına sadık kalmak ve nakarat mısraının 

tayininin güç olması hasebiyle aynı şekilde bırakılmıştır. 

 

1.2.3 Mecmuanın Aidiyeti 

Mevzu bahis ettiğimiz, bir yazma eser olan Güfte mecmuası, Kazasker Mustafa 

İzzet Efendi’ye aittir. Mecmuanın 35.B varağında “Gücenmezsin budur arz u niyâzım”, 

43.B varağında “Seni ister dil-i gümrâh seni”, 47.A varağında “Harap oldu dil nâşâd 

elinden”, 60.A varağında “Ser-â-ser kaplamıştı çerh dûn-ı dûd-ı âhım”, 76.B varağında 

“Ey şehsüvâr meydân-ı işve”, 92.A varağında “Al destine câm-ı müdâm” ve 110.A 

varağında “Şeb midir bu ya sevâd-ı âhı pinhânım mıdır” mısralarıyla başlayan eserlerin 
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baş kısımlarının tamamında “Şarkı-ı Li Muharririhî” ibâresi yer almaktadır. Li muharrihî 

ibaresi Arapça asıllı olup, “Yazarı tarafından” anlamına gelmektedir.77 Yani şarkının 

bestekârı, aynı zamanda incelemiş olduğumuz mecmuanın da sahibi olduğu anlamına 

gelmektedir.  

Yukarıda bahsettiğimiz 47.A’da bulunan ve “Harap oldu dil nâşâd elinden”78 

mısrasıyla başlayan, 76.B varağında “Ey şehsüvâr meydân-ı işve”79 , 92.A varağında “Al 

destine câm-ı müdâm”80 ve 110.A varağında “Şeb midir bu ya sevâd-ı âhı pinhânım 

mıdır”81 mısralarıyla başlayan eserlerin Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait olduğunu 

TRT nota arşivinden ve çeşitli kaynaklardan tespit ettik.  

Trt nota arşivi, Devlet Korosu nota arşivi, İsam Kemal Batanay müzik arşivi, İsam 

Cüneyt Kosal Türk Mûsikîsi arşivlerinde  ve diğer kaynaklarda bulamadığımız ve 

başlarında yine “Şarkı-ı Li Muharirihî” ibaresi yer alan 35.B varağındaki “Gücenmezsin 

budur arz u niyâzım”, 43.B varağındaki “Seni ister dil-i gümrâh seni” ve  60.A 

varağındaki “Ser-â-ser kaplamıştı çerh dûn-ı dûd-ı âhım”, mısralarıyla başlayan eserlerin 

de Bestekâr ve Hânende olan Kazasker Mustafa İzzet Efendiye ait olduğunu 

düşünüyoruz. 

Bunların yanı sıra tespit ettiğimiz eserlerin, elimizdeki mecmua ve nota kaynakları 

ile, makam mukayesesi yaptığımız da birebir örtüştüğünü de söyleyebiliriz.  

 

                                                        
77 Devellioğlu, “Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat”, s. 45. 
78 “Trt Nota Arşivi - Harâb oldu dil-i nâ-şâd elinden”, (12.07.2019), 
http://www.trtnotaarsivi.com/tsm_detay.php?repno=5999&ad=Har%E2b%20oldu%20dil-i%20n%E2-
%FE%E2d%20elinden. 
79 “Trt Nota Arşivi - Ey şehsuvar-ı meydân-ı işve”, (12.07.2019), 
http://www.trtnotaarsivi.com/tsm_detay.php?repno=4293&ad=Ey%20%FEehsuvar-%FD%20meyd%E2n-
%FD%20i%FEve. 
80 Toprak, Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri, s. 57. 
81 “Trt Nota Arşivi - Şeb midir bu yâ sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır”, (16.07.2019), 
http://www.trtnotaarsivi.com/tsm_detay.php?repno=10385&ad=%DEeb%20midir%20bu%20y%E2%20s
ev%E2d-%FD%20%E2h-%FD%20pinh%E2n%FDm%20m%FDd%FDr. 
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2. Şiir ve Mûsikî Arasındaki İlişki 

 Klasik Türk Mûsikîmizin insan sesine ağırlık vermesi gibi bir özelliğe sahip 

olması hasebiyle, sâzdan ziyade söze önem veren bir karaktere sahiptir. Burada sözden 

anlaşılması gereken ise tabii olarak şiirdir.82 

 İlhan Ayverdi’nin tertip ettiği sözlüğe göre şiir; “Duygu ve heyecanları, 

güzellikleri seslerinden uyumundan ve ahenginden faydalanarak etkili bir şekilde 

anlatma sanatı ve bu sanat yoluyla verilen edebî eser; manzume; gönle ve hayale hitap 

eden, insanda güzellik duygusu ve heyecan uyandıran şey, görünüş, oluş”83 tur. 

 İbn-i Sinâ’nın şiir tarifi ve şiirle alâkalı düşünceleri ise şu şekildedir: “Şiir; uyumlu 

ve eşit îkâları olan, son harfleri kafiyeli sözlerden oluşan hayâle dayalı sözdür. Şiirin söz 

ve lafız olması açısından incelenmesi, dilci ve gramercinin; hayâl edilir olması açısından 

incelenmesi, mantıkçı ve ahlakçının; mutlak vezin, illet ve sebepleri açısından 

incelenmesi mûsikîşinasın; yöreden yöreye değişen özelliğe göre incelenmesi aruzcunun; 

sonlarının incelenmesi ise kâfiye ilmiyle uğraşanların işidir.”84 

 Mûsikî’nin tanımı ise yine İbn-i Sîna’ya göre şu şekildedir: “Birbiriyle uyumlu 

olup olmadığı yönünden sesleri ve bu sesler arasındaki zaman sürelerini araştıran riyâzi 

bir ilim”. Klâsik Türk Mûsikîmizin en önemli şahıslardan olan Abdülkâdir Merâgî’nin 

mûsikî tanımı ise şu şekildedir: “İkâ devirlerinden biriyle tertip edilip kulağa yumuşak 

gelen nağmelerin bir araya getirilmesi.”85  

 Elbette şiirin ve mûsikînin tanımları bunlarla sınırlı değildir. Buraya aldığımız 

tanımlamalar şiir ve mûsikî ilişkisine dair genel bir çerçeve oluşturması açısındandır. 

                                                        
82 Cinuçen Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi, thk. İsmail Kara, 4. b., İstanbul: Dergah Yayınları, 
2016, s. 16. 
83 İlhan Ayverdi, “Misalli Büyük Türkçe Sözlük”, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2006, s. 2952. 
84 İbn-i Sina, MUSİKİ, çev. Ahmet Hakkı Turabi, 1. b., İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004, s. 95. 
85 Yalçın Çetinkaya, Nuri Özcan, “Mûsikî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, 2006, C. 31, s. 257. 
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 “Söz ve ses ikilisinin birlikteliği oldukça eskiye dayanır. Eski yunanda şairler 

şiirlerini ‘lir’ adı verilen sazlarla okuduğu bilinir. Bugün edebiyatta kullandığımız ‘lirik 

şiir’, bununla ilgilidir ve lire ait, lirle ilgili anlamına gelmektedir.” 86 

 Eski Türklerde ellerindeki kopuzla şiir söyleyen ve destanlar okuyan, ozan, baksı, 

kam, şaman gibi adlarla anılan şairlerin, şiirlerini bu şekilde okumaları, şiirin ve 

mûsikînin daha başlangıçtan itibaren mündemiç olduğunu bizlere göstermektedir.87 

 Türk edebiyatının klâsikleştiği dönemin ardından özellikle tanzimat döneminde, 

kendine has bir nazım şekli olan şarkı türü, bestelenmek üzere yazılan şiirlerden ibarettir. 

Edebiyat ve mûsikînin bahsetmiş olduğumuz izdivacı şekil olarak bu dönemde 

kurulmuştur.88 

 Modern dönemlere gelinceye kadar şiirin gerek hece ölçüsüyle söylenmesi gerek 

aruz kalıpları ile söylenmesi yine bize bu birlikteliği gösteren ipuçlarındandır. Çünkü 

mûsikîdeki ıstılahıyla îkâ, şiirdeki kullanımıyla vezin bu birlikteliğin kurulmasının en 

önde gelen şartlarından birisidir. 

 Mevzu bahis ettiğimiz bu birliktelik esnasında iki sanat dalı da elbette ki 

birbirlerini etkilemişlerdir. Bu etkileşimi maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz: 

“1. Klâsik Türk Edebiyatına ait nazım şeklilleri ve türleri Türk mûsikîsinde bir form ve 

biçim olarak kullanılmıştır. 

2. Klâsik Türk Edebiyatında mûsikî terimleri anlamlandırılarak edebî sanatlar yapılmıştır. 

3. Divanlarda kullanılan mûsikî unsurları / Makam, çalgı, perde adları 

4. Edebî şahsiyetlere, Sultanlara ait şiirler ve bestelenmiş eserleri 

                                                        
86 Yavuz Yedek, Türk Mûsikîsinde Sâkinâmeler, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Tezi), İstanbul: 
Marmara Üniversitesi, 2011, s. 6. 
87 Mehmed Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları 1, 2014. 1. b., İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2014, C. 1, s. 77. 
88 Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, 7. b., Bursa: Emin Yay., 2017, s. 98. 
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5. Edebiyattaki temalar / gül ve bülbül mûsikîde de önem kazanmıştır.”89 

 Şiir ve mûsikî ilişkisini iki bölüme ayırarak daha tafsilatlı bir şekilde 

inceleyebiliriz. Bunlardan ilki Aruz – Usûl ilişkisi, ikincisi ise Güfte – Beste ilişkisidir. 

 
2.1. Aruz – Usûl İlişkisi 

 Aruz ilk önce Arap Edebiyatında doğmuş daha sonra Fars ve Türk Edebiyatına 

geçmiş ve şiirdeki hecelerin, uzun veya kısa ya da açık veya kapalı dizilerine dayanan bir 

ölçü sistemidir.90 

 Yılmaz Öztuna’nın kaleme aldığı Türk Mûsikîsi Ansiklopedisinde Usûl kavramı 

ise şu şekilde geçmektedir: “Bir ilmin nasıl tedkîk edileceği hususundaki kaidelerin 

toplamı ve ritm.”91 Üstad Cinuçen Tanrıkorur ise usulün tanımını “Doğu müziklerinde 

kullanılan vuruş veya ölçü birimlerinin, sadece sayıca değil, yapı açısından da kalıplaşmış 

şekli” diyerek yapmıştır.92 

 Klâsik Türk Mûsikîmizde, belirli usullerde bestelenen eserlerin genel itibariyle 

aruzun belirli kalıplarından seçilmesi ve bu işlem yapılırken herhangi bir geleneğe yahut 

kurala bağlı olup olmadıkları hususu tartışıla gelen mûsikî meselelerinden biridir.93 Bu 

ilişkinin ileri derecede var olduğunu savunan Ûdî Cinuçen Tanrıkorur, bu münasebetin 

varlığını ortaya atmış olduğu dört ilişki ile delillendirmiştir. Kısaca bu münasebetler şu 

şekildedir;94 

1. Arûzun “FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” veya “FÀ èi lÀ tün / 

FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” vezinleriyle yazılmış güfteler öncelikle Ağır Aksak, daha az 
“Devrihindî, Aksak, Curcuna ve Müsemmen” usulleriyle bestelenmiştir. 

                                                        
89 Gülçin Yahya Kaçar, “Klâsik Türk Mûsiki ve Klâsik Türk Edebiyatı Arasındaki Etkileşim”, İnönü 
Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, C. 3, S. 1 (2017), s. 126, 
http://dergipark.gov.tr/doi/10.22252/ijca.330899. 
90 Nihad M. Çetin, “Arûz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, 
1991, C. 3, s. 424. 
91 Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, C. 1, s. 137. 
92 Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi, s. 87. 
93 a.g.e., s. 85. 
94 a.g.e., ss. 95-107. 
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2. Arûzun, “Fe èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Fe èi lün” veya “Fe èi lÀ tün / 
Fe èi lÀ tün / Fe èi lün” vezinlerinde yazılmış güfteler, öncelikle “Aksak”, daha az da diğer 
usullerde bestelenmiştir. 

3. Arûzun “Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” vezinlerinde yazılmış şiirler 
öncelikle “Sengin Semâi” daha az olarak “Curcuna” ve “Türk Aksağı” usulleriyle 
bestelenmiştir. 

4. Arûzun “Müs tef èi lün / Müs tef èi lün veya Müs tef èi lÀ tün” vezinleriyle 
yazılmış şiirler öncelikle “Türk Aksağı, Aksak, ve Düyek” daha az olarak “Semâî” 
usulleriyle bestelenmiştir. 

Cinuçen Tanrıkorur’un bu mümtaz çalışmasının ardından bu meyanda çalışmalar 

devam etmektedir. Yök Ulusal Tez Tarama merkezinde “Aruz – Usûl” anahtar 

kelimeleriyle bir tarama yaptığımızda karşımıza iki sonuç çıkmaktadır.95 Yine burada 

“Vezin- Usûl” başlıklı bir tarama yaptığımızda karşımıza muhtelif zamanlarda 

hazırlanmış iki adet yüksek lisans çalışması çıkmaktadır.96 Böyle çalışmalar vesilesi ile 

söz konusu ettiğimiz münasebetin kuralları, geleneğin içindeki yeri gittikçe belirgin hale 

gelecektir.  

Çalışma konusu olarak belirlediğimiz Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Güfte 

Mecmuasında bu tarzda bir araştırma maalesef yapılamadı. Bunun sebebi mevzu bahis 

ettiğimiz eserde, şarkıların makam bilgilerinin verilmesine karşın herhangi bir şekilde 

usul bilgilerine yer verilmemiş olmasıdır. Eserlerin pek çoğunun günümüze notalarının 

ulaşmaması ve usullerinin belirlenmesinin çok güç olması aynı zamanda bunları tespit 

etmek için süremizin dar olması gibi sebeplerden dolayı bu meyanda bir çalışma 

yürütülemedi. 

2.2. Güfte – Makam İlişkisi 

Sözlü müzik eserinin şiiri anlamına gelen güfte ile makam arasında da 

münasebetler olduğu düşünülmektedir. Öyle ki tertip edilen makamın insan psikolojisine 

bir takım tesirleri olduğu söylenilmektedir. Osmanlı döneminde Amasya ve Edirne’de 

                                                        
95 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp Erişim tarihi: 18.07.2019 
96 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp Erişim tarihi: 18.07.2019 
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açılan mûsikî yoluyla psikolojik rahatsızlıkları tedavi eden şifâhâneler makamın insan 

psikolojisi üzerine tesirli olduğunun bir nişânesi sayılabilir. 

“Makam, Türk müziğinde dizilerin, bestecinin isteğine göre değişen bir düzen 

içinde değil, seyir adı verilen kurallara göre kullanılmasından doğan: Bütün doğu 

müziklerinde ezgi, kültürlere göre değişik adlar alan bu temel üzerine oturur. Makamlar 

gerek sayıca, gerek şekil ve muhtevâ bakımından Osmanlılar eliyle geliştirilmiştir: Tarih 

içinde bestekârlarca meydana getirilen 584 makamdan en az 1 eserle bugüne ulaşmış 

olanların sayısı 259, günümüzde en çok kullanılanlarsa 80 civarındadır. Makam 

teriminin Merâgî tarafından yerleştirilmesinden önce, Asya Türkleri aynı anlamda küg 

kelimesini “mûsikî icrâ etmek” anlamında da küğlemek fiilini kullanırlardı.”97  

Klâsik Türk Mûsikîsinde ana kaynak olan şiirin, uygun bir şekilde usul ve makam 

ile birliktelik kurması, eserin kalıcı olması ve halk nezdinde kabul edilebilir olmasını da 

beraberinde getirir. Bir şiir şayet hüzünlü bir mana taşıyorsa ona uygun usul ve makamda 

bestelenmeli, ya da neşeli bir muhtevaya sahipse yine ona uygun usul ve makamda 

bestelenmelidir.98 

İsrail millî kütüphanesinde bulunan 17. yüzyıla ait Risâle-i Mûsikî’de mûsikînin 

tesirleri üzerine şunlar anlatılmaktadır: “Karayağız kişi kızgın, çabuk öfkelenen, cahil, 

kaba mizaçlıdır, ona ırâk makamı uygundur. Buğday tenli kişinin mizacı çok öfkelidir, 

omna ısfahân makamı uygundur. Çiyan sarısı olan sert ve kabadır, ona rast makamı 

uygundur. Sarının mizacı çok serttir, ona kûçek makamı uygundur.”99 

Makamların elbette insan ruhuna birtakım tesirleri vardır. Bunları açıklamak veya 

delillendirmek de güç kabul edilebilir. Ancak bir mûsikî eserinde şiirin içindeki muhteva 

ve makam uyumlu oldukça o eser daha tesirli bir hale gelir. Farabi makamların insan 

psikolojisine tesirlerini şu şekilde tasnif etmiştir:  

 

                                                        
97 Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi, ss. 209-10. 
98 Yedek, Türk Mûsikîsinde Sâkinâmeler, s. 14. 
99 Mehmet Sait Halim Gençoğlu, “17. Yüzyıla Âit Özgün Bir Mûsikî Risâlesinde Mûsikînin Te’sîrine Dâir 
Bilgiler”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C. 7, S. 3 (2018), s. 1616 
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“1. Rast Makamı: İnsana sefa (neşe, huzur) verir 

2. Rehavi Makamı: İnsana bekâ ( sonsuzluk düşüncesi ) verir 

3. Kûçek Makamı: İnsana hüzün ve elem verir 

4. Büzürk Makamı: İnsana korku verir. 

5. Isfehan Makamı: İnsana hareket becerisi ve güven duygusu verir. 

6. Nevâ Makamı: İnsana lezzet ve ferahlık verir. 

7. Zirgûle Makamı: İnsana uyku verir. 

8. Uşşâk Makamı: İnsana dihek (gülme) verir. 

9. Sabâ Makamı: İnsana şecaat verir 

10. Bûselik Makamı: İnsana güç verir. 

11. Hüseynî Makamı: İnsana rahatlık verir. 

12. Hicaz Makamı: İnsana tevazu verir.”100 

Makamın güfte ile olan münasebeti başka bir vecihten de olabilir. Öyle ki makam 

seçilirken güftede, manası en kuvvetli olan kelimeye dikkat edilir.101 Örneğin 

incelememize konu olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Güfte Mecmuasında 

“Muhayyer Sünbüle” makamına ayrılan son güftede Şeyh Gâlip’in “Ey nihâl-i işve bir 

nevres fidanımsın benim” mısraıyla başlayan şarkısının mahlas kısmında “Oldu Gâlip 

perde-i âhım muhayyer sünbüle” lafzı geçmektedir. Bir başka örnek olarak “Sûz-i Dil” 

makamına ayrılan bölümün ilk şarkısında “Sûz-i dilden nağme ettikçe ney ve sine keman” 

mısraı bulunmaktadır. 

 

                                                        
100 Haşmet Altınölçek, Müzikle Tedavi, 2. b., İstanbul: Kitabevi, 2016, s. 56. 
101 Yedek, Türk Mûsikîsinde Sâkinâmeler, s. 14. 
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 3. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Güfte Mecmuasındaki 
Nazım Şekli: Şarkı 

Klâsik Türk edebiyatına has bir nazım şekli olan şarkının 17. yy. ’da ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Halk edebiyatında ise Türkü’nün karşılığıdır. 102 Şarkı olarak kabul 

edilebilecek muhammes ve müseddesler de bulunmakla birlikte şarkı misalleri ekseriyetle 

murabbadır.103 Şarkıların üçüncü mısraına “miyân”, bend sonlarında tekrar edilen 

mısralarına da “Nakarat” denilmektedir.104 

Şarkıların kafiye düzeni oldukça muhteliftir. Dört mısralık bendlerle söylenmiş 

şarkı kafiyeleri şu şekildedir: 

1. Çapraz Kafiyeli Şarkının Kafiye Düzeni: 

Abab  cccb  dddb 

Örnek Şarkı; 

“1 

Kimlerün çeşmüne ol sîne aceb nûr oldı 

Nereye gitdi o hercâyi o mehpâre aceb 

Kimlerün yâresine merhem-i kâfur oldı 

Kandedür kande o zâlim o sitemkâre aceb 

2 

Meclis-i Cem kurulaldan ola-gelmiş elbet 

Câmdan sonra birer bûse verilmek âdet 

Bâri sen ey nigeh-i hasret edüp bir cür’et 

                                                        
102 Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, 8. b., İstanbul: Dergah Yayınları, 2006, s. 87; 
Turan Karataş, Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, 2. b., Ankara: Akçağ Yayınları, 2004, s. 431. 
103 M.A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi: Biçim-Ölçü-Kafiye, 2. b., İstanbul: 3F Yayınları, 2007, s. 117. 
104 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 88. 
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Şunı bir söylesen olmaz mı kadehkâre aceb 

5 

Varup ol derd şinâs-ı dil ü cânı görsem 

Hâk-i pâyine Nedîma yine yüzler sürsem 

Gizlice arasam ağzın lebin emsem sorsam 

Hiç bir çâre bilür mi dil-i bîmâre aceb 

(5 bend)”105 

                                                 Nedîm 

2. Nakaratlı Çapraz Kafiyeli Şarkının Kafiye Düzeni: 

aAaA  bbbA  cccA106 

Örnek Şarkı;  

1 

“İyd erişsün ba’is-i şevk-i cedîd olsun da gör  

Seyr-i sa’dâbâdı sen bir kerre iyd olsun da gör 

Gûşe gûşe mihrler mehler bedîd olsun da gör 

Seyr-i Sa’dâbâdı sen bir kere iyd olsun da gör 

2 

Anda seyr et ne fırsatlar girer cânâ ele 

Gör ne dilcûlar ne mehrûlar ne âhûlar gele 

                                                        
105 Abdülbaki Gölpınarlı, Nedim Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları, 2004, s. 343. 
106 İpekten, İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 88. 
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Tıfl-ı nâzum sevdigüm bir iki gün sabr et hele 

Seyr-i Sa’dâbâdı sen bir kerre iyd olsun da gör 

5 

Tıfl-ı nâzum cümle gördüm deyü aldatma beni 

Görmedün hoşça sen dahi o dilcû gülşeni 

Serv-i nâzım gel Nedîm-i zâr gezdirsün seni 

Seyr-i Sa’dâbâdı sen bir kerre iyd olsun da gör”107 

(5 bend) 

                                                Nedîm 

 “Şarkının asıl kafiyesi böyle olmakla birlikte daha önceleri şarkı yerine ve 

bestelenmek üzere söylenen murabba’ların kafiye şekli, şarkının ortaya çıktığı 17. 

yüzyıldan sonra da kullanılmıştır.” 108 

3. Murabba-ı Müzdevic Kafiyeli Şarkını Kafiye Düzeni: 

aaaA  bbbA  cccA   

Örnek Şarkı; 

1 

“Sevdigüm bir hûb sadâdur 

Mâ’il-i zevk u safâdur 

Kârı uşşâka vefâdur 

Meşrebümce dilrübâdur 

                                                        
107 Gölpınarlı, Nedim Divanı, s. 344. 
108 İpekten, İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 88. 
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2 

Firkati kesdi amânum 

Göklere çıkdı figânum 

Nola sevdümse a cânum 

Çeşm-i mahmûrı elâdur 

5 

Sen gücenme dilpesendüm 

Ben seni gayet begendüm 

Kim demiş sevmez efendüm 

Vâsıfa bu iftirâdur”109 

(5 bend) 

                              Vâsıf 

4.  Murabba’-ı Mütekerrir Kafiyeli Şarkının Kafiye Düzeni: 

aaaA  bbbA  cccA 

Örnek Şarkı;  

1 

“Ey nihâl-i işve bir nevres nihâlimsin benim 

Gördüğüm günden beri hâtır nişânımsın benim  

Ben ne hâcet kim diyem rûh-ı revânımsın benim 

                                                        
109 Rahşan Gürel, Enderûnlu Vâsif Divanı, İstanbul: Kitabevi, 2009, s. 407. 
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Gizlesem de aşikâr etsem de cânımsın benim 

2 

Derd-i aşkın ben senin bihûde ızhâr eylemem 

Lâf edip âh u enini kendime kâr eylemem 

Hâsılı âlem bilür bu sırrı inkâr eylemem 

Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim 

5 

Beste kıldım sâz-ı efkârı o zülf-i sünbüle 

Oldı Gâlib perde-i âhım muhayyer sünbüle 

Herçi-bâd-âbâd bağlandım hevâ-yı sünbüle  

Gizlesem de âşikar etsem de cânımsın benim”  

(5 bend) 

                                                               Gâlib110 

5. İlk Bendin Üçüncü Mısraının Serbest Olduğu Şarkıların Kafiye Düzeni: 

aaxa  bbba  ccca 

1 

“Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni 

Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni 

Ben bu sözden dönmezsem devr eyledikçe nüh felek 

                                                        
110 Muhsin Kalkışım, Şeyh Galib Divanı, 2. b., Ankara: Akçağ Yayınları, 2013, s. 206. 
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Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni 

2 

Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddarındandır 

Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındandır 

Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındandır 

Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni  

5 

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûna salâ  

Yüz çevirmem olsa dünyâ bir yana ben bir yana  

Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana  

Anlasın bigâne bilsin âşîna sevdim seni” 

(5 bend) 

                                                    Gâlib 

6. Muhammes Şarkıların Kafiye Düzeni:111 

aaaaA  bbbbA  ccccA112 

1 

“Ey şâh-ı felek-kevkebe devrân senündür 

Ey mihr-i melek-dâ’ire meydân senündür 

Eyvân-ı dil ü dîdede dîvân senündür 

                                                        
111 Muhammes Şarkı: 18. Yüzyıldan sonra görülmeğe başlayan beş mısralık bendli şarkılardır. Detaylı için 
bknz. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, ss. 87-100 
112 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, ss. 87-88-89. 
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Vâbeste cîhân emrüne fermân senündür 

Fermân senün kul senün ihsân senündür 

2 

Sâyende cihân benzedi gülzâr-ı baharâ 

Reşk oldı saf-ı askerün ezhâr-ı baharâ 

Şevkün getürür bülbüli güftâr-ı baharâ 

Vâbeste cihân emrüne fermân senündür 

Fermân senün kul senün ihsân senündür 

4 

Hurşîd-i zafer nâsiye-i nûr-feşânun 

Âfâka resâ şenşene-i şevket ü şânun 

Şân oldı kulun Perteve ihsân-ı nişânun 

Vâbeste cihân emrüne fermân senündür 

Fermân senün kul senün ihsân senündür” 

 (4 bend) 

    Pertev Paşa 

 Şarkıların muhtevası genellikle aşk ve sevgilinin güzelliğidir. Bestelenmek için 

kaleme alındıkları için genellikle kısa, üç – beş bend arasında yazılmaktadırlar. Şairler, 

genellikle son bendlerde mahlaslarını gösterirler. Pek çok şairin ise mahlas kullanmadan 

şarkı yazdığı da bilinmektedir. İlk olarak 17. yüzyılda yaşayan Nailî’nin divânında 
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rastladığımız bu edebî nazım şeklinde, daha büyük bir kitleye hitap ettiği için dil 

genellikle sadedir.113 

 “Şarkı ile murabbayı biçim bakımından birbirinden ayırmak mümkün değildir. 

Aşk konusunda yazılan bir murabba ile bir şarkıyı eğer başlık olarak yazılmamışsa, 

hangisinin murabba, hangisinin şarkı olduğunu nazım biçimi, konu ve vezin bakımından 

belirleyebileceğimiz bir ölçü elimizde yoktur. Ayrıca murabba dışındaki nazım şekilleri 

ile de şarkı yazılmış olması dikkate alınması gereken diğer bir noktadır.”114 

 Klasik Türk Mûsikîsinde bir kompozisyon olan şarkının, Batı mûsikîsinde 

karşılığı lied’dir. Yine mûsikîmizde de şarkı formu kadîm edebiyatımızda olduğu gibi 

mısra sayısıyla isimlendirilir. Şarkılar genellikle kısa usullerle bestelenir ancak nadir de 

olsa Evsat usûlü ile bestelenen şarkılarda mevcuttur. Mûsikîmizdeki bu formun mucidi 

sayılmasa da ıslahatçısı veya öncü sayılabilecek bestekârı ise Hacı Ârif Bey’dir. Kendisi 

bu formda bir ekol oluşturmuş ve kendinden sonra gelen tüm bestekârları da bu meyanda 

etkilemiştir. Aruz – Usûl ilişkisi açısından da geleneğin kurucu ismi olarak görülebilir.115  

 Bunun yanı sıra 312 adet şiirden oluşan mecmuada sadece bir adet şair 

Mahtûmî’ye ait gazel nazım şekliyle yazılmış bir şiir bulunmaktadır. Bu gazel “sabâ-

bûselik” makamında “Dede Efendi” tarafında bestelenmiş olup, “Sahbâyı doldur sakiyâ 

peymâneden peymâneye / Devr eylesün câm-ı safâ mestâneden mestâneye” matla beyti 

ile başlamaktadır. 

 

3.1.Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Güfte Mecmuasında Tespit Edilen 
Mahlaslar 

 İncelemiş olduğumuz Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Güfte mecmuasında 312 

adet şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerden bazıları hece ölçüsü ile yazılmış bazıları ise aruz 

vezniyle yazılmıştır.  

                                                        
113 Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi: Biçim-Ölçü-Kafiye, ss. 117-18; İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım 
Şekilleri ve Aruz, s. 88. 
114 Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi: Biçim-Ölçü-Kafiye, s. 118. 
115 Yılmaz Öztuna, Türk Mûsikîsi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi 
Yayınları, 2000, ss. 444-47. 
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 Nazım şekli olarak şarkı formundan bahsetmiş olduğumuz başlıkta şairlerin son 

bendlerde mahlas kullanabilecekleri ama kimi şairlerinde mahlas kullanmadıklarından 

söz etmiştik.116  

 Tespit ettiğimiz mahlaslar şunlardır; Sami, Sabit, Nuri, Tanbûri, Mihrî, Cevdet, 

Vâsıf, Sâkıb, Said, Sermed, Şemsi, İzzet, Mahtûmî, Fâik, Besim, Leylâ, Şeref, Şâkir, Ârif, 

Hayri, Nazif, Miskâlî, Hâfız, Râsih, Gâlib, Ferid, Vehbî, Zeynî, Nâşid. Bu şairlerin ise 

mecmua içindeki eser sayıları çeşitlilik arz etmektedir. Şairler ve şiir sayıları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

 Tespit 

Edilen 

Şairlerin 

Mahlasları 

Şiir 

Adedi 

     Mahlasın Geçtiği Mısra’ya Örnek 

 

Şiirlerin 

Bulunduğu 

Varak 

Numaraları 

1. Sâmi 2 Úatèa mevzÿn zülfü sünbül SÀmiyÀ 

 

79.A, 61.A 

2. Sâbit 8 Geçer mi æÀbitin senden  

 

22.A, 34.A, 

34.B, 39.A, 

67.B, 71.A, 

89.A, 100.A  

3. Nûri 7 Nÿrí àayri pek gücendi 

 

4.A, 6.B, 20.A, 

45.A, 59.B, 

67.B, 91.B 

4. Tanbûri 19 Ùanbÿríniñ sözin ùutsa 

 

11.A, 16.A, 

16.A, 39.A, 

42.A, 42.A, 

43.A, 44.A, 

                                                        
116 İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 88. 
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44.B, 51.B, 

54.A, 54.B, 

56.B, 59.A, 

65.B, 65.B, 

73.B, 108.A 

108.B  

5. Mihrî 9 Mihrí daòí bir meh cemÀl 

 

18.B, 34.B, 

35.A, 56.A, 

56.A, 62.A, 

70.A, 86.A, 

104.A 

6. Cevdet 1 Cevdet gibi gel yanıma  47.B 

7. Vâsıf 15 VÀãıf gibi çaròa çıkarub naàme-i Àhı 

 

6.B, 14.A, 

17.A, 25.B, 

25.B, 27.A, 

30.A, 37.B, 

51.B, 58.B, 

63.A, 84.A, 

84.A, 85.B, 

91.A 

8. Sâkıb 1 æÀkıba nÀfile küsme ey mÀh 

 

52.A 

9. Saîd 6 Ey Saèíd başladıñ güftÀr-ı èaşúa 

 

57.B, 63.B, 

65.A, 76.A, 

76.B, 98.A 
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10. Sermed 9 Sermed-i bí-çÀreyi görmüş omuzdan 
attıàıñ  

4.B, 34.A, 

35.B, 38.B, 

52.B, 55.A, 

100.B, 103.A, 

106.A 

11. Şemsî 3 Sen sevindir Şemsí-i mestÀneyi 

 

9.A, 33.A, 

101.B 

12. İzzet 8 Luùf it unutma èİzzeti 

 

22.B, 25.B, 

28.B, 39.A, 

31.B, 40.A, 

59.B, 82.B  

13. Mahtûmî 1 Maòtÿmí mírÀå oldı dil cÀnÀneden 
cÀnÀneye 

71.A 

14. Fâik 5 Başlasun FÀéiú úuluñ şarúılara 14.B, 26.A, 

33.B, 83.A, 

99.A 

15. Besim 2 Eyler Besím Àh u fiàÀn 5.A, 21.B  

16. Leylâ 2 Söylesün LeylÀ úuluñda güfteler 7.A, 37.A 

17. Şeref 1 Çıú raúãa nÀz eyle Şeref 49.A 

18. Şâkir 3 ŞÀkir úuluña gitmeli 

Her yerde bir õevú itmeli 
17.A, 53.A, 

69.B 

19. Ârif 1 èÁrif gülerek oynayaraú bí-elem ü bÀk  58.A 

20. Hayrî 1 Óayrí-i mecnÿn gibi óayrÀnım 18.A 
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21. Hâfız 2 ÓÀfıô  geçme bu sevdÀdan 30.B, 66.B 

22. Râsih 1 RÀsiò asÀ bendeler eyler niyÀz 85.B 

23. Gâlib 1 Oldı áÀlib perde-i Àhım muóayyer 
sünbüle 

64.A 

24. Ferid 1 Bu Feríd pür àam u derdin seniñ 23.A 

25. Vehbî 1 Luùf eyle Vehbí bendeñe 24.A 

26. Zeynî 1 èArø u destÀvíz ider Zeyní úuluñ 
mÀnend-i mÿr 

25.A 

27. Nâşid 1 Yalñız NÀşid mi meftÿn 87.A 

28. Miskâlî 1 MiåúÀlíye  eyle edÀ 18.A 

29. Pertev 4 Dil Pertevdedir dÀéim òayÀliñ 29.A, 85.A, 

102.A, 108.A  

30. Lüùfi 1 LüùfiyÀ zírÀ óÀlim díger-gÿn 35.A 

31 Fâzıl 1 
Daòí FÀøıl saña üftÀde oldu 

16.B 

Tablo I 

  

Bu tablodan hareketle “İzzet” mahlasına sahip şairin Kazasker Mustafa İzzet 

Efendi olduğunu düşünmekteyiz. Zira Kazasker Efendi’nin hat icazeti alırken bu mahlası 

aldığını daha evvel zikretmiştik. Aynı zamanda yine bazı hat yazılarına “İzzet” 

mahlasıyla imza attığı da bilinmektedir. İbn’ül – Emin Mahmud Kemal İnal da yazmış 

olduğu tezkirede, Kazasker Efendi’nin şiirlerinin olduğunu bildiğini ve oğluna bunları 
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sorduğunu ancak bir sonuç elde edemediğini beyan etmiştir.117 Burada geçen aruz vezni 

ile yazılmış şiirlerden bazıları Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hayatı ile ilgili 

olduğunu düşünmekteyiz. İncelemiş olduğumuz mecmuanın 59.B varağında bulunan 

şarkısının üçüncü ve dördüncü bendleri şu şekildedir; 

“Gördüñ beni hiç bilmediñ 

EfàÀnıma ir gülmediñ 

Bir dem sirişkim silmediñ 

Gÿş itmediñ feryÀdımı  

 

Ben bülbül-i gülzÀrıñım 

TÀ ãubó olunca zÀrıñım 

èİzzet gibi bí-zÀrıñım 

 Gÿş itmediñ feryÀdımı”118 

Burada adeta Sultan II. Mahmûd’un Yeniçeri Ocağını kapatmasıyla Kazasker 
Mustafa İzzet Efendi’ye herhangi bir görev vermemesi aynı zamanda kimsenin onun 
adına padişahtan böyle bir şey isteyememesi ve bu sebeplerden dolayı Kazasker 
Efendi’nin hacca gidişi hadisesine bir telmih vardır. Alıntıladığımız ilk bendde şairin, bu 

hadiseden bahsetmiş olma ihtimali vardır. 119 Eserin alıntıladığımız ikinci bendinde ise 
şair, padişaha ne kadar yakın olduğunu anlatmaktadır ve bu yakınlığına rağmen padişahın 
onu görmemesine hayıflanmaktadır. 

Bir başka “İzzet” mahlaslı şiirden örnek vermek gerekirse, mecmuanın 82.B 
varağındaki şiirin üç ve dördüncü bendleri şu şekildedir ; 

 

“Kerem úıl ey úadd-i bÀlÀ 

Yanar èaşúıñla dil óÀlÀ 

Ben iôhÀr eylemem ammÀ 

Saña àÀyetle mecbÿrum 

                                                        
117 İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ, C. 2, s. 1088. 
118 N.E., Kazasker Mustafa İzzet’in Güfte Memuası, T.Y. 5649, Vr. 59.B 
119 İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ, C. 2, s. 1087. 
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Ne vaóşi olduñ ey Àfet 

Sever cÀnım seni àÀyet 

Ne inkÀr eylesün èİzzet 

Saña àÀyetle mecbÿrum”120 

 Alıntıladığımız bu bendlerde ise; Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin, hac 

vazifesini yerine getirdikten sonra tekrar İstanbul’a dönmesiyle Beyazıt camiinde 

müezzinlik yapması ve II. Mahmud’un camiye gelip onun sesini duyarak tanıması 

hadisesine gidebiliriz. Olayın nihayetine baktığımızda, Kazasker Efendi kendini sûfî 

kıyafetlerle gizlediği ve II. Mahmud’dan kaçtığı için, padişah bu olaya fevkalade 

sinirlenir ve idamını emreder. Çeşitli devlet adamlarının araya girmesiyle ceza ilk önce 

sürgüne indirilir, daha sonra padişah tarafından tamamıyla kaldırılır. Biz de 

alıntıladığımız şiirlerde bu hadiseye bir telmih olduğu düşüncesindeyiz.121

                                                        
120 N.E, 82.B 
121İnal, İnal, Son Asır Türk Şairleri: Kemâlü’ş- Şuarâ, C. 2, ss. 1088-89. 
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3. BÖLÜM 

( TRANSKRİPSİYONLU METİN ) 
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1. TRANSKRİPSİYONLU METİN 

Tezimizin bu bölümünde, çalışma konusu edindiğimiz “Güfte Mecmuasının” 

transkripsiyonu yer alacaktır. Kazasker Efendi’ye ait olan bu yazma, ünik nüsha olması 

hasebiyle metin tamiri yapılması gerektiren yerlerde, metin tamirleri yapılmıştır. Yapılan 

tamirler “m.t.” şeklinde gösterilmiştir. Eserdeki şiir başlıkları koyu bir şekilde yazılmıştır. 

Bunun yanı sıra tespit ettiğimiz vezinler koyu ve italik olarak başlığın hemen altında 

gösterilmiştir. Mecmuadaki sırayı takip etmeyi kolaylaştırmak maksadıyla her bir şiire 

bir numara verilmiştir. Numaralara dipnot verilerek o şiirin mecmua içindeki yeri 

gösterilmiştir.  
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Fihrist 
Nikríz 

11 
PencgÀh 

10 
SÀzkÀr 

9 
Rast 

4 
ZÀvíl 

15 
Büzürk 

14 
NihÀvend – Sünbüle 

13 
NihÀvend 

12 
ÓicÀz – KÀr 

25 
Rast – MÀye 

24 
Sÿz-i NÀk 

20 
MÀhÿr 

15 
NişÀbÿr 

33 
NevÀşir 

32 
Pesendíde 

30 
Sÿz-i DilÀrÀ 

29 
Óüseyní 

41 
BeyÀtí 

37 
èUşşÀú 

36 
äabÀ 
33 

ÓicÀz 
47 

IãfehÀn 
44 

NevÀ 
43 

èAcem 
42 

NişÀbÿrek 
56 

ŞehnÀz 
54 

ÙÀhir 
51 

HümÀyÿn 
51 

Muóayyer —Sünbüle 
63 

BeyÀtí — èArÀbÀn 
61 

èAraø — BÀr 
58 

GerdÀniyye 
58 

Óiãar — Bÿselik 
73 

NevÀ – Bÿselik 
72 

äabÀ — Bÿselik 
71 

Bÿselik 
65 

GerdÀniyye – 
Bÿselik 78 

AraøbÀr — Bÿselik 
77 

èArabÀn — Bÿselik 
76 

èAcem — Bÿselik 
75 

Muóayyer — Bÿselik 
84 

ŞehnÀz – Bÿselik 
82 

ÙÀhir – Bÿselik 
80 

MÀhÿr — Bÿselik 
79 

Muòayyer — Kürdí 
89 

èAcem — Kürdí 
88 

äabÀ — Zemzeme 
87 

Evc — Bÿselik 
85 

èAcem- èAşírÀn 
93 

Şevú — EfzÀ 
91 

YegÀh 
91 

Şevú — ÁvÀr 
90 

Şet — èArabÀn 
99 

Sÿz-i Dil 
98 

Bÿselik — ÁşírÀn 
97 

Şevú u ùarab 
95 

Evc — ÁrÀ 
104 

Evc 
103 

FeraófezÀ 
101 

Nühüft 
100 

MÀye 
110 

HüzzÀm 
108 

FeraónÀk 
107 

Beste — NigÀr 
106 

MüsteèÀr 
111    
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1122 

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“FÀèi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Zülfünüñ tÀr-ı şuèÀ-ı bÀãiremdir şÀnesi 

Ol hümÀ-yı àamzeniñ cismim saèÀdet òÀnesi 

Áteş-i ruòsÀra yandı mürà-i cÀnım lÀnesi 

Şemè-i óüsnüñ ey perí dildir bu şeb pervÀnesi 

 

Meclisi óÀã eyleme her bÀr nÀ-maóremlere 

BÀde ãun kÀhí lebiñden èÀşıú-ı pür-àamlara 

Yansın Àteşler gibi ehl-i óased bu demlere 

 

2123 

Velehÿ 

“FÀèi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Ögredir her dem füsÿnı díde-i mekkÀrına 

Dürlü dürlü renk ider her bir nigehde yÀrine 

Bende yandım al ruòsÀr-ı güle èaşúıñ nÀrına 

Şemè óüsnüñ ey perí dildir bu şeb pervÀnesi 

 

Semt-i èuşşÀúa yüri ey mÀh-ı peyker cÀ — be — cÀ  

Neşée bulsun çeşm-i mestiñden seniñ bir dem hebÀ 

Şíşe-i fÀnÿsa döndi cism-i zÀrım dilberÀ 

 

                                                        
122 N.E., Kazasker Mustafa İzzet’in Güfte Memuası, T.Y. 5649, Vr. 3.B 
123 N.E., 3.B 
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3124 

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“Fe èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Fe èi lün” 

Firúatiñle dil-i bí-çÀreyi bímÀr itdiñ 

Acımaz mı yüregiñ meróametiñ yoú mı seniñ 

Cevr ile cÀn u cihÀndan beni bízÀr itdiñ 

( eyøan ) 

 

Seni cÀnÀ giceler ãubóa degin ben anayım 

Óasret-i laèliñ ile òÿn-ı derÿna úanayım  

Áteş-i èaşúıñ ile böyle bütün gün yanayım 

( eyøan ) 

 

Hele bÿs-ı leb-i laèliñde söze yatmazsın 

Perçemiñ olsun a ôÀlim niçün oòşatmazsın 

Bu úadar yalvarırım óÀlime raóm itmezsin 

( eyøan ) 

 

Fitne-i òÀliñ ile ben saña meftÿn oldum 

Dürlü dürlü sitem ü cevr ile maózÿn oldum 

Seni her dem görüb ellerle ciger-òÿn oldum 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
124 N.E., 4.A 
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4125 

Şarúı-yı YÀfí 

“FÀèi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Rÿó-ı èÀlemin efendim heb saña benddir cihÀn 

Şevket-i õÀtıñla virdiñ ser-te-ser dünyÀya şÀn 

ÓÀãılı yoúdur eşin ey dÀver-i devr-i zamÀn 

( eyøan ) 

      

Çoú èadüvler òavfa düşdi şevketiñden heb seniñ 

Úande èazm eylersin olsun şevú u nuãret rehberiñ 

Gün — be — gün efzÿn ola iúbÀl u èömr ü devletiñ 

( eyøan ) 

 

Bende-kÀnıñ sÀyeñüzden olmasun bir dem cüdÀ 

Hem vücÿduñ óıfô ide her dem òaùÀlardan ÒudÀ 

èAdl u dÀdıñ gÿş idenler eylemez mi cÀn fedÀ 

( eyøan ) 

 

Herkese vardır seniñ herÀn óüsn-i himmetiñ 

CÀn baàışlar òalúa nuùk-ı iltifÀt ãoóbetiñ 

Her zamÀn Nÿrí úuluñ eyler duÀ-yı devletiñ 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
125 N.E., 4.A 
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5126 

 Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey pÀdişÀhım şevketiñ 

èAdl ile ùutdı şöhretiñ 

DünyÀya óüsn-i himmetiñ 

Çoúdur bu luùf u nièmetiñ 

 

Fasl-ı şitÀda dÀéimÀ 

Ala — fıranúalu  hevÀ 

Mÿzíúalar virsün ãadÀ 

Olsun ãafÀlar ülfetiñ 

 

Döndükçe bu çarò-ı felek 

ElùÀfıñı vaãf eylemek 

Yetmez mi şarúı söylemek 

Sermed úuluña rifèatiñ 

 

6127 

Şarúı-yı Aómed Aàa 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Seniñle neşée yÀbım ben 

äafÀ-yı óÀùır mısın sen 

MizÀcıñ luùf u şefúatiñin 

                                                        
126 N.E., 4.B 
 
127 N.E., 4.B 
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( eyøan ) 

 

Efendim nÀzlı cÀnÀnım 

Güler bu çeşm-i giryÀnım 

Benim èÀlemde ãulùÀnım 

( eyøan ) 

 

Seni gördük de ey gülfem 

Gelür keyfim benim her dem 

Gider miónet göñülden hem 

( eyøan ) 

 

AmÀn ey sevgili yÀrim 

Seni medó itmedir kÀrim 

İşit æÀúıb’dan eùvÀrım 

 

7128 

Şarúı-yı Dede 

“FÀ èi lün / FÀ èi lün / FÀ èi lün / FÀ èi lün”  

Yine bir gülnihÀl aldı bu göñlümü 

Sím ten àonca fem bí-bedel pür emel 

Áteşin ruóları yaúdı bu göñlümü 

Pek edÀ pür vefÀ pek küçük pek güzel 

 

Görmedim kimsede böyle bir dilrubÀ 

Böyle göz böyle úaş böyle yüz böyle el 

                                                        
128 N.E., 5.A 
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èÁşıúıñ göñlüni almaàa göz süzer 

Her zamÀn el-amÀn el- amÀn ol güzel 

 

Niçe ben sevmeyim  kimsede var mıdır 

Böyle söz böyle dil böyle nÀz böyle bel 

Bezmime luùf idüb gel beñim bir gice 

Úorúma ben söylemem kimseye ùuymaz el 

 

8129 

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey dilber-i èÀlí neseb 

Kimlerle hem-demsin bu şeb 

Fikrim budur ey meh èaceb 

( eyøan ) 

 

ÜftÀdeñi zÀr eyleme 

Cevriñle azÀr eyleme 

Gel söyle inkÀr eyleme 

( eyøan ) 

 

Bunca niyÀz itdim saña 

Gÿş itmiyorsañ dilberÀ 

Yalvarırım bildir baña 

( eyøan ) 

 

                                                        
129 N.E., 5.A 
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Hicr u firÀúıñla hemÀn 

Eyler Besím Àh u fiàÀn 

Üzme beni söyle amÀn 

( eyøan ) 

 

9130 

Şarúı-yı Dede 

“Mef èÿ lü / Fe èÿl” 

Dil bir güzele  

Meyl itdi hele 

FÀş itme ele  

Dil sevdi seni 

Gel gül dil sevdi seni amÀn ruyanda beni  

AmÀn o sím gerdeni yaúdı bendeni 

 

Samÿr gibi úaş 

On altıdır yaş 

Gel eyleme fÀş 

( eyøan ) 

 

èAşúıñ bendedir 

Dil efkendedir 

Göñlüm sendedir 

( eyøan ) 

 

Raúíble gezme  

                                                        
130 N.E., 5.B 
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Baàrımı ezme 

Gel beni üzme 

( eyøan ) 

 

10131 

Şarúı-yı Oseb 

Yitürdüm gül-i raènÀmı Àh el-amÀn 

Başıma dÀr oldı şimdi bu cihÀn 

èAceb úande giceler ol mihribÀn 

Yaúdı beni yandırdı nÀr-ı hicrÀn 

AmÀn nÀr-ı hicrÀn 

 

Bezm-i èuşşÀúda idi ol perí 

Şimdícek terk itdi gitti ol yeri 

NÀle vü Àh etmeyem mi serserí 

( eyøan ) 

 

İdeli ol şÿò-ı cihÀn beni yÀd 

Bülbül gibi úılmadayım Àh u dÀd 

áuããa vü èumde úaldı dil-i nÀşÀd 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
131 N.E., 5.B 
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11132 

Şarúı-yı èAli Efendi 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Bugün gördümdi bir mehveş 

Daòí ãanki yanar Àteş 

O şÿòa híç bulunmaz eş 

Bu da úırú yılda bir dü-şeş 

 

Görüb meyl eyledim birden 

Ne mümkin vaãf idem dilden  

CihÀna bir gelenlerden133 

( eyøan ) 

 

Geçen Gökãÿ’da rastlandım 

Görünce óayrete ùaldım 

Bu işe ben şÀşÿb úaldım 

( eyøan ) 

 

Ruò-i nÀzendesi pürtÀb 

İder èÀşıúları bí-tÀb 

Hele emåÀli pek nÀ-yÀb 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
132 N.E., 6.A 
133 Gelenlerden: kelÀnlardan (m.t.) 
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12134 

Şarúı-yı Marúar 

“Mef èÿ lü / Faè lün” 

Ey nÿr-i meylÿ 

Ey çeşm-i Àhÿ 

Ùanbÿrí ebrÿ 

Poncorno 

 

Geldim bÀbına 

Rÿyıñ tÀbına 

Áh cenÀbına 

( eyøan ) 

 

Ùanbÿr çenbÀlÿ 

Ney kemÀn úÀlÿ 

Õevúa sím-rÿ 

( eyøan ) 

 

Pek dilrubÀdır 

KÀn-ı vefÀdır 

Úılsam revÀdır 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
134N.E., 6.A 
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13135 

 Şarúı-yı ÓÀfıô 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Híç bulunmaz böyle dilbÀz 

Neler itdi baña bu yaz 

èÁşıúa àÀyetle úurnÀz 

( eyøan ) 

 

Pek küçükdür girmez ele 

Bezme gelür güle güle 

Göñlümü pek üzdi hele 

( eyøan ) 

 

Bí-vefÀdır inÀn olmaz 

Göñlüñ alur saña ãormaz 

CÀnı tízdir tek de ùurmaz 

( eyøan ) 

 

Çeşmi güzel àonca fidÀn 

Virirse işi işte meydÀn 

äaúın kendiñ Nÿrí bundan 

 

 

 

 

                                                        
135 N.E., 6.B 
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14136 

Şarúı-yı Saèíd Efendi 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Dün sen bakub benden yaña 

Söyle niçün küsdün baña 

áÀyet gücendim ben saña 

( eyøan ) 

 

AmÀn amÀn amÀn söyle niçün 

 

Gördük de sen símín teni 

Híç şübhesiz sevdim seni 

Sen çünki sevmezsin beni 

( eyøan ) 

 

Yaúdı beni nÀr-ı firÀú 

KÀr itdi cÀna iştiyÀú 

Oldı baña àÀyet merÀú 

( eyøan ) 

 

Bu VÀãıf nÀlÀnıña 

Cevr itme düşmez şÀnıña 

AàyÀrı alub yÀnıña 

( eyøan ) 

 

                                                        
136 N.E., 6.B 



 68 

15137 

Şarúı-yı äÀlió Efendi 
“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 
 
Vaútidir ey pÀdişÀh-ı mehliúÀ 

Úaãr-ı KÀàıdóÀne’de eyle ãafÀ 

Gel açıl bülbüller itdikçe nevÀ 

( eyøan ) 

 

Dehr fer virdikçe şÀnıñ sÿ-be-sÿ 

Úalmasun dünyÀda àam şimdengerÿ 

Bí-úarÀr olduúça dil mÀnend-i cÿ 

( eyøan ) 

 

Sürdigiçün pÀyiñe rÿy-ı niyÀz 

Reşk-i meévÀdır bahÀriyye bu yaz 

Diñle bülbül çaldırub ney ince sÀz 

( eyøan ) 

 

Virdi mihr-i ùalèatiñ dünyÀya fer 

Heb açıldı àonca-i nevresteler 

Söylesün LeylÀ úuluñda güfteler 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
137 N.E., 7.A 
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SÀzkÀr 

16138 

Şarúı èAli Aàa 
“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 
Düşdi göñlüm saña şimdi ey perí 

Alub èaúlım itdiñ ey meh serserí 

Yoluña virsem sezÀ cÀn u seri 

Sevdi cÀnım sen gibi yoãma dilberi 

 

Baúmış oldum bir kerre gerdÀnına 

ÓÀlimi fehm idüb aldıñ yÀnına 

èÁşıúıñ Àteşi bıraúdıñ cÀnına 

( eyøan ) 

 

Seyr idüb ruósÀr alıñda beni 

CÀn u dilden sevdim ey meh ben seni 

Kendiñe üftÀde úıldıñ sen beni 

( eyøan ) 

 

Şimdi buldum sen gibi cÀnÀneyi 

Gel fedÀ itme dil-i dívÀneyi 

Sen sevindir Şemsí-i mestÀneyi 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
138 N.E., 9.A 
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PencgÀh 

17139 

Şarúı 

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

äalma nÀzlım beni àurbet iline 

Áhÿ gözlüm sensiz úande gideyim 

Kimse raóm eylemez çeşmim seyline 

Ùÿùí dillim140 sensiz úande gideyim 

 

Óasretiñle cigercigim daàlanur 

äabr olunmaz firÀúıña aàlanur 

Úande gitsem sensiz yolum baàlanur 

ElÀ gözlüm sensiz úande gideyim 

 

Luùf eyleyüb dü çeşmimden seylin mi  

Baña aàyÀr sözi virdi el mi  

Geşt ü güzÀr eylesem heb èÀlemi 

ŞehsüvÀrım sensiz úande gideyim 

 

Nikríz 

18141  

Şarúı-yı Ùanbÿrí 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

O güzeller alayı úursa 

El baàlasa dívÀn ùursa 

                                                        
139 N.E., 10.A 
140 Dilmim: Dillim (m.t.) 
141 N.E., 11.A 
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Virir idim cümle vÀrım 

Yeñi dünyÀ benim olsa  

Güzeller çoú ùÀlièim yoú  úaldım ÀvÀre 

YÀr berü gelse úoynuma girse cÀnıma minnet  

Kimse ùuymaz 

 

Dilber dünyÀ zínetidir 

Õevú anlarıñ óÀletidir 

RÀm olursa baña dünyÀ 

O da èaşúıñ himmetidir 

 

TenhÀ bulub gizli varsam 

Gerdenine úolum ãarsam 

Teslím olsa ùarılmasa 

Şu dünyÀdan murÀd alsam 

 

DünyÀ böyle güzel úalsa 

Bir èÀşıúıñ göñlün alsa 

Õevú iderdiñ şu èÀlemde 

Ùanbÿríniñ sözin ùutsa 
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NihÀvend 

19142 

Şarúı-yı Dal 

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Gel èazm idelim bu gice Gökãu’ya berÀber 

ÁmÀde úayıúda ney ü mey hem daòí ãÀàar 

ÜftÀdeleriñ òayli zamÀndır seni özler 

MehtÀba buyur mevsimidir ey meh-i enver 

èÁlem ola tÀ nÿr cemÀliñle münevver 

 

Bu demleri beyhÿde fedÀ itmeyelim gel 

TenhÀca gidüb õevú idelim irmiş iken el 

AàyÀr ùuyub olmaya cÀnÀ bize engel 

( eyøan ) 

 

Nÿş-i mey-i gülgÿnla sermest olalım tÀ 

Gül gibi açıl şevú eyle diller ola ióyÀ 

Bu mevsimi şÀdíde gel ey àonca-i raènÀ 

( eyøan ) 

 

Gitmezseñ eger böyle leùÀfetli hevÀda 

Yarın başıma úaúma benim vaút-i şitÀda 

Gel gül kerem it gitme amÀn semt-i èinÀda 

( eyøan ) 

 

                                                        
142 N.E., 12.A 
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20143 

Şarúı-yı Dal 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Olmasun mı mübtelÀsı serserí 

Seyr iden eyler fedÀ cÀn u seri 

Bir nigehle aldı èaúlım ol perí 

Görmedim híç böyle fettÀn dilberi 

 

Õír-i fesde püròam olmuş perçemi 

Ùurre-i ùarrÀre beñzer her òamı 

Ním nigehle şeróa itdi sínemi 

( eyøan ) 

 

Nev-nihÀl baà-ı èişve dilrubÀ 

Cünbüş reftÀrına olmaz hebÀ 

Gösterir her bir nigehde biñ edÀ 

( eyøan ) 

 

Mestdir èuşşÀúı ayılmaz rÿz u şeb 

Mey midir laèl-i lebi ãorsam èaceb 

èAks-i ruòsÀrı döner sÀàarde heb 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
143 N.E., 12.A 
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21144 

Şarúı-yı Mim 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

NÀr-ı óasret bende her dem 

Áh u efàÀn gündüz gicem  

Hele başım òoş degildir 

SevdÀ beni itdi sersem 

Söyle úuzum yanaàından kirÀs gibi 

Dudaàından híç benim yoú mıdır óiããem 

 

èAşk müşkildir çeken bilür 

FirÀúıyla àam çekilür 

ÁmÀde ol şu meclisde 

Belki dilber şimdi gelür 

( eyøan ) 

 

Her gün bir nev-mintÀn giyer 

Fesin eger zülfün döker 

ŞeftÀlüsi biñ altuna 

Virir ise ancaú deger 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
144 N.E., 12.B 
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22145 

Şarúı-yı İbrÀhím 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Ayıblamañ beni dostlar ãaçı leylÀ’ya bend oldum 

Yanub pervÀneler gibi çÀresiz derde dÿş oldum 

Kendi óÀlimde gezerken nÀzlı cÀnÀne ãayd oldum 

A benim àonca dehÀnım bil ki sÀyeñde úul oldum  

 

Ben óÀlimi arø eyledim söz geçmiyor ôÀlim saña 

Ey èÀşıúlar himmet idiñ şu dilber ãayd olsun baña 

Geçmem ben sevdigim senden dünyÀ da gelse bir yaña 

( eyøan ) 

 

Gözleri bir òoş efendim sendedir göñlüm benim 

Başıñ içün olsun nÀzlım úuluñdur èÀşıú seniñ 

Gice gündüz Àh iderdim vaãlıña irmez elim 

( eyøan  

Büzürk 

23146 

Şarúı-yı èAli Aàa 

“Fe èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Fe èí lÀ tün / Faè lün” 

Niçün ey meh seni èuşşÀúıñ arayıp ùuramaz 

Úanúı èÀşıú èacabÀ sevdigi şÿòı aramaz 

Böyle herkesle seniñ ülfetiñ işe yaramaz 

Sende söz diñlesen olmaz mı azıcıú yaramaz 

                                                        
145 N.E., 12.B 
146 N.E., 14.A 
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Miåli yoú tazesin ey àonca dehen it òulyÀ 

Saña lÀyıú mıdır aàyÀr ile gezmek tenhÀ 

Gerçi çoú söyliyor üftÀdeleriñ de ammÀ  

( eyøan ) 

 

Olur olmazla münÀsib mi seniñ seyrÀnıñ 

Baña söyle sır isterse efendim cÀnıñ 

Ne şekil söyleyemem ãabrı yanar insÀnıñ 

( eyøan ) 

 

Her zamÀn böyle sitem sözlerini işidemem 

Bende olsam saña üftÀde ãuyuñca gidemem 

Çehre itse ne úadar VÀãıf’ı tÀèayyüb idemem 

( eyøan ) 

 

24147 

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Bulanlar vaãlıñ imkÀnıñ 

Olur bende-i fermÀnıñ 

Benim gel luùfa şÀyÀnıñ 

Seniñ dil oldı óayrÀnıñ 

Bıraúmam õír dÀmÀnıñ 

 

Naôíri yoú güzelsin sen 

                                                        
147 N.E., 14.A 
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CivÀnsın bí-bedelsin sen 

Baña ùÿl-i emelsin sen 

( eyøan ) 

 

Göñül olmaz mı pervÀneñ 

CihÀn heb şimdi dívÀneñ 

Mey-i èaşúıñla mestÀneñ 

( eyøan ) 

 

Meleksin ãanki símÀda 

Eşin yoú mülk-i dünyÀda 

Olur FÀéiú de üftÀde 

( eyøan ) 

 

ZÀvil 

25148 

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Áfet gibi bir dilrubÀ 

äabr u úarÀr oldı hebÀ 

KÀkülüñ pejmürde olur  

Ùoúanmasun bÀd-ı ãabÀ 

Gel a cÀnım úuzucaàım Àfet-i devrÀn 

 

Nedir sende bu leùÀfet 

Ey gül-i baà-ı melÀóat 

                                                        
148 N.E., 14.B 
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Nergis cemÀliñi göster 

Döndür yüziñ benden yaña 

( eyøan ) 

 

ŞÀl mintÀnın yine giymiş 

äol yanına fesin ekmiş 

Pek şírínsin göñül virmiş 

Anıñ içün èÀşıú saña 

( eyøan )  

MÀhÿr 

26149 

Şarúı-yı Dal 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Ne ararsıñ sende mevcÿd 

Õevú mevsimi itdi Vedÿd 

ŞÀh-ı cihÀn úıldı òoşnÿd 

( eyøan ) 

 

Õevú eyle sen çoú görmez el 

Bu ana dek úırmadıñ tel 

Olmaz saña kimse engel 

( eyøan ) 

 

Õevú eylemek eyyÀmıdır 

Faãl-ı bahÀr hengÀmıdır 

Heb güzeller seyrÀnıdır 

                                                        
149 N.E.,15.A 
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( eyøan ) 

 

Terk eyleme híç rÀóatıñ 

Bilen bildi ãadÀúatiñ 

Geçürme gel bir sÀèatiñ 

( eyøan ) 

 

27150 

Şarúı-yı Dal 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Aldı èaúlım bir àonca leb 

Şíve — engíz şÿò meşreb 

Gördüm bir mÀh-i mÀh tÀbÀn 

Ùavşan mı Àhÿ mı èaceb amÀn amÀn amÀn 

Úaşı kemÀn ùavşan mı Àhÿ mı èaceb 

 

Ey serv-i úad òoş edÀ 

èUşşÀúa ammÀ bí-vefÀ 

AmÀn o şÿò-ı dilÀrÀ 

( eyøan ) 

 

Baúınca çeşm-i àazÀle 

Úopar meclisinde nÀle 

Gezdirir elde piyÀle 

( eyøan ) 

 

                                                        
150 N.E., 15.A 
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AmÀn o kÀküli òoş-bÿ 

İder èÀşıúları yÀ hÿ 

Perí mi yoòsa nedir bu 

( eyøan ) 

28151 

Şarúı-yı ÓÀfıô 

FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün 

Ben seni evvel görüşde ey perí 

Serserí oldum be-àÀyet serserí 

Görmedim ben sen edÀda dilberi 

áayrı bundan ãoñra luùf it gel beri 

 Defter-i èuşşÀúa yaz bu kemteri 

 

Çeşm-i maòmÿrıñ sözünce bir yaña 

Sen bilürsün ne hÀl oldı baña 

Pek niyÀzımdır beñim şimdi saña 

(eyøan) 

 

YÀr èÀd itdim seni ben kendime 

Sende luùf it bÀri ben olmam dime 

Bir sözüm vardır benim efendime 

( eyøan ) 

 

Òak-i pÀye işte bizden èarø-ı óÀl 

Sizde de cÀnÀ mürüvvet ber-kemÀl 

Olmasun híç úíl ü úÀl 

                                                        
151 N.E., 15.B 
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29152 

Şarúı-yı YÀfí 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èí lÀtün” 

MübtelÀyım òayli demdir bí-vefÀya 

Áteş-i èaşúıyla düşdüm müşkil-i sevdÀya 

Zerrece meróamet itmez ben gedÀya 

Sevdigim dilberiñ şíríndi eùvÀrı 

Naôardan ãaúlasun mevlÀm bÀri 

 

Saña eylerim günde biñ kerre niyÀz 

Úuluña itme cefÀ iderseñde az 

Taóammül úalmadı bende itme böyle nÀz 

( eyøan ) 

 

VebÀl-i óasretle Àó ideyim yansun felek 

Ne lÀyıú olsun úuluna böyle cefÀ melek 

İtme naôar raúíbe budur saña dilek 

( eyøan ) 

 

Gel efendim mürüvvet eyle alma Àhım 

Saña lÀyıú degil bí-vefÀlık ey yüzi mÀhım 

Uyma aàyÀr sözine yoúdur günÀhım 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
152 N.E., 15.B 
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30153  

Şarúı  

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Gül mevsimi seyr idelim bahÀrı 

Bülbül sesi diñleyelim seóeri 

Meram baàın leyle dek yÀr ÀmÀde 

HemÀn gelsün ãafÀ ãabÀ reftÀrı 

Sensiz olmaz yeter gel èömrüm vÀrı 

 

O gülçehre teşríf ide her anda 

ÓÀøır ola nÀy u ùanbÿr òÀnende 

Şuyÿn- hicrÀna úalurdı cünbüşüñ 

èÁşıúlarıñ güler oynar sÀyende 

( eyøan ) 

 

O giderdi serden dilden efkÀrı 

Sen tek gelsen yanımıza her bÀri 

FedÀ gibi gösteriş var èuşşÀúı 

Naàme günüdür fedÀ olsun Ùanbÿrí 

( eyøan ) 

 

31154 

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Naôar itdi baèøı yÀrÀn 

                                                        
153 N.E., 16.A 
154 N.E., 16.A 
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O Muàpeçe aldı meydÀn 

Ne èayÀrdır maèlÿm oldı 

Tamàalandı gümüş gerdÀn 

Geçilür mi şívekÀrdan  

Ele girse gümüş gerdÀn 

 

KimyÀ imiş naôarımız 

Uyuşaydı bÀzÀrımız 

Gümüş gerdÀn ele girse 

Belki olmaz øarÀrımız 

( eyøan ) 

 

Maòlaã oldı gümüş gerdÀn 

èÁşıúları oldı óayrÀn 

Heb güzeller úul úul oldı 

Var Ùanbÿrí eyle seyrÀn 

( eyøan ) 

 

32155 

Şarúı  

“Fe èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Fa èÿ lün” 

EdÀsı cilvesi òoş dil-pendim 

Seni gördük de àÀyet begendim 

Saña bir ùoàrı sözüm var efendim 

Naôíriñ yoú cihÀnda şeh- levendim 

Bir ãupói leylÀ’ya dÿş oldum zülf-i kemendim 

                                                        
155 N.E., 16.B 
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Efendim şimdiyecek meydÀn seniñdir 

HemÀn sen nÀza başla cÀn seniñdir 

Ne kim eyler iseñ fermÀn seniñdir 

( eyøan ) 

 

Güzeller içre yaèní bí-bedelsin 

Daòí èÀşıúlara ùÿl-i emelsin 

Güzelsin sevdigim àÀyet güzelsin 

( eyøan ) 

 

Bütün èÀlem saña üftÀde oldı  

Ùurub úarşuñda heb ÀmÀde oldı 

Daòí FÀøıl sanÀ üftÀde oldı 

 

 

 

33156 

Şarúı-yı ÓÀşim Beg 

“5+3= 8’li Hece Ölçüsü” 

Ey dilber-i òoş nev-resim 

Avrupa edÀsı kesim 

Luùf eyle gel nev-hevesim 

ŞÀd it kerem úıl meclisim 

 

GerdÀna baàlama siyÀh 

                                                        
156 N.E., 16.B 
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Setr eylme endÀmıñ Àh 

Göster miyÀnıñı kÀh kÀh 

( eyøan ) 

 

Ala franúa heyéetiñ 

Dünyayı ùutdı şöhretiñ 

Şanpanya ise èÀdetiñ 

( eyøan ) 

 

Úundura giymiş ayaàa 

èAşú Àteşine yakmaàa 

Mintanı çıúar ãarmaàa 

 

34157 

Şarúı-yı Mim 

“Fe èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Fe èí lÀ tün / Faè lün” 

Gel açıl àonca dehen õevú idecek günlerdir 

Gidelim gülşene àÀyetle ãafÀ gösterdir 

LÀleler güller ile ãaón-ı çemen pür-ferdir 

( eyøan ) 

 

 

Ùaàıdub zülfünü ol mÀh-ı miåÀl-i sünbül 

Ruò rengini ider bÀde-i nÀbí gel gül  

Bezme teşrífi ile eyledi mínÀ úul úul  

( eyøan ) 

                                                        
157 N.E., 17.A 
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äoúmuş ol perçem pür-òam içine merzerín 

Reşkle dídeleri úıldı benefşe àamgín 

Luùf it ey úÀmet-i mevzÿn yeter artıú mümkin 

( eyøan ) 

 

Mevsim lÀle degil esdi nesím ezhÀra 

èÍd bir èíd olur gelsin eyÀ mehpÀre 

ŞÀkir zÀrın ile bir de bu ben bí-çÀre 

( eyøan ) 

  

 

35158 

Şarúı-yı Mim 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Sen şeh-i óüsn ü behÀsın 

Bí-bedel bir mehliúÀsın 

Yoú naôíriñ dil-rubÀsın 

Dilber-i memdÿó edÀsın 

Sevmege lÀyıú sezÀsın 

 

Ùavrına mÀéil ôarÀfet 

Óüsnüñe èÀşık nezÀket 

Başúadır sende leùÀfet 

( eyøan ) 

 

                                                        
158 N.E., 17.A 
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Ülfete vardır devÀmıñ  

Göñlüm almaúdır merÀmıñ 

Òoşdur endÀm-ı òırÀmıñ 

( eyøan ) 

 

Sen gibi bir şÿò yoãma 

İtmemiş VÀãıf temÀşÀ 

Yoú eşin èÀlemde óÀlÀ 

 

 

 

36159 

Şarúı NuèmÀn Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Úurdum seniñle ülfeti 

Geldi zamÀn saèati 

Bir an geçürme fırãatı 

( eyøan ) 

 

Zincíri zülfüñde emÀn 

Kösteklenüb úaldım hemÀn 

Raús eylesün ol nev-civÀn 

( eyøan ) 

 

ÓulyÀ-yı vaãlıñla yatdım 

ÇÀriñ geçer geçmez úalúdım 

                                                        
159 N.E., 17.B 
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Hele vaúit geçdi ãandım 

( eyøan ) 

 

Sensiz bir saèat idemem 

Hiç göñlümi egleyemem 

Bir daúíúa ãabr idemem 

( eyøan ) 

 

 

 

37160 

Şarúı-yı Aómed Aàa 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Niçün küsdüñ baña böyle  

Yalvarırım úuzum söyle 

Vaúit geldi baóÀneyle 

Gel gidelim KÀàıdòÀne’ye 

 

Úaraàacı bir seçelim 

İmraòor’da ãu içelim 

áam-ı dünyadan geçelim 

( eyøan ) 

 

Donandı gül ile baàlar 

Bülbüller gül içün aàlar 

Çaàlayandan ãular çaàlar 

                                                        
160 N.E., 17.B 
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( eyøan ) 

 

NÀy ü ùanbÿr kemÀn ile 

Õevú idelim zamÀn ile 

Seniñ gibi cÀnÀn ile 

( eyøan ) 

 

38161 

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Olmuşum dívÀne vü óayrÀn-ı rÿm 

èÁşıúın bend eylemekdir şÀn-ı rÿm 

Perçemin gösterdi ol fettÀn-ı rÿm 

Aldı èaúlım Àh bir ùavşÀn-ı rÿm 

 

Raúãa başlarsa o símín bir eger 

Òazne-i devrÀní bir devri diger 

Eyledi şeydÀ beni ol èişveger 

( eyøan ) 

 

ÓÀãılı virse períşanlıú cefÀ 

Úurùuluş yoú bend zülfünden baña 

Úayd-ı zülfi olsa da başa belÀ 

( eyøan ) 

 

GÀh òandÀn u gehi giryÀnım  

                                                        
161 N.E., 18.A 
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FÀrià olmam èÀşıú-ı nalÀnım 

Óayrí-i mecnÿn gibi óayrÀnım 

( eyøan ) 

 

39162 

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Sende nedir bu leùÀfet 

Bu güzellik bu ôarÀfet 

äırma ãaçlı úalem úaşlı  

Bir nev-civÀn güzel Àfet 

Semtimi bilse yanıma gelse bir bÿse  

Virse amÀn amÀn àonca feminden 

 

Güzel oynar edÀ ile 

Yaúdı dili sevdÀ ile 

Fesin eger perçem ãaçar 

Şarúı oúur ãadÀ ile  

( eyøan ) 

 

Meclise gel eyle ãafÀ 

èÁşıúa ãun cÀm ãahbÀ 

Gitsün dilden èaşúın àamı 

MiåúÀlíye  eyle edÀ 

( eyøan ) 

 

                                                        
162 N.E., 18.A 
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40163 

Şarúı  

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Meyl idüb bir meh cemÀle 

Döndüm èaşúıyla hilÀle 

Baú beni úoyduñ ne óÀle 

İrmeden deròay kemÀle 

Düşdüm ümmíd-i viãÀle 

 

Luùf-ı inãÀfa gelmez 

Sím ü zer vir lÀfa gelmez 

Óüsni hem evãÀfa gelmez 

( eyøan ) 

 

Pertev-i mihr-i óubbÀndır 

Nÿr-i çeşm-i èÀşiúÀndır 

Pek küçüktür nev-fidÀndır 

( eyøan ) 

 

áayrı itdim èÀleme fÀş 

Mihr ile olmuş úarındaş 

Nur-ı óüsnün seyr idüb şaş 

 

 

 

                                                        
163 N.E., 18.B 
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41164 

Şarúı 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Diñle sözüm ey bí-bedel 

Erken olmaz aòşÀma gel 

Fırãat gözler kÀfir engel 

( eyøan ) 

 

Bir el ile ùuyar aàyÀr 

Belki gelür bizi úollar 

Gel úararsın biraz ãular 

( eyøan ) 

 

MÀniè degil olsun mehtÀb 

Niye lÀzım sÀéir aóbÀb 

İşte gözüm ãaàdan óab  

( eyøan ) 

 

Ben diyemem bizi ãormaz 

èAdÿye hiç inÀn olmaz 

Hele vazgeç şimdi olmaz 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
164 N.E., 18.B 
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Sÿz-i nÀk 

42165 

Şarúı-yı Zekí 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Hiç eşiñ yoú nev-civÀnsın 

Buña naãıl cÀn ùayansın 

Güzelsin mÿy-i miyÀnsın 

( eyøan ) 

 

Ùarz-ı ùavrıñ başúa óÀlet 

Yoãmasın hem var ôarÀfet 

Saña maòãÿã bu úıyÀfet 

( eyøan ) 

 

Maùlÿbumuz bÿse sizden 

Luùf u iósÀn kendiñizden 

Dönmeseñiz vaèdinizden 

( eyøan ) 

 

Bir evvel söylenildi 

Yoú cevÀbıñ şimdi geldi 

Nÿrí àayri pek gücendi 

 

 

 

 

                                                        
165 N.E., 20.A 
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43166 

Şarúı  

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Bir nigehle saña oldum mübtelÀ 

Gerçi bí-óad saña èÀşıú dil-rubÀ 

Var ise ben gibi ãÀdıú es-ãalÀ 

èÁşıúım hem ãÀdıúım cÀnÀ saña 

 

Beytü’l aòzÀnımda müheyyÀ eyledim 

Ben seni dilde temÀşÀ eyledim 

ÒÀk-i pÀye dídemi cÀ eyledim 

( eyøan ) 

 

Bendeñe raóm eyle úıyma cÀnıma 

Óançer-i hicriñle girme kanıma  

SÀéire itme úıyÀs gel yanıma 

( eyøan ) 

 

44167 

Şarúı-yı èAli Efendi 

“Müs tef èi lÀ tün / Müs tef èi lÀ tün” 

Dídeñde ey meh fitneler óÀøır 

èUşşÀúa raómıñ àÀyetle nÀdir 

Cevr eyler iseñ luùfuñda ôÀhir 

Yandım eliñden yandım a kÀfir 

                                                        
166 N.E., 20.A 
167 N.E., 20.B 
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Günde biñ dürlü óíle düzersin  

Geh luùf idersin gÀhí üzersin 

Söze gelince ãanki seversin 

( eyøan ) 

 

Yoú mı a ôÀlim sende mürüvvet 

èUşşÀúa dÀéim kÀrıñ eziyyet 

Böyle cefÀda yoúdur meziyyet 

( eyøan ) 

 

45168 

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Nedir bu sendeki óÀlet 

Vaãf idemem yoú nihÀyet 

Sevdi göñül seni àÀyet 

( eyøan ) 

 

Ním nigehle yaúdın teni 

Tecrübe it sende beni 

Ne rütbe severim seni 

( eyøan ) 

 

Terk eyledin beni ey mÀh 

Ben itmem mi her gün Àh 

                                                        
168 N.E., 20.B 
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Bir ala yandım ki eyvÀh 

( eyøan ) 

 

Baúañ seniñ bu óÀline 

Yanar elbet cemÀline 

Hiç söz olmaz cemÀline 

( eyøan ) 

 

46169 

Şarúı  

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Bir gice raàbet bize eylerseñiz  

Münteôır teşrífiñe bu bendeñiz 

Áh efendim bende òÀnıñ bilseñiz 

( eyøan ) 

 

Semt-i dilde óÀøır iken yer saña 

äormaàa óÀcet mi var ey mehliúÀ 

İşte heb aàyÀrı ãavdım bir yaña 

( eyøan ) 

 

äaúlamam ben senden ey sím tenim 

Bende òÀneñ pek muèayyendir benim 

Muúaddemin úılsun münevver meskenim 

( eyøan ) 

 

                                                        
169 N.E., 21.A 
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Ey felek meşreb geçersin dÀéimÀ 

Pek bilür aàzım ararsın àÀliba 

İtme istióza buyur bir şeb baña  

 

47170 

Şarúı  

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Dem-À-dem eylerim feryÀd eliñden 

Seniñ ey bí-mürüvvet dÀd eliñden 

Dil zÀr olmadı azÀd eliñden   

( eyøan ) 

 

Efendim òayli müddetdir ùayandım 

Seniñ èaşúıñ ile ben odda yandım 

Yeter àayrı bu cÀnımdan uãandım 

( eyøan ) 

 

Gücenmişsin işitdim ey sitemkÀr 

Nedir cürmüm be  hey şÿò dilÀzÀr 

Üzersin bendeñi beyhÿde her bÀr 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
170 N.E., 21.A 
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48171 

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“FÀ èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Faè lün” 

Bezm-i èuşşÀúa niçün gelmezsin 

èÁşıúa rÿyıñı göstermezsin 

Áh u efàÀnıda gÿş itmezsin 

Sevdigim resm-i vefÀ bilmezsin 

 

Beste-i zülf-i  siyÀhındır dil  

Óüsn cÀnsÿz ki olmuş mÀéil 

Ùoàrusı işte budur ve’l-óÀãıl 

( eyøan ) 

 

Bir levendÀne kim yoãma edÀ 

Dilber-i òoş rubÀsın cÀnÀ 

NÀz u reftÀrıña söz yoú ammÀ 

( eyøan ) 

 

Bir gün ol şÿòa BesímÀ gidelim 

Mÿ be mÿ óÀl- i dili èarø idelim 

ÓÀùrı úÀlmaz ise böyle diyem 

 

 

 

 

                                                        
171 N.E., 21.B 
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49172 

Şarúı-yı MiåúÀl 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Bir nevreste tÀze fidÀn 

Pesend itdi cümle cihÀn 

Óüsn-i güzel sesi güzel 

Naôíri yoúdur bí-bedel 

Yalvarırım seni ãarayım 

Áh Àh gel itme cefÀ 

 

Elde ãahbÀ dolaşıydı 

LÀùifeye úarşıydı 

Fenn-i èaşúı taóãíl idüb 

Söylemege alışdı 

( eyøan ) 

 

Sende şöhret bulduñ nihÀl 

EndÀmıñda nedir bu óÀl 

Pek vaóşídir èuşşÀúına  

ŞeftÀlüsin almaú muóÀl 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
172 N.E., 21.B 
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50173 

Şarúı  

4+4 = 8’li Hece Ölçüsü 

Var iken bu şíve sende 

Ben de oldum saña bende 

Úalmadı híç ãabr tende 

èÁşıú-ı zÀrıñım bende 

Baña luùf it bÀri sende 

 

Ben seni ey gülfidÀnım 

Úaynadı gördükde úanım 

Ya naãıl óaô itdi cÀnım 

( eyøan ) 

 

Ùavrıñı àÀyet begendim 

CÀn u dilden saña bendim  

Nice var geçem efendim 

( eyøan ) 

51174 

Şarúı-yı äÀlió Efendi 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

FedÀ olsun saña bu ten 

Beni ióyÀ buyurduñ sen 

Efendim ne gelür elden 

ÁzÀdsız bir úuluñum ben 

                                                        
173 N.E., 22.A 
174 N.E., 22.A 
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SeòÀvetin kÀnısın her bÀr 

İdemez kimseler inkÀr 

RiyÀ itmek ne óaddim var 

( eyøan ) 

 

Seniñ õevúın bize nièmet 

Úul olmaú èömrüme minnet 

İdersin bendeñe şefúat 

( eyøan ) 

 

Úulun æÀbit saña mecbÿr 

äaúın itme úapuñdan dÿr 

Olayım sÀyeñde mesrÿr   

 

52175 

Şarúı-yı Neyzen 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Vaèd eylemişdiñ ey perí 

Bir bÿseñi çoúdan beri 

Var mı bunuñ şimdi yeri 

Üzdüñ beni dünden beri 

 

èAşúıñla baú döndüm neye  

Her derdi çekdim síneye  

Söz geçmiyor bir bÿseye 

                                                        
175 N.E., 22.B 
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( eyøan ) 

 

İtdiñ baña óaylíce dek 

Oldı hebÀ bunca emek 

Raóm eyle bÀrí şimdicek 

( eyøan ) 

 

İtsem n’ola ey şívekÀr 

èİzzet gibi feryÀd u zÀr 

Beyhÿde çekdim intiôÀr 

 

53176 

Şarúı HÀşim Beg 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Ben seniñle itmem kelÀm 

NÀfile gönderme selÀm 

Eger ülfet ise merÀm 

( eyøan ) 

 

Ben dimedim beni bulsun 

Ne arasın ne de ãorsun 

Bu ikrÀma sebeb n’olsun 

( eyøan ) 

 

VefÀ gelmez esen yelden 

Kes ümídiñ úuzum benden 

                                                        
176 N.E., 22.B 
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Òoşlanmadı cÀnım senden 

( eyøan ) 

 

54177 

Şarúı  

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

DilnüvÀz-ı èÀşıú-ı ÀvÀresin 

MÀhitÀb her dil seyyÀresin 

ÁfiùÀb-ı kevkeb baòtım benim 

Göñlümün eglencesi mehpÀresin 

 

Şevú -ı dídÀrıñla yandı cÀn u dil 

Renk-i gül-gÿne boyandı cÀn u dil 

áamze-i óÿnınıñ itmemiş úaãd-ı cÀn 

Anladım ben èÀşıúa àaddÀresin 

 

Bu Feríd pür àam u derdin seniñ 

TÀ ölünce ùutdı ey meh dÀmeniñ 

Böyle terk itmek olur mu sevdigim 

Derd-i èaşúa mübtelÀ bí-çÀresin 

 

 

 

 

55178 

                                                        
177 N.E., 23.A 
178 N.E., 23.A 
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Şarúı-yı ÓÀfıô 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

EsrÀr-ı èaşúıñ ey civÀn 

Sínemde itmişken nihÀl 

Sen àayrıya meyl eyleyüb  

Úıldıñ benim ãabrım ziyÀn 

İtme eyle vefÀ yeter úıldıñ baña cefÀ 

Olsun bu dil luùfa sezÀ 

 

Ben mÀéilem eùvÀrına 

Şeker gibi güftÀrına 

Bülbül daòi óayrÀn olur 

GülèizÀre-i ruòsÀrına 

( eyøan ) 

 

Óasretle dil ey rÿy-mÀh 

Pek çoú zamÀndır eyler Àh 

İşte ruò-ı õer dem nişÀn 

Eyler iseñ sen iştibÀh 

 

Rast - MÀye 

56179 

Şarúı-yı Mim 

“FÀ èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Fe èi lün” 

Beni ey dilber dÀéimí reftÀr 

Eylediñ kendiñe giriftÀr 

                                                        
179 N.E., 24.A 
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Saña maòãÿã bu şírín güftÀr 

Başúadır sende edÀ vü eùvÀr 

Şÿò levendim gül síne bendim Àh Àh 

Úalmadı úarÀr 

 

Sevdigiñ berbat mehpÀre mi var 

Sende de bencileyin yÀre mi var 

Saña virmemeye çÀre mi var 

( eyøan ) 

 

Óüsnüñe baúmaàa gözler úamaşur 

Vaãfıñı itmege diller dolaşur 

Úaddiñe her ne giyersen yaraşur 

( eyøan ) 

 

 

 

 

 

 

57180 

Şarúı-yı ÙÀhir Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Bu itdigiñ düşmez saña 

Söyle niçün küsdüñ baña 

Bir kerre baú benden yaña 

                                                        
180 N.E., 24.A 
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Söyle niçün küsdüñ baña 

AmÀn amÀn şírín zebÀn söyle niçün 

 

Baú èÀşıú-ı nÀlÀnıña 

Raóm eyle gel efàÀnına  

Düşmez bu işler şÀnına 

( eyøan ) 

 

Luùf eyle Vehbí bendeñe 

MÀéil senin ním òandeñe 

Bu çehrene efgendeñe 

( eyøan ) 

58181 

Şarúı-yı Fes 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Miåli yoú bir şÿò raènÀ 

Görmedim böyle dilÀrÀ 

Yoú eşiñ èÀlemde óÀlÀ 

Ùarz-ı ùavrıñ àÀyet aèlÀ 

 

Meşrebiñ luùf u vefÀdır 

Ülfetiñ cÀna ãafÀdır 

Var ise miålin ãalÀdır 

İşte óüsnüñ işte dünyÀ 

 

Görmedim ben sen edÀda 

                                                        
181 N.E., 24.B 
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Oldum anınçün fütÀde 

Var mıdır benden ziyÀde 

Saña bir meftÿn-i şeydÀ 

 

İtmesin cevr u eziyyet 

Derd-i èaşúın cÀna minnet 

Firúatiñ bir gÿne miónet 

Vuãlatıñ bir gÿne sevdÀ  

 

HicÀz-kÀr 

59182 

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Zülf-i èanber bÿlarıñ bÀd-ı ãabÀ taórík ider 

İns ü òÿrí heb duèÀ-yı devlete teşrík ider 

Cebhesin pÀy-i semende ferş idüb õerrín ider 

PÀdişÀhım sever yeni èÀlem saña tebrík ider 

 

Görmemişdir díde-i èÀlem şehÀ böyle ãafÀ 

Gelmemişdir bu cihÀna sen gibi bir pÀdişÀ 

áam gidüb geldin ferÀó buldun cihÀn neşv ü nemÀ 

( eyøan ) 

 

Mevsim-i gül õevú-ı mülden èÀlem oldu neşée-yÀb 

Gice gündüz farú olunmaz úandíl oldı ÀfitÀb 

Böyle sevrí görmemiş çeşm-i cihÀn bí- irtiyÀb 

                                                        
182 N.E., 25.A 
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( eyøan ) 

 

Fetó olub eyyÀm èadlinde nice müşkil éumÿr 

SÀye-i luùfuñda herkes bulmada õevú u sürÿr 

èArø u destÀvíz ider Zeyní úuluñ mÀnend-i mÿr 

 

ÓicÀz-kÀr 

60183 

Şarúı ÙÀhir Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Sen gibi bir símín bilek 

Görmüş degil çeşm-i felek 

Saña fedÀdır mÀ melek 

AàyÀr ile yÀr olma tek 

 

Yoú miåli èanberdir beniñ 

áÀyetle nÀõikdir teniñ 

Nem var ise olsun seniñ 

( eyøan ) 

 

Hiç baúma engeldin baña 

Bu söz niyÀz mıdır saña 

Söyle ne istersiñ baña 

( eyøan ) 

 

Göñlüm saña meyl itdi bir tek 

                                                        
183 N.E., 25.A 
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VÀãıf da òaùÀ itmek gerek 

Çek àayrılardan el etek 

 

61184 

Şarúı-yı ÙÀhir Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Seyr eyleyüb símín teniñ  

Mecbÿrun oldum ben seniñ 

Şem eyleyüb nÀzik beniñ 

( eyøan ) 

 

İtseñ n’olursun bir nigÀh 

Zaómettir ammÀ gÀh gÀh 

Áh itmemek mümkün mi Àh 

( eyøan ) 

 

èAşúıñla yanmışken tenim 

Gÿş itmedin Àhım benim 

Bil böyle ey şÿò-ı şenim 

( eyøan ) 

 

MÀéil iken èİzzet saña 

Raóm itmedin aãlÀ baña 

Cevri n’olur úo bir yaña 

( eyøan ) 

 

                                                        
184 N.E., 25.B 
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62185 

Şarúı-yı ÙÀhir Aàa 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Göñlümü bir ùıfl-ı dilbÀz 

Eyledi kendine hem rÀz 

Miåli yoú bir şÿò-ı mümtÀz 

Hüsn-i sertÀb-úadem nÀz amÀn amÀn úaşı kemÀn 

 

Cilveli çeşm-i siyÀhı 

CÀna işler her nigÀhı 

Kimseniñ yoú iştibÀhı 

( eyøan ) 

 

Her kimiñle itse ülfet  

Kendine bend eyler elbet 

Bulsa lÀyıú şÀn u şöhret 

( eyøan ) 

 

VÀãıf o şÿò-ı òoş avÀz 

NÀlem itdi nÀye demsÀz 

Var ise mÀnendi pek az  

 

63186 

Şarúı-yı ŞÀkir Efendi 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

                                                        
185 N.E., 25.B 
186 N.E., 26.A 
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CÀn ile ben ey dilrubÀ 

Sevdim seni itmem riyÀ 

Sen de beni itme fedÀ 

TÀ óaşra dek ey mehliúÀ 

 

Derd-i derÿnum rÿ-be-rÿ 

Söylet baña ey fitne-cÿ 

LÀyıú mıdır şimdengerÿ 

Ben èÀşıúın itmem fedÀ 

 

Derd-i derÿnum dem-be-dem 

Artmaúdadır ey àonca-fem 

Olmaz ise senden kerem 

N’itsün ne yapsun mübtelÀ 

 

El-óÀãılı ey gül beden 

èAşúıñla yandı cÀn u ten 

Meylíde èÀşıú bir de ben 

Bil óÀlimi eyle vefÀ 

 

64187 

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey derd-i rÿy al saña 

Varım vireyim al saña 

ŞÀyeste penbe şal saña 

                                                        
187 N.E., 26.A 
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áÀyet yaúışmış al saña 

 

İtdiñ dile çoú renk-i al 

Ben ãaúlamam ey nev-nihÀl 

Eyler iseñ benden suéÀl 

( eyøan ) 

 

KÀhíce giysen lÀciverd 

Olsun óasÿduñ rÿy-ı zerd 

Diñle beni ey àonca verd 

( eyøan ) 

 

FÀéiú úuluñ itmekde Àh 

Luùf eyle ey çeşm-i siyÀh 

Hiç eyleme sen iştibÀh 

 

 

 

 

65188 

Şarúı-yı èAli Efendi 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Ey münevver-i sÀz iúlím-i cihÀn 

SÀye-i luùfuñda èÀlem şÀdımÀn 

SÀúi-i gülçehre devr itsün hemÀn 

( eyøan ) 

                                                        
188 N.E., 26.B 
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Bezm-i rÿ-niúab idüb şevú u sürÿr 

SÀzum mı ney cümlesi şÀdí óubÿr 

Úalmadı èÀlemde ÀåÀr-ı küdÿr 

( eyøan ) 

 

Gülşen-i teşrífe raàbet eyle kÀh 

Õevú-ı mehtÀba daòí úıl ním nigÀh 

ÒÀk-i pÀye neşéeler úılsun penÀh 

( eyøan ) 

 

PÀdişÀhım õevúla sever èömr-i nÿó 

SÀye-i luùfuñ cihÀna virdi rÿó 

Bezm-i zínet-yÀb idüb şevú ãubÿó 

( eyøan ) 

 

 

 

66189 

Şarúı-yı ŞÀkir Efendi 

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Olmuş saña maòãÿã o edÀ ile nezÀket 

Ùavrıñ bütün ey şÿò ôarÀfetden èibÀret 

NÀz ile gelüb bezm-i meye eyle èinÀbet 

Meclisde úudümüñle olur başúa şeùÀret 

 

                                                        
189 N.E., 26.B 
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Heb maóøur olmuş mezeler sÀàır u meyler 

Ki def çalunub kÀhí kemÀn kÀhí çü neyler 

Giysüñe giriftÀr olan elbet seni peyler 

( eyøan ) 

 

Bülbül-veş olursam n’ola ben èaşúla şeydÀ 

CÀnım gibi sen óÀãılı ey gül-i raènÀ 

Pek ôahmet ile cebr iderek gel dimem ammÀ 

( eyøan ) 

67190 

Şarúı-yı Mim 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Kim görse ol laèl-i müli 

Olur esír kÀküli 

Olsam sezÀdır bülbüli 

Açıldı bir sÀúız güli 

Gel gel sÀúız güli 

 

Yoú miål-i şÿò ince bel 

áayetle nÀzik bí-bedel 

EùvÀrı kendinden güzel 

( eyøan ) 

 

Reng-i rÿyı gibi gül az 

Gülpenbeye maéil biraz 

Açılmadan güller bu yaz 

                                                        
190 N.E., 27.A 
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( eyøan ) 

 

Dün gülistanda VÀãıfÀ 

Bülbül òaber virdi baña 

Şimdengerÿ müjde saña 

( eyøan ) 

 

68191 

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Ey Àfet-i şÿò-ı cihÀñ 

Olsun fedÀ saña bu cÀn 

ReftÀrı òoş serv-i revÀn 

Donañ pür mÀhtÀbÀn 

 

Kim úapılmaz cilvesine 

Oyun ile èişvesine 

Mecbÿr oldum bÿsesine 

( eyøan ) 

 

MÀéilem ben o ùavşana 

Her bir sözi işler cÀna 

Úapıldım o óüsn ana 

( eyøan ) 

 

Çeşm-i Àhÿsuna meftÿn 

                                                        
191 N.E., 27.A 
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Oldum èaşúı ile mecnÿn  

Eser teni göñül hergün 

( eyøan ) 

 

69192 

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Yoúdur göñülde ferÀóım  

Güldürmez baót-ı siyÀhım 

ÁsumÀña çıúdı Àhım 

Yandı b’illÀh cigergÀhım 

 

Ben seni böyle bilmezdim 

Sırr-ı èaşúım híç dimezdim 

äabr eyleyüb söylemezdim 

( eyøan ) 

 

Ben aàlayam ey şÿòşen 

áayrılarla õevú eyle sen 

AàyÀr ile görüñce ben 

( eyøan ) 

 

Her mÀh viãÀl ey àonca fem 

Çekmekdeyim bu nice elem 

Áh itmeden şeb tÀ seóer 

( eyøan ) 

                                                        
192 N.E., 27.B 
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70193 

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Geldi ãafÀ cÀn u dile 

Kim úapılmaz ÀşnÀ dile 

Göñlümü aldı al ile 

( eyøan ) 

 

áÀyet küçük nevrestedir 

èÁlem aña dilbestedir 

EùvÀrı pek ülfettedir 

( eyøan ) 

 

Taèríf olunmaz pür edÀ 

MÀnendi var ise ãalÀ 

Görsün naãıl şÿò-ı raènÀ 

( eyøan ) 

 

Híç raúãına yoúdur sözüm  

Görme elem iki gözüm 

EncÀm-ı kÀr budur sözüm 

( eyøan ) 

 

71194 

                                                        
193 N.E.,27.B 
194 N.E., 28.A 
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Şarúı-yı ÓÀfıô 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Bu bí-vefÀlıàı senden 

Ümíd itmezdim gerçekden 

Çünki cevr idi murÀdıñ 

Niçün göñlüm  aldıñ yekden 

ÒilÀf düşmezken şÀnına 

èAceb n’oldu ãulùÀnıma 

 

İtdigin èahde inandım 

Bilmezlikle nÀra yandım 

Dilbend olub sözlerine 

Bende senden geçmez ãandım 

( eyøan ) 

 

 

Aldadub dil-yÀre yandım 

Bir Àteşde yanar úaldı 

CemÀlinden devr itmezken 

Bendesin ferdÀya ãaldı 

( eyøan ) 

 

72195 

Şarúı  

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Düşmem seniñ ben üstüne 

                                                        
195 N.E., 28.A 
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Benim õevúım dert üstüne 

LÀzım degil híç üstüne 

( eyøan ) 

 

Ôan itme ki beni sever 

Kendiñe bul başúa sever 

Ben eylemem aãlÀ keder 

( eyøan ) 

 

Bilür misin sen n’eylediñ 

áayrılarıñı peylediñ 

Kendiñe kendiñ eylediñ 

( eyøan ) 

 

Ben añladım meşrebini 

Tecrübe eyledim seni  

áayrı híç úayd itme beni 

( eyøan ) 

 

73196 

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün”  

Òoş edÀlı bir civÀn 

Úaşları èaynı kemÀn 

Beklerim óayli zamÀn 

Gel efendim el -amÀn 

                                                        
196 N.E., 28.B 
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áayra baúmaz giç gözüm 

Saña da yoúdur yüzüm 

Diñle luùf it bu sözüm 

( eyøan ) 

 

NÀz iderse ol peri 

Kim dimez vardır yeri 

Cümle èÀlem müşteri 

( eyøan ) 

 

èİzzetin óÀli tebÀh 

Õikr u fikri Àh vÀh 

èAfv it itdimse günÀh 

( eyøan ) 

 

 

74197 

Şarúı-yı  Dal  

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Gülşende yine meclis-i rindÀne donansun 

Gül devridir elde mi gül-gÿn dolansun 

Biz õevú idelim cÀm-ı cemiñ aàzı ãulansun 

Ol àonca-i sermest ãabÀh oldu uyansun 

Áyine-yi mül gül yüzünü görsün utansun 

 

                                                        
197 N.E., 29.A 
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Nergis ne ki çeşm-i siyÀh mestine óayrÀn 

Sünbülşenin pür çeşm-i serbestine óayrÀn 

ŞÀh-ı gül-i ter sÀàırdır destine óayrÀn 

( eyøan ) 

 

Áşufte edÀ pür çeşm-i çıúdıúça fenden 

Şu dídeleriñ Àh çıúar her nefesinden 

CÀn bülbülü feryÀda gelür ten úafesinden 

( eyøan ) 

 

Olduú bu gice biz bize ney mey ile 

Mey derdime maórem idi ney Àhıma hem-rÀz 

Pertev idelim bülbül ile naàmeye ÀàÀz 

( eyøan ) 

 

 

75198 

Şarúı-yı Dal 
“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün / Fe èÿ lün” 
NihÀl-i úÀmetüñ bir gül-fidÀndır 

Seniñ üftÀd-kÀnıñ bülbülÀndır 

NigÀhıñ Àfet-i cÀn u cihÀndır 

YamÀndır şöhret-i óüsnüñ yamÀndır 

 

Seniñle ülfete göñlüm alışdı 

Geçenlerde biraz gerçi eyleşdi 

CivÀnım nÀzik endÀmıñ gülüşdi 

                                                        
198 N.E., 29.A 
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( eyøan ) 

 

LeùÀfet baàınıñ ey derd-i nÀzı 

CihÀñda buldı óüsnün imtiyÀzı 

Bu baàıñ şimdi sensin èişvebÀzı 

( eyøan ) 

 

Bu şeb gel bezme yoúdur bunda engel 

Ne mümkündür el atmaú meclise el 

Görenler zülfüni úırmaz mı hiç tel 

( eyøan ) 

 

 

 

 

76199 

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Bendeñi terk ideli úÀşı kemÀn 

Yeter cevriñ eyledi óÀlim yamÀn 

DÀòí  raóm itmez misin ey nev-civÀn 

áayrı yandım yaúma cÀnÀ el-amÀn 

Dil-penÀhım alma Àhım meróamet úıl bí-günÀhım 

 

Eyledim derdlerim200 bir bir beyÀn 

                                                        
199 N.E., 29.B 
200 Derdlim: derdlerim (m.t.) 
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Gÿş idüb raóm itmedün ey bí-emÀn 

Eyler oldum óicr ile Àh u fiàÀn 

( eyøan ) 

 

Gülşen-i úÿyıñda dil ey gül-nihÀl 

äubó- dem feryÀd ider bülbül miåÀl 

Áh bilsem bir daòí úande viãÀl 

( eyøan ) 

 

Pesendíde 

77201 

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

İtdi eåír èaşú cÀnıma 

Var bir sözüm ãulùÀnıma 

Maòfíce gelsüñ yanıma 

( eyøan ) 

 

Gelmişken ammÀ çoú yeri 

Oldı meraú dünden beri 

Onuñ olursa ey perí 

( eyøan ) 

 

Ben kim ile göñlüm egledim 

Sensiz cihÀnı n’eyleyim 

Maúbÿl olursa söyleyim 

                                                        
201 N.E., 39.A 
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( eyøan ) 

 

AàyÀra itme raàbeti 

Luùf it unutma èİzzeti 

Úorúma uzatmam ãoóbeti 

( eyøan ) 

 

78202  

Şarúı-yı YÀní 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Serv-i bülendimsin benim 

Zülf-i kemendimsin benim 

èÁlem-i pendimsin benim 

Sen síne-bendimsin benim 

Kendi efendimsin benim 

 

CÀm lebindir ey perí 

Bezm-i meyiñ õíb ü feri 

Áàuşa alsam var yeri 

( eyøan ) 

 

Bilmezsin eşiñ evvelin 

Uyma sözüne sen elin 

äarsam n’olur ince belin 

( eyøan ) 

 

                                                        
202 N.E., 30.A 
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VÀãıfla ey şÿh ülfette  

Var ise meyliñ ãoóbette 

Yat cÀma òob-ı vuãlata 

( eyøan )  

 

79203  

Şarúı-yı YÀní 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Ey benim èÀlí pesendim 

äaà ol hemÀn bí-menendim 

äafÀ kesb eyle efendim 

Óüsn melek bir perídir 

Cümlesiniñ dilberidir 

 

Úaddi mevzÿn bir nev-civÀn 

Menendi yoú serv-i revÀn 

Anda iken bu óüsn-i an 

( eyøan ) 

 

O ebrÿlar siyÀh díde 

Gísÿlarıda nÀdíde 

Her eùvÀrı pesendíde 

( eyøan ) 

 

Müsteèiddir èaúl-ı evvel 

Her hezde bir bí-bedel 

                                                        
203 N.E.,30.B 
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Uyuyanı da àÀyet güzel 

( eyøan ) 

 

80204  

Şarúı 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Benim ser ü ser efrÀzım 

Benim ey çeşmi şehbÀzım 

Benim maóbÿb-ı mümtÀôım 

Efendim şÀh-ı òubÀnım 

 

Eåir miónet olmuşdum 

áaríb firúat olmuşdum 

Saña ben óasret olmuşdum 

( eyøan ) 

 

Hele oldum şükr-i òandÀn 

Göñül oldı yine şÀdÀn 

Seni özler idi bu cÀn 

( eyøan ) 

 

Görünce añladım bende 

Var imiş meróamet sende 

Söndü ÓÀfıô-ı efgende 

( eyøan ) 

 

                                                        
204 N.E.,30.B 
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81205  

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Vaèd eylediñ sen şitÀda  

Õevú idelim nev-bahÀrda 

Vaút geldi evvel amÀde 

( eyøan ) 

 

Ey çeşmi siyÀh u maómÿz 

Luùf eyle gel eyle mesrÿr 

Düşünüb hiç bulma maóøÿr 

( eyøan ) 

 

Münteôır dil bekler seni 

Gel itmedeñ üzme beni 

Ùuymadan aàyÀr-ı dení 

( eyøan ) 

 

Dil virmiyem àayr-ı yÀre 

Sen de raóm it bu nÀ-çÀre 

Nisbet içün o aàyÀra 

( eyøan ) 

 

82206  

Şarúı-yı Dede 

                                                        
205 N.E.,31.A 
206 N.E.,31.A 
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“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey mÀh- evc óüsn-i an 

Olsun ruòuñ pertev-feşÀn 

èÁşıúlarıñ úıl şÀdımÀñ 

MehtÀba çıú õevú it hemÀn 

 

Gitsün riúÀbıñda ãabÀ 

Şebnem neşÀr olsun şehÀ 

Meşèale geş olsun meh saña 

( eyøan ) 

 

ÁmÀdedir bezm-i ùarab 

Meyler sebÿlar münteóab 

Cennet gibi deryÀ bu şeb 

( eyøan ) 

 

83207  

Şarúı-yı  NuèmÀn Aàa 

“Müs tef èi lÀ tün” 

Ben saña bendim 

Sensin efendim 

Gel diñle pendim 

( eyøan ) 

 

Dil sañÀ bende  

Olmuş geçende  

                                                        
207 N.E.,31.B 
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Bil şimdi sen de 

( eyøan ) 

 

Cevriñden elbet  

İtmem şikÀyet 

Dil sevdi àÀyet 

( eyøan ) 

 

áayrıya baúmam  

Baúsam da aúmam  

Ölsem bıraúmam 

( eyøan ) 

 

èİzzet geçerken 

Òaùa itdi senden 

Bilmez misin sen 

( eyøan ) 

 

NevÀşir  

84208  

Şarúı  

“5+3 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Görünce sen şÿò-ı şeni 

áÀyet begendim ben seni 

İtme fedÀ cÀnÀ beni 

Göñülden sevmişim seni 

                                                        
208 N.E.,32.A 
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( eyøan ) 

 

Mürüvvet maèdenisin sen 

Kerem-kÀn u èaùÀsın sen 

Efendim pür edÀsın sen 

( eyøan ) 

 

ViãÀliñ ile memnÿn it 

Dil-i àam-òÀr mesrÿr it 

Beni kendiñe mecbÿr it 

( eyøan ) 

 

Çıúar raúíbi aradan 

Atarlar zíra paradan 

äorarsıñ ben bí-çÀreden 

( eyøan ) 

 

NişÀbur 

äabÀ 

85209  

Şarúı  

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Saña bir úaranfil virdim cÀnla úoúlayasın 

Saña bir gizlü sözüm ãaúın unutmayasın 

Üstüme yaraşub òaùırcıàım bıúmayasın 

Saña neler alayım gel a cÀnım ãarayım 

                                                        
209 N.E.,33.A 
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Rÿyınıñ önünde tÀşıñ olayım 

ElÀ göz üstünde úaşın olayım 

Yalnız úalursan eşiñ olayım 

( eyøan ) 

 

Rÿyının önünde ãoúaú dolaşur 

Ayda bir selÀmıñ gelür ulaşur 

Sen güzelsin her ne giyseñ yaraşur 

( eyøan ) 

 

Rÿyımın öñünden gelür geçersin 

YÀd ellere beyaø gögüsüñ açarsın 

Ne cÀndan seversiñ ne var geçersin 

( eyøan ) 

 

86210  

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Sevdi cÀnım şimdi bir nevres fidÀn 

Virmedim sır kimseye ben bir zamÀn 

Pek çÀbuk óÀlim aña oldı èayÀn 

Ùuydı mecbÿr oldıàım ol nev-civÀn 

 

Var yanaàında o şÿòun çifte ben 

CÀn u dilden bende oldum aña ben 

                                                        
210 N.E.,33.A 
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Hiç mürüvvet eylemez ol gül beden 

( eyøan ) 

 

Òayli dem rahlende çekmişdim emek 

Ben niyÀzı vaãlını itdim dilek 

Virmedi fırãat bize ammÀ felek 

( eyøan ) 

 

Düşdi göñlüm Şemsí bir mehpÀreye 

KÀfir engel girmek ister araya 

Kim acır óÀl-i dil-i bí-çÀreye 

( eyøan ) 

 

87211  

Şarúı  
“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün / Fe èÿ lün” 
Degülsem de saña lÀyıú efendim 

Ne çÀre èÀşıúım èÀşıú efendim 

Beni úıl vaãlıña lÀyıú efendim 

 

Dil ü cÀn ile oldum saña bende 

Naôar úıl óÀl-i zardır deminde 

Teraóóim it beni sevmez isen de 

( eyøan ) 

 

Naãıl ãabr ideyim ey verd-i raènÀ 

NihÀyet yoú seniñ cevriñe óÀlÀ 

                                                        
211 N.E.,33.B 
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Teóammül gelmez oldı àayrı ammÀ 

( eyøan ) 

 

88212  

Şarúı-yı Dede 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Gÿş eyle gel bülbülleri  

Nÿş eyle cÀm u dilleri 

RuòsÀra ãÀc sünbülleri 

Açın úudümüñ gülleri 

 

 

Úapladı ãaórÀyı çemen 

Baàı donatdı yÀsemen 

Õevú eyle bu Àşnada sen 

( eyøan ) 

 

äac perçem şebbÿleriñ 

Aç èÀrıø verd-i teriñ 

Göster gel neårín-i beriñ 

( eyøan ) 

 

FÀéiú úuluñ eyler fiàÀn 

Ey dídesi nergis amÀn 

Açdı yine bülbül dehÀn 

( eyøan ) 

                                                        
212 N.E.,33.B 
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89213  

Şarúı-yı Muãùafa Aàa 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Eylemişsin dün gice aàyÀr ile òaylí ãafÀ 

Sevdigim heb söyledi bir bir baña bÀd-ı ãabÀ 

Uàrayub maóãÿã geçerken bu óavÀdiåle baña 

( eyøan ) 

 

áÀliba mestÀnelikten anda da úalmış eåer 

Her olan cünbüşleriñ ùoàrısını virdi òaber 

Uyúudan bídÀr idüb maòmÿr gelüb vaút-i seóer 

( eyøan ) 

 

Şívelerle fes kenÀrından döküb de perçemiñ 

Bí-muóÀbÀ çoú göñüller olmuş ol dem òurremiñ 

Kimler ise meclisiñde hem enís ü maóremiñ 

 

Sermed-i bí-çÀreyi görmüş omuzdan attıàıñ  

SÀéir èuşşÀúı zemín ile ne gÿne ãattıàıñ 

Serpilüb tÀ ãubóa dek mestÀne ey meh yattıàıñ 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
213 N.E.,34.A 
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90214  

Şarúı-yı Marúar 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

äaúın sen eyleme inkÀr 

Geçen gün eylediñ iúrÀr 

ÚabÀóat sendedir her bÀr 

Benim bunda ne ãunèum var 

 

Düşünme àayrı õevú eyle  

Felekdir bu yapar öyle 

Nedir çÀre úader böyle 

( eyøan ) 

 

Teşekkür eyle derdine 

Gücenme hiç tecellíne 

Sen itdiñ kendi kendine 

( eyøan ) 

 

Sever seni æÀbit àÀyet 

VelÀkin eylemez ülfet 

Bunuñ bir aãlı var elbet 

 

 

 

 

                                                        
214 N.E.,34.A 
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91215  

Şarúı èAli Efendi 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Seyr it ol mÀh-ı ùalèati 

Dilber dídedir şöhreti 

Vaãf eylerim ol Àfeti 

( eyøan ) 

 

Raúãa çıúar bí-iştibÀh 

LÀvùa kemÀnçeyle o mÀh 

Seyr itmege şÀyeste Àh 

( eyøan ) 

 

Mihrí daòí bir meh cemÀl 

áÀyet güzel bir nev-nihÀl 

Eyler iseñ nÀmıñ suéÀl 

( eyøan ) 

 

92216  

Şarúı-yı Marúar 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Saña düşmezdi oynaşmaú 

O aàyÀrla úucaúlaşmak 

Ne olsun öyle iş yapmaú 

Gice gündüz fısıldaşmaú 

                                                        
215 N.E.,34.B 
216 N.E.,34.B 
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Ben meşrebden efendim sen 

Güzel olmaz mı var gelsen 

Yetişmez mi o ipsizlen 

( eyøan ) 

 

Begim gel sen sözüm diñle  

èİnÀd itme kerem eyle  

Yeter àayrı nedir öyle  

( eyøan ) 

 

İdüb ãoóbetleri bizsiz 

Aàız aàıza bütün gün siz 

MünÀsib mi bu æÀbitsiz 

( eyøan ) 

 

93217  

Şarúı  

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Sevdim seni pek ey bí-menendim 

CÀn u göñülden ben saña bendim 

Gel diñle cÀnÀ şimdi bu pendim 

Ben àayrı senden ey dil-pesendim 

Geçmem òülÀsa sensin efendim 

 

ÓÀl-i derÿnum itdikçe taúrír 

                                                        
217 N.E.,35.A 
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İtmez mi aãla hiç saña teéåír 

èAfv it úuãÿrum gel itme tenfír 

( eyøan ) 

 

DÀmÀnıñı ben ey yoãma Àfet  

Ùutdım bıraúmam tÀba úıyÀmet 

Mihrí kelÀmım budur nihÀyet 

( eyøan ) 

 

94218  

Şarúı  

“Müs tef èi lÀ tün / Müs tef èi lÀ tün” 

Hicriñle ey meh dil pÀre pÀre 

Úılsın teraóóim ben òÀk-i sÀre 

Dil düşdi şimdi sen neşíve-kre 

Gel nÿş idelim seniñle bÀde 

 

Bülbül miåÀli úılmaúdayım zÀr 

Óasret-i hicriñ itdi cÀna kÀr 

Gel maòfí ãaúın duymasun aàyÀr 

( eyøan ) 

 

Óüsnüñe ey meh dil oldı meftÿn 

LüùfiyÀ zírÀ óÀlim díger-gÿn 

Úıl bezmi teşríf ey úadd-i mevzÿn 

( eyøan ) 

                                                        
218 N.E.,35.A 
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95219  

Şarúı Li Muóarririhí 

“Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Gücenmezsiñ budur èarø u niyÀzım 

äabaó oldı uyan ey mest-i nÀzım 

Muóabbet idelim uyòuna lÀzım 

( eyøan ) 

 

Giceden eyledim heb bezm-i tecdíd 

Şafakgiriniñ ol emÀn ey ãubó-i ümmíd 

ÚıyÀs itsün görenler ùoàdı òÿrşíd 

( eyøan ) 

 

ViãÀle meyliñi görsem de ùutmam 

Geçen òÀùır nişÀnımdır unutmam 

İki gözüm seni maòmÿr uyutmam 

( eyøan ) 

 

Bu şeb bel baàlayub àayrı sözüne 

Girdi mi Sermediñ uyòu gözine 

Oturub ãubóa dek baúdım nÿrına 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
219 N.E.,35.B 
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96220  

Şarúı-yı Dede 

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Pür Àteşim açdırma benim aàzımı zinhÀr 

ÔÀlim beni söyletme derÿnumda neler var 

Bilmez miyim ittikleriñi eyleme inkÀr 

( eyøan ) 

 

èAşúıñla yürek yaraları işler oñulmaz 

MeydÀn-ı muóabbetde bu hicrÀn unudulmaz 

èÁşıú saña çoksa baña dilber mi bulunmaz 

( eyøan ) 

 

Bed çehre raúíbi èaceb adam mı ãanursun 

Bir gün olur andan daòi ey meh uãanursun 

İtdikleriñe nÀdim olursun utanursun 

( eyøan ) 

 

Her derdine ben ãabr ideyim şÿò- cihÀnım 

Bendeki cefÀ èÀdetiñ olsun yine cÀnım 

Teéåír ider elbet saña bu Àh u fiàÀnım 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
220 N.E.,36.A 



 141 

97221  

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

CÀnım azdır ãabr idemem 

Seni sevmeden gidemem 

Çoú güzeller sevdim ammÀ 

Seni de fedÀ idemem 

AmÀn amÀn ey úaşı kemÀn óÀlim yamÀn 

Áh nev-civÀn seni de fedÀ idemem 

 

Ne óÀlet var güzel sende 

İrÀdem úalmıyor elde 

Dilde miónet úalur mı hiç  

Gelse güzel bÀde elde 

( eyøan ) 

 

DÀéimÀ èÀşıúa baúar  

O baúışlar beni yaúar  

Çoú cefÀkÀr olma böyle 

ZírÀ çeşmimden seyl aúar 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
221 N.E.,36.A 
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98222  

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Yavrucaàım güzellendi 

CihÀnda yoúdur menendi 

ŞeftÀlisi çiçek açmış  

Yanaúları ebrÿlandı 

Depretme derdim amÀn amÀn 

AmÀn amÀn zülfü kemendim 

 

TÀzelendi eski derdim 

Bir güzel yoú ide yardım 

Úara gözlü yÀr olunca 

äaúınmadım göñül virdim 

( eyøan ) 

 

Üstteki saña ne úarışur 

Tek ùurmayub dil ulaşur 

Saña bir gizlü sözüm var 

Söylemege dil ùolaşur 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
222 N.E.,36.B 
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99223  

Şarúı-yı Dal 

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Ey şÀh-ı cihÀn eyleye Óaúú ömrüñü efzÿn 

Hem düşmen-i bedòÀhıñ ide reşk ile maózÿn 

İtmekdesin erbÀb-ı dili luùufla memnÿn 

Mesèÿd ola şÀhım saña bu serv-i hümÀyÿn 

 

CÀnın bu donanmaya n’ola virse cihÀn bey  

ÁfÀúa ãadÀ virmede ùanbÿr u kemÀn ney 

Bu şevúle gelmekde èaúlıma hey hey 

( eyøan ) 

 

Óayretde úalur bezmini görseydi eger cem 

DaèvÀ-yı kerem óaddi midür eyleye óÀtem 

SÀyeñde seniñ bÀy u gedÀ olmada óurrem 

( eyøan ) 

 

İtdikçe münevver bu cihÀnı şeh-i devrÀn 

LeylÀ gibi bir mÿyine biñ cÀn ola úurbÀn 

Bu mıãraèı heb bendeleriñ söylese şÀyÀn 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
223 N.E.,37.A 
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100224  

Şarúı-yı Dede 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Nice bir èaşúıñla feryÀd eyleyim 

Bir oñulmaz daà-ı derdim var benim 

Söylemezdim derdim ammÀ n’eyleyim 

( eyøan ) 

 

Sínemiñ bir kez oñulmaz yÀresi 

Ey melÀóat burcunun mehpÀresi 

Dem-be-dem Àh eylemekdir çÀresi 

( eyøan ) 

 

Óasretiñle eylerim feryÀd u Àh 

VÀh ki oldı òurremin èömrüm tebÀh 

Senden uzaàa şÀha olmam dÀdò(V)Àh 

( eyøan ) 

 

101225  

Şarúı 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Şimdi göñlüm düşdi bir nevres güle  

Döndi feryÀdım nevÀ-yı bülbüle 

Her ne dem ol àonca-i õibÀ güle 

 

                                                        
224 N.E.,37.A 
 
225 N.E.,37.B 
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Gösterir bülbül güle gül sünbüle 

Áh sünbülüm gel gülüm şöhretiñ 

Virdi cihÀna àalàÀle 

 

Misk-rÿ meyle buòÿrumı mı 

Baàlamış tÀr-ı siyÀh perçemi 

Bu leùÀfetle görüb ol gülfemi 

( eyøan ) 

 

Söz yoú ol muàpeçenin bu çagına 

Mest olub ekmiş fesini ãaàına 

Varsa bu perçemle sünbül baàına 

( eyøan ) 

 

Bend idüb dünyÀyı VÀãıf ol güle  

Bezm-i èÀlemde kopardı àalàale 

Destine aldıúça ol gül bülbüle 

( eyøan ) 

 

102226  

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Pek güzelsin ey şeh melek vefÀ 

MübtelÀ èÀlem saña sertÀbapÀ  

èÁşıúım õikrim budur ãubó u mesÀ 

ŞÀh nÀzım cÀn fedÀ olsun saña 

                                                        
226 N.E.,37.B 
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èÁşıúa ãorma anıñ aóvÀlini 

İdemez ùaèbír melek efèÀlini 

CÀn u dilden dir görenler òÀlini 

( eyøan ) 

 

Óüsn anı èÀlemi mecbÿr ider 

Herkesi luùfı ile mesrÿr ider 

Bende böyle dir isem maèõÿr ider 

( eyøan ) 

 

Áh ey nÿr — ı dü — çeşmim mübtelÀ 

èÁşıúım eglencedir èaşúıñ baña 

Oldı ióyÀ úuluña bu söz — nümÀ   

( eyøan ) 

 

103227  

Şarúı  

“Müs tef èi lÀ tün /Müs tef èi lÀ tün” 

Luùf ile bir dem ey nev-nihÀlim 

Cevr ile geçdi her mÀh visÀlim 

áÀyet períşÀn olmakda óÀlim 

TÀèrífe yoúdur aãla mecÀlim 

İnãÀf idersin görsün a ôÀlim 

 

Vazgeç cefÀdan ey mÀh-ı ùalèat 

                                                        
227 N.E.,38.A 
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Bilmez misin híç luùf u mürüvvet 

KÀr itdi cevriñ cÀnıma àÀyet 

( eyøan ) 

 

Raóm itmediñ híçbir dem baña sen 

Genc-i firÀúı dil itdi mesken 

Tenevvür àamda yanmaúdayım ben 

( eyøan ) 

 

104228  

Şarúı-yı Muãùafa Aàa  

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Kesdi tÀr-ı ùÀkÀtim tıà-ı edÀ 

Yıúadı úaãr-ı şevúımı cevr u cefÀ 

Bu teàÀfül bu sitem n’olsun baña 

Bí-vefÀ ôÀlim ne itdim ben saña 

 

Áteş-i hicrÀna yandırdıñ beni 

Cevr u istiànÀya úandırdıñ beni 

Cevr ile cÀndan uãandırdıñ beni 

( eyøan ) 

 

Mekr ile göñlüm bilürsün úapdıàıñ 

Semt-i aàyÀra bilürsün ãapdıàıñ 

Söyle èisyÀnım seversin ùapdıàıñ 

( eyøan ) 

                                                        
228 N.E.,38.A 
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Diñle bir nÀúÿs Àhın ãafvetiñ 

İlùifÀt itmekdi evvel èÀdetiñ 

Şimdicek aãlı nedir bu miónetiñ 

 

105229  

Şarúı-yı Marúar 

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Sebeb ne baúmıyor yÀrim yüzüme 

Görünmiyor cihÀn şimdi gözüme 

Bu günlerde baúma benim sözüme 

( eyøan ) 

 

Arayanlar àayrı beni yorulsun 

Sevenler her zamÀn göñülde bulunsun 

Ne óÀl oldı baña eyvÀhlar olsun 

( eyøan ) 

 

O mehle şöyle bir kerre görüşdüm 

Ayaúdan úuş dili ile ãoruşdum 

Naãıl oldı o dem bu èaşúa düşdüm 

( eyøan ) 

 

Olur mı SermedÀ böyle muóabbet 

Bu èaşúdan gelmiyor aãlÀ ferÀàat 

Ne óÀletdir ne óÀletdir ne óÀlet 

                                                        
229 N.E.,38.B 
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( eyøan ) 

 

106230  

Şarúı-yı Yoràaki 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Eylemek lÀyıú mıdır bunca cefÀ 

Senden ummazdım bunı ey bí-vefÀ 

Şefúatiñ yoú mu seniñ bildir baña 

( eyøan ) 

 

Olmadım híç vuãlatıñla şÀdımÀn 

Nice bir itsün göñül Àh u fiàÀn 

Úande úaldı itdigiñ èahd u emÀn 

( eyøan ) 

 

Ben seni gördüm raúíb ile bile 

äaúlama benden gezerken el ele 

Yandı ãabrım óÀãılı bunda hele 

( eyøan ) 

 

Dün gice meclisde enver àÀliba 

Pek gücenmiş ôannım ey şírín edÀ 

Ùuydım Àòirden gücenmişsin baña 

( eyøan ) 

 

                                                        
230 N.E.,38.B 
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107231  

Şarúı-yı äÀlió Efendi 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

 Óased eyler bu bezme el 

äaúın geç úalma erken gel 

Ùuyar aàyÀr olur engel 

( eyøan ) 

 

Buyur ey mÀh-ı cihÀn-tÀb 

İdelim biz bize mehtÀb 

Saña heb muntaôır aóbÀb 

( eyøan ) 

 

Seni hiç kimseler ãormaz 

TelÀş itme felek ùuymaz 

Bu fırãat her vaúit olmaz 

( eyøan ) 

 

Bugün bekler seni æÀbit 

Küçük Çamlıca’ya var git 

Bu aòşam bÀàa teşríf it 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
231 N.E.,39.A 
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108232  

Şarúı-yı Ùanbÿrí 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Çoú ùaúılmam utanma gel 

Gir úoynuma görmesün el 

Dile düşmüş söyleniyor  

Gülüşü hem óüsnü güzel 

Dolanur èÀşıúlar gezer 

Geliver perçemi güzel 

 

Var mı böyle siyÀh perçem 

Dudaàıdır şeker emsem 

Dilinden bir òaber alsam  

Yoú mu øarar her gün öpsem 

 

Yaúlaşaraú güzel çatdın 

Bizi perendeden atdıñ 

Ùoàrı söyle Ùanbÿrí’ye 

O hüneri nerden úapdıñ 

 

109233  

Şarúı-yı Dede 

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Bahar geldi güzel seyre gelmez mi  

Göñül özler ne nÀz eyler bilmez mi 

                                                        
232 N.E.,39.A 
233 N.E.,39.B 
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Gel a cÀnım bu cefÀlar yetmez mi 

AmÀn dilber nÀz itme tez gel èaúlım aldıñ 

Göñül çaldıñ a sevdigim yetmez mi 

 

Varayım yÀr oùaàına gireyim 

ÒÀk-i pÀye yüzüm gözüm süreyim 

O dilberiñ cemÀlini göreyim 

( eyøan ) 

 

ŞikÀr oldı göñlü Àhÿ gözine 

Sevdicegim uyma eller sözüne 

Baúmayınca ãabr idemem yüzine  

( eyøan ) 

 

110234  

Şarúı-yı Aómed Aàa 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

DÀéim seni ben arardım 

Gizli gizli hem ãorardım 

Derd-i èaşúıñla yanardım 

Buldum seni ben nihÀyet 

Bu ne devlet ne èinÀyet 

 

Bir kerre gördüm cemÀliñ 

Çeşmimde dÀéim òayÀliñ 

Árzÿ eylerken viãÀliñ 

                                                        
234 N.E.,39.B 
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( eyøan ) 

 

Seni evvel ben bildim 

Bunca zamÀn ãabr eyledim 

èAşúıñla göñlüm egledim 

( eyøan ) 

 

111235  

Şarúı  

“5+3 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Görüb èuşşÀúı bilmezsin  

Gözi yaşını silmezsin 

Gerçi bize açılmazsın 

Güzelsin pek geçilmezsin 

 

Görüb aàyÀr ile tenhÀ 

Gücendimdi saña óÀlÀ 

Burası böyledir ammÀ 

( eyøan ) 

 

Bu ãÀdıú bendeñi cÀnım 

FedÀ itdiñde ãulùÀnım 

Ne çare şÀh-ı òÿbÀnım 

( eyøan ) 

 

                                                        
235 N.E.,40.B 
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112236 

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“Müs tef èi lÀ tün” 

Bildim kelÀmıñ 

Üzmek merÀmıñ 

Gördüm òırÀmıñ 

( eyøan ) 

 

Göñlüm kaparsın 

Yoldan ãaparsın 

İşler yanarsın 

( eyøan ) 

 

Yoú işte engel 

Gel itme vaz gel 

Bildim ben evvel 

( eyøan ) 

 

èİzzetde bí- şek  

Var luùfa istek  

LÀkin bu gerçek 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
236 N.E.,40.A 
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Óuseyní 

113237 

Şarúı-yı Dede 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

NÀzlı nÀzlı söküb gider 

Ne güzel ceylÀn ne şírín ceylÀn 

Dönüb dönüb bakub gider 

Aldanmaz avlanmaz serkeş ava gelmez 

Ne güzel ceylÀn ne şírín ceylÀn 

 

Gelir yazın gider güzin 

Avcısına ider nÀzın 

äarmalamış elÀ gözin 

( eyøan ) 

 

Úaşları benzer hilÀle 

Şívesi gelmez òayÀle 

Kim gördi böyle àazÀle 

 

114238  

Şarúı-yı Dede 

“4+3 = 7’li Hece Ölçüsü” 

äu gibi çaàladıàım 

Yüregim daàladıàım 

Senin èaşúıñ degil mi  

                                                        
237 N.E.,41.A 
238 N.E.,41.A 



 156 

Her gice aàladıgım 

AmÀn a cÀnım amÀn a gülüm 

( eyøan ) 

 

Güzelligin bildiren  

èÁşıúların öldiren 

Seniñ èaşúıñ degil mi 

Òalkı baña güldiren 

( eyøan ) 

 

Baña şöyle böyle dir  

Derÿnumu iñledir 

Seniñ èaşúın degil mi  

Beni böyle söyledir 

 

èAcem 

115239 

Şarúı-yı Ùanbÿrí 

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Açıl baòtım şen ol göñlüm uyuma 

Bir güzel sev gizli òalúa ùuyurma 

èAşúı sende gül èÀlemde aàlama 

Sevdigiñi pek ùut elden ayırma  

Heb güzeller göñlüm egler amÀn amÀn 

Gel gül felek beni efendimden ayırma 

 

                                                        
239 N.E.,42.A 
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èAşúladır bahadırlıú her yerde 

èÁşıú olan kÀmil olur hezde 

Sèay iderim dosta vÀãıl olayım  

Ezelídir düşdi göñül bir derde 

( eyøan ) 

 

Beõl-i vücÿd idüb òalúa yorulma  

Dost bulunmaz bí-vefÀya ùÀrılma 

Gir óaúíat deryÀsına Ùanbÿrí 

Cevher çıúar her èÀleme açılma 

 

116240  

Şarúı-yı Ùanbÿrí 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Bir èÀşıúın olsa yÀri 

Gizleyemez Àh u zÀrı 

PervÀne veş oda yanar 

Benim gibi var hezÀrı 

AmÀn amÀn amÀn cÀnım amÀn amÀn amÀn  

Ömrüm saña ben göñlüm virdim amÀn amÀn 

Geçme benden èömrüm vÀrı 

 

äaçın leylÀ ãorma zülfüñ 

Bu güzellik seniñ óüsnüñ 

Óaúú naôardan emín itsün 

Sen efendim eyle õevúın 

                                                        
240 N.E.,42.A 
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Gül gül olmuş raò-ı eli 

Sevmek sezÀ gül nihÀli 

Ùanbÿrí’nin èaúl u fikri 

Heb èaşúla durmaz òÀli 

  

NevÀ 

117241  

Şarúı Dede 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

İdemem óÀl-i dil şeró u beyÀn 

ÓÀlimi taúríre úÀdir mi õebÀn 

ŞÀhid maúãÿdumuz gözden nihÀn 

Áh kim dilbesteyim òayli zamÀn 

 

YÀr ãormaz óÀl-i zÀrımdan benim 

NÀle-i bí iòtiyÀrımdan benim 

Bir òaber yoú nÀzlı yÀrimden benim 

N’eyleyim óÀlim yamÀn oldı yamÀn 

 

N’eyleyim ol çarò-ı geçrev bí-vefÀ 

Eyledi ol nÀzeñinimden cüdÀ 

Mülk idindim úaãr-ı hicrÀnı şehÀ 

Vaúf olub èaşúın àamına ben hemÀn 

 

MukteøÀ-yı baòt nÀ- hemvÀr mıdır 

                                                        
241 N.E.,42.B 
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BÀèiå-i firúÀt èaceb aàyÀr mıdır 

DÀnişe raómıñ ùaríúi var mıdır 

ÇÀresiz úaldım efendim el-amÀn 

 

118242 

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Òayli demdir mübtelÀyım ben saña 

Yanmada yaúılmadayım ben saña 

Úan döker úan aàlarım baúsam saña 

MübtelÀyım mübtelÀyım mübtelÀ 

 

Gizli gizli eyledim çoú Àh u zÀr 

Başladım feryÀda şimdi ÀşikÀr 

Aàlamaúdan àayrı var mı baña kÀr 

( eyøan ) 

 

Çeşm-i bímÀrıñ görüb úan aàladım 

ÒÀliñe baúdıkça sínem daàladım 

Zülfüñe dívane göñlüm baàladım 

( eyøan ) 

 

Göñlüm aldın bÀri inletme beni 

KÀh u bí-gÀh nÀle sÀz itme beni 

Güldürüb aàyÀrı inletme beni 

( eyøan )  

                                                        
242 N.E.,42.B 
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119243  

Şarúı  

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Taóammül úalmadı õerrece dilde 

El- amÀn ey nÀzlı yÀrim el-amÀn 

Nedir efendim bu edÀlar sende 

Óüsnüñe óayrÀn yoluna úurbÀn 

Ben olam gel efendim 

 

Bu istiànÀya sebeb ne a cÀnım  

Úalmadı gitdi ãabra dil-i sÀmÀnım 

İntiôÀrın çekmege yoú dermÀnım 

( eyøan ) 

 

Nice bir nÀlÀn ola èÀşıúlarıñ 

Bil efendim bende-i ãÀdıúlarıñ 

ÓÀli yamÀñdır baàrı yanıúlarıñ 

( eyøan ) 

 

Her güzele mey itmez göñlüm benim  

Tende rÀóat úalmadu cÀnım benim 

Dil ne çeker óasretiñle efendim benim 

( eyøan ) 

 

                                                        
243 N.E.,43.A 
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120244  

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

äafÀ geldiñ efendim sen 

Daà-ı sínem oldı rÿşen  

Felekden bir iyü gün ùoàdı 

Nÿr ile yaraùuldı gülşen 

Gül şÀd olsun bülbülleri sever iseñ 

Dilberleri yaúma cÀnım begenmezseñ 

Dilde cÀnım efendimsin 

 

Óüsnüñ gibi bÀà-ı irem 

Bulunmaz ki göñül virem 

Şeref burcı açılursa  

MÀhitabda belki görem 

( eyøan ) 

 

èÁşıú mısın Ùanbÿrí sen  

Gör kendiñi óaddiñ bil sen  

O nÿr gibi cemÀlini 

Nic’olur óÀl göremez sen 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
244 N.E.,43.A 
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121245  

Şarúı-yı Li Muóarrihí 

“FÀ èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Faè lün” 

Seni ister dil-i gümrÀh seni 

áayrı bilmez seni b’illÀhi seni 

Görmedim òayli zamÀn Àh seni 

Özledim özledim ey mÀh seni 

 

TÀb-ı ruòsÀrıñı andım yandım 

Reng-i hicrÀna boyandum yandım 

Sÿzeş-i óasrete úandım yandım 

( eyøan ) 

 

Áh kim pür — seş-i óÀl eylemediñ 

Raàbet-i luùf -ı viãÀl eylemediñ 

ÒÀyli dem arø-ı cemÀl eylemediñ 

( eyøan ) 

 

ÒÀliñi öpdigim endÀm bu gice 

Úara sevdÀya boyandum gün gice 

Ôulmet-i firúate úandım bu gice 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
245 N.E.,43.B 
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Iãfehan 

122246 

Şarúı-yı Dede 

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

èÁşıú olalı sen yÀre göñül  

Yanmaúda yürek pür yÀre göñül 

Tek itme fedÀ sen bu úuluñı 

RÀøı oluyor ÀzÀde göñül 

O ãalınmayacaú hiç çÀresi yoú 

DívÀne göñül bí-çÀre göñül 

 

èAşú Àteşi yaúdı özümi 

Bilmem ne içün ùutmaz sözümi 

Aàlar göricek gül-rÿyını Àh 

Taècíz ideyor iki gözümi 

( eyøan ) 

 

Sevmekde seni itdimse òaùÀ 

èAfv it ãuçumu ey kÀn-ı vefÀ 

Áyinesidir güller òullerinin 

Seniñ siteme gel görme sezÀ 

 ( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
246 N.E.,44.A 
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123247  

Şarúı  

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

MÀh yüzine baúmaà ile ùoyılmaz 

Şu cihÀnda bir naôíriñ bulunmaz 

Güzelligin günden èayÀn şÀyèdır 

èAşúıñ ile mest olanlar ayılmaz 

Áh úalbim maòzÿn amÀn sensiz göñlüm şen olmaz 

 

Yine bir güzele oldum üftÀde  

Efendimi çoú göreydim ãafÀda 

MÀhitabda geşt u güzÀr iderken 

Efendimiñ èaksin gördüm deryÀda 

( eyøan ) 

 

FermÀnım yoú kÿy-ı yÀre varılmaz 

Ben de òÀliã úulum deyü sorulmaz 

Úorúarım seni èaşú yaúar Ùanbÿrí 

ÇÀresin göre nÀr-ı şedíd baãılmaz 

( eyøan ) 

124248 

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Ne ãafÀdır eyyÀmı gül  

Õevú arturır bir kÀse mül 

                                                        
247 N.E.,44.A 
248 N.E.,44.B 
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O ãafÀlar serden geçdi 

Bir olalım güle bülbül 

CÀnım ömrüm ey seni ãarmaú àÀyet müşkil 

 

Ùalib olub fenn-i èaşúa  

Bí-vefÀlar ùursun başúa 

èAşúa lÀyıú efendim var 

( eyøan ) 

 

Cevr eyleme gel yüze gül 

Ùanbÿrí’nin úudümünü bil 

Ehl-i èaşúıñ bendesidir 

( eyøan ) 

 

125249 

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

 

Göñlüm seni ãÀdıú ãandı 

İtdigin èahde inandı  

Yüze gülmege aldandı 

İşte buña ãabrım yandı 

 

 

İlùifÀt idüb ãuretÀ 

Raúíbe eylediñ ímÀ 

                                                        
249 N.E.,44.B 
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Cümlesin haøm itdim ammÀ 

( eyøan ) 

 

Aldadub göñlümü evvel  

Úırarsın sende bir gün tel 

İşitdim seni ãarmış el 

( eyøan ) 

 

Evvel niçün èahd eylediñ 

Vuãlatıñı vaèd eylediñ 

áayrıları şÀd eylediñ 

( eyøan ) 

 

126250  

Şarúı  

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Göz sürerek bezme geldiñ 

Göñlüme bir neşée virdiñ 

Söyle baña niye virdiñ 

Úaçma benden sen a nÀzlım 

Şimdi göñlüm sende maôlum 

 

Al eline bÀdeyi çaú 

Oyna ùurma zilleri ùak 

Ben èÀşıúım sen baña baú 

( eyøan ) 

                                                        
250 N.E.,45.A 
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áalaùanıñ var ãafÀsı 

Gözlerinin yoú vefÀsı 

Nÿrí’niñ budur ricası 

( eyøan ) 

 

127251  

Şarúı  

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Düşdi göñlüm yandu nÀra 

Başladım feryÀd u zÀra 

Söz geçmiyor nÀzlı yÀre 

Olsa ciger pÀre pÀre 

Terk idemem Àh ne çÀre 

 

Meyl ideli ol güzele 

Göñlüm neşée buldı hele 

AàyÀr ile gezse bile 

( eyøan ) 

 

Bir görüşde èÀşıú oldum 

èAşúıyla ãararub ãoldum 

N’eyleyeyim mecbÿr oldum 

( eyøan ) 

 

Eyleyim óÀlim hikÀyet 

                                                        
251 N.E.,45.A 
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YÀreden itmem şikÀyet 

Söz budur ancaú nihÀyet 

( eyøan ) 

 

128252  

Şarúı  

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

MübtelÀyım ben o yÀre 

Oldı göñlüm dÀà u yÀre 

Çeşm-i òÿnòÀrın süzüb yÀr 

Yaúdı göñlüm èaşú-ı nÀra 

 

Çeşm-i şírín úaşlar úara 

Yoú sözüm tÀb-ı ruòsÀra 

Aña mecbÿrum ne çÀre 

 

Bir nigehle úıldı meftÿn 

Oldı aóvÀlim díger-gÿn 

Beste-dil gísÿlarına 

İtdi baàrım baúışı òÿn 

( eyøan ) 

 

Böyle n’olsun bu edÀlar 

èÁşıúa itmez vefÀlar 

ÚÀle gelmez yÀr elinden  

Çekdigim cevr u cefÀ 

                                                        
252 N.E.,45.B 
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129253  

Şarúı  

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Şimdi sevdim ben seni ey dilÀram 

Sen de bí-vefÀ imişsin ve’s -selÀm 

Her ne dirsen olmuşum emriñe rÀm 

( eyøan ) 

 

Çünki aldıñ göñlümü ey nev-civÀn 

BÀri raóm it úuluña sen de amÀn 

Saña dirdim ey benim sínemde cÀn 

( eyøan ) 

 

CÀnıma kÀr itdi àamzen ey perí 

èAşúınıñ göñlümde vardır meskeni 

Óakíúatde ey göñüller serveri 

( eyøan ) 

130254  

Şarúı  

“4+4= 8’li Hece Ölçüsü” 

Aldı göñlüm bir cefÀkÀr 

NÀz ile eyleyün reftÀr 

Úalmadı hiç dilde úarÀr 

èÁşıúım óayli zamÀndır 

                                                        
253 N.E.,45.B 
254 N.E.,46.A 
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Raóm eyle óÀlim yamÀndır 

 

Gel meclisi şuèlelendir 

Bu vírÀn bÀàını şenlendir 

Maózÿn göñlümü eglendir 

( eyøan ) 

 

Gel cevr itme òoş reftÀrım 

Ùuyıldı dilde esrÀrım 

Severim yoúdur inkÀrım 

( eyøan ) 

 

äırma kÀkülüñ pür siyÀh 

ÒÀl-i siyÀhıñ bir nişÀn 

Yandım elinden el-amÀn 

( eyøan ) 

 

131255 

Şarúı 

“Müs tef èi lÀ tün” 

Ey vechi óÿrum 

Ben bí-óuøÿrum 

Gitdi şuèÿrum 

Raóm eyle nÿrum 

èAfv it úuãÿrum 

 

                                                        
255 N.E.,46.A 



 171 

DÀéim ben ey yÀr 

Eylemekdeyim zÀr 

Sersemligim var 

Raóm eyle nÿrum 

( eyøan ) 

 

Beyt’ül — óazende 

Úaldı bu bende 

Luùf idüb sende  

Raóm eyle nÿrum 

( eyøan ) 

 

Ey verd-i alım 

Seyr eyle óÀlim 

Yandım a ôÀlim 

Raóm eyle nÿrum 

( eyøan ) 

 

HicÀz 

132256  

Şarúı-yı Dal 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Söylemez miydim saña ey gülèizÀr 

Baú naãıl oldı müzeyyen lÀlezÀr 

Nev- nihÀlim idelim geşt-i güzÀr 

Başúa èÀlemdir bu õevú nev-nihÀl 

                                                        
256 N.E.,47.A 
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Sÿ- be- sÿ úayıúda dilberler revÀn 

Dem ùutar neyler fiàÀn eyler kemÀn 

Çaàlayanlar başı cennetden nişÀn 

( eyøan ) 

 

Buldı ezhÀr ile ãaórÀ õíb ü fer 

Geldi eyyÀm-ı ãafÀ gitdi keder 

Bizde õevú itsek n’ola ey verd-i ter 

( eyøan ) 

 

Gül yüzüñden ideli feyø-i iútibÀs 

İtdi bülbüllerle her dem istinÀs 

Beñzemez bir vaúte hem almaz úıyÀs 

( eyøan ) 

 

133257 

Şarúı-yı Li Muóarririhí 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün / Fe èÿ lün” 

ÒarÀb oldı dil-i nÀ-şÀd eliñden 

Seniñ ey bí-vefÀ feryÀd eliñden 

 A ôÀlim olmadım azÀd eliñden 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
257 N.E.,47.A 
 



 173 

Süzünce çeşm-i maómÿr-ı siyÀhıñ 

Derÿne işledi yeter nigÀhıñ 

Yeridir eylesem derdiñle Àhıñ 

( eyøan ) 

 

Ciger biñ şeróa baàrım pÀre pÀre 

Dü çeşmim aàlamaúdan oldı yÀre 

Nedir úaãdın èaceb èuşşÀú-ı zÀre 

( eyøan ) 

 

Nedir bu cevriñ ey şÿó-ı sitemkÀr 

Neler çekdi eliñden èÀşıú-ı zÀr 

FiàÀn eyler Nedím  elbette nÀ-çÀr 

( eyøan ) 

 

134258  

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün / Fe èÿ lün” 

ØiyÀ verdi raòıñ bezm-i cihÀna 

Sözüm yoú sevdigim bu hüsn-i Àna 

Nedir bu sendeki ùavr-ı yegÀne 

Mey èaşúıñ dili lÀ yaèúil itdi 

Beni mecnÿn gibi bí-èaúl itdi 

 

CemÀliñ  àonca niçün bu dil-zÀr 

İder mÀnend-i bülbül nÀle her bÀr 

                                                        
258 N.E.,47.B 
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Yazıú üftÀdeye olma hevÀ-dÀr 

( eyøan ) 

 

Göñül Àrzÿ-yı vaãl ile de-mÀ- dem 

Aúıdır yaş yerine dídeden dem 

Yeter nÀr-ı firÀúa yandım sínem 

( eyøan ) 

 

Nice demdir iderdim Àh u feryÀd 

Görünce rÿyıñ oldum àamdan azÀd 

Olursa senden olur baña imdÀd 

 

135259  

Şarúı-yı RıøÀ 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Heb cevriñ oldı bí-óisÀb 

ÔÀlim yeter óÀlim óarÀb 

İtdikleriñden it hicÀb 

( eyøan ) 

 

LÀyıú mı ey şÿó-ı cihÀn 

Ben eyleyim Àh u fiàÀn 

Olsun èadüvler şÀdımÀn 

( eyøan ) 

 

Bir kerre gel óÀlime baú 

                                                        
259 N.E.,47.B 
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N’etdi baña derd-i firÀú 

DÀd eyle azarı bıraú 

( eyøan ) 

 

Cevdet gibi gel yanıma  

Faòr eyleyem aúrÀnıma 

KÀr itdi óasret cÀnıma 

( eyøan ) 

 

136260  

Şarúı-yı Dede 

“Müs tef èi lÀ tün /Müs tef èi lÀ tün” 

Çoúdur göñülde dÀà-ı melÀlim 

Eyler teàÀfül ol úanlı ôÀlim 

Müşkil olubdur àÀyetle óÀlim 

( eyøan ) 

 

Bir bí-emÀndır şír-õebÀndır Àşÿb 

CÀndır ol úanlı ôÀlim 

 

Sevmek ne müşkil hercÀyi yÀri 

Virdim yoluna cÀn-ı figÀri 

Biñ kerre úılsam feryÀd u zÀrı 

( eyøan ) 

 

Ol mest-i nÀzım bir bí-emÀndır 

                                                        
260 N.E.,48.A 
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Cevr eylemekde reşk-i bütÀndır 

ÓÀlim yamÀndır cÀnım yamÀndır 

( eyøan ) 

 

137261  

Şarúı-yı Dede 

“Müs tef èi lÀ tün /Müs tef èi lÀ tün” 

SevdÀ-yı èaşúa dÀéim yanarım 

Mecnÿn-ı èaşúım ùaàlar mekÀnım 

Yaàmaladı yÀr ãabr u úarÀrım 

( eyøan ) 

 

Vuãlat umarken ol gül-bedenden 

Dÿr oldı göñlüm semt-i vatandan 

èÁşıú úaçar mı beyt-i esòarından 

( eyøan ) 

 

èÁşıú olanın kÀrı fiàÀndır 

Bí-gÀnelerden sözi nihÀndır 

Raóm eyle ôÀlim óayli zamÀndır 

( eyøan ) 

 

Bí- perde oldım ãavt-ı nevÀda 

Ol mÀó mesken ùutmış semÀda 

Ne yerde göñlüm ne òod hevÀda 

( eyøan ) 

                                                        
261 N.E.,48.A 
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138262  

Şarúı-yı Dede 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

èAşkıñla ben ey nÀzenín  

Mecbÿruñum mecbÿruñum 

Ey serv-i úÀmet nev- zihín 

( eyøan ) 

 

Geldi úapuña bendeñim 

Hem bende-i efkendeñim 

Raóm eyle gel nÀlendeñim 

( eyøan ) 

 

Egilince der èaşúıñ baña 

Göñlüm seniñle dÀéimÀ 

Raóm eyledim ben saña 

( eyøan ) 

 

Luùfuñla buldum tÀze cÀn 

SÀyeñ baña rÀóat resÀn 

Raóm eyle cÀnÀ el — amÀn 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
262 N.E.,48.B 
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139263  

Şarúı-yı Rıøa 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Pek cefa-cÿsun saña yoúdur bedel 

Áh mürüvvetsiz yeter inãÀfa gel 

Var mı böyle cevre mÀéil bir güzel 

( eyøan ) 

 

Tıà-ı cevriñ cÀnıma kÀr itdi Àh 

Böyle úalursa benim óÀlim tebÀh 

İtmediñ óÀl-i dilzÀra nigÀh 

( eyøan ) 

 

DÀà-ı èaşúıñ sínem itdi lÀlegÿn 

Eritmede günden güne derd-i derÿn 

áayrı raóm it eyleme óÀlim õebÿn 

( eyøan ) 

 

Bir gice maòfíce gelsen yanıma 

ÓÀl-i èaşúım söylesem ãulùÀnıma 

Firúatin kÀr itdi geçti cÀnıma 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
263 N.E.,48.B 
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140264  

Şarúı 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Raús eyler iken ez-kaøa 

Sen şÿòa oldum mübtelÀ 

Dil virmege gerçi sezÀ 

AmmÀ cefÀsı pek cefÀ 

 

Devr ideli çarò-ı felek 

Görmedi sen gibi melek 

Dil vuãlatıñ eyler dilek 

Bir bÿse ki cÀnlar fedÀ 

 

MestÀne cÀna kÀh kÀh 

Eylersiñ eùrafa nigÀh 

Deldi cigergÀhımı Àh 

Tír-i müjeñ ey úaşı yÀ 

 

Çıú raúãa nÀz eyle Şeref 

áamzen dili itsün hedef 

èAşúıñla döksün síne def 

İtsün kemÀn dil nevÀ 

 

 

 

                                                        
264 N.E.,49.A 
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141265  

Şarúı 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Güzel gel èaúlımı aldıñ 

Bir nigehle göñlüm aldıñ 

Aldadub ferdÀya ãaldıñ 

Gelüremdir gelmezlenür bilür óÀlim 

Bilmezlenür cÀnım hey mírim hey gülüm hey 

 

KÀr mı cefÀ èuşşÀúa heb  

Bu cevre ne bilmem sebeb 

Úande èaceb ol àonca leb 

( eyøan ) 

 

Ne renk itdi baña ol mÀh 

Oldı şimdi óÀlim tebÀh 

Yaúdı beni ôÀlim Àh Àh 

( eyøan ) 

 

Baúarım civÀnım gelmez 

Ne óaldeyim óÀlim bilmez 

èÁşıúına raóm eylemez 

( eyøan )  

 

 

                                                        
265 N.E.,49.A 
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142266  

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Göñül virdim bir ôÀlime 

FirÀúıyla baú óÀlime 

Girersin elbet elime 

Çekerim seni yemíne 

 

Ùurub úarşuñda aàlamam 

Minnet idüb yalvaramam 

İúrÀrıña bel baàlamam 

( eyøan ) 

 

Her gün bir óíle düzersin 

Beni àÀyet sen üzersin 

áayrı yÀrim yoúdur dirsin 

( eyøan ) 

 

Geçti àamzen tÀ cÀnıma  

Áúıbet girdiñ úanıma 

Elbet gelürsin yanıma 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
266 N.E.,49.B 
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143267  

Şarúı  

“Müs tef èi lÀ tün /Müs tef èi lÀ tün” 

Meclisde ey gül elzem mi bÀde 

LÀèliñ münÀsib  gördü fütÀde 

LÀzım mı açmaú esrÀrı yÀde 

Terebbuó geçeni beynehümÀda 

 

Mecbÿr olalı sen gülèizÀra 

LÀyıú mı olsun dil pÀre pÀre 

Bir şeydir oldı àayrı ne çÀre 

( eyøan ) 

 

Dün gice gördüm aàyÀrla seni 

Ôannım ki ãarmış ol sím teni 

Şimdi ne lÀzım söyletme beni 

( eyøan ) 

 

Úavurma derÿndan luùf eyle söyle 

İster mi bendeñ olsun bu böyle 

Bir eşi mi ãanki uzatma öyle 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
267 N.E.,49.B 
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144268  

Şarúı  

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

N’ola ben aàlasam her dem 

Göñül óasretle pek bí-tÀb 

èAceb ben n’eylesem bilmem 

( eyøan ) 

 

Gözüm giryÀn amÀn aóbÀb göñül süzÀn 

AmÀn aóbÀb gel gel gel a cÀnım gel 

 

Göñül vireli ol yÀre 

CihÀnda oldum ÀvÀre 

Meded dostlar baña çÀre 

( eyøan ) 

 

Naôíri bulunmaz yÀrim 

İşidiñ Àh ile zÀrım 

Gice tÀ ãubóa dek zÀrım 

( eyøan ) 

 

 

 

 

 

                                                        
268 N.E.,50.A 
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145269  

Şarúı-yı Dede 

“FÀ èi lün / FÀ èi lün” 

Ey büt-i nev-edÀ 

Olmuşum mübtelÀ 

èÁşıúım ben saña  

İltifat it baña 

 

Gördügümden beri 

Olmuşum serseri 

Bendeñim ey peri 

( eyøan ) 

 

Viãalle eyle şÀd 

Olayım ber-murÀd 

Eyleyüb kÀhi yÀd 

( eyøan ) 

 

ÓÀãılı bunca dem 

Ben seniñ bendeñem 

Luùf it ey àonca fem 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
269 N.E.,50.A 
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HümÀyÿn 

146270  

Şarúı  

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey pÀdişÀh-ı kÀmurÀn 

Vaãfıñda èacizdir zamÀn 

PÀyende olduúça cihÀn 

Õevk efendim her zamÀn 

 

Ey kÀmkÀr èadl u dÀd 

İtsin óüdÀ èömrüñ ziyÀd 

Õevú ile bir vefú murÀd 

( eyøan ) 

 

Ey şÀh-ı èÀlem dÀéimÀ 

Bezm-i ùarab úaãr-ı ãafÀ 

AramkÀh olsun saña 

( eyøan ) 

 

Luùfuñ ile şÀh-ı cihÀn 

Oldı cihÀn emn ü emÀn 

GülzÀr-ı şevket de hemÀn 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
270 N.E.,50.B 
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ÙÀhir 

147271 

Şarúı-yı ŞÀkir Efendi 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Bulsun ikbÀl devletiñ günden güne olsun ziyÀd 

Her ne eylersen irÀde úıla mevlÀ ber-murÀd 

Õevú u şevú ile ãafÀda olasın her demde şÀd 

Ey cihÀnıñ cÀnı óaúú itsün seniñ èömrüñ ziyÀd 

 

Sÿ — be — sÿ afÀúa èadl ile resíde şöhreti 

Maóø-ı raómetdir cihÀna bu vücÿd-ı şevketi 

Kimleriñ èahdinde gördük böyle bir emniyeti 

( eyøan ) 

 

Óaúú idüb revnÀk-ı fezÀ taòt-ı hümÀyÿnda seni 

Bir götürmüş èadl ile hem rubè meskÿne seni 

Úıldı her demde muvaffak şerè u úÀnÿna seni 

( eyøan ) 

 

Çarò-ı devvÀr miålini ityÀna itmez iótisÀr 

Devletiñde bir serír olsun èömrüñ ãad hezÀr 

Úulluàuñla ò(V)Àheriñ her anda eyler iftiòÀr 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
271 N.E.,51.A 
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148272  

Şarúı äÀlió Efendi  

“Müs tef èi lÀ tün /Müs tef èi lÀ tün” 

èÁlemde ãaà ol ey vird-i raènÀ 

Luùfuñla úıldıñ ben zÀrı ióyÀ 

Yoúdur òilÀfım ãanma müdÀrÀ 

Pek çoú dilÀrÀ úıldım temÀşÀ 

Dünyada hÀlÀ yoú senden aèlÀ 

 

DÀéim seni ben òalúa ãorarken 

Her şeb òayÀliñ düşde ãararken 

Ben yerde buldum gökte ararken 

( eyøan ) 

 

İrgür kerem úıl bir dem viãÀle 

Fikr-i ruòuñla döndüm òayÀle 

Óüsnüñ gelür mi hiç úíl u úÀle 

( eyøan ) 

 

İtmem efendim senden şikÀyet 

Maóøa merÀmım óÀlim óikÀyet 

Yüzler sürüb ben geldim nihÀyet 

 

 

 

                                                        
272 N.E.,51.A 
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149273  

Şarúı 

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Bir ùıfla düçÀr oldu göñül semt-i Bebekde 

PervÀz idemez yavrucaàım daòí tünekde 

Ol mÀhı şikÀr itmek içün ãayd-ı semekde 

Bir èÀlem-i mehtÀb idelim biz de felekde 

 

Buldı henüz eyyÀmını zevraúçe-i ãahbÀ 

O resÀ pÿçe Úandilliye dek çekdirelim tÀ 

Gök úandil olub ãubóa dek ey mÀh-ı şeb-ÀrÀ 

( eyøan ) 

 

Ùavşan úanı mey ùoldıralım cÀm niyÀza 

Yalvaralım ol mest-i mey àurra-i nÀza 

Maòfí úayalım yaàlı piyÀdeyle boàaza 

( eyøan ) 

 

VÀãıf gibi çaròa çıkarub naàme-i Àhı 

Õevú eyleyelim şarúı çıàırtmaú ile úÀhí 

Áàÿşa alub hÀle ãıfat kÀhí o mÀhı 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
273 N.E.,51.B 
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150274  

Şarúı 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Rÿy-ı dille inandırdı 

Baàda bülbül uyandırdı 

Beni fidan şeftÀlüsi 

Aàzımı ãulandırdı 

Gel cÀnım gel úuzum rÿşen èaúlımı aldı 

äarma da arzumuz úaldı  Àteşin beni yandırdı 

 

Şekerlenmiş şeftÀlüsi 

Bize yeter bir dÀnesi 

Bir görüş de leõõet aldım  

Gerçi oldum dívÀnesi 

( eyøan ) 

 

Birkaç meclis donandırdı 

Gelsün deyÿ arandırdı 

Şebbÿ ile Ùanbÿrí’nin 

Aldı göñlün dolandırdı 

 

 

 

 

 

                                                        
274 N.E.,51.B 
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151275  

Şarúı  

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Bir şÿòın oldum mÀéili 

ElùÀfınıñ yoú nÀéili 

Var mı èaceb bir úÀbili 

 

Ùÿùí miåÀli sözleri 

Áhu miåÀli gözleri 

Çoúdur o şÿòın gözleri 

( eyøan ) 

 

Çeşmi anıñ mestÀnedir 

Dil-rÿyına pür dÀnedir 

áayrı baña pervÀnedir 

( eyøan ) 

 

Her kim baúarsa úaşına  

Teller ùaúınsun başına 

Girmiş on altı yaşına 

 

 

 

 

 

                                                        
275 N.E.,52.A 
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152276  

Şarúı  

“5+5= 10’lu Hece Ölçüsü” 

Ey leb-i àonca èizÀrı sevsen 

áam yemezdim beni cüzéí sevsen 

Bu revÀ mı ki raúíbi sevsen 

( eyøan ) 

 

Gerçi hicrÀnla yaúdıñ cÀnım  

Şöyle kim tÀb-ı seóer giryÀnım 

Cümlesi úayd degil ãulùÀnım 

( eyøan ) 

 

Her ne emriñ var ise heb mümkin  

Dil ise òÀk-i deriñde sÀkin 

áaraøım şekvÀ degildir lÀkin 

( eyøan ) 

 

ÇÀre ne oldı bir işdir eyvah 

æÀkıba nÀfile küsme ey mÀh 

Çehre itsen daòí şimdengerÿ Àh 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
276 N.E.,52.A 
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153277  

Şarúı  

 “FÀ èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Faè lün” 

ÁfitÀbım saña bilmem n’oldı  

Bekleyü bekleyü aòşam oldı 

Mey ile úadehler ùoldı 

( eyøan ) 

 

Dün seniñçün hel ey ser ü semen 

Meclisi mÀóøur itdim görsen 

Geleceksin diyerek erkenden 

( eyøan ) 

 

Söyle ey çeşm-i miåÀl-i Àhu 

Bu yılan Sermed’e n’olsun yÀhÿ 

Bu ãabır bir ikidir úaç gündür bu 

( eyøan ) 

 

154278  

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Baña bir ním nigeh itdi 

Be-àÀyet õevúıma gitdi 

TecÀhül eyleyüb itdi 

( eyøan ) 

                                                        
277 N.E.,52.B 
278 N.E.,52.B 
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Úılub şÀyeste-i vuãlat 

İdelim gizlice ãoóbet 

Bu günlerde olan ülfet 

( eyøan ) 

 

Düşünüb óíleler düzerdiñ 

Raúíbe çeşmiñi süzerdiñ 

Beni èaúlıñca sen üzerdiñ 

( eyøan ) 

 

TecÀhülle o mehpÀre 

Baúub bu óüsni-i dÀre 

NevÀziş itdi aàyÀra 

( eyøan ) 

 

155279  

Şarúı  

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Yoãma kesim bir dilrubÀ  

Dil virdim oldum mübtelÀ 

MÀnendi var ise ãalÀ 

AèlÀdan aèlÀ nev edÀ 

 

BÀlÀ mı úaddi bí- bedel 

Var mı eşi sır eyle gel 

                                                        
279 N.E.,53.A 
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Hem ùabèı hem óüsni güzel 

( eyøan ) 

 

Nÿr cemÀli bí-miåÀl 

Cevri òayÀl ender òayÀl 

RaènÀdır ol çeşm-i àazÀl 

( eyøan ) 

 

Ebrÿları ímÀ ider 

Göñlüm o şÿòı pek sever 

Sevdigim egler hem süzer 

 

156280  

Şarúı  

“Müf te èi lün / Müf te èi lün” 

N’olsun eyÀ gülben nÀz 

áayrıya keşf eyleme rÀz 

Ben saña itdikçe niyÀz 

Eylediñiz cevri dırÀz 

Belle unutma bunı yaz 

 

Gizlice ey dÀéimí rÿş  

ÓÀne-i aàyÀre sıvış 

Senden umulmazdı bu iş 

( eyøan ) 

 

                                                        
280 N.E.,53.A 
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Var saña bir gizli sözüm 

Diñle benim iki gözüm 

Óayli zamÀn oldı úuzum 

( eyøan ) 

 

Senden a nÀõik melegim 

Terk-i cefÀdır dilegim 

ŞÀkir’e çoúdur a begim 

( eyøan ) 

 

ŞehnÀz 

157281 

Şarúı  

“5+5= 10’lu Hece Ölçüsü” 

Áh geleydi nÿr-i èaynım şimdi 

PÀyine yüzler süreydim şimdi 

YÀr gelmezse úan aàlarım şimdi 

Bir kerre gördüm cemÀlin şaşırdım 

Ne yamÀn Àteşe düşdüm şimdi 

 

Düşdi göñül Àh umÿmí meyÀna 

NÀr-ı firúat kÀr eyledi bu cÀna 

Dil u cÀnım fedÀ olsun cÀnÀna 

( eyøan ) 

 

Vücÿdum şehri óasret ile yandı  

                                                        
281 N.E.,54.A 
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İşiden Àh u efàÀnım uyandı  

Ùanbÿrí’yi yÀri hercÀyi ãandı 

( eyøan ) 

 

158282  

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Meclis-ÀrÀ muàpeçeniñ 

èÁşıúı çoú perçeminiñ 

Taórík ider èaşúın elbet 

Òÿb ãadÀsın işideniñ 

Sevilmez mi ãarılmaz mı  

Òoş reftÀrıñ vardır seniñ 

 

Óub ãadÀya kim  úapılmaz 

Bir işiden úurtulamaz 

Maóbÿb ile òÿb sadÀya  

Taúlíd olmaz hem ãatılmaz 

( eyøan ) 

 

ŞehnÀz ile ùut nevÀyı 

ÓiãÀra git sever ãafÀyı 

Meclis-ÀrÀ ùanbÿr ile  

Naàme it işit ãadÀyı 

( eyøan ) 

 

                                                        
282 N.E.,54.A 
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159283  

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Fırãat bulsam yÀre varsam 

Biraz derdim aña yansam 

èAşú elinden òalú dilinden 

Úurtulam Àh ne yapsam 

Áh amÀn yanıma gel sensin benim 

Göñlüm alan kimden kime şekvÀ úılam 

 

EsrÀrımı söyleyemem 

AãlÀ göñlüm egleyemem 

Òÿb meşrebli şívekÀrdır 

Benim deyÿ peyleyemem 

( eyøan ) 

 

Bir kerrecik belin ãarsam 

Úorúarım ki daraldırsam 

Ùanbÿrí’niñ iki yüzden 

Gitti èaúlı ùuyulursam 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
283 N.E.,54.B 
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160284  

Şarúı  

“6+4= 10’lu Hece Ölçüsü” 

Seniñ ile yalñız birlikde ãÀde 

Buluşalım yarın ÓaydÀrpaşa’da 

Neye lÀzım ikimizden ziyÀde 

( eyøan ) 

 

Oturub biz bize deryÀya úarşu 

Dönüb kÀhice hem ãaórÀya úarşu 

AmÀn yalvarıram aàyÀre úarşu 

( eyøan ) 

 

Benim söyledigim gibi idersen 

Başım üzre ãonra her ne istersen 

FenÀrbaàçesi’ne daòí gidersen  

( eyøan ) 

 

Geçen gün gibi yine beni ãatma 

Sır yerlerini bir bir aratma 

Efendim baú sözi àayrı uzatma 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
284 N.E.,54.B 
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161285  

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Ben sözüñe baàlamam bel 

Pek bí-vaút ùuyar engel 

Hele ãabr it úarÀrsın yel 

( eyøan ) 

 

AàyÀr bizi aòşam ãorar 

El èÀrifdir şimdi ùuyar 

Vaút-i seóer gitmek uyar 

( eyøan ) 

 

Sende varken üç beş aóbÀb 

ÓÀli úalmaz bize mehtÀb 

Darılma benden ãaà cevÀb 

( eyøan ) 

 

Göñüldür bu ãabr olunmaz 

Úorúma bizi kimse ãormaz 

Beni yorma aòşam olmaz 

( eyøan )  

 

 

 

                                                        
285 N.E.,55.A 
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162286  

Şarúı  

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Gidersen ey ãabÀ yÀre 

Úuzum maóãÿã selam eyle 

Unutma ol simkÀre 

( eyøan ) 

 

Hele sen bir aàız söyle  

Olur mu her zamÀn öyle 

Beni bekletmeyesin böyle 

( eyøan ) 

 

Bilürüm òoşlanur senden 

Gidersiñ yarın erkenden 

İşiñ  yoú ara bul benden 

( eyøan ) 

 

Bu eùvÀr şimdi ne olsun 

HemÀn Sermed yÀà olsun  

Gelüb muùlaú beni bulsun 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
286 N.E.,55.A 
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NişÀburek 

163287  

Şarúı-yı  Aómed Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Baúmazsın èÀşıú pendine 

İstersin almaú bendine 

Gelen seniñ ben fendine 

Naz itme kendi kendine 

 

Küsdüm saña ey  àonca-fem 

Çekmem ãaúın aãla elem 

áayrı seni ben istemem 

( eyøan ) 

 

Senden fütÿr geldi baña 

Sen nÀfile itmeye edÀ 

Ölsem daòí baúmam saña 

( eyøan ) 

 

Artıú hemÀn sen böyle bil 

Òaùa itmiyorsun senden bu dil 

Mihrí sañÀ èÀşıú degil 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
287 N.E.,56.A 
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164288  

Şarúı-yı Muãùafa Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ol yoãma göñlüm yıúmıyor 

Bir lÀóôa cÀnım ãıúmıyor 

ÜftÀde senden bıúmıyor 

Dilden òayÀli çıúmıyor 

 

Seyr eyleyüb ol esmeri 

Oldum hemÀn ben müşteri 

Ol dilberiñ çoúdan beri 

( eyøan ) 

 

Yok óüsnüne aãlÀ bedel 

Ùabèımca ol bir ince bel 

Úılsam n’ola vaãlın emel 

( eyøan ) 

 

Bir gün düşerse fırãatı 

Mihrí o ser ü úÀmeti 

Olmaz mı ãarsam àÀyeti 

 

 

 

 

                                                        
288 N.E.,56.A 
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165289  

Şarúı-yı Marúar 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

YÀri gördüm bir òayÀl oldu baña 

èÁlemi görmek muòÀl oldı baña 

Başúa bir dÀà-ı melÀl oldı baña 

Ey göñül bilmem ne òÀl oldı baña 

 

Meróamet ider cihÀnda bulmadım  

Áh  u feryÀd itmeden úurtulmadım 

Müddet-i èömrümde böyle olmadım 

( eyøan ) 

 

Gözlerimde òÀb-ı rÀóat úalmadı 

Bir nefes cÀnımda ãıóóat úalmadı 

Õerrece tende liyÀúat úalmadı 

( eyøan ) 

 

166290  

Şarúı  

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Meger buymuş senin derdiñ 

BañÀ úatèi cevÀb virmediñ 

Hele maúãÿduña irmedin 

( eyøan ) 

                                                        
289 N.E.,56.B 
290 N.E.,56.B 
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èAdüvleriñ sözü olsun  

MerÀmın tek yerin bulsun 

èAceb birden bire n’olsun 

( eyøan ) 

 

Efendim ùoàrusın söyle 

AmÀn üzme kerem eyle 

HemÀn ãaàdan ãaàa böyle 

( eyøan ) 

 

Ne yaptım saña ben ey mÀh 

Benim òÀlimden ol ÀgÀh 

Uyub eller sözüne Àh 

167291  

Şarúı-yı Dede 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

BígÀnelik itdiñ baña 

Ey dilber-i cevr ÀşinÀ 

Rencídedir göñlüm saña 

( eyøan ) 

 

 AàyÀr ile germiyetiñ 

KÀr itdi cÀna firúatiñ 

äaúınma benden vuãlatıñ 

( eyøan ) 

                                                        
291 N.E.,57.A 
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MiréÀt-ı rÿyıña gider 

Bir gün virir Àh seóer 

Eyle óazer eyle óazer 

( eyøan ) 

 

Göñlüm saña efkendedir 

Luùf it amÀn bir bendedir 

èAfv it ãuçum şermindedir 

( eyøan ) 

 

GerdÀniye 

168292 

Şarúı-yı Dede 

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Bir dilberi sevib bilmezem n’oldum 

èAşúıña bu yanub ãarardım ãoldum 

Vuruldum çeşminiñ mecrÿóı oldum 

Bu yaranıñ yoú mu èaceb çÀresi 

Oñulmadı gitdi göñül yÀrası 

 

Göñül bir hümÀdır yüksekden uçar  

LoúmÀn devÀ itmez eflÀùun  úaçar 

èAşıú olan cÀndan cihÀndan  geçer 

( eyøan ) 
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Ey Saèíd başladıñ güftÀr-ı èaşúa 

Ôannım vÀúıf olduñ esrÀr-ı èaşúa 

Kimse tımÀr itmez  bímÀr-ı èaşúa 

( eyøan ) 

 

èAraø- BÀr 

169293  

Şarúı-yı Dal 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Naz itme gel ey àonca fem 

èArø eyle vechiñ  ãubh dem 

èAşúıñla dönsün cÀm-ı cem 

Õevú  idelim gel dem bu dem 

AmÀn amÀn ey nev-civÀn 

 

Úıl zülfüñü èanber-feşÀn  

Mührüm saña olsun nişÀn 

Gitdikçe óüsnüñ buldı şÀn 

Ol rütbeye irmez úadem 

 

Tek sen baña gel gizlice 

Meclis donansun ol gice 

Seyr eyle keyfiyyet nice 

Cemèiyyet-i bÀà-ı irem 

 

Tertíb-i èişret idelim 
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èUşşÀúı daèvet idelim 

Bir şeb meserret idelim 

ÓÀøır ola her bir niàam 

( eyøan ) 

 

170294  

Şarúı   

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Vaèd itmiş idiñ ey gül-i ter vaút-i şitÀda 

Yaz gelse de olsaú yalıda õevú u ãafÀda 

Geldi o zamÀnlar ki cihÀn feyø-i nümÀda 

MehtÀb idelim ey meh-i enver bu havada 

 

DeryÀya çıúÀlım gice ayıñ on üçünde 

MestÀne yat Ààÿşuma  zevraúçe úıçında 

Õevúın virelim dÀdını tÀ Boàaziçi’nde 

( eyøan ) 

 

Eylerse ruùÿbet gül ruósÀrıñı pür nem 

Şal ãar başına def è ola tÀr-ı baòş-ı şebnem 

Şarúıyla sevÀóil gezerek eyleyelim dem 

( eyøan ) 

 

Bir muàpeçe’niñ daèvetidir gel olalım pÀk 

Òanende vü muùrible ùarbyÀde ùarbnÀk 

èÁrif gülerek oynayaraú bí-elem ü bÀk  
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( eyøan ) 

 

171295  

Şarúı  

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Oldı göñlüm saña mÀéil  

Vaãlıña úıl bÀri nÀéil 

Cümle Àlem ola òÀéil 

äormadan geçmek ne úÀbil 

 

Firúatiñle nev-civÀnım 

Úalmadı tÀb ü tüvÀnım 

Tende oldıkça bu cÀnım 

( eyøan ) 

 

N’ola ey şÿó-ı sitemkÀr 

Vaãlıñı olsam ùalebkÀr 

Sende mÀdem ki gözüm var 

( eyøan ) 

 

Eyleseñ VÀãıfla ãoóbet 

Saña mecbÿr olur elbet 

İtmeden göñlümce ülfet 

( eyøan ) 
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172296  

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

El çekeli zülf-i yÀrdan 

Elemim var Àh u zÀrdan 

Dil ne çeker èaşú-ı yÀrdan 

 

Bilmem yÀrim ne òÀl oldı 

èAceb kimlerle yÀr oldı 

Dünya baña òarÀm  oldı 

Ben ayrılmam efendimden 

 

Benim ol dídesi pür- òÿn 

Áteş ile ciger- òÿn 

Úo disünler baña mecnÿn 

( eyøan ) 

 

TÀlièimdir tÀ ezelden 

CefÀ çekmek her güzelden 

èAşúıñ gitmez Ùanbÿríden 

( eyøan ) 
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173297  

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Ezelídir bu èaşú bende  

Gül gibidir nÀzik tende 

Bir sevdÀya dÿş oldum ki 

Göñül beste èaşúı tende 

AmÀn bir efendim vardır derÿnum yanar 

Óasret ele mi gül gibidir nÀzıñ tende 

 

èAşúa düşen bilür òÀli 

Hiç eylemez úil ü úÀli 

Maóbÿbıdır õikr ü fikri 

Gözü görmez dünya mÀlı 

( eyøan ) 

 

RÀh-ı èaşúa gidenlerde  

NihÀyet yoú düşer derde 

Ùanbÿrí’nin naàmesiyle 

FeryÀd ider dostum nerde 

( eyøan ) 
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174298  

Şarúı 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

èİnÀyet úıl ey sím- ten 

èAbeå yire gücenme sen 

Mümkin mi terk eyleyim ben 

( eyøan ) 

 

Sendedir Àh gizli rÀzım 

BañÀ ancaú sensin lÀzım 

Benim àayrı neme lÀzım 

( eyøan ) 

 

Bilürüm ben èiãyÀnımı 

Gûş itmediñ efgÀnımı 

FedÀ úıldım ben cÀnımı 

( eyøan ) 

 

ViãÀliñ dÀéim özlerim 

äanma òilÀfdır sözlerim 

áayra baúmaz bu  gözlerim 

( eyøan ) 
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175299 

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Aldıñ dil-i nÀ-şÀdımı 

èÁşıú çıúardın adımı 

Úıldın fiàÀñ muètÀdımı  

Gÿş itmediñ feryÀdımı  

 

Úaãd itdi àamzen cÀnıma 

Geçmiş beni ãulùÀnıma 

N’etdim èaceb cÀnÀnıma 

( eyøan ) 

 

Gördüñ beni hiç bilmediñ 

EfàÀnıma ir gülmediñ 

Bir dem sirişkim silmediñ 

( eyøan ) 

 

Ben bülbül-i gülzÀrıñım 

TÀ ãubó olunca zÀrıñım 

èİzzet gibi bí-zÀrıñım 
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176300 

Şarúı-yı Zeki 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Óüsni güzel çeşm-i Àhu 

Olma ãaúın sen cefÀ- cÿ 

Pek niyÀzımdır saña bu 

Sen benimsin şimdi yÀhÿ 

 

Ben úuluña dilpendim 

İtme temkín gel efendim 

İlk görüşte pek begendim 

( eyøan ) 

 

Ben ne çekdim òayli zamÀn 

Sen bilürsün úaşı kemÀn 

Teraóóum it úaçma amÀn 

( eyøan ) 

 

Úorúma geçmez Nÿrí senden 

ÇÀkeriñdir tÀ ezelden 

Cevri úaldır gel tíz elden 
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177301  

Şarúı-yı Li Muóarririhí 

“Me fÀ èi lün / Me fÀ èi lün / Me fÀ èí lün / Fe èÿlün” 

SerÀser úablamışdı çarò-ı dÿn-i dÿd-ı Àhım  

Meger yÀver imiş fehm eyledim baòt-ı siyÀhım 

İderdim cüstcÿ ãad şükür buldum cÀygÀhım 

Ne buldumsa seniñ sÀyeñde buldum pÀdişÀhım 

 

Óaúíúat dolı nièmet-i èÀlemsin el-óaú 

BañÀ õÀt-ı hümayÿnıñ dili nièmet ancaú 

Úapuñdan àayrı bir ümidgÀhım yoú muóaúúaú 

( eyøan ) 

 

DuèÀ kÿy-i úadímiñ èabd dergÀhıñ ferídiñ 

Seniñ müstaàraú elùÀf u iósÀn-ı mezídiñ 

FeraóyÀb-ı ãafÀ ü õevú ola èömr-i  mezídiñ 

( eyøan ) 

 

BayÀti- ArabÀn 

178302 

Şarúı-yı Aómed Aàa 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Çeşm-i dünya görmemişdir böyle sever 

Seyr idenler eyledi kesb óubÿr 

Gitdi èÀlemden hemíşe şerr u şÿr 

                                                        
301 N.E.,60.A 
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 Sever şÀhíden cihÀn buldı sürÿr 

 

PÀdişÀhım biñ yaşa èÀlemde sen  

SÀye-i èadliñle yoúdur dilşiken 

Böyle eyyÀm-ı feraòrÀ var iken 

( eyøan ) 

 

Sen otur şÀhÀne kesb eyle ãafÀ 

Muùrib itsün naàme sen óayret -fezÀ 

Eyle fermÀn ki çalsun mÿziúa 

( eyøan ) 

 

Eyledi èÀlem ãafÀ bir niçe gün 

Úanúı kişver de olur böyle düğün 

Sen de şarúı söyleyüb RÀéif o gün 

( eyøan ) 

 

179303  

Şarúı-yı ŞÀkir Efendi 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Eyledi bir şÿòla dil imtizÀc 

Virdim ülfete bende revÀc 

Derd-i vaãl n’eyleyim olmaz èilÀç 

Òurdebín àÀyet ôaríf  oynak mizac 

 

Pür ôarafet bí- úuãurdur ol perí 
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Her ne rütbe vaãf olunsa var yeri 

Gerçi oldum èaşúı ile serseri 

( eyøan ) 

 

Ùatlıdır ol nev- civÀnıñ ülfeti 

Hiç ùuyılmaz pek güzeldir ãoóbeti 

Sÿy-ı vaãla virmez amma ruòãatı 

( eyøan ) 

 

Ruóları gül lebleri mül bí-riyÀ 

Úatèa mevzÿn zülfü sünbül SÀmiyÀ 

Ancaú Àh ol dilber naõik edÀ 

( eyøan ) 

 

180304  

Şarúı-yı èAli Efendi 

“Fe èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Fe èi lün” 

Görmedim sen gibi yÀrin aramaz 

Yaramazsın yaramazsın yaramaz 

Seni èuşşÀúıñ renk çün aramaz 

( eyøan ) 

 

Geçmediñ gitdi yaramazlıúdan 

Bilürüm tÀ küçücükden seni ben 

Kimseye ãormam efendim hele sen 

( eyøan ) 
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Gerçi èÀşıúlarıñı yormazsın 

N’eyleyim uãlıca oturmazsın 

Nerede olsa da tek ùurmazsın 

( eyøan ) 

 

181305  

Şarúı-yı Aómed Aàa 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Göñül virdim bir güzele 

Ne nÀõikdir görsen hele 

Böyle civÀn girmez ele 

( eyøan ) 

 

FedÀ olsun aña cÀnım  

Yanar bu úalb sÿzÀnım  

Benim ol şÀh-ı òÿbÀnım  

( eyøan ) 

 

Güzeldir yoúdur aúrÀnı 

CihÀnıñ çeşmi fettÀnı 

ViãÀlin olsa imkÀnı 

( eyøan ) 

 

Ne giyse ol gül-i õibÀ 

Yaraşur úaddine raènÀ 
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Naôíri gelmemiş òalÀ 

( eyøan ) 

 

182306  

Şarúı 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Dili eyledi müşteri 

Bir görüşde sevdim seni 

Ol dilber pür cilveli 

Yeter itdin cefÀ edÀ itme bañÀ 

TÀze mi meclis müheyyÀ 

 

Daèvet itdim ol civÀnı  

YÀda virdim eràuvÀnı 

Çekdim Ààÿşa nihÀnı 

( eyøan ) 

 

Eyledim èaşúıñla efàÀn 

ÓÀãılı ey yÀver ü tavşÀn 

äun lebiñden bÀde iósÀn 

( eyøan ) 

 

BÀde süz meclisde her bÀr 

Perçemiñ ãaç ol úadehkÀr 

Sevdigim gel ol bañÀ yÀr 
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183307 

Şarúı  

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Sevüb sen maó-ı ruòsÀrı 

Göñül fÀş itdi esrÀrı 

Efendim söyleyim bÀri 

Göñül haøm itmez aàyÀrı 

 

AmÀn ey kÀkülü şebbÿ 

Bu úula hiç deme şu bu 

Ne çÀre meşrebimdir bu 

( eyøan ) 

 

MurÀdım ãanma vuãlatdır 

Seniñle maùlab-ı ülfettir 

Bu yolda eski èÀdettir 

( eyøan ) 

 

Gice gündüz seni cÀnÀ 

İder Mihrí  úuluñ òülyÀ 

Yalan ãanma bunu aãla 
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184308  

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Dilber gerdanıñdan gülèizÀrıñdan 

AmÀn bir bÿse vir laèl-i lebüñden 

Bilürüm virmezsin gül bedeniñden 

( eyøan ) 

 

Niçün òor idersin baña ey Àfet 

Düşer mi şÀnıña ey mihr-i ùalèat 

Úopardıñ başıma hezÀr úıyÀmet 

( eyøan ) 

 

Tír-i müjgÀnıñla sínemi delme  

Baña bir bÿse vir aàyÀra virme 

TÀzesin sevdigim günÀha girme 

( eyøan ) 

 

Düşer mi şÀnıña ey ruò-ı õibÀ 

Bir bÿse virmediñ yazıúlar óayfÀ 

Vaède -i iúrÀrı unutma cÀna 

( eyøan ) 
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185309  

Şarúı-yı Dede  

“Mef èÿ lü / Fe èÿl” 

Ey baà-ı edeb  

Gel bezme bu şeb  

Ol õevúa bu sebeb 

( eyøan ) 

 

AmÀn a cÀnım  

AmÀn a gülüm  

Luùf eyle meded 

Gel bezme bu şeb 

( eyøan ) 

 

Ey úaşları yÀ 

Ey çeşm-i elÀ 

Raóm eyle baña 

( eyøan ) 

 

Ey derdime üm  

Gel eyle kerem 

Yüziñi görem 

( eyøan ) 

 

Ey lebleri mül 

Ey ruòları gül 
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Sende bu göñül 

( eyøan ) 

 

Muòayyer - Sünbüle 

186310  

Şarúı-yı Mim 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Bir yoãma şÿò dilrubÀ 

Seyr idüb oldum mübtelÀ 

Her bir nigÀhı bir edÀ 

Her bir edÀsı cÀn-fezÀ 

 

Bí- miål-i óüsn anı var 

áÀyet ile èirfÀnı var 

İnkÀra kimiñ cÀnı var 

( eyøan ) 

 

èUşşÀúına mÀéil midir 

äorsam èaceb úÀéil midir 

Dil virmemek úÀbil midir 

( eyøan ) 

 

Baú VÀãıf ol nevres güle  

Oúur muóayyer sünbüle 

Óayret fezÀdır bülbüle 

( eyøan ) 
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187311  

Şarúı-yı Óafıô èAbdéullah 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

LÀle veş dÀà muóabbet sínede 

Gel açıl àonca dehÀñım gel açıl  

Derd-i èaşúıñ síne-i bí-gÀnede 

( eyøan ) 

 

Óüsn-i cÀnsÿzın beni úıldı eåír 

Derd-i èaşúıñ çÀresi emr-i èasír 

Gel kerem úıl bezme ey mÀh-ı münír 

 

Ehl-i èaşúıñ sínesin pür-dÀà iden 

Sensin ey óÿrí ãıfat nÀõik beden  

Gitdi èaúlım meclise geldik de sen 

( eyøan ) 

 

Luùf idüb èuşşÀúı aàlatma amÀn 

Òÿn eşki pÀyiñe úıldım revÀn 

èÁşıúıñ gözlerini óayli zamÀn 

( eyøan ) 
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188312  

Şarúı-yı Muãùafa Aàa 

“5+3 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Niçe ben olmam hevÀyı 

CihÀn heb cümle hercÀyi 

Kime ideyim şekvÀyı 

( eyøan ) 

 

Kimseye dimem dilberim 

Arturmam àayrı àamlarım 

ÒilÀf degil bu sözlerim 

( eyøan ) 

 

Diñle benim iki gözüm  

Óaúíúat böyledir gözüm  

Dünyadan çevirdim yüzüm 

( eyøan ) 

 

Bí- vefÀ yÀr çün aàlamam 

NÀfile sínem daàlamam 

Kimselere bel baàlamam 
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189313  

Şarúı  

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey şÀh-ı iúlím-i vefÀ 

SÀyeñdedir õevú u ãafÀ 

ElùÀfıñı gördükçe ben  

Yüzler sürüb geldim sañÀ 

İtdim temennÀ 

 

AàyÀrı maúhÿr eylediñ 

Dünyayı mesrÿr eylediñ 

Dil şehri pek vírÀn itdi 

Luùfuñla maèmÿr eylediñ 

( eyøan ) 

 

Tír-i nigÀhıñ úahramÀn 

Çeşm-i siyÀhıñ cÀna cÀn 

Mecbÿr olub deóÀnıña 

Bende  saèíd asÀ hemÀñ 

( eyøan ) 

 

 

 

 

 

                                                        
313 N.E.,63.B 



 226 

190314  

Şarúı  

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Ey nihÀl-i èişve bir nevres fidÀnımsın benim 

Gördügüm günden berÿ òÀtır nişÀnımsın benim  

Ben ne óÀcetiñim diyem ruò-ı revÀnımsın benim 

Gizlesem de ÀşikÀr itsem de cÀnımsın benim 

 

Ey gül-i bÀà-ı cefÀ maèlÿmuñ olsun bu seniñ 

ÒÀr-ı cevriñle ãaúın terk eylemem pirÀmeniñ 

Ölme var ayrılma yoúdur öyle ùutdım dÀmeniñ 

( eyøan ) 

 

Derd-i èaşúıñ ben seniñ beyhÿde iôhÀr eylemem 

LÀf idüb Àh u eníni kendim kÀr eylemem 

Òaãılı èÀlem bilür bu sırru inkÀr eylemem 

( eyøan ) 

 

Beste úıldım sÀzı efkÀrı o zülf-i sünbüle, 

Oldı áÀlib perde-i Àhım muóayyer sünbüle 

Her çi bÀdÀ bÀd baàlandım hevÀ-yı kÀküle 

( eyøan ) 
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Bÿselik 

191315  

Şarúı-yı Dal 

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

GülzÀra ãalın àonca-i õibÀ-i zamÀnsın 

Görsün seni de reşkle gül Àteşe yansın 

Laèl-i lebüne àoncalarıñ aàzı ãulansın 

Gel açıl efendim gül-i ãadberk-i cihÀnsın 

Òulúıñda bahÀr oldıàına úalbi inansın 

 

DÀm-ı òam-ı zülfüñ çıúar olduúça fenden 

Dil-i mürài ùuùıldı aùılub ten úafesinden 

Olsun eser feyø- ãabÀ her nefesinden 

( eyøan ) 

 

Nergisleri her güz idüb Àşüfte nigÀhıñ 

Şebbÿya virür gice ãafÀ zülf-i siyÀhın 

Maùlÿb bu gülşende senin õevú u refÀhıñ 

( eyøan ) 

 

Şu rütbe  SaèídÀ idelüm cünbüşe aàÀz 

Mey gül gibi derdest ola ney bülbüle dem-sÀz 

Õevú-i çemeniñ vaútidir et serdeser efrÀz 

( eyøan ) 
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192316  

Şarúı-yı Saèd’ullah Aàa 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Ey kerem-kÀnı şeh èÀli cenÀb 

Õerre perversin miåÀl -i ÀfitÀb 

Himmetiñle feyø alub bí-irtiyÀb 

SÀye-i luùfuñda oldum kÀm-i yÀb 

( eyøan ) 

 

Bendeñim ey àÀzi şÀh kÀmkÀr 

Dergehiñde buldum èizz ü èitíbÀr 

N’ola úırsam úulluàuñla iftiòÀr 

( eyøan ) 

 

PÀdişÀhım ben gibi èÀciz gedÀ 

Úanúı luùfuñ şükrünü úılsun edÀ 

Baúmayub noúãanıma úıldıñ èaùÀ 

( eyøan ) 

 

Taòt-ı èÀli’de úılub èömrün ziyÀd 

Óaúú murÀdıñ üzre úılsun ber-murÀd 

İltifÀtıñla derÿnum oldı şÀd 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
316 N.E.,65.A 
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193317  

Şarúı  

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Kerem-kÀnı efendim gel gül yüze 

Bülbül gibi óasret oldum gül yüze 

Günde yüz biñ elli kere görsem de 

ÙamaèkÀrım közüm ùuymaz gül yüze 

Áh n’eylesem yÀre bir òaber göndersem 

Maózÿn göñlümü eylesem Àh Àh sen gel gül yüze 

 

NÀr-ı firúat yerden göge erişdi 

Burc-i Àhım úamer ile yarışdı 

Yüz elli yıl ide bÀri èömrüñü 

ÔÀhir bÀùın yıldızımız barışdı 

 

Ne mümkündür ben ùurayım yüz yüze 

Söyleyemem óÀl-i èaşúı yüz yüze 

äulùan-ı èaşú óuøurunda Ùanbÿrí 

Çek çileyi bir göz gele yüz yüze 

 

 

 

 

 

 

                                                        
317 N.E.,65.B 
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194318  

Şarúı  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

MÀhitÀbda buldum yÀri 

Dersin eyledim Àh u zÀrı 

TÀ óaşra dek ben yanarım 

GülèizÀrdır èaşúıñ nÀrı 

Göñül düşdi ol vicÀhe 

Elem irmez yüzi mÀha 

Aldı bizi yÀr efkÀrı 

 

Ol mÀh ile görişdiler  

Úarşu úarşu duruşdiler 

Güzellikde imtióÀna 

Zühr úamer yarışdılar 

 

Mecnÿn miåÀl giden óÀli 

Sevdigimi bilür bÀri 

Ùanbÿrí’nin her naàmesi 

Bÿselikdir gülèizÀrı  

 

 

 

 

 

                                                        
318 N.E.,65.B 
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195319  

Şarúı-yı YÀní 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey mÀhpeyker dilrubÀ 

èUşşaúa úıl luùf u vefÀ 

Heb sende mi böyle edÀ 

Ey meróametsiz bí-vefÀ 

İtme bize bunca cefÀ 

 

HercÀyi dilbersin hele 

èUşşÀúı sevmezsin hele 

Áàÿşa gelmezsin hele 

( eyøan ) 

 

Luùf eyleyüb bezme buyur 

ÜftÀdeler gör n’eyliyor 

Óasret çeküb Àh eyliyor 

( eyøan ) 

 

Çekmekdeyim dÀéim sitem 

Gör n’eyledi baña elem 

Kimden kime şekvÀ idem 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
319 N.E.,66.A 
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196320  

Şarúı-yı YÀfí 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Göñül virdim bir güzele 

Maòmÿr baúışlı dilbere 

Minnet nedir terk-i sere 

Gel bí- menendim dilberim 

Úoynuña girmek isterim 

 

ReftÀr ider güle güle 

Beñzer ãadÀsı bülbüle  

Bu göñlümü gel al ele 

( eyøan ) 

 

Gûş itmedim böyle ãadÀ 

Var ise bir miåli ãalÀ 

Bildiñ murÀdımı óÀlÀ 

( eyøan ) 

 

èÁşıúıña itme cefÀ 

Eyle baña luùf u vefÀ 

Virmez mi èuşşÀúa ãafÀ 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
320 N.E.,66.A 
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197321  

Şarúı-yı İsÀk 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Göñül virme bí-vefÀya 

äaúın aldanma edÀya 

Geri almaú müşkil olur 

Teóammül bu úadar cefÀya 

Nev- edÀdır dil-rubÀdır 

Sevdigim pek bí-vefÀdır 

 

Bí-bedeldir ol mehpÀre 

Naôar eyle bu reftÀre 

Gel efendim kerem eyle 

Óasretiñle yaúma nÀra 

( eyøan ) 

 

Yare arø eyledim óÀlim 

NikÀh itmedi o ôÀlim 

ÓÀfıô  geçme bu sevdÀdan 

Dilde úalsun bu esrÀrım 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
321 N.E.,66.B 
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198322  

Şarúı-yı Marúar 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Baña ol şÿó gör n’eyledi 

Göñlüm alub cevr eyledi 

Derÿnumda seyr eyledi 

N’eylediñse sen eylediñ 

 

Serde yoúken böyle sevdÀ 

Kendiñe eyledín şeydÀ 

èAúlımı eylediñ yaàma 

( eyøan ) 

 

Kerem eyle beni yorma  

İşler yapub uzak durma 

ÒÀlim àayrı baña ãorma 

( eyøan ) 

 

Ùarılma sen iki gözüm  

İşte saña ùoàrı sözüm 

Bu suç bende degil úuzum 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
322 N.E.,66.B 
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199323  

Şarúı-yı ŞÀkir Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Bir miåli var mı úıl beyÀn 

Olmadıàı günden èayÀn 

Şimdi anıñdır nÀm ü şÀn 

Nÿr úamer pertev-feşÀn 

PervÀnesi şems-i cihÀn 

 

DünyÀ’ya şÀmildir feri 

Çeròın odur èişvegeri 

Ya òuridir yaóut peri 

( eyøan ) 

 

Yoú böyle bir maúbÿl edÀ 

Olsun ne istese fedÀ 

Vaãfında daòí var ãafÀ 

( eyøan ) 

 

Heb ùarz-ı ùavrı bí-bedel 

Hem óüsnü hem óulúı güzel 

İrmez NaôífÀ aña el 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
323 N.E.,67.A 
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200324  

Şarúı-yı ŞÀkir Efendi 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Biñ yaşa ey pÀdişÀh-ı kÀmkÀr 

èAhd-i pÀkiñ úıldı dehr-i neşée-i dÀr 

Eyledi baà-ı cihÀnı lÀlezÀr 

Oldı eyyÀmıñ zamÀn nev-bahÀr 

 

Bir ùonanma virdigim rÿy-i zemín 

äandılar indi yere çerh-i berín 

Ùoàrıysa ey àÀzi şÀh-ı kÀmbín 

( eyøan ) 

 

Úıldı bu baà-ı meserret bí-kemÀn 

Her ùafarda úalmadı àamdan nişÀn 

Böyle neşée görmedi bezm-i cihÀn 

( eyøan ) 

 

Her úuluñ bu èÀdeti ider niyÀz 

Ben duèÀ-yı pÀkin itdim imtiyÀz 

Bu Naôífe ãıóóatiñ şÀdı vü şÀn 

 

 

 

 

                                                        
324 N.E.,67.A 
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201325  

Şarúı-yı  İsmaèil Aàa 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

äanurdum ey meh-i nÀzım 

Geçer elbet bu niyÀzım 

Bilmezlikle açdım rÀzım 

Şimden ãoñra neme lÀzım 

 

Gücendirdiñ beni gitdi 

O ülfetler çoúdan bitdi 

Úırdı úalbim mecrÿh itdi 

( eyøan ) 

 

LÀyıú mıdır böyle itmek 

Bıraàub da beni gitmek 

Mümkin degil gücüm yetmek 

( eyøan ) 

 

AàyÀrı da terk eylesen 

İtdim fedÀ istemem ben  

Geçdi àayrı æÀbit tenden 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
325 N.E.,67.B 
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202326  

Şarúı-yı Aómed Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ol meh beni hiç sormuyor  

Vaèdinde de hem ùurmuyor 

Üstüne toz úondurmuyor 

Buña ãabrım pek yanayor 

 

Gerçi güzel inkÀr olmaz 

Kimse dünde geri úalmaz 

Ne söylesek sözden olmaz 

( eyøan ) 

 

Her murÀdın teklíf itdi 

Her ne ise alub bitti 

Yine bañÀ hem dek itdi 

( eyøan ) 

 

Sever iken ol şÿò-ı evvel 

Ne dímdi Nÿri’ye el 

Naãıl itdi gizli engel 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
326 N.E.,67.B 
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203327 

Şarúı-yı ŞÀkir Efendi 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

SünbülistÀn itmiş eùrÀf fesi 

Perçemiñ başdan çıkardı herkesi 

Oldı bülbüller daòí Àşüftesi 

( eyøan ) 

 

Serpilüb ebrÿlara örtmüş beni 

Pek períşÀn eyledi bu òÀl beni 

Bende olur her bir gören ey meh seni 

( eyøan ) 

 

Gerdeniñ ey sím-ten kÀfÿr gibi 

Çeşm-i mestÀneñ daòí maómÿz gibi 

Zir fesÀyız uàramış semmÿr gibi 

( eyøan ) 

 

Püskülü ùop ùop döküb bir yanına  

NevÀ’da ses virdi óüsn Ànına  

èÁşıúın kÀr itdi àÀyet cÀnına 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
327 N.E.,68.A 
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204328  

Şarúı  

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Óoş ola bu nev- bahÀr gül saña 

áayrı yÀr sevmek óarÀm oldı baña 

Tende cÀnım gitme aàyÀrdan yaña 

( eyøan ) 

 

Seyr-i saórÀyı seversin ey civÀn 

BÀ- òuãuã güzel hevÀlı çaàlayan 

Var mıdır hiç ben gibi bir aàlayan 

( eyøan ) 

 

Mevsiminde bir daòi yÀr Gökãÿ’ya 

Õevúa gelse hem daóí Çubuklu’ya 

Luùf idüb gösterme yaşmaúdan oya 

( eyøan ) 

 

205329  

Şarúı 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Bir pür cefÀ òoş dilberdir 

MübtelÀyım òayli demdir 

Elbet göñül Àrzu ider 

ŞeftÀlisi her şeb terdir 

                                                        
328 N.E.,68.A 
329 N.E.,68.B 
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äarabilsem öpebilsem yÀr yÀr 

Gül yanaàı her şeb terdir 

 

Yalvardıúça èinÀd ider 

İnãÀfa gel àayrı yeter 

Üzer yine pek varamam 

Úorúarım ki úaçar gider 

( eyøan ) 

 

Bir tenhÀda anı bulsam 

Cevre sebeb nedir ãorãam 

Oynayaraú uãÿl ile  

GerdÀnından bÿse alsam 

( eyøan ) 

206330  

Şarúı 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Benim ey şÿò-ı símín ten 

İdersin òÀùırım pür şen 

MizÀcımca güzelsin sen 

Seni àÀyet begendim ben 

 

Saña ey àonca-i õibÀ 

MurÀdım óÀlimi ímÀ 

Bu günlerde úuzum zirÀ 

( eyøan ) 

                                                        
330 N.E.,68.B 
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Kim olur óüsnüñe FÀéik 

Eşiñ yoúdur disem lÀyıú 

Naãıl olmam saña lÀyıú 

 

207331  

Şarúı-yı Dede 

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Zülfüñdedir benim baòt-ı siyÀhım 

Sende úaldı gice gündüz nigÀhım 

 

İncidirmiş seni meger ki Àhım 

Seni sevdim odur benim günÀhım 

 

èAşúıñı ãaklarım göñlümde nihÀn 

Gizlice gizlice aàlarım hemÀn 

El gibi cefÀdan eylemem fiàÀn 

( eyøan ) 

 

MübtelÀyım seniñ Àhÿ gözine 

Baúar baúar Àh iderim yüzine 

Añladım uymuşsun eller sözine 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
331 N.E.,69.A 
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208332  

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Nevresíde bir gül-i al 

Bezm-i òaããa geldi deróal 

äordum o gül àonca kimdir 

Didiler kim yine feryÀl 

Yine feryÀl eyleme al 

Göñlüm oldı saña meyyÀl 

 

Körpedir úaşı kemÀndır 

Büyüse cevri yamÀndır 

èÁşıúlarıñ úadriñ bilmez 

DÀói  pek taze fidÀndır 

( eyøan ) 

 

èİşve baàında o Àfet 

Gün be gün bulsun leùÀfet 

Görmedim emåÀlini ben 

Kendine maòãÿs úıyÀfet 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
332 N.E.,69.A 
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209333  

Şarúı-yı … 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey nÀzenin nev edÀ 

VÀrım saña olsun fedÀ 

Söyle nedir õevúın baña 

Tek sen ãafÀ eyle ãafÀ 

Ey ùıfl-ı nevres dÀéimÀ  

Reşk itsün aúrÀnıñ saña 

 

äaf — bestedir efkendeler 

ÓÀøır bezmde bendeler 

AfÀúa çıksun óandeler 

Çalsun hemÀn sÀzendeler 

( eyøan ) 

 

ErbÀb-ı õevúle ülfet it 

Õevú itmeyenden èuzlet it 

Nÿrum efendim èişret it 

Rindlerle dÀéim ãoóbet it 

( eyøan ) 

 

EnvÀèi õevú saña sezÀ 

MehtÀba da git cÀ — be — cÀ  

Pek muètedil işte hava 

Terk eylemek lÀyıú mı ya 

                                                        
333 N.E.,69.B 
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( eyøan ) 

 

Yoúdur bu devriñ engeli 

Áhının üzeredir teli 

ŞÀkir úuluña gitmeli 

Her yerde bir õevú itmeli 

( eyøan ) 

 

 

210334  

Şarúı-yı ŞÀkir Aàa 

“Müs tef èi lÀ tün” 

Dün gice sende 

Ben dermende 

Oynarken ey meh 

Atdıñ parende 

Ey õevú-i õerrín 

Gel eime temkín 

 

Pek küçücüksin  

Büyüyeceksin 

Bilmez miyim ben  

Sen ne çiçeksin 

( eyøan ) 

 

GerdÀn úırarsın 

                                                        
334 N.E.,69.B 
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Cilve yaparsın 

Küçüksün ammÀ 

Pek cilve-kÀrsın 

( eyøan ) 

 

211335  

Şarúı 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Sevdigim sır var mıdır 

Çekdigim cevr u sitemdir 

äanma her luùf- ı keremdir 

èÁşıúa bir dürlü yemdir 

Pek güzeldir àonca femdir 

 

Şerbet-i laèliñle úandır 

Renk-i ruòsÀra boyandır 

Şírín esmer nev- civÀndır 

Nevresíde bir fidandır 

( eyøan ) 

 

Vaèdine itmez vefÀyı 

DÀéimÀ eyler cefÀyı  

Meşrebi ancaú hevÀyı 

Seyr it o nÀõik edÀyı 

( eyøan ) 

 

                                                        
335 N.E.,70.A 
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212336  

Şarúı  

“Me fÀ èí lün / Fe èÿ lün” 

Baña àayrı úarışma 

Barış ister barışma 

Göñüldür bu yarışma 

( eyøan ) 

 

Güzelsin nev- civÀnım 

Benim vardır zebÀnım 

Muòayyersin ãulùÀnım 

( eyøan ) 

 

Raúíb ile gezersin 

Baña çeşmiñ süzersin 

Niçün kendiñ üzersin 

( eyøan ) 

 

Saña Mihrí mi bende 

Bütün èÀlem figende 

VefÀ yoú àayrı sende 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
336 N.E.,70.A 
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213337  

Şarúı-yı Dede 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Göñül geçdi güzel senden 

Barışsam da görüşmem ben 

Gücendirdiñ beni pek sen 

Barışsamda görüşmem ben 

Görüşsem de eyleşmem ben 

 

Severdim ben seni evvel 

Gözüm yaşı olurdı sel 

Raúíbdir şimdiyecek engel 

( eyøan ) 

 

Yalandır bu çok uzatma  

Alub elden baña ãatma 

Bilür æÀbit aàız atma 

( eyøan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
337 N.E.,70.B 
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äabÀ — Bÿselik 

214338 

Şarúı-yı Dede 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün / Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

äahbÀyı doldur sÀúiyÀ peymÀneden peymÀneye 

Devr eylesün cÀm-ı ãafÀ mestÀneden mestÀneye 

 

SevdÀ-yı zülfüñ ey melek mecnÿnda tÀ baña dek 

Peyvestedir zencír ten dívÀneden dívÀneye 

 

İtmek müyesser olsa ger bir èÀrifiñ göñlünde yer 

Gezmez idim şÀm u seóer vírÀneden vírÀneye 

 

èÁşıúlarıñ bayramıdır èıyş u ãafÀ hengÀmıdır 

Geşt eylemek eyyÀmıdır meyòÀneden meyòÀneye 

 

ÓaúúÀ o çeşm-i pür òimÀr itdikçe meyl naúş u kÀr 

Olsun bu şarúı bir güzÀr mestÀneden mestÀneye 

 

Zülfüñde olub muttaãıl baàlandı òaùù-ı  yÀre bil  

Maòtÿmí mírÀå oldı dil cÀnÀneden cÀnÀneye 

 

 

 

 

 

                                                        
338 N.E.,71.A 
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NevÀ — Bÿselik  

215339  

Şarúı 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Bezm- i tÀrıñı cemÀliñ ile pür — tÀb  idelim 

Bu gice meclise gel biz bize mehtÀb idelim 

Dil-i mihnet — zedeyi bÀri ãafÀ-yÀb idelim 

( eyøan ) 

 

İtme külfet eyle raàbet bezmimiz bizim muóabbet 

 

ŞÀh-ı nÀzım saña ben biñ cÀnla oldum úurbÀn 

İntiôÀr Àteşine yaúma derÿnum her an 

RÀh-ı teşrífiñe baúmaúdayım ey Àfet-i cÀn 

( eyøan ) 

 

Ne úadar zaómet ise luùf u mürüvvet eyle  

Daèvet-i meclis-i rindÀne eyle 

Beni bekletme kerem eyle èinÀyet eyle 

( eyøan ) 

 

Pek ricÀ eylerim ey dilber-i òurşíd-i naôír 

Külbe- tíre seni eyle besímiñ tenvír 

Rişte bedr olmuş iken sevdicegim mÀh-ı münír 

( eyøan ) 

 

                                                        
339 N.E.,72.A 
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ÓiãÀr - Bÿselik 

216340  

Şarúı-yı Dal 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

AmÀn ey şÿò- ı nÀzende 

Gül gibi idersin òande 

Dilde hevÀ  èaşúıñ tende 

NÀzik miåÀl göñlüm sende 

Eglenemem sensiz bende 

 

Zih-gír gibi mÿ miyÀnı 

Çeksem Ààÿşa nihÀnı 

Toàrı söz yoúdur yalanı 

( eyøan ) 

 

Zülfüñe virdikçe küşÀd 

NeşÀùım bulur izdiyÀd 

Sevmişem herçi bÀ-dÀ-bÀd 

( eyøan ) 

 

áamzen oúdur çeşmiñ fettÀn 

Aúranıñ yoú sende meydÀn 

ÓÀãılı ey úÀşı kemÀn 

( eyøan ) 

 

                                                        
340 N.E.,73.A 
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217341 

Şarúı 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Bu dil seni pek begendi 

Kim sevmez sen dil- bendi 

Yoúdur èÀlemde menendi 

( eyøan ) 

 

Serv-i sehí nÀõik teni  

HelÀk itdiñ dilber beni 

Sever èÀşıúlarıñ seni 

( eyøan ) 

 

Dil vuãlatıñ eyler dilber 

áÀyet ile şÿò-ı şeniñ 

Görmüş degil çeşm-i felek 

( eyøan ) 

 

èÁşıúça bí- hemtÀ tÀ güzel 

Meşrebince naõik bí- bedel 

Siyehdir çeşm-i dilber el 

( eyøan ) 

 

218342  

Şarúı 

                                                        
341 N.E.,73.A 
342 N.E.,73.B 
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Dü çeşmimden gitmez èaşúıñ òayÀli 

Úıblem oldı baña dostıñ cemÀli  

RÀh-ı èaşúa süvÀr olub gitmeli 

Ey efendim bilsün bu cÀn 

Ben o yÀriñ bendesiyim bende-i efkendesiyim 

Baàçesinde bülbülüyüm cÀnım güldür cemÀli 

 

CÀn fedÀdır maóbÿbına pür-dÀne 

Ya ben niçün olmayayım dívÀne 

áam çekmezem sÀyesinde bendeyem 

èÁdet olmuş güzel sevmek cihÀna 

( eyøan ) 

 

Bir kerrecik görün o gül cemÀli 

Mecnÿn gibi olur anıñ hercÀyi 

Ùanbÿrí’nin èarø-ı óÀli naàmesi 

Óalú içinde bende bulsam kemÀli 

( eyøan ) 

 

219343 

Şarúı 

“Müs tef èi lÀ tün” 

Yandım deminden 

AàyÀr elinden  

ÔÀlim dilinden 

( eyøan ) 

                                                        
343 N.E.,73.B 
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Ol yÀrla ãohbet 

CÀnıma minnet 

Düşerse fırãat 

( eyøan ) 

 

äubóa dek zÀrım 

Áh itmek kÀrım 

Yanmadır óÀlim 

( eyøan ) 

 

Bilmem n’ideyim 

FeryÀd ideyim 

Úacÿb gideyim 

( eyøan ) 

 

Fikr idüb ùaldım 

ÇÀresiz úaldım 

B’illah yandım 

( eyøan ) 

 

èAcem - Bÿselik 

220344 

Şarúı-yı Dal 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Aldı èaúlım yine bir nevres nihÀl 

                                                        
344 N.E.,75.A 
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Penbeden nÀõik teni bir meh cemÀl 

Díde-i maòmÿruna olmaz miåÀl 

AmÀn amÀn gülüm amÀn billür tenidir nÀb gibi  

èAşúıyla oldum serseri 

 

Bu cihÀnda görmedim böyle güzel 

Şíve-i nÀzende óüsn-i bí-bedel 

Serv-i úad yoãma úıyÀfet ince bel 

( eyøan ) 

 

Bir görüşde aldı èaúlım ol peri 

Varımı virsem yolına var yeri 

óüsnle olmuş cihÀnın serveri 

( eyøan ) 

 

NÀz ile reftÀrına olmaz behÀ 

Cilvesi èuşşaú-ı zÀra cÀnfezÀ 

N’eyleyim ben virmiyem de dil aña 

( eyøan ) 

 

221345  

Şarúı-yı Dal 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey síne-i ãaf laèl-i mül 

Her dilbere virmem göñül 

Bil böyle ey ruòsÀra gül 

                                                        
345 N.E.,75.A 
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( eyøan ) 

 

äanma beni üftÀdeyim 

Ben èÀşıú-ı ÀzÀdeyim 

Ancaú saña dildÀdeyim 

( eyøan ) 

 

Nevrestesin nevrestesin 

TÀ cÀnıma peyvestesin 

Gerdÿna çün meh-bestesin 

( eyøan ) 

 

KÀküllerin sünbül midir 

Bir deste bilmem gül midir 

Baú èÀşıúa bülbül midir 

( eyøan ) 

èArabÀn- Bÿselik 

222346  

Şarúı-yı Muãùafa Aàa 

Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fa èÿ lün 

Ey şÀh-ı eúÀlim-i seóÀ münèim-i èÀlem 

 Ùaú-ı der-i luùf-ı vehminiñ munôır- ı òÀtem 

AèdÀ-yı bed evøÀèın olub úahrla muúaóóem 

õat-ı şerefèunvÀnıña tevfíú ola tüÀm 

 

EsrÀr-ı nehefte naàam-ı ùabèına beste 

                                                        
346 N.E.,76.A 
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äaytıñ bu ùarabòane-yi èÀlemde óuceste 

Eyler nigehiñ àuããadan ehl-i dili reste 

( eyøan ) 

 

EùvÀr-ı pesendíde ki ùavãífe ne óÀcet 

Úadriñ seniñ  aèlÀ bilür erbÀb-ı ôerÀfet 

Şevketlü efendim dilerim tÀ be- úıyÀmet 

( eyøan ) 

 

Olmaz mı SaèídÀ saña biñ cÀn ile úurbÀn 

Úıldıñ yine elùÀf-ı hümÀyÿnuña şÀyÀn 

Ey gülben-i gülzÀr- ı kerem menbaè- ı iósÀn 

( eyøan ) 

 

223347  

Şarúı-yı ŞÀkir Aàa 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Saña taúrír-i óÀl itdim 

Temenní-i viãÀl itdim 

Dimişsin bí-miåÀl itdim 

Be-àÀyet infièÀl itdim 

 

RÀúíbe iltiyÀm itdiñ 

Geçen óaùùÀ úıyÀm itdiñ 

Baña õevúi óarÀm itdiñ 

( eyøan ) 

                                                        
347 N.E.,76.A 



 258 

 

èAdÿya luùf u şefúatler 

Nedir èarø-ı maóabbetler 

O gizli gizli ãoóbetler 

( eyøan ) 

 

İderken àayrıya iósÀñ 

Nedir bu dÀnişe dívÀn 

Saña ben ey meh-i devrÀn 

( eyøan ) 

 

 

224348  

Şarúı Li Muóarrihí 

Mef èÿ lü / FÀ èi lÀ tün / Fe èÿ lün 

Ey şehsüvÀr meydÀn-ı èişve 

Şimdi seniñdir cevlÀn-ı èişve 

Var ise söyle fermÀn-ı èişve 

İşte úuluñdur úurbÀn-ı èişve 

 

RÀh-ı ùalebde itmem imÀle 

Bir şey ki bu èirfÀna ióÀle 

Sen çekme zaómet èíd-i viãÀle 

( eyøan ) 

 

Ey meh neler çekdim dergehiñde 

                                                        
348 N.E.,76.B 
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LÀkin temeyyüz buldum rehiñde 

Şimdi tekÀpÿ besmelegehiñde 

( eyøan ) 

 

Raóm it Saèíde ey çeşm-i Àfet 

A şikeste göñlü bulsun ôarÀfet 

Öz başıñ içün ey serv-i úÀmet 

( eyøan ) 

 

 

 

 

èAraøbÀr- Bÿselik 

225349  

Şarúı-yı èAli Efendi 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

ŞÀhım seniñ dÀéim  hemÀn 

MüzdÀd ola õevú  u  ãafÀn 

Budur duèÀ- yı bendegÀn 

( eyøan ) 

 

NÀõik teniñ derd görmesün 

Gelsün neşÀùa àam gelmesün 

MevlÀ keder göstermesün 

( eyøan ) 

 

                                                        
349 N.E.,77.A 
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Ben bendeñim ey şÀh seniñ 

Úahr ide Óaúú düşmenleriñ 

Neşéeyle geçüb her demiñ 

( eyøan ) 

 

226350  

Şarúı-yı Aómed Aàa 

“Müs tef èi lÀ tün” 

Yalvarma hiç sen 

Gelme sañÀ ben 

Geç àayrı benden 

( eyøan ) 

 

Ey èÀşıú-ı zÀr 

Eyleme efkÀr 

Şimdi işim var 

( eyøan ) 

 

Meyl idüb aúma  

CÀnımı yaúma 

Sen böyle baúma 

( eyøan ) 

 

İtmem ben ülfet 

Küsdüm be-àÀyet 

Eyleme daèvet 

                                                        
350 N.E.,77.A 
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( eyøan ) 

 

GerdÀniye — Bÿselik 

227351  

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Geçenlerde saña vaèd itmedim mi  

Öp ıãırma úoúla al bir bÿsemi 

İster iseñ işte açdım sínemi 

( eyøan ) 

 

Gerdanımı emme cÀnım el süzer 

Duyarlar ãoñra  dilden  dile gezer 

El èacÀyibdir bütün  bizden bezer 

( eyøan ) 

 

Úoynuma gir kimselere söyleme 

Bugün oòşa yarınkini peyleme 

áayrı yüzden baña eõÀ  eyleme 

( eyøan ) 

 

Bir gice sen gel buyur bezmimize  

Nÿş idersin cÀm u mül işte meze 

Pek ãıúıştırma olalım biz bize 

( eyøan ) 

 

                                                        
351 N.E.,78.A 
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MÀhur — Bÿselik 

228352  

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Görünce reşk ider serv-i òırÀmıñ 

Çü vird-i ferdísiñ bÀà-ı merÀmıñ 

CihÀna sÀyebÀndır şÀn  ü nÀmıñ 

Açılsun àonca-i ümíd ü kÀmıñ 

( eyøan ) 

 

Otur úaãr-ı feraòrÀlarda her  bÀr 

TemÀşÀsında óavzın başúa bir õevú var 

äalın gir baàçede gül gibi hem — vÀr 

( eyøan ) 

 

Seniñ õevúinledir neş vü nemÀlar 

Seniñ sÀyeñdedir õevú u ãafÀlar 

Seniñ şevúınadır nÀy u nevÀlar 

( eyøan ) 

 

Serveriñle olur èÀlemde rÀóat 

Vücÿd-ı şevketiñ dehre èinÀyet 

Bu mıãraè óasbióÀlim oldı àÀyet 

( eyøan ) 

                                                        
352 N.E.,79.A 
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229353  

Şarúı-yı ŞÀkir Efendi 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey şÀh-ı aósen reşk-i òor 

Rÿşen seniñ vechinde nÿr 

SÀyende dünya buldu sÿr 

Luùfuñla èÀlem pür serdir 

 

Ey dÀver-i dÀrÀ òudam 

Úıldıñ cihÀna heb kerem 

Herkes olub àarú-ı neèam 

( eyøan ) 

 

Dehriñ meh tÀbÀnısın 

Çeşm-i cihÀnıñ cÀnısın 

áayet èinÀyet kÀnısın 

( eyøan ) 

 

SÀmi úuluñla bende-kÀn 

Eyler duèÀ her vaút u Àn 

El-óÀãıl ey şÀh-ı cihÀn 

 

 

 

 

                                                        
353 N.E.,79.A 



 264 

 

ÙÀhir- Bÿselik 

230354  

Şarúı 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Bir civana mÀèil oldum 

èAşkıyla lÀ yuèúal oldum 

Bÿsesine mÀéil oldum 

ElÀ gözli şírín sözli bir maóbÿb-ı devr-i zamÀn 

 

èAúlım aldı bir görüşde  

Yanıma evvel gelişde 

Úaldı göñlüm o rÿşende 

( eyøan ) 

 

Kim úapılmaz cilvesine 

Baúmış oldum sínesine 

Yañdı göñlüm  sínesine 

( eyøan ) 

 

Pek cefÀkÀr olma böyle 

èÁşıúa nÀz itme öyle  

ÚÀhíce luùf eyle söyle 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
354 N.E.,80.A 
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231355  

Şarúı 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Güzel gel meclise tenhÀ 

èUşşÀúına itme cefÀ 

Gel sürelim õevk u ãafÀ 

İtme baña cevr u cefÀ 

Gel sürelim õevk u ãafÀ 

 

Şivelidir òoş reftÀrı 

èÁşıúa itmez vefÀyı 

DÀéimÀ eyler cefÀyı 

( eyøan ) 

 

Gül gibi ruòsÀr alı 

äabrına olmaz mecÀli 

Baàrımı deldi buçaàı 

( eyøan ) 

 

ÇÀre yoúdur meyl-i devÀ 

Ümíd olmaz senden vefÀ 

AmmÀ itdin baña cefÀ 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
355 N.E.,80.A 
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232356  

Şarúı 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Meyl idüb bir gül-àadÀra 

Döndüm èaşúıyla hezÀra 

Başladım feryÀd u zÀra 

 

èÁşıúım Àşıú ne çÀre 

Nev fidÀnım úÀşı kemÀnım 

N’eyleyim èÀşıúa bí-gÀnesin 

 

Síneniñ ey şÿh-ı gülben 

Farúı yoúdur yÀsemenden 

N’ola senden geçmesem ben 

( eyøan ) 

 

CÀna kÀr itdi teàafül 

DÀòí yetmez mi tecÀhül 

Ben tehí itmem teóammül 

( eyøan ) 

 

TÀ bu rütbe ey úÀşı yÀ 

Çileni çekmezdim ammÀ 

Söyle bilsünler ki óÀlÀ 

( eyøan ) 

 

                                                        
356 N.E.,80.B 
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233357  

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

èAfv it úuzum vir bize yol 

Kimle Àşina olursan ol 

áayrı saña olamam úul 

( eyøan ) 

 

LÀyıú mıdır baña bÿdıñ 

Aldadub da sevdim dimeñ 

Saña úuzum erse gerek 

( eyøan ) 

 

Ketm eyleme neler gördüñ 

áayra yÀr olduàın belliydiñ 

EncÀmıña şimdi irdiñ 

( eyøan ) 

 

AàyÀr ile ey verd-i ter 

Görsem daòi itmem keder 

Benim Àhım saña yeter 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
357 N.E.,80.B 
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234358  

Şarúı 

“4+4= 8 li Hece Ölçüsü” 

Hiç uyutmaz beni derdim 

Saña ben göñlümü virdim 

Yine bugün yÀri gördüm 

O güzeldir göñlümü alan 

Benim Àh a cÀnım Àh 

Seni ben àayet begendim 

 

 

Böyle şeyéi daòl iderdim 

Başıma geldi de bildim 

áalaùa’ya postı serdim 

( eyøan ) 

 

Başına gelmeyen bilmez 

Derÿnum Àteşi sönmez 

Her èÀşıú bu cevri çekmez 

( eyøan ) 

 

Gör bu èaşúı baña n’eyler 

Elimde ùanbÿrum iñler 

KemÀn úaşlım nÀme gönder 

( eyøan ) 

 

                                                        
358 N.E.,81.A 
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ŞehnÀz - Bÿselik 

235359  

Şarúı-yı Dal 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey dilber-i engin edÀ 

LÀyıú mı nÀz itmek baña 

Ben ùoàrısı işte saña 

Ger çekdim oldum mübtelÀ 

 

Úuruldı õevú it encümen 

Úıl zülfüñü sÀye fiken 

Saòte degil ey gül-beden 

( eyøan ) 

 

NÀz idüb ey Àhÿ peçe 

İşler yaparsın gizlice 

Bezm’e gelürsün dün gice  

( eyøan ) 

 

Ey Àfet-i devr-i zamÀn 

Görmüş müdür emåÀliñ cihÀn 

èAşúıñ derÿnumda nihÀn 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
359 N.E.,82.A 
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236360  

Şarúı-yı Dal  

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Göñlüm o şÿò-ı gül-èizÀr 

èAşúıyla itdi çün hezÀr 

Olmaz cihÀnda böyle yÀr 

 

Hem dil-rubÀ hem cilve-kÀr 

N’ola olursa baña yÀr 

 

Baú óüsn-i Àn perçeme 

AúrÀnı gelmez èÀleme 

Söz yoú o şÿò gülfeme 

( eyøan ) 

 

Ol serv úaddi bí-miåal 

Taze yetişmiş bir nihÀl 

Meyl itmemek emr-i muóÀl 

( eyøan ) 

 

Bir gice olsa baña rÀm 

Alsam felekde ben de kÀm 

Seyr it  o naòl-i nev- òırÀm 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
360 N.E.,82.A 



 271 

 

237361  

Şarúı 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

CemÀliñden seniñ dÿrum 

Nice demdir ki mehcÿrum 

Beni diñle be hey nÿrum 

Saña àÀyetle mecbÿrum 

 

Úoyub maózÿn beni gitme 

Dil-i nÀlÀnım incitme 

Uyub aàyÀra terk itme 

( eyøan ) 

 

Kerem úıl ey úadd-i bÀlÀ 

Yanar èaşúıñla dil óÀlÀ 

Ben iôhÀr eylemem ammÀ 

( eyøan ) 

 

Ne vaóşi olduñ ey Àfet 

Sever cÀnım seni àÀyet 

Ne inkÀr eylesün èİzzet 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
361 N.E.,82.B 
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238362  

Şarúı 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Bugün bir bí-emÀn gördüm 

Kimiñ cÀnÀnıdır kimdir 

Úatı nÀ mihr-i bÀn gördüm 

( eyøan ) 

 

Bulunmaz óüsnüne åÀni 

Degil mesmuè aúrÀnı 

CihÀnıñ şÿò-ı fettÀnı 

( eyøan ) 

 

O cÀnım úÀmet-i dil-cÿ 

ÒırÀmÀn serv- veş her sÿ 

Mukaóóal gözleri Àhÿ 

( eyøan ) 

 

SerÀmed dilber-i raènÀ 

Ne gelmiş ne gelür óÀlÀ 

MurÀd üzre güzel ammÀ 

( eyøan) 

 

 

 

 

                                                        
362 N.E.,82.B 
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239363  

Şarúı-yı Muãùafa Aàa 

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

ŞÀhım nice ben olmayım elùÀfıña meftÿn 

ŞÀdí-i cihÀn luùf-ı hümÀyunuña merhÿn 

Her suòùa idersiñ úuluñ iósanla memnÿn 

Ùurdukça cihÀn èömr-i şerífiñ ola efzÿn 

 

Devriñde seniñ úalmadı bir merdüm-i nÀ-kÀm 

Heb bendeleriñ maùlabanı eylediler rÀm 

èAdüvvÀnıñı úıldı nigehiñ úahr ile ièdÀm 

( eyøan ) 

 

VaããÀfıñ iken ins ü melek ey şeh-i dÀnÀ 

Mümkün mü efendim ideyim medóiñi inşÀ 

Her ãubó u mesÀ  èÀlemi èadliñ ider ióya 

( eyøan ) 

 

DergÀhıña ru-mÀl olarak rÿó-ı revÀnım 

İòlÀã-ı derÿn üzre SaèidÀ raèiyye òÀnım 

Ey şÀh-ı kerem-ver budur evrÀd-ı zebÀnım 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
363 N.E.,83.A 
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240364  

Şarúı-yı Muãùafa Aàa 

“FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün” 

Ey gül-i gülzÀr-ı iúlim-i merÀm 

Sen ãafÀ eyle cihÀn olsun bekÀm 

Cünbüşüñ olsun efendim ber- devÀm 

( eyøan ) 

 

TÀb-ı ruósÀrıñla èÀlem buldı fer 

Eylesün vaútiñ ãafÀlarla güõer 

Úaãr õevúi cÀyi idüb şÀm u seóer 

( eyøan ) 

 

Bezm-i òÀãıñda dizilsün bende-kÀn 

Söylesün şevú u ùarab-kÀh ıãfehÀn 

Diñleyüb ùanbÿrunı kÀhi keman 

( eyøan ) 

 

Başlasun FÀéiú úuluñ şarúılara 

Vaãfıñı neşr eylesün baór u bere 

Bu da vird oldu yenice biñ kemtere 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
364 N.E.,83.A 
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241365  

Şarúı 

“Müs tef èi lÀ tün” 

Yoluñ bulamam 

Göñlüm alamam 

Úarşu ùuramam 

( eyøan ) 

 

Ey çÀre sÀzım 

FÀş itme rÀzım 

Vazgeç ne lÀzım 

( eyøan ) 

 

Yandırub nÀra 

Düşürdüñ zÀra 

Var mıdır çÀre 

( eyøan ) 

 

Küsdüñse ülfet 

Eylemem minnet 

Çekdigim àayret 

( eyøan ) 

Çoúdur melÀlim 

Kim bilür óÀlim 

ÔÀlimdir ôÀlim 

( eyøan ) 

                                                        
365 N.E., 83.B 
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Muòayyer- Bÿselik 

242366 

Şarúı-yı Dal 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey àonca-i nÀzik tenim 

Sensin benim şÿò-ı şenim 

MÀdem ki efkÀndenim 

Göñlüm seniñdir sen benim 

ÁrÀm cÀnımsın benim 

 

NÀz itmenin var mı yeri 

Benden úaçınma gel beri 

Teklífimiz yoú ey perí 

( eyøan ) 

 

èÁşıkla kimler yarışur 

YÀrıyla elbet barışur 

Ey meh bize kim úarışur 

( eyøan ) 

 

Baú èÀşıú-ı bí-çÀreye 

Merhem ãar ey meh yÀreye 

VÀãıf gibi gir Àreye 

( eyøan ) 

 

                                                        
366 N.E., 84.A 
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243367  

Şarúı 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Bir çeşmi bir ser-meh siyah 

İtdi benim óÀlim tebÀh 

N’ola idersem Àh-ı dÀh 

Yaúdıñ beni Àh ôÀlim Àh yÀr yÀr amÀn 

( eyøan ) 

 

Òal-i ruòuñ úılsam òayÀl 

Olur baña bir başúa óÀl 

Gel yanıma ey nev- nihÀl 

( eyøan ) 

 

Şebbÿ miåÀl perçemiñ 

Bend itdi göñlün èÀlemiñ 

Dir seyr idenler gül-femiñ 

( eyøan ) 

 

VÀãıf o şÿó-ı dalfesiñ 

Seyr it edÀyı nevresin 

Gülmez yüzüne herkesiñ 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
367 N.E.,84.A 
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Eviç- Bÿselik 

244368  

Şarúı-yı Dal 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün / Fe èÿ lün” 

NihÀl-i gülben óüsn-i ezelsin 

Açılmış àonca-i bÀà-ı emelsin 

Gül-i nÀzik bedensin bí-bedelsin 

Güzelsin gülèizÀrım pek güzelsin 

 

Göñül mülkünde sensin pÀdişÀhım 

Ümíd-i raóm u luùfuñdur penÀhım 

Seni incitmesün òÀr-ı nigÀhım 

( eyøan ) 

 

Cigerdir lÀlezÀr-ı dÀà-ı èaşúıñ 

BahÀr-ı şevú-ı dildir çÀà-ı èaşúıñ 

Göñüldür èandelíb-i bÀà-ı aşúıñ 

( eyøan ) 

 

Felek Àşufte-i mihr-i cemÀliñ 

Şafaú şerminde-i ruòsÀr-ı alıñ 

Dil Pertevdedir dÀéim òayÀliñ 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
368 N.E.,85.A 
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245369  

Şarúı-yı HÀfıô 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Bir şehiñ èaşúına oldum mübtelÀ 

äabrı müşkül vaãlı güç n’ettim a yÀ 

Ním-i nigÀh iltifÀtı cÀn-fezÀ 

Yoluna olsun anıñ cÀnım fedÀ 

 

Vaãfa úÀãırdır zebÀn ef èÀlini 

Nice taèbír ideyim aóvÀlini 

Görmemiş çeşm-i felek emåÀlini 

( eyøan ) 

 

Bir nigehle biñ úulun meserver ider 

Dil-óarÀb èÀşıúların maèmÿr ider 

Şübhesiz mevlÀ anı manãÿr ider 

( eyøan ) 

 

Çeşm-i aèdÀdan manãÿr itsün òudÀ 

Ùÿl-i èömr ile hemÀn süresün ãafÀ 

Rÿz-ı şeb ióyÀ úulı dir bir yÀ 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
369 N.E.,85.A 
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246370  

Şarúı-yı Saèdullah Aàa 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün / Fe èÿ lün” 

Ümíd-i viãalle bir ince belden  

Görünce iòtiyÀrım gitdi elden 

NigÀh-ı ÀşinÀyı var ezelden 

Naãıl vaz giçeyim böyle güzelden 

 

Görüb óÀl-i dilim ol çeşm-i mey-gûn 

NigÀh-ı luùfi ile úıldı memnÿn 

Derÿnum itmedi bir kerre maòzÿn 

( eyøan ) 

 

O şÿóa úarşu Àh itmek degil iş  

Ne yüzle eyleyim feryÀd u nÀliş 

İder günde baña yüz biñ nevÀziş 

( eyøan ) 

 

Gice gündüz görüb semt-i vefÀda 

Kim olmaz VÀãıf ol şÿòa fütÀde 

Sever üftÀdesin óadden ziyÀde 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
370 N.E.,85.B 
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247371  

Şarúı-yı Marúar 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Ey şeh-i bÀlÀ-yı mülk èadl u dÀd 

Eylesün nuãretle óaú èömrüñ ziyÀd 

DÀéimÀ úalb-i şerífiñ ola şÀd 

Nev-bahÀr-ı òÀùırıñ olsun küşÀd 

 

Rişte nev- sÀóilser ey bí-bedel 

Ùaró-ı rengi cennet asÀ bir muóal 

Naàme-i bülbüleri gûş eyle gel 

( eyøan ) 

 

Eyle mÀbeyn-i hümÀyÿnu maúÀm 

Bulsun emriñle seniñ èÀlem niôÀm 

Õevk u şevú ile efendim ãubó u şÀm 

( eyøan ) 

 

RÀsiò asÀ bendeler eyler niyÀz 

Õevúını sever bu serÀyıñ geldi yaz 

Neşée virsünler nedím nükte sÀz 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
371 N.E.,85.B 
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248372  

Şarúı-yı Mim  

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

ÜftÀdeyim bir cÀnÀna 

Şemèine  oldum pervÀne 

Óÿri àılmÀn olsa daòi 

Naôar úılmam bir civÀna 

Benim yÀrim baña yeter 

İstemezem àayrı dilber 

 

Güzeldir ùarz-ı edÀsı 

Yaúdı beni èaşúı sevdÀsı 

TÀ óaşra dek ben niyÀzım 

Mümkin degildir fedÀsı 

( eyøan ) 

 

ViãÀlin eylerem Àrzÿ 

TenhÀ gel duymasun èadÿ 

Beni pek ferdÀya ãaldıñ 

LÀyıú mı ey çeşm-i Àhÿ 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
372 N.E.,86.A  
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249373  

Şarúı 

“Mef èÿ lü / Faè lün” 

Ey şÿò-ı cihÀn 

Sevdi seni cÀn 

Luùf eyle hemÀn 

Gel bezme amÀn 

 

Eùrafa baúın 

AàyÀra ãaúın 

Aóşama yaúın 

( eyøan ) 

 

Naz eyleme gel 

Söz diñle güzel 

Pek olduñ emel 

( eyøan ) 

 

Mihrí’ye bu dem 

Gel virme elem 

Úıl luùf-ı kerem 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
373 N.E.,86.A 
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äabÀ - Zemzeme 

250374  

Şarúı 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Nev civÀnsın ey sitemkÀr 

Úaãd idersin cÀna her bÀr 

Meyl ider dil óÀr u nÀ-çÀr 

Var iken sende bu reftÀr 

Saña kim olmaz giriftÀr 

 

Bendedir aèlÀ u ednÀ 

MÀéil olmuşlar ser — À — pÀ  

Var mı miåliñ işte dünya  

( eyøan ) 

 

Sen gelüb itdiñ nevÀziş 

Úuluña gelmez mi òÀ(V)hiş 

İtmeyem mi ben sitÀyiş 

( eyøan ) 

 

İltifÀtıñ úıldı memnÿn 

Yalñız NÀşid mi meftÿn 

Şefúat it óÀlim díger-gÿn 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
374 N.E.,87.A 
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èAcem — Kürdí 

251375  

Şarúı-yı èAli Efendi 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Çehre idüb dön bí-sebeb 

Gitdiñ yanımdan pür àaøab 

Hiçbir daòí ey àonca leb 

Yüz yüze baúmaz mı èaceb 

 

Bildim úuzum ben meşrebiñ 

Cevr eylemekmiş maùlabıñ 

Bir gün olub ey meh-cebín 

( eyøan ) 

 

Sen böyle bil ey mÀ herid  

İtmem saña hiç ser — ferid 

Òoş imdi yÀ şimdengerÿ 

( eyøan ) 

 

Bir ben gibi èÀşıú saña 

LÀzım olur elbet şehÀ 

LÀkin beñim dünya bu ya 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
375 N.E.,88.A 
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252376 

Şarúı 

FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün 

Sen şeh-i nÀzik edÀsın ey perí 

Ben seniñ mecbÿruñum çoúdan beri 

Òayli demdir gezerim serseri 

Aàlamaúdan úalmadı çeşmim teri 

 

İştiyÀúıñ cÀnıma kÀr eyledi 

Başıma dünyayı dÀr eyledi 

Dil ü cÀnım naúdini àÀr eyledi 

( eyøan ) 

 

Bendeniñ taúrír-i óÀlin eyle gûş 

CÀm-ı èaşúıñ eyledim şevú ile nÿş 

Çeşm-i peròÿnum ùaşub deryÀ-yı cÿş 

( eyøan ) 

 

253377  

Şarúı 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

äoóbetimi gerçek ãandıñ 

Vah zavallı pek aldandıñ 

Birden bire ne inandıñ 

( eyøan ) 

                                                        
376 N.E.,88.A 
377 N.E.,89.B 
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Bunu evvel saña virdim 

Ben sözümden dönmem dirdim 

Bir õevú idi benim derdim 

( eyøan ) 

 

Ùuydı bunı bütün dünya 

Niye lÀzım úurma òulya 

èAyıb degil insan bu ya 

( eyøan ) 

 

Muòayyer — Kürdi 

254378  

Şarúı-yı èAbdullah Aàa 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Sevdi göñül ey meh seni 

FedÀ itme dilber beni 

Cevriñ ile yaúma teni 

YamÀndır óÀlim raóm eyle 

Sevdigim gel kerem eyle 

 

SevdÀ-yı èaşú bendedir 

Naúş-ı òayÀliñ dildedir 

DívÀne göñlüm sendedir 

( eyøan ) 

 

                                                        
378 N.E.,89.A 
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Raúúaãlarıñ nevrestesi 

Perçem ile beyaø fesi 

NevÀdadır dildÀresi 

( eyøan ) 

 

Gel yanıma èinÀd itme 

Sen benden ictinÀb itme 

Yazıúdır baña cevr itme 

( eyøan ) 

 

255379  

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

AàyÀr içün ey bí-vefÀ 

Eyledigiñ dünki edÀ 

Düşmez idi bu iş saña 

DÀà-ı derÿnum oldu baña 

 

Bilmez misin ki n’eylediñ 

ÔÀlim  èadÿye söylediñ 

Her sırrımı fÀş eylediñ 

( eyøan ) 

 

Baú òÀlime ey gülben 

Yanmaútadır iúlim-i ten 

Raóm itmediñ bir kerre sen 

                                                        
379 N.E.,89.A 
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( eyøan ) 

 

Olmaú içün ey nev-òırÀm 

æÀbit úuluñ tek şÀd-kÀm 

Söylemediñ bir çift kelÀm 

( eyøan ) 

 

256380  

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“Müs tef èi lÀ tün” 

Bir òÀli hindÿ 

Gísÿsı şebbÿ 

Maóbÿb-ı òoş-gÿ 

İşte budur bu 

 

ReftÀrı descÿ 

Perrende Àhÿ 

Raúúaã mihrÿ 

İşte budur bu 

 

Mintanı telli  

Hem ince belli 

EùvÀrı dil-keş 

Pek ùatlı dilli 

( eyøan ) 

 

                                                        
380 N.E.,89.B 
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Baú ol civÀna 

Ùavrı yegÀne 

MÀnend-i bülbül 

Başlar fiàÀna 

( eyøan ) 

 

Gel şíve bendim 

Serv-i bülendim 

Õevú u ãafÀlar 

İtsen efendim 

( eyøan ) 

 

Şevú Avar 

257381  

Şarúı 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

Bu óasret úalmasın tende 

AmÀn ey bí-vefÀ tez gel 

Teóammül úalmadı tende 

( eyøan ) 

 

ÓÀlim yamÀn çeşmim giryÀn 

( eyøan ) 

 

Göñül durmaz hemÀn iñler 

áam-ı hicriñle úan aàlar 

                                                        
381 N.E.,90.A 
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Sensiz bu dünyÀyı n’eyler 

( eyøan ) 

 

ViãÀliñle seniñ her dem 

èAdÿlar deminden bir dem 

Beni lutfuñla it òurrem  

( eyøan ) 

 

İdersin luùfı aàyÀra 

Úıyarsın èÀşık-ı zÀra 

Teraóóüm úıl bu nÀ-çÀra 

( eyøan ) 

 

YegÀh 

258382  

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

Me fÀ èí lü / Me fÀ èílü / Fe èÿ lün 

Bugünlerde saña àÀyet özendim 

Naãıl ãabr ideyim cÀnım efendim 

Bu òuãuãda saña gerçi gücendim 

( eyøan ) 

 

Olub aàyÀr ile daéim gezersin 

Gizlice gizlice ãoóbet idersin 

Bilürüm ki baña nisbet idersin 

( eyøan ) 

                                                        
382 N.E.,90.B 
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Seniñ vaèdiñe evvel inandım 

Yalan yere yemin itme inandım 

Áteş-i èaşúıña göz göre yandım 

( eyøan ) 

 

Şevú — EfzÀ 

259383  

Şarúı 

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

HenkÀm-ı ãafÀdır bu şeb ey mÀh-ı cihÀntÀb 

Úıl úaãr-ı hümayunu úudümünle şeref-yÀb 

Devr ide úamer şevúle mÀnende-i dollÀb 

( eyøan ) 

 

Çaròıñ yüzü úandíl-nücÿm ile donansun 

CÀm-ı felekiñ bezmimize aàzı ãulansun 

SÀz u sözümle gice bülbüller uyansun 

( eyøan ) 

 

Teşrífiñ ümidiyle (küşÀyiş) bulur ezhÀr 

KemóÀ düşe dir pÀyiñe ãaórÀ u çemenzÀr 

Luùf eyle buyur gülşene ey şÀh-ı kerem-kÀr 

( eyøan ) 

 

VÀãıf demidir àayrı gidüb elden arada 

                                                        
383 N.E.,91.A 
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Bülbüllere dem — sÀz olalım gel bu havada 

Gül gibi gelüb açılalım bizim ãafÀda 

( eyøan ) 

 

260384  

Şarúı-yı Õekí 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Uyub aàyÀrdan yaña 

Baúub niçün güldüñ baña 

İncidedir göñlüm saña 

( eyøan ) 

 

Bu elemle beñzim ãoldı 

Dídelerim yaşla ùoldı 

Baña dÀà-ı derÿn oldı 

( eyøan ) 

 

Senin içün ey gülbeden 

Yaş dökerken ben dídeden 

N’eyledim Àh  ne yapdım ben 

( eyøan ) 

 

Her ne dürlü itsek yemin 

Göñül senden olmaz emin 

Ùoàrı söyle ey nÀzenín 

( eyøan ) 

                                                        
384 N.E.,91.A 
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261385  

Şarúı 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Bil úadrimi òor baúma gel 

Güzden beni bıraúma gel 

Düşmenlere ip ùakma gel 

Áh Àteşine yaúma gel 

 

İste vereyim ben saña 

Cürmüm nedir söyle baña 

Ben diyeyim yana yana 

( eyøan ) 

 

Mümkin olsa ben varmaàa 

Fırãat bulub yalvarmaàa 

İnce beliñi ãarmaàa 

( eyøan ) 

 

Nÿrí úuluñ maózÿn olur 

Luùf eyle ki maócÿb olur 

Cevr itsen memnÿn olur 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
385 N.E.,91.B 
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262386  

Şarúı ÓÀfıô 

4+4= 8’li Hece Ölçüsü 

Ey serv-i gülzÀr-ı vefÀ 

Niçün itdiñ baña cefÀ 

O nev-dildi òayÀl oldı 

İtdigimiz õevú u ãafÀ 

Gel gidelim õevú idelim 

İtme baña cevr u cefÀ 

 

ElÀ gözüñ mestÀnedir 

èÁşıú saña bígÀnedir 

Bilmez misin óÀlim benim 

Bu teàÀfül cÀnÀnedir 

( eyøan ) 

 

Süz çeşmiñi óÀlime baú 

Luùf it derÿnum nÀra yaú 

Bahar geldi ùavrıma böyle  

Cÿlar gibi gülşene aú 

( eyøan ) 

 

Bu reftÀr ile bu edÀ 

Mecnÿn itdi beni cÀnÀ 

äarılsam ince miyÀna 

Bir kerrecik daòí tenhÀ 

                                                        
386 N.E.,91.B 
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( eyøan ) 

 

263387  

Şarúı-yı Li- Muóarririhí 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Al destiñe cÀm-ı müdÀm 

Ref è it óicÀbi ãub u şÀm 

Ey úÀmet-i nÀzik óırÀm 

İtsem saña èarø-ı merÀm 

Maúãÿd olurdı heb tamam 

 

Firúatle kÀrım Àh vÀh 

Varım olub cümle tebÀh 

Bir gice tÀba ãubó-kÀh 

( eyøan ) 

 

èAşú Àteşi yaúmadı teni 

FerdÀya ãalma gel beni 

TenhÀ bulub cÀnÀ seni 

( eyøan ) 

 

Uàratma nÀ-maóremleri 

Elden úoma hemdemleri 

El virse fırãat demleri 

( eyøan ) 

 

                                                        
387 N.E.,92.A 



 297 

èAcem- AşírÀn 

264388  

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Sen şehinşÀh-ı zamÀnsın 

BÀiå-i emn ü emÀnsın 

Şübhesiz ãÀóib úuréÀnsın 

NÀôım-ı mülk cihÀnsın 

 

Ey zamÀnıñ úahramÀnı 

Şöhretiñ ùÿtdı cihÀnı 

Kimseniñ yoúdur gümÀnı 

( eyøan ) 

 

Var iken böyle şeceèÀt 

Düşmenin çekdi òacÀlet 

Eylediñ maóøÀ èinÀyet 

( eyøan ) 

 

Ey şehinşÀh-ı kerem-kÀr 

Eylediñ èadliñi iôhÀr 

Dest-i iósÀnıñla her bÀr 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
388 N.E.,93.A 
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265389  

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Baúma ãakın benden yaña 

Küsdüm gücendim ben saña 

NÀfile yalvarma baña 

( eyøan ) 

 

Senden ey verd-i leùÀfet 

Naãıl itmeyim şikÀyet 

Eyledim àayrı cesÀret 

( eyøan ) 

 

Senin içün ne çekdim ben 

Bilmez misin ey gülbeden 

Şübhe itme efendim sen 

( eyøan ) 

 

Sen beni omuzdan atdıñ 

Nisbet idüb àayra baúdın 

Göz göre cÀnımı yaúdın 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
389 N.E., 93.A 
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266390  

Şarkı-yı ÓÀfıô 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

èÁşıúlarıñ ey bí- vefÀ 

Óüsnüñle kesb eyler ãafÀ 

ReftÀrına olmaz hebÀ 

Efkende çoú zíra saña 

 

Mürà-i dili zÀr eyleme 

BÀlÀda pervÀz eyleme 

AàyÀrı hem-rÀz eyleme 

( eyøan ) 

 

RuòsÀr-ı alıñ gül midür 

Bilmem diliñ bülbül midür 

Gísÿlarıñ sünbül midür 

( eyøan ) 

 

Maùlÿb-ı ùalebdir amÀn 

Gísÿlarıñ ile èayÀn 

Olur göñüller şÀd-ı mÀn 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
390 N.E., 93.B 
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267391  

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Baña ãorarsañ nesine  

MÀéil oldum òandesine 

Pek úapıldım cilvesine 

( eyøan ) 

 

Gelmesene gülmesene 

( eyøan ) 

 

Cezbelidir cilvelidir 

Bir edÀdır èişvelidir 

Pek de bel baàlanmaz ammÀ 

èÁşıúına şívelidir 

( eyøan ) 

 

Õevúe mÀéildir mizÀcı 

Bÿsesi göñlüm ílÀcı 

Ùavrı hercÀyi gibidir 

Var mı bilmem imtizÀcı 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
391 N.E.,93.B 
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268392  

Şarúı-yı èAli Efendi 

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Olursa ruòãatıñ àÀyetle esrÀr 

Saña tenhÀda bir gizli sözüm var 

Hele eyle yanakdan  def è- i aàyÀr 

( eyøan ) 

 

Benim her vecihle bulduñ úolayım 

Dimezsin bir kere seniñ olayım  

Bugün olmaz yarın bizde bulayım 

( eyøan ) 

 

Kimseye fÀş itme sen esrÀrıñı 

Úırma incitme amÀn àam-òÀrıñı 

Bu dil-i bí-çÀre çekdi bÀrıñı 

( eyøan ) 

269393  

Şarúı-yı Saèíd Efendi 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Diñle sözüm ey dilrubÀ 

Gidelim meclise tenha 

İdelim sÀyeñde ãafÀ 

İtme cefÀ baña şÀhım 

Nevrestesin alma Àhım 

                                                        
392 N.E.,94.A 
393 N.E.,94.A 
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Efendim  nev-fidÀnımsın 

Benim tÀze civÀnımsın 

ÓÀãılı tende cÀnımsın 

( eyøan ) 

 

Nedir bu şíve vü  edÀ 

Sen aldıñ èaúlımı óayfÀ 

Meróamet úıl baña cÀnÀ 

( eyøan ) 

 

 

Baña cevr u eõa itdiñ 

Raóm itmeyüb cefÀ itdiñ 

Beni maòzÿn idü gitdiñ 

( eyøan ) 

 

Şevú u Ùarab 

270394  

Şarúı-yı Şakir Efendi 

Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün 

Sünbüller içinde göricek ver daàdÀrıñ 

Bülbül gibi aldıñ úuluñuñ ãabr u úarÀrıñ 

Gitdi elemi dilden efendim óüsn ü òÀrıñ 

Õevúın sürelim ey gül-i ter biz de bahÀrıñ 

 

                                                        
394 N.E.,95.A 
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Nÿş eyleyelim mül gibi ol laèl- i dehÀnı 

Gÿş eyleyelim cünbüş ile sÀz u kemÀnı 

SÀyeñde seniñ görmeyelim rÿy-i òazÀnı 

( eyøan ) 

 

Teşrífiñi bekler  seniñ èuşşÀú hevÀyı 

Bülbülden işit şevú u ùarab ile nevÀyı 

GülzÀra buyur diñleyelim naàme-i nÀyı 

( eyøan ) 

 

Biñ neşée virir cÀm- lebiñ meclis-i cemde 

Bu èÀleme reşk itse n’ola bÀà-ı iremde 

Biñ  nÀz ile gel bezmimize işte bu demde 

( eyøan ) 

 

271395  

Şarúı-yı Dal 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Ey gülnihÀl-i èişveõa 

Aç göñlüñi kesb it ãafÀ 

Derdiñ dil ü cÀna devÀ 

Ey nÀz pürdür dil-rubÀ 

 

Gör óüsn-i anın el-amÀn 

Mihr-i felekden bir nişÀn 

Úılmaz mı dehri şÀdımÀn 

                                                        
395 N.E.,95.A 
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Her ãubh-dem ùalèat-i nemÀ 

 

Úılsam n’ola vaãlın emel 

Úudretle çeşm-i mükteóil 

Mektÿm iken şerri-i al 

Olmuş nigÀhı ÀşinÀ 

 

Açılmadıú bir verd-i al 

Açmış be-àayet penbe şal 

AàyÀra itmez imtiyÀl 

èUşşÀúına eyler vefÀ 

272396  

Şarúı-yı Mim 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Úapıldım ben bir civÀna 

GülnihÀl nev-fidÀna 

äarılsam ince miyÀna 

Gel itme cevr u cefÀ 

Sürelim õevú u ãafÀ 

 

Şÿò u Àlüfte meõÀúı 

äÀf u berrÀú vechi sÀúí 

Ben degil çoúdur èuşşÀúı 

( eyøan ) 

 

Güzeldir ùarz-ı edÀsı 

                                                        
396 N.E.,95.B 
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ÚÀmet-i serv-i bÀlÀsı 

Göñlüme düşdi sevdÀsı 

( eyøan ) 

 

Seyr-i bÀàa gitme tenhÀ 

Gel bize meclis müheyyÀ 

Ùolÿ bÀde cÀm-ı mínÀ 

( eyøan ) 

 

273397  

Şarúı 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Göñlüm aldıñ al ile ey bí-vefÀ 

Dilde ùÀúat úalmadı itme cefÀ 

Naúd-i cÀnım heb fedÀ olsun fedÀ 

Ey felek meşreb cefÀ-cÿ dil-rubÀ 

Dil virüb oldum saña ben mübtelÀ 

 

Áteş-i èaşúıñla sÿzÀndır tenim 

Firúatiñle oldı daàlar meskenim 

ÓÀlime raóm eylemez aãlÀ benim 

( eyøan ) 

 

Nice bir èaşúıñla giryÀn olayım 

Nice bir derdiñle sÿzÀn olayım  

Bir teselli vir ki òandÀn olayım  

                                                        
397 N.E.,95.B 
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( eyøan ) 

 

Bÿselik -èAşírÀn 

274398  

Şarúı-yı Dal 

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Pek òÀhişi var göñlümüñ ey serv-i bülendim 

Yarın gidelim Çamlıca’ya cÀnım efendim 

Redd itme ãaúın bu sözümi şÿò-ı levendim 

( eyøan ) 

 

Vaèd itmiş iken bendeñe ey kÀn-ı mürüvvet 

Bir gün idelim gizlice bir seyre èazímet 

AàyÀra ùuyurduú bugün olmaz ise elbet 

( eyøan ) 

 

Ol cÀy-i muèallÀda úurub bezmi miyÀne 

Gül rÿyını seyr itdirelim faãl-ı òazÀna 

Beyhÿde  yere gün geçirüb bulma bahÀne  

( eyøan ) 

 

RÀóat mı olur anda iken cümle eóibbÀ 

İster ki göñül õevú idelim biz bize tenhÀ 

Bir günde fenÀr baàçesine gitmeli ammÀ 

( eyøan ) 

 

                                                        
398 N.E.,97.A 
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275399  

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Serv-i sehí bí-menendim 

Çeşmim nÿrısın efendim 

Kesb itdim èaşúıñı kendim 

( eyøan ) 

 

CÀnım mevcÿd iken tende 

ÚarÀr itdi bu èaşú bende 

Baúmam àayra gözüm  sende 

( eyøan ) 

 

Didim saña cÀndan yÀrim 

Ne  dirseñ emir kirÀmım 

Budur ancaú benim kÀrım 

( eyøan ) 

 

276400 

Şarúı 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

RehÀ yoú bu derd-i  àamdan 

VefÀ gelmez sen dilberden 

Maùlÿbum bu ancaú senden 

Ya aàyÀrdan geç ya benden 

                                                        
399 N.E.,97.A 
400 N.E., 97.A 
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AàyÀr ile gizli ülfet 

Ben diñlemem òilÀf-ı ãoóbet 

Ya ne olsun böyle nisbet 

( eyøan ) 

 

Heb óileñi ùuyub sezdim  

Bu cefÀdan bende bezdim  

İşte sözü bunda kesdim 

( eyøan ) 

 

277401  

Şarúı 

“Müs tef èi lÀ tün” 

Yalvardım evvel  

Efendim tíz gel 

Gelmeden engel 

( eyøan ) 

 

Ey rÿó-i revÀn 

Eylerim fiàÀn 

Bekletme amÀn 

( eyøan ) 

 

Göñlümü aldı 

FerdÀya ãaldı 

                                                        
401 N.E.,97.B 
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äabrımda yandı 

( eyøan ) 

 

áayrısın bulma 

Óíleler úurma 

Eglenüb úalma 

( eyøan ) 

 

Sÿz-i Dil 

278402  

Şarkı-yı ŞÀkir Aàa 

FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün 

İótirÀèı óaøret-i şÀh-ı cihandır bu binÀ 

İsmi bÀlÀ ùarzı aèlÀ mevúièi rÀóat-fezÀ 

Yoú yere itmem müdÀrÀ ey şeh-i mülk-i èaùÀ 

Böyle ícÀdiyye úaãrıñ var ise miåli ãalÀ 

 

Çünki bu cÀy-i feraòdÀda gerekdir maùarbÀn 

Sÿz-i dilden naàme itdikçe ney vü síne- kemÀn 

Sen ãafÀlarla açıl gel ey şeh ãÀóib-i úuréÀn 

( eyøan ) 

 

Eyledi ícÀd bu úaãr-ı şeh şevketmeÀb403 

Parladıúça õirve-i èaliyyÀ’da hem çün ÀfitÀb 

Yüz sürür dÀmÀnına şevú ile elbet mÀhitÀb 

                                                        
402 N.E.,98.A 
403 ŞevkeémÀb: ŞevketmeÀb (m.t.) 
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( eyøan ) 

 

Ey  dili nièmetim óaúú eylesün èömrüñ mezíd 

Gündüzüñ èíd ide her bir gice ki úadr-i saèíd 

Sen otur õevú eyle olsun èadÿlar nÀ-bedíd 

( eyøan ) 

 

279404  

Şarúı-yı  Dede 

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Göñlümden gözümden óayÀli gitmez 

Yıllar geçer òaber gelür yÀr gelmez 

Çoú zamÀn ãabr itdim hicrÀn tükenmez 

( eyøan ) 

 

N’eyleyeyim elim irmez güç yetmez 

 

Küçükden büyüttüm ol àonca-i femi 

YÀr gitti  göñlemde úaldı elemi 

YÀd  idüb aàlarım  şimdi o demi  

( eyøan ) 

 

Bu bir gizli derddir dermÀnı müşkül 

Áh idüb aàlarım mÀnend-i bülbül 

èAceb yÀd ider mi èÀşıúın o gül 

( eyøan ) 

                                                        
404 N.E.,98.A 
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Şet- èArabÀn 

280405  

Şarúı-yı Dal 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

MÀnendime itdiñ ôuhÿr 

Virdi cemÀliñ dehre nÿr 

Vechiñ görüb gitdi şuèÿr 

Olsam àamıñla bí- óuøur 

Gelmez baña aãla fütÿr 

 

Sen böyle nevreste iken 

Zülfüñde güldeste iken 

Göñlüm saña beste iken 

( eyøan ) 

 

MiréÀta baú ey meh- cemÀl 

Buldı seniñ óüsnüñ kemÀl 

Yoúdur saña aãla miåÀl 

( eyøan ) 

 

Yapdıkça sen nÀz ile iş 

FÀéiú naãıl olmaz kiriş 

Var iken sende bu reviş 

( eyøan ) 

 

                                                        
405 N.E.,99.A 
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Nühüft 

281406  

Şarúı 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Göñlümü al eyle nÀ- çÀr 

Aldı bir şÿò-ı sitemkÀr 

Áteş-i èaşúıyla her bÀr 

Aàlarım òayli zamÀndır 

KÀrım Àh ile fiàÀndır 

 

Göñlüm ùan itme şendir 

ÒÀùırım cÀy-i mióendir 

Meskenim beyt’ül — òazandır 

( eyøan ) 

 

Sen gideli şíve-kÀrım 

Gitti elden iòtiyÀrım 

Óasretiñle şimdi kÀrım 

( eyøan ) 

 

İtdi ol zülfü pür nişÀn 

ÓÀlimi àÀyet períşÀñ 

Buldum ammÀ ey perí- şÀn 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
406 N.E.,100.A 



 313 

282407 

Şarúı-yı ŞÀkir Aàa 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Düşündigiñ nedir öyle  

MerÀú oldı úuzum söyle 

Gel üzme bendeñi böyle 

( eyøan ) 

 

İnanmam ben yalan düzdüñ 

Sen eùrÀfa gözüñ süzdüñ 

Niçün cÀnÀ beni üzdüñ 

( eyøan ) 

 

Efendim ãıúılma benden 

Gücendiñse úuluña sen 

Nedir aãlı bileyim ben 

( eyøan ) 

 

Geçer mi æÀbitin senden 

Çıkınca tÀ bu cÀn tenden 

èAceb òoşnÿd mısın benden 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
407 N.E.,100.A 
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283408  

Şarúı 

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lün” 

èAceb ey şíveli yÀrim  

Niçün inãÀfa gelmezsin 

Benim gûş eyleyüb zÀrım 

( eyøan ) 

 

PeríşÀñ eyleyüb óÀlim 

Seniñ yoluñda pÀmÀlim 

Mürüvvetsiz be hey ôÀlim 

( eyøan ) 

 

FirÀúı SermedÀ bende 

LiyÀúat úalmadı tende 

Dönüb bir kerrecik sende 

( eyøan ) 

Feraò — fezÀ 

284409  

Şarúı-yı Dal 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Gördüm o şÿò mehveşi 

Baúdım ruh-ı õibÀsına 

AmmÀ bıraúdı Àteşi 

Ôalim göñül ãaórÀsına 

                                                        
408 N.E.,100.B 
409 N.E.,101.A 
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285410  

Şarúı-yı Saèdullah Aàa 

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Nice vaãf itmesün õÀtıñ sen óandÀn 

èİùÀñı itmemişdir bir cihÀn — bÀn 

Dil-i maózÿnum itdiñ şöyle şÀdÀn 

ÒudÀ da eylesün dilòÀhıñ iósÀn 

 

Esír-i àam idüm òayli zamÀnlar 

İderdim èarø-ı óÀcÀt ü emÀnlar 

Úabÿl-i dergehiñ oldum bu anlar 

( eyøan ) 

 

CihÀn maèmÿre-i iósÀn-ı vücÿduñ 

ÒudÀnıñ künc-i iósÀñı vücÿduñ 

Sen olduñ sÀyesi rabbi vedÿduñ 

( eyøan ) 

 

Bu èabd-i kemteriñ dÀéim niyÀzı 

Ola sen ùul-i èömrüñ ser-firÀzı 

Ki sensin bí- nevÀlar çÀre sÀzı 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
410 N.E.,101.A 
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286411  

Şarúı-yı Dede 

“Fe èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Fe èí lün” 

El benim çün seni ãarmış biliyor 

Bu yalan úuluña pek güç geliyor 

İftirÀ sözlerin baàrım deliyor 

( eyøan ) 

 

Sevdigim çün seni ey çeşm-i elÀ 

Bu cihÀñ òalúı èadÿ oldı baña 

äarmadan ãardı dimişler ne fenÀ 

( eyøan ) 

 

Sevdigimi kimseye añmaz idim 

El bizi böyle bilür ãanmaz idim 

BÀri ãarsam o úadar yanmaz idim 

( eyøan ) 

 

Şu bizim óaúúımıza ley ü nehÀr 

Suéi ôan eylemedik kimse mi var  

Şemsí itdikleri bühtÀna yanar 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
411 N.E.,101.B 
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287412  

Şarúı-yı ÓÀfıô 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Meyl itdi dil ey meh saña 

Cevr itme böyle daéimÀ 

İnãafa gel raóm it bañÀ 

Görme beni cevre sezÀ 

Olsun saña cÀnım fedÀ 

 

Gördükçe ben ey nev-civÀñ 

AàyÀr yanında her zamÀn 

Hicrañla yandım el- amÀn 

( eyøan ) 

 

Söyle efendim cürmümü 

Bende bileyim èöõrümü 

Sevmek günah ise seni 

( eyøan ) 

 

Óasretle cÀnÀ sen benim  

Mÿra  çevirdiñ bu tenim 

İnãafa gel efkendenim 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
412 N.E.,101.B 
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Eviç 

288413  

Şarúı-yı  ŞÀkir Aàa 

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Ey şÀh- felek kevkebe devrÀn seniñdir 

Ey mihr-i melek daéire-i meydÀn seniñdir 

EyvÀn-ı dil ü dídede dívÀn seniñdir 

VÀreste cihÀñ emriñe fermÀñ seniñdir 

FermÀn seniñ úul seniñ iósÀn seniñdir 

 

SÀyende cihÀn beñzedi gülzÀr-ı bahÀra 

Reşk oldu ãaf-ı  èaskeriñ ezhÀr-ı bahÀra 

Şevúiñ getürür bülbüli güftÀr-ı bahÀra 

( eyøan ) 

 

Bülbül bulınur gülleri güldürmege mecnÿn 

Güller güz açar gül yüzüñi görmege mecbÿr 

Cÿlar sürinür pÀyıña yüz sürmege mecbÿr 

( eyøan ) 

 

Òurşíd-i ôafer nÀ-ãÀye-i nur-feşÀnıñ 

AfÀúa resÀ şenşene-i şevket ü şÀnıñ 

ŞÀn oldı úuluñ perteve iósÀn nişÀnıñ 

( eyøan ) 

 

                                                        
413 N.E.,102.A 
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289414  

Şarúı-yı èAli Efendi 

“Fe èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Fe èi lün” 

Sevdigim göñlü fer- óiyÀb idelim 

Bu gice gel bize mehtÀb idelim 

Şevúle nÿş mey- nÀb idelim 

( eyøan ) 

 

Giçen aòşamki gelür mi yÀda 

Öyle õevú oldu mu bu eånÀda 

Yine üç çifte úayıú ÀmÀde 

( eyøan ) 

 

İstedgiiñ var ise yanıña al 

Bu òuãÿãu hele itme ihmÀl 

Boàaziçin dolaşur zeni eshÀl 

( eyøan ) 

 

Dün gice Sermedi aldım birden 

O mecitleri àayrı görsen 

Ayıñ ondördi de àÀyet rÿşen 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
414 N.E.,103.A 
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EvcÀra  

290415  

Şarúı-yı ŞÀkir Aàa  

“Mef èÿ lü / Me fÀ èí lü / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Efsÿn oúur èuşşÀúıña àamze-i cÀdÿ 

Siór itmede hÀrÿt ne ki işte budur bu 

ReftÀrı güzel dÀéimi reviş yoãma úıyÀfet 

Bir Àfet-i cÀndır baúışı dídesi Àhÿ 

 

DívÀne ider èÀşıú-ı àam-òa(V)rını elbet 

èAnber gibi ol zülf-i dilÀviz-i semen bu 

èÁşıú nice ãabr eylesün ey şÿò kerem úıl 

Sende var iken sÀóir çeşm ile o gísÿ 

 

Seyr eyleyüb ol ùavr-ı levendÀneñi birden 

ÜftÀdeleriñ çekseler ardıñca n’ola hÿ 

DÀniş gibi bí-çÀre ki cevr itme barış gel 

Luùf eyle yazıúdır baña ey úÀmet-i dil-cÿ 

291416  

Şarúı-yı èAli Aàa 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün” 

Sen döñüb ruòsÀra göñül 

Bezme teşríf eyle ey gül 

Oldum èaşúıñ ile bülbül 

( eyøan ) 

                                                        
415 N.E.,104.A 
416 N.E.,104.A 
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MÀ óuøur yaàlı piyÀde 

Muètedil àÀyet havÀda 

Böyle henkÀm-ı ãafÀda 

( eyøan ) 

 

Ey perí gísÿña gül ùaú 

Neşée virsün cÀm-ı mül çÀú 

Beklerüm cÿlar gibi Àú 

( eyøan ) 

 

Mihrí’ye ey çÀre sÀzım 

Var iken sen el ne lÀzım 

Maúdemiñ ancaú niyÀzım 

( eyøan ) 

 

292417  

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa  

“Me fÀ èí lün / Me fÀ èí lü / Fe èÿ lün” 

Giçen hafta úayıúla ben geçerken 

Çubuúlıda seni gördüm gezerken 

èAceb bilsem n’olur bu gizlemekden 

( eyøan ) 

 

Gelüb yaàlı piyÀde ile óÀlÀ 

Yanıñda var idi bir şÿò-ı raènÀ 

                                                        
417 N.E.,104.B 
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Ùutuşub el ele çıúub da óattÀ 

( eyøan ) 

 

Bilürdüm meşrebiñi òayli müddet 

ÒilÀf söylemek sende eski èÀdet 

TelÀş eylemek şimdi ne óÀcet 

( eyøan ) 

 

Beni ferdÀlara ãalmaú merÀmıñ 

Seniñ olmasa bu Àşufte óÀliñ 

Bu ney inkÀra yoúdur híç mecÀliñ 

( eyøan ) 

 

293418  

Şarúı-yı èAli Efendi 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Ey àonca-i baà-ı edeb 

UnutmaàÀ  n’oldu sebeb 

CÀn u göñül dívÀne heb 

FeryÀd iderler rÿz u şeb 

 

Gísÿları sünbül gibi 

RuósÀr-ı alı gül gibi 

èÁşıúları bülbül gibi 

( eyøan ) 

 

                                                        
418 N.E.,104.B 
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Ey şÀh-ı mülk óüsn-i an 

Derd-i firÀúıñla hemÀn 

Bir ben mi heb cümle cihÀn 

( eyøan ) 

 

294419  

Şarúı Dede 

Söyleyiñ ol nev-civÀna 

Göndersin baña göñlümi 

İrişdirmedi dermÀna 

( eyøan ) 

 

Óaúú inãÀf vire göñlüne 

Uydurdı beni kendine 

Varıñ söyleyiñ efendime 

( eyøan ) 

 

Gittigi yollar ùÀà olsun 

Çevresi sünbül-i bÀà olsun 

CÀn-ı derÿnum ãÀà olsun 

( eyøan ) 

 

 

 

 

                                                        
419 N.E.,105.A 
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295420  

Şarúı 

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Úar mı yaàmış úar ãÀnebÀnıñ bÀàına 

Çenem düşdi àoncasına güline 

SelÀm eyle seóerlerde  yÀrime 

Baàrım var benim güzel eyleyene 

 

Günc-i aàÀmıñ peşnÿbınıñ gümüşi 

Aldı beni o güzeliñ gülüşi 

Bugün küsülise yarın barışı 

( eyøan ) 

 

äarı çizme giyer úonci ùoúalı 

Yeñi bir yÀr sevdim úarşuyaúalı 

Başúa oldı àayrılara baúalı 

 

BestenigÀr 

296421  

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Bí- mürüvvet böyle bilmedim seni 

èÁúıbet-i cevriñ helÀk eyler beni 

Sÿz-i èaşúıñ maóv idüb cÀn u teni 

( eyøan ) 

                                                        
420 N.E.,105.A 
421 N.E.,106.A 



 325 

 

Çoú sitem gördüm de böyle olmadım 

Baúsaña bu derde çÀre bulmadım 

ÓÀãılı mümkün olub úurtulmadım 

( eyøan ) 

 

Olduàum günden berÿ ben mübtelÀ 

Görmedim bir kerecik senden vefÀ 

Ey cefÀ-cÿ söylemez miydim saña 

( eyøan ) 

 

DÀéimÀ Sermeddir úuluñ òasta gezer 

ÓÀlime baúub be hey ôÀlim yeter 

Úoymadıñ cismimde ùÀúatden eåer 

( eyøan ) 

 

297422  

Şarúı-yı NuèmÀn Aàa 

“Fe èi lÀ tün / Fe èi lÀ tün / Fe èi lün” 

Gel seniñle bu yıl ülfet idelim 

Uyma eller sözine õevú idelim 

áam-ı dünyÀyı ferÀmÿş idelim 

( eyøan ) 

 

èAzm idersen işte úayıú ÀmÀde 

ÇÀú çaúışdır işte rÿm işte bÀde 

                                                        
422 N.E.,106.A 
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Mevsimidir gidelim saèdÀbÀda 

( eyøan ) 

 

İster iseñ pullı mistÀn al yelek 

Başım üzere her ne eylersen dilek 

Diñle beni ãaúın itme sen dönek 

( eyøan ) 

 

298423  

Şarúı-yı ŞÀkir Beg 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Dökdükçe zülf-i perçemiñ 

Õihni dolaşur èÀlemiñ 

Heb òalúı başdan çıúarır 

áÀyet güzeldir perçemiñ 

 

Óüsnüñ görüb ben ey perí 

Oldum göñülden müşterí 

Gel ey ùarabya dilberi 

( eyøan ) 

 

Gel meclise nÿş it şarÀb 

N’olsun bu rütbe ictinÀb 

İñdir fesiñ itme óicÀb 

( eyøan ) 

 

                                                        
423 N.E.,106.B 
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FeraónÀk 

299424  

Şarúı ÓÀfıô 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Aldı èaúlım bir cilve-kÀr 

Göñlüm seni itdi şikÀr 

Serv-i úaddiñ nÀzik reftÀr 

Pek cezbeli bir şíve-kÀr 

Vaãf olunmaz böyle bir yÀr 

 

Ebrÿlarıñ tír ü kemÀn 

Úaçma benden ey nev-civÀn 

Söyleyişin derde dermÀn 

( eyøan ) 

 

Saña èÀşıú bir bendedir 

Raóm eyle gel efkendedir 

Göñlüm gözüm heb sendedir 

( eyøan ) 

 

 

 

 

 

 

                                                        
424 N.E.,107.A 
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300425  

Şarúı Dede 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Sevdim yine bir mehliúÀ 

Ben kendim itdim kendime 

Hiç bilmedim n’oldı baña 

( eyøan ) 

 

Virdim ele Àyínesin 

Gördüm gümüşden sínesin 

Yaúdı dil-i bí kínesin 

( eyøan ) 

 

Zülf-i siyÀhı bestedir 

Sünbül disem şÀyestedir 

èAşúıyla göñlüm òastedir 

( eyøan ) 

HüzzÀm 

301426 Şarúı Dal 

“Müs tef èi lün / Müs tef èi lün” 

Güller açıldı geldi yaz 

Bülbüller oldı naàme-sÀz 

Dil-bestedir eyler niyÀz 

GülzÀra gel ey serv-i nÀz 

Gülàoncasın açıl biraz 

                                                        
425 N.E.,107.A 
426 N.E.,108.A 
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Sensin gül-i baàı merÀm 

Sensiz baña gülşen-i óarÀm 

ReftÀra gel eyle òırÀm 

( eyøan ) 

 

Bülbül gülüñ nÀlendesi 

Gül óüsnüñüñ şermindesi 

Dil-i èaşúıñıñ efkendesi 

( eyøan ) 

 

RuòsÀr-ı alıñ lÀlezÀr 

Òaùù-ı èizÀrıñ nev-bahar 

Pertev seniñçün zÀr zÀr 

( eyøan ) 

 

302427  

Şarúı 

6+5=11’li Hece Ölçüsü 

A cÀnım gel açma sırrı sehpÀnı 

Bu vefÀnıñ olur elbet zamÀnı 

Unudurlar ãanma èahd ü peymÀnı 

İtme feryÀd a cÀnım eyleme zÀrını 

äabr olur mı Àh efendim 

Yandı bu dil ömrüm vÀrı 

 

                                                        
427 N.E.,108.A 
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VefÀsızdan vefÀ mÀmÿl idersin 

Óaúiúatsiz diyü zem mi idersin 

A hercÀyi ne şikÀyet idersin 

( eyøan ) 

 

Bí-vefÀya göñül virme òaùÀdır 

Her ne denlü õem idersin revÀdır 

A Ùanbÿrí bu bir èaks-i edÀdır 

( eyøan ) 

 

303428  

Şarúı 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Güzellerde ne bu óÀlet 

Nerde görsem alur óayret 

İstedigiñ sevüb úocmaú 

Áh efendim olsa èÀdet 

 

Güler yüzli elÀ gözli maócÿb olsa Àrzÿ çeker dil virmege 

èÁşıú elbet 

 

Úaşlar hilÀl perçem siyÀh 

Bayıldıàım o ním nigÀh 

CÀn Àrzÿlar bÿsesini 

Bugünlerde itdim ùamÀó 

( eyøan ) 

                                                        
428 N.E.,108.B 
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Ùanbÿrí’ye eyle raàbet 

ZírÀ  elden gitdi arÀvet 

Bir Àyíneye naôar úıl kim 

Gör kendiñi nesin Àfet 

( eyøan ) 

 

304429  

Şarúı 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Meyl idüb aàyÀrı aldıñ yanına 

Bí-vefÀ hercÀyi yazık şÀnına 

èÁşıúıñ úıymaú mı úaãdıñ cÀnına 

( eyøan ) 

 

Sen idüb èarø-ı muóabbet bir zamÀn 

Sözleriñe iètimÀd itdim hemÀn 

Şimdi úıldıñ hicr ile óÀlim yamÀn 

( eyøan ) 

 

Dürlü dÀm-ı fen ile ey dil-şikÀ 

Avlayub mürà-i dili bí- iòtiyÀr 

Bí- sebeb terk eylediñ enóÀm-ı kÀr 

( eyøan ) 

 

                                                        
429 N.E.,108.B 
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305430  

Şarúı  

4+4= 8’li Hece Ölçüsü 

Hicriñ ile yaúdıñ teni 

Bend eyledi aàyÀr seni 

HercÀyi sen tÀ ezelden 

Mürüvvet ider ãandım seni 

 

LÀzım degil gelme beri 

Göñlüm aldıñ ãaàdan geri 

 

Az mı itdiñ baña sen nÀz 

ÒÀùırımda úaldı biraz 

Evvel cevr u cefÀ itdiñ 

YÀ ne olsun şimdi niyÀz 

( eyøan ) 

 

Dil zaòmından açar yÀre 

Raóm itmediñ èÀşıú-ı zÀre 

Vírandır göñlümüñ şehri 

Taèmír olmaz Àh ne çÀre 

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
430 N.E.,109.A 
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306431  

Şarúı 

“6+5= 11’li Hece Ölçüsü” 

Saña ben cÀnım didimse ey perí 

CÀnım úaãd itmeniñ var mı yeri 

Baúınub eùrÀfa oldum serseri 

Gözlerim yollarda aòşamdan beri 

 

NÀr-ı firúat eyledi tÀ cÀna kÀr 

Yandı cürüm úalmadı bende úarÀr 

äubó olunca eyledim ben Àh ü zÀr 

( eyøan ) 

 

Gelmeyince nÀz ile ol nev-òıram 

Gözüme görünmedi bezmde cÀm 

Uyòu ise dídeme oldı óarÀm 

( eyøan ) 

 

Dün gice söz virmediñ mi sen şehÀ 

Ben seni ãandım ider èahde vefÀ 

Bí-vefÀ ôÀlim bu lÀyıú mı baña  

( eyøan ) 

 

 

 

                                                        
431 N.E.,109.A 
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307432  

Şarúı-yı Dede 

“4+4 = 8’li Hece Ölçüsü” 

Óüsni güzel çeşm-i siyah 

Baúışı deler ciger-gÀh 

TÀ cÀnıma geçdi bu Àh 

Hiç raómıñ yoú mu ôÀlim Àh 

 

LÀyıú mıdır ey nev-civÀn 

èAşúıñla yanarım her an 

Vuãlatıñla úıl şÀdımÀn 

( eyøan ) 

 

èUşşÀúıña itme cefÀ 

Budur efendimden ricÀ 

İnãÀfa gel dil-rubÀ 

( eyøan ) 

 

308433  

Şarúı Dede 

“4+3 = 7’li Hece Ölçüsü” 

Ey gül-i bÀà-ı vefÀ 

Saña oldum mübtelÀ 

Gel baña eyle vefÀ 

( eyøan ) 

                                                        
432 N.E.,109.B 
433 N.E.,109.B 
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Sevdigim sevdigim 

( eyøan ) 

 

AmÀn ey nevres civÀn 

Yandı cÀnım el-amÀn 

Bu sözüme gel inan 

( eyøan ) 

 

Derÿnumda emelsin 

Güzelsin ince belsin 

Güzellerden güzelsin 

( eyøan ) 

 

MÀye 

309434  

Şarúı-yı Li Muóaririhí 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Şeb midir bu ya sevÀd-ı Àó-ı pinhÀnım mıdır 

Şemè-i meclis şuèle-i dÀà nümÀyanım mıdır 

Bilmez oldum sÀúiyÀ derd-i firÀú-ı yÀr ile  

Mey midir bu yÀ sirişk-i çeşm-i giryÀnım mıdır 

 

Áh serdem girye-i mim midir bilmem sebeb 

Úaldı gitdi àonca-i maúãÿd böyle beste-leb 

Diñle ôÀlim diñle baú bezm-i muóabbetde èaceb 

                                                        
434 N.E.,110.A 
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Ney midir efàÀn iden ya úalb-i sÿzÀnım mıdır 

 

Dil-i zaòmdÀr u nigeh óayrÀn u díde eşkiyÀr 

Síne pür sÿz ü ciger pür òÿn u ten zÀr u nizÀr  

ÓÀãılı oldum óarÀb ammÀ ki bilmem ÀşikÀr 

Eyleyen böyle beni cÀnım mı cÀnÀnım mıdır 

 

310435  

Şarúı-yı ŞÀkir Aàa 

“FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lÀ tün / FÀ èi lün” 

Hiç menendiñ yoú seniñ bir dÀnesin 

ÓÀãılı bir miåli yoú cÀnÀnesin 

N’eyleyim èuşşÀúıña bí-gÀnesin 

( eyøan ) 

 

Óüsnüñi evvel görüşde ey perí 

Oldı göñlüm cÀn u dilden müşterí 

Yoluña úıldım fedÀ cÀn u seri 

( eyøan ) 

 

Bir nigÀhıñla dili şÀd eylediñ 

Göñlümü luùfuñla ÀbÀd eylediñ 

Firúat-i óÿriñden ÀzÀd eylediñ 

( eyøan ) 

 

 

                                                        
435 N.E.,110.A 
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MüsteèÀr 

311436  

Şarúı-yı Dal 

4+4=8’li Hece Ölçüsü 

Sevmez miyim ey şÿh seni 

Göñlünce şÀd itdiñ beni 

İôhÀr idüb sím gerdeni 

( eyøan ) 

 

Bu óüsünle ey sím ten 

Teşríf-i bezm itdiñ geçen 

İşler yapub úÀşı güzele sen 

( eyøan ) 

 

èAşúınla olsam serseri 

Ey dil-rubÀ vardır yeri 

äaà ol cihÀnda ey perí 

( eyøan ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
436 N.E.,111.A 



 338 

312437 

Şarúı-yı ŞÀkir Aàa 

“Müs tef èi lÀ tün / Müs tef èi lÀ tün” 

Ey ùÿùi miréÀt-ı tekellüm 

Úıl bülbül-i gülzÀra tebessüm 

Luùf eyle cÀnım itme teéellüm 

ÚurbÀn olayım úurbÀñ olayım 

Sen gel hemÀn ben nÀlÀn olayım 

 

Her úande varsam mecbur-i èaşúım 

Mülk-i vücÿda manãÿr-ı èaşúım 

Baúma baña sen maèzÿr-i èaşúım 

( eyøan ) 

 

Ey serv-i úÀmet yoãma úıyÀfet 

Sende nedir bilmem bu leùÀfet 

KÀm-ı NaôífÀ senden èibÀret 

( eyøan ) 

                                                        
437 N.E.,111.A 
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SONUÇ 

 Kültür ve medeniyetimizin bir parçası olan “Güfte Mecmuaları”; kültür, zihniyet 

ve sanat tarihimiz açısından fevkalade bir önemi haizdir. Münderecâtında, makam, usûl 

ve bestekâr isimleri gibi bilgileri vermesi hasebiyle mûsikînin; edebî nazım şekilleri, 

şairlerin mahlasları gibi bilgilere yer verdiği için ise edebiyat ve edebiyat tarihi açısından 

incelemeye hazır alanlardan biridir. 

 Tezimizi nihayete erdirirken elde etmiş olduğumuz sonuçları maddeler hâlinde şu 

şekilde tespit etmekteyiz: 

1.Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hayatı kronolojik bir yöntemle kısa bir 

şekilde tanıtıldı.  

2. Klâsik tarih kitaplarında ve tezkirelerde var olduğu bilinen ancak mahiyetinin 

tam olarak bilinmediği “Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Güfte Mecmuası” İstanbul 

Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde tespit edildi. Ayrıca mecmuanın ona ait olup 

olmadığı tartışıldı ve Kazasker Efendiye ait olduğu ortaya konuldu. 

3. Bestekârı Kazasker Mustafa İzzet Efendi olan yedi adet şarkı tespit edildi. 

Bunlardan dördünün günümüze notaları ulaşmışken, notaları ulaşmayan üç şarkının ona 

ait olduğu bu vesileyle ortaya çıkmış oldu. 

4. Mecmuanın içerisinde yer alan fihrist ve 312 şarkı günümüz alfabesine 

aktarıldı. Bu eserlerin bestekârları muhtelif olduğu fark edildi. Güftelerin ise tamamında 

mahlas geçmediği için sadece 31 mahlas tespit edilebilmiştir. Mahlaslardan hareketle bir 

tablo hazırlanmış ve o şaire ait kaç adet şiir olduğu bilgisi, bu şiirlerin mecmuanın 

içerisinde nerelerde geçtiği bilgisi ve mahlasın geçtiği mısra gösterilmiştir. 

5. Mecmuanın içindeki şiirler günümüz alfabesine aktırılırken vezin bilgisi de 

verilmiştir. İçinde hece ölçüsü ve aruz vezniyle yazılmış şiirler tespit edilmiştir. Ünik 

nüsha olması hasebiyle gerekli görülen yerlerde metin tamirleri yapılmıştır. 
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6. Daha evvel edebiyatçılar tarafından pek çalışılmadığı düşünülen güfte 

mecmualarının, edebiyatçılar için bir çalışma sahası olduğuna dair bir vurgu yapılmıştır. 

7. Mecmuadaki şiirlerin, edebî nazım şekillerinin neredeyse tamamının (Sadece 

bir tanesi hariç ki onun da gazel olduğunu belirtmiştik.) şarkı olduğu tespit edilmiştir. Bu 

nazım şekli hakkında tafsilatlı bir şekilde bilgi vermeye gayret edilmiştir. 

8. Tespit ettiğimiz mahlaslardan hareketle Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait 

olduğunu düşündüğümüz sekiz adet şarkı nazım şeklinde yazılmış şiirler tespit edildi. 

Çeşitli vesileler ile bu şarkıların Kazasker Efendi’ye ait olduğu düşüncesi 

kuvvetlendirilmeye çalışılmıştır. 

9. İnceleme konusu edindiğimiz eser, 19. yüzyıl mûsikî fasılları repertuvarı 

hakkında da bize bilgiler vermektedir. Yakın bir yüzyılda tertip edilmiş olan bu eseri, 

günümüz alfabesine aktararak, modern dönem sanat zevkine örnek olmasını 

kolaylaştırabileceğimiz düşüncesindeyiz 
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