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HURÛF-I HECÂ ÜZRE MÜRETTEP ŞİİR MECMÛ’ASI
(İNCELEME-METİN)
Bu çalışmada, XVIII. yüzyılda tertiplenmiş ve müellifi bilinmeyen “Hurûf-ı
Hecâ Üzre Mürettep Şiir Mecmû’ası” başlıklı eser, transkribe edilerek söz konusu
dönemde kaleme alınmış nazireler ve şiirler tespit edildi. Eserde 25 adet nazire
bulunmakla birlikte söz konusu nazireler, Şiirine Nazire Yazılan Şair, Nazireyi Yazan
Şair, Vezni, Gazelin Başlığı, Konusu, Redifi, Kafiyesi, Yüzyılları” başlıkları altında
incelendi. Gazellerin her birinin hem “nazire” başlığı altında kaydedilmesi hem de
model şiirle konu, vezin, kafiye ve redif bakımından benzerlik göstermesi söz konusu
gazellerin nazire tanımına ve ölçütlerine uygun olduğunu gösterdi. Konunun daha iyi
anlaşılabilmesi adına nazirelerle ilgili bilgiler ve tespitler tablo şeklinde sunuldu.
Şairlerin mecmû’ada yer alan şiirleri ile divanlarında yer alan şiirleri ise gazel,
beyit ve kelime bakımından karşılaştırıldı. Bu mukayese sonucunda “Nâ’ilî Efendi,
Nâbî Efendi ve Fuzûlî” adlı üç şairin şiirlerinin farklı olduğu tespit edildi. Bazı
gazellerin şairlerin divanlarında bulunan gazellerle büyük oranda farklılık gösterdiği,
bazılarında beyit, bazılarında ise kelime değişikliği olduğu görüldü. Bütün bu unsurlar
tablo hâlinde ayrıntılı ve düzenli bir şekilde ortaya konuldu.
Yazma nüshada te’lif ve istinsah tarihine dair kesin bir bilgi verilmediği gibi
eserdeki şairlere bakıldığında XVI, XVII ve XVIII. yüzyılda yaşamış isimler olduğu
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görüldü. Mecmû’ada dönem olarak diğer şairlerden geç bir yüzyılda yaşamış oldukları
bilinen; Nahifî, Koca Ragıp Paşa ve Kuburizâde gibi şairlerin şiirlerinin kayıtlı olması
eserin XVIII. yüzyılda yazıldığı ihtimalini doğurdu.
Mecmû’ada XVI. yüzyıldan 9, XVII. yüzyıldan 20, XVIII. yüzyıldan 10 şair
mevcut olmasına rağmen 5 şairin de hangi yüzyılda yaşadığı kesin olarak tespit
edilemedi.
Tez iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Eserin Müellifi, Eserin İsim
Meselesi, Eserin Yazılış Tarihi Meselesi, Nüsha Tavsifi, Mecmû’anın Dış Özellikleri,
Muhteva, Mecmû’ada Yer Alan Şairler ve Şairlere Ait Gazel Sayıları” konu başlıkları
altında eserin incelemesi yapıldı. İkinci bölümde ise mecmû’anın transkripsiyonlu metni
ve özel adlar dizini verildi.
Anahtar Sözcükler:
Eski Türk Edebiyatı, XVIII. Yüzyıl, Mecmû’a, Hurûf-ı Hecâ Üzre Mürettep Şiir
Mecmû’ası
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POETRY MAGAZİNE İN WHİCH THE POEMS ARRANGED İN
ALPHABETİCAL ORDER ARE ARRANGED
(TEXT-REVIEW)
In this study, “Hurûf-ı Hecâ Üzre Mürettep Şiir Mecmûası”, which was prepared
in the 18th centuryand had no information about its author, was examined. 25 Nazires
were identified in the work. These poems were examined under the titles Poet Written
to Nazire, Poet Written to Nazire, Vezni, Gazel Title, Subject, Redif’s, Kafiye’s,
Centuries”. And these poems were seen as examples of Nazire. Nazires; model’s poetry,
poetry, subject, meter, rhy meand redif showed similarity. And meets the criteria of
Nazire. In order to beter understand theissue, information and determinations about the
Nazires were presented in the form of a table.
The poems of the poets were compared with the poems in their divans. Divan of
all poets were checkedand it was seen that the poems of three poets named “Nâ’ilî
Efendi, Nâbî Efendi and Fuzûlî” were different. In some of the poems, ghazals,
coupletsand words were found to be different. All these elements were prepared in a
detailed and organized manner in the form of a table on the relevant page.
There is no definite information about the important dates of the Magazine. The
poets in the magazine are XVI, XVII and XVIII. century lived. XVI. century 9, XVII.
century 20, XVIII. century there are 10 poets. The century of the 5 poets is unknown.
There are more poets living in the 17th century.
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In the journal, it is known that they lived in a late century than other poets;
Nahifi, Ragıp Pasha and Kuburizâde XVIII. since they lived in the 18th century, it can
be estimated that the work was written in this century.
The thesis consists of two parts. In the first chapter, “the author of the work,
theissue of the name of the work, theissue of the date of writing of the work, copy
advice, the external features of the magazine, the content of the poets and poets in the
journal, the work of the subject under the headings of the study was examined. In these
condpart, the transcribed text of the magazine and thein dex of special names are given.
Keywords:
Classical Turkish Literature, XVIII. Century, Magazine, Poetry Magazine in Which The
Poems Arrangedin Alphabetical order are Arranged.
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ÖN SÖZ
Klasik Türk edebiyatı, tarihî ve edebî yönden son derece zengin ve önemli
eserlere –divanlar, mesneviler, şu‘arâ tezkireleri, çeşitli biyografik eserler, ansiklopedi
ve ansiklopedi niteliğindeki eserler, tarih kitapları, vb.– sahiptir. Bu eserlerden biri olan
mecmû’aların pek çok türü olmakla birlikte bunlardan bir kısmı da şairlerin şiir ve
nazirelerinin yer aldığı mecmû’alardır. Şiirlerin derlendiği mecmû’alarda çeşitli nazım
şekillerine, farklı kafiye türlerine ve çeşitli aruz kalıplarına rastlanmakla birlikte yazılan
nazireler devrin edebî beğenisini de ortaya koymaktadır.
Şiir mecmû’alarının mürettibi, beğendiği şairlerin şiirlerini bu eserlere kaydeder.
Öyle ki bu kaynaklarda çoğu şairin kendi divanlarında veya diğer eserlerinde yer
almayan şiirlerine rastlamak mümkündür. Söz konusu eserlerin günümüze aktarılması
ve tanıtılması; yeni yorumlara, bilgilere ve gün yüzüne çıkmamış nice şiirlerin ortaya
çıkmasına vesile olacaktır.
Mecmû’alar, belli bir edebî zevki yansıttığı için şiirler hakkında yorumlara da
imkân sağlamaktadır. Bu sebeple mecmû’alar, klasik Türk edebiyatı araştırmacılarının
başvuracağı önemli kaynaklar arasında yer almaktadır.
Çalışma, esnasında bilgi ve birikimleriyle yardımlarını esirgemeyen başta
danışman hocam Doç. Dr. Özlem ERCAN’a, eşim Emrah AYDEMİR’e ve arkadaşım
Zeynep Canan KUNT’a teşekkür ederim.
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GİRİŞ
Sözlüklerde “dağınık şeyleri bir araya getirmek, toplamak” (Parlatır: 2006;
Şemseddin Sami: 2007; Develioğlu: 2010) anlamlarına gelen mecmû’a kelimesi Arapça
kökenli bir sözcük olup cemʿ mastarından türetilmiştir. Edebî terim olarak ise mecmû’a;
“tertip ve tanzim edilmiş, seçilmiş yazılardan meydana getirilmiş kitap’’ anlamına
gelmektedir.
Yazılı metinler üzerinde yapılan çalışmaların önemli bir adımı metin çevirisi ve
incelemesidir. Bu sebeple yeni eserleri gün yüzüne çıkarmak, geçmiş ve gelecek
arasında bir bağ ve birikim olanağı sağlayan metinleri günümüze aktarmak ve tanıtmak
dikkatle

üzerinde

durulması

gereken

bir

konudur.

Bu

anlamda

günümüz

araştırmacılarının da ilgisine mazhar olan ve onlara önemli malzemeler sağlayan
metinlerin başında mecmû’alar gelmektedir. Bugün Türkiye’nin değişik yerlerindeki
kütüphanelerde yüzlerce mecmû’a bulunmakla birlikte bunların önemli bir kısmı hâlen
araştırmacıların ilgisine muhtaçtır.
Mecmû’alar, genelde birden çok müellife veya şaire ait çeşitli nesir veya nazım
örneklerinin yer aldığı eserlerdir. Bunlar aşk, din, tasavvuf, sosyal hayat, musiki, hiciv,
hadis, ayet gibi konuların yanı sıra başka alanlarda da yazılmıştır.
Mecmû’aların konuları daha çok edebiyatla ilgilidir. Gazel,
kaside, musammat, tarih, mektup vs. şekiller ile tevhid, na’t,
mersiye

vb.

türleri

üzerinde

oluşturulmuş

mecmû’alar

bunlardandır. Ancak fıkıh, kelam gibi dini ilimler; simya, reml,
sihir, falcılık gibi eski batıl ilimler; musiki, hat gibi sanat dalları
vs. üzerine derlenmiş mecmû’alar da vardır. Bu tür mecmû’alar
bir konu bütünlüğüne sahiptir. Buna karşılık her mecmû’a
derleyicisi, aynı titizliği göstermeyebilir ve her çeşit hoşa giden
yazıyı mecmû’asına alabilir (Pala 2002: 312).

Mecmû’alar, farklı ve birden çok yazar ve şaire ait şiirleri bir araya toplanması
bakımından önemlidir. Birçok kişiye ait şiir ve nesir parçaları görülebileceği gibi farklı
tarz ve üsluplara da rastlamak mümkündür. Bu eserler, dönemin şiir zevkini bildirmesi
bakımından da değerlidir.
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Bununla beraber şairlerin divanlarında ve eserlerinde –eserlerin birçok nüshası
görülmesine rağmen– yer almayan birçok nazım ve nesir örneğine mecmû’alarda
rastlanmaktadır. Bu açıdan mecmû’aların incelenmesi, hem yeni bilgilerin, şiirlerin,
yazıların hem de yeni şair ve münşilerin bilinmesinde, birbirleriyle münasebeti olanların
tespitinde ve şairlerin veya adı geçen diğer kişilerin biyografileri hakkında yeni
bilgilerin elde edilmesinde Türk edebiyatına önemli katkı ve birikimler sağlamaktadır.
Kısaca mecmû’alar önemli olup Türk edebiyatının, Türk edebiyatı tarihinin yardımcı
kaynaklarındandır (Kut: 1986: 170; Aydemir: 2007: 123-126; Köksal: 2012: 417-420;
Tunç: 2015: 316).
Pek çok tür gibi mecmû’alarda da tasnif yöntemine gidilmiştir. Bu tasnifler şu
şekildedir:
Agâh Sırrı Levent, mecmû’aları aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır:
a) Nazire mecmû’aları,
b) Meraklılarca toplanmış, birer antoloji niteliğinde seçme şiir
mecmû’aları,
c) Türlü konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle meydana
gelen mecmû’alar,
ç) Aynı konudaki eserlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen
mecmû’alar,
d) Tanınmış kişilerce hazırlanmış, birçok yararlı bilgileri, fıkraları ve
özel mektupları kapsayan mecmû’alar (Levend:1984:166-167).

Günay Kut, mecmû’aları aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır:
a) Nazire mecmû’aları
b) Seçme şiir mecmû’aları (mecmû’a-i eş‘ar, mecmû’a-ı devâvin)
c) Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan
mecmû’alar (Mecmû’a-i edviyye, mecmû’a-i tevârih, mecmû’a-i mu‘ammeyat,
mecmû’a-i münşeat, mecmû’a-i resâil gibi)
d) Karışık, yani manzum ve mensur veya farklı dillerle yazılmış
parçalardan oluşan mecmû’alar.
e) Derleyeni belli mecmû’alar (Kut: 1986: 170-72).
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Atabey Kılıç, mecmû’aları aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır:
1. Cilt ve tertip hususiyetleri bakımından
1.1. Cönkler
1.2. Mecmû’alar
1.2.1. Tertip durumuna göre mecmû’alar
1.2.1.1. Mürettep mecmû’alar
1.2.1.2. Mürettep olmayan mecmû’alar
1.2.2. Mürettip durumuna göre mecmû’alar
1.2.2.1. Mürettibi bilinen mecmû’alar
1.2.2.2. Mürettibi bilinmeyen mecmû’alar
1.2.3. Aynı zümreye mensup şahsiyetlerin eserlerinin toplandığı
mecmû’alar
2. Şekil bakımından
2.1. Manzum metinler mecmû’aları
2.1.1. Kaside mecmû’aları
2.1.2. Gazel mecmû’aları
2.1.3. Nazire mecmû’aları
2.1.4. Mu’ammâ mecmû’aları
2.1.5. Manzûm lugât mecmû’aları
2.1.6. İlâhî mecmû’aları
2.1.7.Şehrengiz mecmû’aları
2.2.1. Lugaz mecmû’aları
2.2.2. Fetva mecmû’aları
2.2.3. Tefsir mecmû’aları
2.2.4. Şerh mecmû’aları
2.2.5. Sakk mecmû’aları
2.2.6. Mekân tasvirlerini içeren mecmû’alar
2.2.7. Münşe’ât mecmû’aları
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2.2.7.1. Derleme münşe’ât mecmû’aları
2.2.7.2. Tek şahsa ait inşa örneklerinden oluşan münşe’ât
mecmû’aları
2.3 Karışık manzum ve mensur eserler mecmû’aları
2.3.1. Fevâyid ve eş’âr mecmû’aları
2.3.2. Farklı türleri barındıran mecmû’alar
3. Dil bakımından
3.1. Arapça mecmû’alar
3.2. Farsça mecmû’alar
3.3. Türkçe mecmû’alar
3.4. Çok dilli mecmû’alar
4. Muhteva bakımından
4.1. Din
4.2. Tasavvuf
4.3. İlm-i nücûm/fal ve remil
4.4. Hikâye/latife
4.5. Hezel ve hiciv
4.6. Edviye
4.7. Musıkî
4.8. Hat ve kitâbet
5. Şahısların tertip ettiği veya şahıslar için tertip edilen mecmû’alar”
(Kılıç: 2012: 75-96).

Mehmet Gürbüz, mecmû’aları aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır:
a) Şiirlerin şekil özelliklerine göre oluşturulan şiir mecmû’aları
b)

Şiirlerin

konularına

göre

mecmû’aları
c) Nazire mecmû’aları
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oluşturulan

(tematik)

şiir

d) Şairlerin aidiyeti/mensubiyeti esasına göre hazırlanan
mecmû’alar
e) Bir mensubiyet ilişkisi gözetmeksizin belirli şairlerin
divanlarını/şiirlerini bir araya getirmeyi amaçlayan mecmû’alar
(Gürbüz: 2012: 97-113).

İncelemesi yapılan mecmû’a, Günay Kut’un tasnifine göre “Seçme şiir
mecmû’aları (mecmû’a-i eş‘ar, mecmû’a-ı devâvin)”, Atabey Kılıç’a göre “Gazel
Mecmû’aları”, Mehmet Fatih Köksal’a göre “mecmû’a-i gazeliyât”, Mehmet Gürbüz’e
göre “Şiirlerin şekil özelliklerine göre oluşturulan şiir mecmû’aları” başlıklarına tabi
olmaktadır.
“Hurûf-ı Hecâ Üzre Mürettep Şiir Mecmû’ası” adlı eserin içinde her ne kadar
25 tane “nazire” bulunsa da söz konusu şiirlerin gazel olduğunu da göz önüne
alındığında bahsedilen tasnifler içinde eseri, “gazel mecmû’ası” şeklinde sınıflandırmak
mümkündür.
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BİRİNCİ BÖLÜM
“HURÛF-I HECÂ ÜZRE MÜRETTEP ŞİİR MECMÛ’ASI” ADLI
ESERİN İNCELENMESİ
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A. Eserin Müellifi, Eserin İsim ve Tarihi Meselesi
1. Eserin Müellifi
Eserin müellifi ve müstensihi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Kütüphane
kaydında ve eserin metninde yapılan incelemeler sonucunda da eserin müellifi hakkında
bir bilgiye rastlanmamıştır.

2. Eserin İsim Meselesi
Eser kütüphane kaydında “Hurûf-ı Hecâ Üzre Mürettep Şiir Mecmû’ası”
ismiyle kaydedilmiştir. Metinde yapılan okumalar ve incelemeler sonucunda müellifin
eserine dair bir isim vermediği görülmüştür. Dış kapak, iç sayfalar dâhil olmak üzere
mecmû’anın hiçbir yerinde esere ve müellifine dair bir ibareye yer verilmemiştir. Eserin
adı kütüphanedeki şekliyle benimsenmiştir.
Eserin kütüphane kaydında yer alan ismin sonradan arşivleme yapılırken
görevli/görevliler tarafından tarafından verildiği kanaati hâkimdir. Tespit edilebildiği
kadarıyla esere dair tek nüsha mevcuttur. Yapılan araştırmalarda başka nüshalara
rastlanmamıştır.

3. Eserin Yazılış Tarihi Meselesi
Mecmû’ada, te’lif ve istinsah tarihine dair kesin bir bilgi verilmemiştir. Tarihe
dair kütüphane kaydında da bir bilgi yer almamıştır. Eserdeki şairlere bakıldığında XVI,
XVII ve XVIII. yüzyılda yaşamış isimler olduğu görülmektedir. Mecmû’ada yaşadıkları
tarih olarak diğer şairlerden geç bir yüzyılda yaşadıkları bilinen; “Nahifi, Ragıp Paşa ve
Kuburizâde” XVIII. yüzyılda yaşamış oldukları için eserin bu yüzyılda yazıldığı tahmin
edilmektedir.
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B. Metin Tespitiyle İlgili Hususlar
1. Nüsha Tavsifi
İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Koleksiyonu, 34 Ae Manzum 648
Kütüphane kaydında eserin boyutu, varak sayısı, satırı ve kâğıt türü hakkında
bilgi verilmemiştir. Verilen bilgiler şunlardır: “Yazı türü: Arap-Talik, Konu: Türk Dili
ve Edebiyatı, Dili: Türkçe” ve notlar kısmında da “Muhtelif şairlerindir. Edebiyat
Cetveller kırmızı çizgili, yaldızlı, tam meşin kaplı, cetvelli” bilgisi yer almaktadır.
Şiir sıralamaları, şiir başlıkları, bazı şiirler, mahlaslar kırmızı mürekkepledir.
Bazı başlıkların da yeşil ve siyah mürekkepli oldukları görülmektedir. Cetveller kırmızı
mürekkepledir. Kapaklar kırmızı meşin renkli mukavva ciltlidir. 116 varak olan
mecmû’anın “12, 13, 14, 19, 21, 45, 46, 51, 54, 57, 63, 70, 71, 72, 79, 84, 85, 91, 92 ve
93.” varakları olmak üzere 20 varak kadarı boş olup herhangi bir şey yazılmamıştır.
İçinde 44 şaire ait 280 gazel, 8 müfret vardır. Bu gazellerden de 25 tanesi nazire
gazeldir.

Başı:
Nergis-i mestānesi olsa n’edem naḫvet-nümā
Tḭġ-i müjgānı dile olur hemān ḫaşyet-nümā

Sonu:
Erbāb-ı riyā-kār dil-i ʿālemi ṭutdı
Şevḳāt eşinüñ Manṭıḳḭ yā söndi ocaġı

Mecmû’ada

yer

alan

gazellerle

şairlerin

divanlarındaki

gazeller

karşılaştırıldığında birkaç şairin şiirleri dışında geri kalanların aynı olduğu görülmüştür.
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2. Metin ve Çeviri Yazıda Takip Edilen Usul
1. Metnin yazma nüshadaki varak numaraları köşeli parantez içinde “[ ]”
gösterilmiştir.
2. Metindeki eksiklikler ve bozukluklar –bunlar genellik mürekkep dağılmasına
bağlı sıkıntılar– mümkün olduğunca doğru bir şekilde okunmaya, düzeltilmeye
çalışılmış ve […] şeklinde verilmiştir.
3. Çeviride 18. yüzyıl Osmanlı Türkçesi imlasına uyulmasının yanında şairin de
imla özelliklerine dikkat edilmiştir.
4. Metinde harekelendirme yapılan yerlere dikkat edilmiştir.
5. Özel kişi, yer ve diğer adların imalarına metindeki özelliklerine; Türkçe,
Arapça ve Farsça dil bilgisine dikkat edilerek çevrilmiştir.
6. Bazı yerlerde şairin kelime oyunları yaptığı göz ardı edilmemekle beraber bir
kısım kelimelerde harflerin yerleri değiştirilmiş veya farklı bir imlayla
yazılmıştır. Bu unsurlara da dikkat edilerek transkribe yapılmıştır.
7. Transkripsiyonlu çeviride müellifin imla özellikleri dikkate alınarak okuma
yapılmıştır.
8. Mürekkep dağılmasına bağlı bozuk yerlerin, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış
eski yazısı resim şeklinde verilmiştir.
9. Yazı fontu olarak Gentium Plus kullanılmıştır.
10. Vezinler köşeli parantez içinde verilmiştir.
11. Metne tarafımızdan yapılan ilaveler köşeli parantez “[ ]” içinde
gösterilmiştir.
12. Ayrıca metinde yer alan imla ve dil bilgisi kuralları konusunda TDK Yazım
Kılavuzu ve İsmail Ünver’in “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler” adlı
makalesi dikkate alınmıştır.
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3. Nüsha Değerlendirmesi
Eserin yapılan tüm incelemelere rağmen eldeki nüshadan başka herhangi bir
nüshasına rastlanmamıştır. Fakat mecmû’anın isminin metin içinde müellifi tarafından
zikredilmemesi ve yine farklı adlandırmalarla farklı yerlerde olabileceği bilgisi göz ardı
edilmeyecek bir unsurdur.
İlk varakta eserin Millet Kütüphanesi’ne ait olduğunu belirten mor mürekkepten
ay yıldızlı temellük kaydı bulunmaktadır. Eserin “müellifinin adı, besmele, dibâce,
hamdele-salvele,

te’liften

ferağ

kaydı,

istinsah

kaydı

ve

hatime

kaydı”

bulunmamaktadır. Eserin başından sonuna doğru devam eden yaprak numarası kurşun
kalemle eklenmiştir.
Bazı sayfalarda mürekkebin dağılmasından dolayı kelimeler okunamamaktadır.
Okunamayan bu kelime ve harfler, eserin genelinde çok az olup birkaç taneden ibarettir.
Arap-Talik yazı çeşidiyle kaleme alınan 116 varaktan oluşan mecmû’anın her bir
yaprağında ortalama 2, 3 veya 4 gazel bulunmaktadır. Buna karşın “12, 13, 14, 19, 21,
45, 46, 51, 54, 57, 63, 70, 71, 72, 79, 84, 85, 91, 92 ve 93.” varakları boştur. Metin
genellikle okunaklı olmakla beraber yer yer yazının karışıklığından dolayı okuma
zorluğuna neden olan kısımlar da vardır.
Müellif eserinde şair mahlaslarını; yeşil, kırmızı ve siyah koyu mürekkeple
yazmıştır. Bu hem gazelin başında hem de mahlas beyitinde geçen şair adlarında
görülmektedir. Bunun yanında özellikle “ve lehu” ifadesi de kırmızı mürekkeple
yazılmıştır. Ayrıca eserde birçok gazelin tamamının ve bazı gazelerde de bir iki beytinin
veya bir mısraının kırmızı mürekkeple yazıldığı görülmektedir.
Mecmû’ada 3 gazel hariç geri kalan şiirler başlıklarıyla birlikte yazılmıştır.
Başlıklar genellikle şairin adıyla söz gelimi: “Riyāżḭ, Bahāyḭ, Ḫaylḭ, Nāʾilḭ, Neşāṭḭ,
Fużūlḭ, Bāḳḭ vs.” yazılmıştır. Fakat bunun yanında 25 yerde nazire başlığı atılıp şairin de
adı belirtilerek yazılmıştır (Naẓḭre-i ʿAzḭz Efendi li-Kātibi’l-ḥaḳḭr Ḳāsım, Naẓḭre-i Derviş
Fasḭḫ, Naẓḭre-i Ḳıdvetü’ş- Şuʿārā-yı ʿĀrif Efendi, Naẓḭre-i Nāʾilḭ, Naẓḭre-i Neşāṭḭ vd.).
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Mecmû’anın bazı yerlerinde “Dḭvān-ı Manṭıḳḭ Efendi, Ṣāḥib-i Zemḭn Nāʾilḭ
Efendi, Ṣaḥḭb Zemḭn Nābḭ Efendi, Dervḭş Paşa el-Mastarḭ, Nābḭ Selleme’llāhu, Raḥmḭ
Ṭab-ı Eŝer-i Āh, Ḳıdvetü’ş-Şuʿarā ʿĀrif Efendi, Raḥmetu’llāhi ʿAleyh Rāsḭḥ Efendi, Nābḭ
Selleme, Ṣāḥib-i Zemḭn-i Ṣabrḭ, Güfte-i Muḥibbḭ…….Ḳanūnḭ Sulṭān Süleymān, Lemʿi
Çelebi Selleme, Naẓḭf Efendi Selleme, Ḳubūrḭzāde Raḥmḭ Efendi, Naḥifḭ Efendi
Sellema’llahu, Nāzḭm Selleme, Rāġıp Selleme, Ġazel-i Muḫtārḭ Bḭ-Nazḭr, li-Kātib, liMuharrḭrihi’l-Fakir, Kātib Divan […]” başlıklarının olduğu görülmektedir. Aynı şaire ait
şiirler arasında ise “ve lehu” ifadesine yer verilmiştir. Şiirlerin sıralaması ise şairin
adına göre değil gazelin sırasına göre “fi ḥarfü’l-elif, ḥarfü’l-bā, ḥarfü’t-tāʿ, ḥarfü’l-lām,
ḥarfü’l-mḭm” şeklinde yapılmıştır.
Sayfalar genellikle iki sütuna ayrılmış olup sayfanın etrafı çerçeve şeklinde
kırmızı çizilmiştir. Sayfalarda herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. Bu sayfalarda
şiirler çizgilerle ayrılarak düzenli bir şekilde yazılmıştır. “[52b] li-Kātib, [55a] liMuharrḭrihi’l-Fakir, [59a] Naẓḭre-i ʿAzḭz Efendi li-Kātibi’l-ḥaḳḭr Ḳāsım, [110a]
Nemekahu el-Faḳḭr” başlıklı şiirler ise müellife ait şiirlerdir.

C. Muhteva
Mecmû’ada yer alan şiirlerin hepsi gazel nazım şekliyle yazılmış olup bunlardan
farklı olarak 8 tane müfret beyit yer almıştır. Müfret beyitlerden 7’si ‘ferd’ başlığı
altında, 1 tanesi ise ‘başlıksız’ olarak verilmiştir. Geri kalanların tamamı ise gazel nazım
şekliyle yazılmıştır.
Mecmû’ada yer alan şairlerin şiirleri kaydedilirken alfabetik bir sıra
gözetilmemiş, aynı şairin şiirleri de farklı sayfalara yazılmış, art arda gelen bir sıra
gözetilmemiştir. Sadece “fi ḥarfü’l-elif, ḥarfü’l-bā, ḥarfü’t-tāʿ” şeklinde bir sıralama ile
verilmişlerdir. Eserde yer alan bazı şiirler ise nazirelerden oluşmaktadır. Eserin
tamamında “Naẓḭre-i ʿAzḭz Efendi li-Kātibi’l-ḥaḳḭr Ḳāsım, Naẓḭre-i Derviş Fasḭḫ, Naẓḭre-i
Dervḭş Fasiḥ Dede, Naẓḭre-i Fāʾiżḭ, Naẓḭre-i Fasḭḫ, Naẓḭre-i Faṣḭḥ, Naẓḭre-i Kelḭm-i
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Eyyūbḭ, Naẓḭre-i Kemālḭ, Naẓḭre-i Ḳıdvetü’ş- Şuʿārā-yı ʿĀrif Efendi, Naẓḭre-i Nāʾilḭ,
Naẓḭre-i Nāʾilḭ, Naẓḭre-i Nāʾilḭ, Naẓḭre-i Nāʾilḭ, Naẓḭre-i Nāʾilḭ, Naẓḭre-i Nāʾilḭ, Ve lehu
Naẓḭre-i Nāʾilḭ, Naẓḭre-i Nesḭb, Naẓḭre-i Neşāṭḭ, Naẓḭre-i Neşāṭḭ, Naẓḭre-i Neşāṭḭ, Naẓḭre-i
Neşāṭḭ, Naẓḭre-i Neşāṭḭ, Naẓḭre-i Rüşdḭ, Naẓḭre-i Vāsıḳ, Naẓḭre-i ʿĀzim” başlıkları altında
toplam 25 tane nazire tespit edilmiştir.
Nazire, bir şairin şiirini beğendiği bir başka şairin şiirine ‘vezin, kafiye ve konu’
bakımından benzerini yazdığı şiirlere denir. Burada ayrıca şairin kendi üslubunu ortaya
koyma ve orijinal şiirden daha güzelini yazma amacı da vardır (Kaya 2005: 48).
“Yaygın anlamıyla nazîre daha çok şiirde görülür ve orijinal eserle aynı vezin ve revîde
olur. Çoğunlukla onu aşmak amacıyla kaleme alınır. Bazan da nazîre eş değerde bir
eser ortaya koymak, yarışmak veya ona duyulan ilgiyi ifade etmek için yazılır” (Durmuş
2006: 455; Köksal 2006: 456).
Çalışmada, “Şiirine Nazire Yazılan Şair, Nazireyi Yazan Şair, Vezni, Gazelin
Başlığı, Konusu, Redifi, Kafiyesi, Yüzyılları” başlıkları altında ilgili şiirlerin nazire olup
olmadıkları incelenmiştir. İncelemeyle birlikte gazellerin her birinin başlıklarına uygun
olarak nazire örnekleri olduğu görülmüştür. Nazireler; model şiirle ‘konu, vezin, kafiye
ve redif’ olarak benzerlik göstererek nazire tanımına ve ölçütlerine uygundur. Konunun
daha iyi anlaşılabilmesi adına aşağıdaki şu tablo hazırlanmıştır:
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TABLO 1: Mecmû’ada Yer Alan Nazirelerin Şair ve Nazire Bakımından İncelenmesi
(Eserdeki Yazım Sırasına Göre Sıralanmıştır)
ŞİİRİNE NAZİRE
YAZILAN ŞAİR
Bahāyḭ
Nāʾilḭ Efendi
Nāʾilḭ Efendi
Nāʾilḭ Efendi
Nābḭ Efendi
Nābḭ Efendi
Nāʾilḭ
Ṣabrḭ

NAZİREYİ YAZAN ŞAİR
Kemālḭ
Neşāṭḭ
ʿĀrif Efendi
Dervḭş Fasiḥ Dede
Fasḭḫ
Rüşdḭ
Neşāṭḭ
Fāʾiżḭ

VEZNİ

GAZELİN BAŞLIĞI

KONUSU

Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün

Naẓḭre-i Kemālḭ

Aşk

Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün

Naẓḭre-i Neşāṭḭ

Mefāʿḭlün/
Feʿilātün/
Mefāʿḭlün/ Feʿilün

Naẓḭre-i
Ḳıdvetü’şŞuʿārā-yı ʿĀrif Efendi

Aşk

Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün

Naẓḭre-i
Dede

Aşk

Fāʿilātün/
Fāʿilātün/
Fāʿilātün/ Fāʿilün

Naẓḭre-i Fasḭḫ

Fāʿilātün/
Fāʿilātün/
Fāʿilātün/ Fāʿilün

Naẓḭre-i Rüşdḭ

Mefʿūlü/
Mefāʿilü/
Mefāʿilü/ Feʿūlün

Naẓḭre-i Neşāṭḭ

Mefʿūlü/
Mefāʿḭlü/
Mefāʿḭlü/ Feʿūlün

Naẓḭre-i Fāʾiżḭ

KAFİYESİ
-ān

REDİFİ

YÜZYILLARI

-āsā

Bahāyḭ - XVII
Kemālḭ -XVI-XVIII

Aşk

-ā

-dur hep

Nāʾilḭ Efendi–XVII
Neşāṭḭ -XVII

Dervḭş

Fasiḥ

-ā

-dur hep

Nāʾilḭ Efendi– XVII
ʿĀrif Efendi - XVII

-ā

-dur hep

Nāʾilḭ Efendi– XVII
Dervḭş Fasiḥ Dede - XVII

Aşk
Aşk
Aşk/Sitem

-āb
-āb
-eh

-itdüñ
şeb

bu

-itdüñ
şeb

bu

Nābḭ Efendi– XVII
Fasḭḫ - XVII

-i mest

Nābḭ Efendi– XVII
Rüşdḭ - XVII
Nāʾilḭ - XVII
Neşāṭḭ- XVII

Aşk

-ān

-ı ḫarābāt

Ṣabrḭ - XVII
Fāʾiżḭ
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Ṣabrḭ

Derviş Fasḭḫ

Vecdḭ

Fāʿilātün/
Fāʿilātün/
Fāʿilātün/ Fāʿilün

Naẓḭre-i Nāʾilḭ

Fāʿilātün/
Fāʿilātün/
Fāʿilātün/ Fāʿilün

Naẓḭre-i Neşāṭḭ

Mefʿūlü/
Fāʿilātü/
Mefāʿḭlü/ Fāʿilün

Naẓḭre-i Nāʾilḭ

Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün

Naẓḭre-i Kelḭm-i Eyyūbḭ

Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün

Naẓḭre-i Nāʾilḭ

Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün

Naẓḭre-i Faṣḭḥ

Mefāʿilün/
Feʿilātün/
Mefāʿilün/ Feʿilün

Naẓḭre-i Neşāṭḭ

Kime
yazıldığı
belirtilmemiş.

-

Naẓḭre-i ʿAzḭz Efendi liKātibi’l-ḥaḳḭr Ḳāsım

-

Neşāṭḭ

Mefāʿilün/
Feʿilātün/
Mefāʿilün/ Feʿilün

Naẓḭre-i Neşāṭḭ

Aşk

Neşāṭḭ

Vecdḭ

Nāʾilḭ

Ṣabrḭ

Kelḭm-i Eyyūbḭ

Ṣabrḭ

Nāʾilḭ

Ṣabrḭ

Faṣḭḥ

Nāʾilḭ

Nāʾilḭ

Naẓḭre-i Derviş Fasḭḫ

Nāʾilḭ

Vecdḭ

Müellife
gazel.

Mefʿūlü/
Mefāʿḭlü/
Mefāʿḭlü/ Feʿūlün

Neşāṭḭ
ait

Farsça

Aşk

-ān

-ı ḫarābāt

Derviş Fasḭḫ - XVII
Ṣabrḭ - XVII

Aşk
Aşk
Aşk

-er
-er
-āh

-inden
bellüdür

Vecdḭ - XVII

-inden
bellüdür

Vecdḭ - XVII

açar

Vecdḭ - XVII

Nāʾilḭ - XVII
Neşāṭḭ - XVII
Nāʾilḭ - XVII

Aşk

-(a)et

-üñ kimdür

Ṣabrḭ Kelḭm-i Eyyūbḭ -

Aşk

-(a)et

-üñ kimdür

Ṣabrḭ - XVII
Nāʾilḭ - XVII

Aşk

-(a)et

-üñ kimdür

Ṣabrḭ - XVII
Faṣḭḥ - XVII

Aşk

-e
dek
giderüz

Nāʾilḭ - XVII

-

-

-

-est

olup ḳalmış

Nāʾilḭ - XVII

-ār

Neşāṭḭ - XVII

Neşāṭḭ- XVII
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Nāʾilḭ
Lamʿi
Lamʿi
Vecdḭ
Vecdḭ
Vecdḭ
Vecdḭ

Nesḭb
Vāsıḳ
ʿĀzim
Nāʾilḭ
Nāʾilḭ
Nāʾilḭ
Nāʾilḭ

Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/
Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün

Naẓḭre-i Nesḭb

Feʿilātün/
Feʿilātün/
Feʿilātün/ Feʿilün

Naẓḭre-i Vāsıḳ

Feʿilātün/
Feʿilātün/
Feʿilātün/ Feʿilün

Naẓḭre-i ʿĀzim

Feʿilātün/
Feʿilātün/
Feʿilātün/ Feʿilün

Naẓḭre-i Nāʾilḭ

Fāʿilātün/
Fāʿilātün/
Fāʿilātün/ Faʿilün

Naẓḭre-i Nāʾilḭ

Fāʿilātün/
Fāʿilātün/
Fāʿilātün/ Faʿilün

Ve lehu Naẓḭre-i Nāʾilḭ

Fāʿilātün/
Feʿilātün/
Feʿilātün/ Feʿilün

Naẓḭre-i Nāʾilḭ

Aşk

-en

olmazmış

Nāʾilḭ - XVII
Nesḭb – XVIII

Aşk

-āz

-ından

Lamʿi– XVI
Vāsıḳ - XVII-XVIII?

Aşk

-āz

-ından

Lamʿi– XVI
ʿĀzim - XVII

Aşk

-em

nedisün

Vecdḭ - XVII
Nāʾilḭ - XVII

Aşk

-ān

görmesün

Vecdḭ - XVII
Nāʾilḭ - XVII

Aşk

-ān

görmesün

Vecdḭ - XVII
Nāʾilḭ - XVII

Aşk

-ān

-ı ucın

Vecdḭ- XVII
Nāʾilḭ - XVII
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TABLO 2: Şairlerin Mecmû’ada Yer Alan Şiiri ile Divanlarında Yer Alan Şiirlerinin
Gazel, Beyit ve Kelime Bakımından Karşılaştırılması
ŞAİR

Nāʾilḭ Efendi

MECMÛ’ADAKİ BEYİT/GAZEL

DİVANDA YER ALAN BEYİT/GAZEL

Divanda yer alan “açar’’ redifli gazelde yer
alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde yer
almamaktadır.

FARKLI
OLAN
KELİMELER

Elmas-pāre tḭg-i ḳazādur o ġamze kim
Bebr-i beyān-ı rüsteme ẓaḥm-ı nigāḥ açar
Suda gerān-ı māsiyer ansın o vaḳtı kim
Dādar-ı haşr bār-ı metāʿ-ı günāḥ açar

Nāʾilḭ Efendi

Nāʾilḭ Efendi

Nāʾilḭ Efendi

Siyeh-dil mihr-veş bir bḭ-vefāsın ḥayf
bilmezler

Siyeh-dil mihr-düşmen bḭ-vefāsın ḥayf
bilmezsin

Çerāġ-efrūz-ı māh-ı āsumān-ı behcetüñ
kimdür

Çerāġ-efrūz-ı māh-ı āsumān-ı behcetüñ
kimdür

Dü çeşmüñ Nāʾilḭ’nüñ gerçi dāmānuñ
ṭutar ammā

Dü çeşmüñ Nāʾilḭ’nüñ gerçi dāmānuñ ṭutar
ammā

Girḭbān-gḭri
kimdür

Girḭbān-gḭri maḥşerde ol iki āfetüñ kimdür

maḥşerde

ol

iki

āfetüñ

Divanda yer alan “giderüz’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır.

Tārḭḳ-i faḳada hem-kefş olup senāʿiye

Nāʾilḭ gördüğümüz nüsḫa degil çarḫ-ı
bezm

Nāʾilḭ gördüğümüz nüsḫa degil çarḫ-ı bizim

Cenāb-ı külḥāni-i layḫāra-dek giderüz

Baġal-i tengimize cild-i muṭallā ṣıġmaz

Baġal-i şeklümüze cild-i muṭallā ṣıġmaz
Nāʾilḭ Efendi

Nāʾilḭ Efendi

düşmen,
bilmezsin,
şimdi.

Divanda yer alan “bilmez’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır

Dil-i
āteş-nefes
maḥabbetdir

Divanda yer alan “kalmış’’ redifli beyit
mecmuda yer alan gazelde yer
almamaktadır.

Kadeḫle bāleb ü ḫumlar teḥi tenük zarfān

Zebān-ı
bilmez

nalesin

kim

meclis-efrūz-ı

ḫungerān-ı

encümen

Şemim-i cur’ā-i ḫahişle mest olup ḳalmış
Bu damgāḫ-ı ta’ālluḳda şaḫbāz-ı vücūd
Ḫalaṣ ümḭdi ile paybest olup ḳalmış
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çarḫ-ı bizim,
baġal-i
tengimize.

Nāʾilḭ Efendi

Nāʾilḭ Efendi

Divanda yer alan “fāriġ’’ redifli gazelde
yer alan bu beyit mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır.

Ḳusur himmet-i pervāneden baḭd olmaz

Nāʾilḭ naẓmuñ
ehlidür

Naẓm-ı pāḳin Nāʾilḭ germ-āşinā-yı ehldür

seng-i

germ-āşinā-yı

Sūz-ı dilden bḭ-ḫaber efsürde ṭabʿān
görmesün
Nābḭ Efendi

Nābḭ Efendi

Nābḭ Efendi

İderse şemʿi de sūz u güdāzdan fāriġ

Sūz-ı dilden
görmesün

bḭ-ḫaber

efsürde

ṭabʿān

Divanda yer alan “şeb’’ redifli gazelde yer
alan bu beyit mecmû’adaki gazelde yer
almamaktadır.

Belki eylerdüm sana şayeste ḫıdmetde
ḳuṣur

İmdāda irüp ḳāfile-i zerceres-i ṣubḥ

İmdāda irüp ḳāfile-i zūd-res-i ṣubḥ

Emvāt-ı şebi eyledi iḥyā nefes-i ṣubḥ

Emvāt-ı şebi eyledi iḥyā nefes-i ṣubḥ

Divanda yer alan “olmaz’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır.

Sirişḳ-i çeşmine ehl-i nifāḳun ʿitimād itme

naẓmuñ,
seng-i germ.

Ben günāḫ eylerdüm ammā sen ŝevāb itdüñ
bu şeb

Esasında binānuñ reşḥ-i āb olsa metin
olmaz
Ḫayālüñ gelse de itmez karar āyḭne-i dilde
Zemḭn-i şūre de gülşen de olsa dil nişḭn
olmaz
Olurduḳ bitaʾāb müşrḭf temāşā-yı ḫarābāṭa
Diriġe pāre-i minā-yı meydan dūr-bin
olmaz
Meyān-ı çeşm ü ebrūda niḥāni güftgūlardan
Ne denlü olsa da bi-vesvese ḫaṭır emin
olmaz
İden hep renf ü būy-ı batınidür cilve
zahirde
Anuñçün ḳışrı her sāde dıraḫṭundar çḭn
olmaz
Ḫuruf u noḳṭadur andan cebḭnüñ añla bu
rāzı
Ki seng-i daġ-ı miḫnetden reḥā bulmış
cebin olmaz
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zūd-res.

Nābḭ Efendi

Nābḭ Efendi

Divanda yer alan “görmişüz’’ redifli
gazelde yer alan bu beyitler mecmû’adaki
gazelde yer almamaktadır

Bir gün eyler dest-beste paygāḫı caygāḫ

Divanda yer alan “gelmez’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır

O ṭarāvetle o simḭn bedeni gördüḳçe

Bḭ-aded maġrur-ı ṣadr-ı ʿiṭibārın görmişüz

Ḫaṭıra būs u ḳenār ile kanāʿat gelmez
Toġrısı yār ile hem-dest-i mey-i ülfet iken
Ḫaṭıra hāṭır-ı aygārı riʿāyet gelmez
Yıḳılur gāʿile-i zelzeleden ḳaṣr-ı visāl
Çar esās üzre yapılmazsa meṭānet gelmez

Nābḭ Efendi

Nābḭ Efendi

Nābḭ Efendi

Divanda yer alan “bilmez’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır.

Derkinde beẕm-i deḥrün erbāb-ı bezm
ḫayrān

Divanda yer alan “bozındısıdur’’ redifli
gazelde yer alan bu beyitler mecmû’adaki
gazelde yer almamaktadır.

Gören bilür şekerün gilden olduġun ḫāṣıl

Divanda yer alan “midür’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır.

Düşince fırsatı virmeze māni der pā-māl

Bu gerdişün meārın peymāneler de bilmez
Ki les-i ḫayye-i şöḥretā sel bozundısıdur

Meger ki ḫame varaḳ gibi ru sefḭd midür
Ne çeşmin itdi güşāde ne buldı mive-i ḳām
Aceb ki ṭāliʿüm ünhˇābgāḫı bḭd midür

Nābḭ Efendi

Fużūlḭ

Fużūlḭ

Divanda yer alan “cemdür’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır

Ḫayāl-i ʿaḳs-i leb-i bāde-gūnı dil-dāruñ

Divanda yer alan “başāt’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır.

Kākülüñ ḳıldı muḳarrer bana sergeşte-i
lebüñi

Divanda yer alan “mecrūh’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır.

Müdām çeşmime kan doldurur hādeng-i
gamıñ

Benān-ı dilde nümūdār-ı sagār-ı cemdür

Duymasun kimse ki bevḳ gerdeş devrānda
başāt

Yuva başımda dutan ḳuşları edip mecrūh
Dil oldu tḭġ-i firāḳıñla şerha şerhavelḭ
Ne sūd çünsaña olmadı hāl-i dil meşrūh
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Fużūlḭ

Fużūlḭ

Divanda yer alan “leẕḭẕ’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır.

N'ola bulsam ẕevḳ ḳöydürdüḳçe göġsüm
üzre daġ

Divanda yer alan “henüz’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır.

Cana derdüñ cisme peyḳānuñ revān itmişti
hüḳm

Ehl-i derde dāġ olur bḭ-derde zḭver tek leẕḭẕ

Cism ile cān irtibātı olmadan muḥḳem
henüz
Eşk ṣarf eyler feleḳten kām ḥasıl ḳılmaġa
Bu güher ḳadrini bilmez dḭde-i pür-nem
henüz

Fużūlḭ

Fużūlḭ

Ey göñül ol ḫançer-i müjgāna eylersen
heves

Ey göñül ol ḫançer-i müjgāna eylersen
heves

Ḳaṣd-i cānitdüñ beḳā-yı ʿömrden ümmḭd
kes

Ḳaṣd-i cān itdüñ beḳā-yı ʿömrden peyvendi
kes.

Divanda yer alan “nefes’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır.

Sūz-i aşkıñ tende nā-geh bulmasın noksān
deyu

Divanda yer alan “itdüñ’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır.

Cānım alduñ mey için sāḳḭ içürdüñ baña
kan

Can çıkınca isterim çıkmaya tenden bir
nefes

Dād elinden ki beni āl ile maġbūn itdüñ
Hattınuñ āfet-i cān oldıġını bildirdüñ
Lūtf kılduñ ki beni vākıf-i mazmūn itdüñ
Tanımaz oldu beni ta'ne eden ehl-i riyā
Şükr kim hālimi ey aşk diġer-gūnitdüñ
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peyvendi.

Fużūlḭ

Divanda yer alan “olmasun’’ redifli gazelde
yer alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde
yer almamaktadır.

Ḳılmasa ʿālem muradınca medār olsun ḥarāb
Olmasa devran senin re'yince devran olmasun
Çizginirken dostlar ḳāmın cafer mānıñda çerḫ
Hāḳim-i taḳdirden taġyir-i ferman olmasun

Fużūlḭ

Divanda yer alan “ārzū’’ redifli gazelde yer
alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde yer
almamaktadır.

Serv ü gül nezzāresin n'eyler saña hayrān
olan
Ārızuñlan kadd-i hoş-reftāruñ eyler ārzū
Ārzū eyler ki ben tek muttaṣıl bḭmār ola
Kim ki vaṣl-ı nergis-i bḭmāruñ eyler ārzū
Zulmet-i hecriñde baḳmaz şemʿe çeşmim
merdümü
Pertev-i ruhsār-i pür-envārın eyler ārzū

Fużūlḭ

Divanda yer alan “üzre’’ redifli gazelde yer
alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde yer
almamaktadır.

Yazar göz perdesine eşk şerh-i hāl bilmez kim
Okunmaz kan ile yazılsa hat evrāḳ-i āl üzre
Dem-ā-dem kilk-i müjgān ile tıfl-i merdüm-i
çeşmim
Hat-i sevdā-yi hāliñ meşk ider levh-i hayal
üzre

Fużūlḭ

Divanda yer alan “şemʿ’’ redifli gazelde yer
alan bu beyitler mecmû’adaki gazelde yer
almamaktadır.

N'ola gönlüm ārızuñ isterse cānım ḳāmetüñ
Resmdür ālemde bülbül gül sever pervāne
şemʿ
Ḳıl şebistānı müşerref kim nisārıñ ḳılmaġa
Rişteden dürler çekip cemʿ eylemiş dāmāne
şemʿ

Fużūlḭ

Dil ki ser-menzili ol zülf-i perḭşān olmış

N'ola cürmü ki asılmasına ferman olmış

Bu ki cürmü gehanuñ emrine fermān olmış

Şāhsın mülk-i melāḥatda saña ḳullar çoḳ
Biri oldur ki varup Mısr’da sulṭān olmış

bu ki, geh,
anuñ,
emrine.

Şāhsın mülk-i melāḥatda saña ḳullar çoḳ
Biri oldur ki varup hażret-i sulṭān olmış

Hażret.
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Eserin dili Türkçe olmakla beraber bazı şiirlerin Arapça ve Farsça olduğu
görülmektedir. Bu şiirlerin bazılarının tamamı Arapça veya Farsçayken bazılarının ise
sadece belli başlı mısraları Arapça, Farsçadır. Bu şiirler hakkındaki bilgiler şu
şekildedir:
•

Varak [24b]’de yer alan “Ḥarfü’d-dal -Ve lehu” başlığından sonraki ilk şiir
Farsça.

•

Varak [58a]’da yer alan “Kātib Dḭvān […]” başlığıyla yazılan şiir Farsça.

•

Varak [59a]’da yer alan “Naẓḭre-i ʿAzḭz Efendi li-Kātibi’l-ḥaḳḭr Ḳāsım” başlığıyla
yazılan şiir Farsça.

•

Varak [75a]’da yer alan “Ḳāsım”a ait şiir Farsça.

•

Varak [79b]’de yer alan ve Fuzūlḭ’ye ait şiirin ilk dizeleri Türkçe ikinci dizeleri
ise Arapçadır.

•

Varak [89a]’da yer alan [Başlıksız] olan şiirin bazı dizeleri hariç geri kalanı
Arapçadır.

Mecmû’adaki bazı şiirlerin bir bölümü farklı yapraklarda olup derkenarlara buna
dair notlar yazılmamıştır. Bazı şiirlerin de başında “ve lehu” ibareleri yer almaktadır.
Ancak bazı yerlerde bir önceki şiire bakıldığında “ve lehu” ibaresinin bulunduğu şiirle
bu şiirin aynı şaire ait olmadığı görülmüştür. Tüm bunlar yazma hâlindeki bu
mecmû’anın yapraklarının dağılmış, sonra tekrar yaprakların karışık şekilde bir araya
getirilmiş olabileceğini düşündürmektedir.
Aşağıdaki tabloda mecmû’ada yer alan şairlerin, yüzyılları ve gazel sayıları
verilmiştir:
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TABLO 3: Mecmû’ada Yer Alan Şairler ve Şairlere Ait Gazel Sayıları
ŞAİRİN YAŞADIĞI
YÜZYIL

NAZIM ŞEKLİ VE SAYISI

Alḭ Efendi

XVI

2 gazel

Ārif Efendi

XVII

3 gazel

Āzim

XVII

1 gazel

Bahāyḭ

XVII

8 gazel

Bāḳḭ

XVI

11 gazel

Derviş Dede

XVI

1 gazel

Fāʿiḳ

XVIII

1 gazel

Fasiḫ Dede

XVII

4 gazel

Fāʾiżḭ

?

1 Gazel

Fużūlḭ

XVI

21 gazel

Ḫāfız Aḥmed

XVII

1 gazel

Ḫaylḭ

XVII

2 gazel

Kāsım

?

4 gazel

Kelim

XVII

2 gazel

Kemālḭ

XVI-XVIII

1 gazel

XVIII

2 gazel

Lamiʿi

XVI

2 gazel

Manṭıḳḭ

XVII

23 gazel

Muḥibbḭ

XVI

1 gazel

Muḫtarḭ

XVII?

1 gazel

ŞAİR

Kuburḭzāde Raḥmḭ

26

Nābḭ

XVII

18 gazel

Naḫifḭ

XVIII

6 gazel

Nā'ilḭ

XVII

28 gazel

Nātıḳ

XVII

1 gazel

Nazḭm

XVIII

3 gazel

Nesḭb

XVIII

1 gazel

Neşātḭ

XVII

8 gazel

Raġıp

XVIII

3 gazel

Raḥmḭ

XVIII

5 gazel

Rāmḭ

XVII

1 gazel

Rasiḫ

XVIII

1 gazel

Rāşid

XVIII

1 gazel

Rıfat Beg

XVII

1 gazel

Rıfḳı

XVII

1 gazel

Riyāżḭ

XVIII

24 gazel

Rūḥḭ

XVI

1 gazel

Rüşdḭ

XVII

2 gazel

Ṣabrḭ

XVII

40 gazel

Şemʿḭ

XVI

8 Beyt

Ulvḭ

XVI

1 gazel

Vāŝıḳ

XVII-XVIII?

6 gazel

Vecdḭ

XVII

22 gazel

Veysḭ

XVII

11 gazel

Yümnḭ

XVII

3 gazel
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Mecmû’a içinde yer alan şiirlere bakıldığında divan sahibi olmayan veya birden
fazla aynı mahlası kullanan şairin şiirlerine rastlanılmıştır. Kaynaklarda Muhtarî’ye ait
bir divandan bahsedilmemiştir. Edebiyat tarihimizde de birden fazla Muhtarî mahlaslı
şair yer almaktadır. Dolayısıyla burada yer alan şiirin hangisine ait olduğunu tespit
etmek mümkün değildir. Bu mecmû’ada yer alan Muhtarî’ye ait şiire araştırmalar
neticesinde başka bir mecmû’ada da rastlanmamıştır.
Ayrıca edebiyat tarihimizde yine birden fazla şair Vâsık bulunmaktadır.
Bunlardan iki tanesine ait divan kaynaklarda mevcuttur. “Vâsık İlâhîzâde” ve “Vâsık
Ahmed”e ait yapılan divan çalışmalarında bu şiirlere rastlanılmamıştır. Dolayısıyla
mecmû’ada şiirleri yer alan Vâsık bu iki şairin divanında yer almayan şiirleri mi, yoksa
diğer Vâsık mahlaslı şairlerden birine mi ait bilinmemektedir. Bu şiirlere başka bir
mecmû’ada da rastlanılmamıştır.
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İKİNCİ BÖLÜM
HURÛF-I HECÂ ÜZRE MÜRETTEP ŞİİR MECMÛ’ASI
TRANKRİPSİYONLU METNİ
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[1b]
Dḭvān-ı Manṭıḳḭ Efendi
Fi Harfi’l-Elif
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Nergis-i mestānesi olsa n’edem naḫvet-nümā
Tḭġ-i müjgānı dile olur hemān ḫaşyet-nümā
Dillerin vā-beste-i gḭsū idüp yek-laḥżada
Dḭde-i ʿuşşāḳa olmış ol perḭ ʿibret-nümā
Cām-ı laʿlile idüp bir şḭve-i iḥsān dile
ʿĀşıḳ-ı bḭmāre oldı müşfiḳüm şerbet-nümā
Naẓra-pāş-ı āftāb-ı cām-ı ṣahbā olmayan
Görmedi ʿālemde bir āyḭne-i ṣafvet-nümā
Manṭıḳḭ irmez semend-i ṭabʿuña bir vechle
Olsa ṣad-bār esb-i ṭabʿ-ı şāʿirān sürʿat-nümā
Ve lehu
[Feʿūlün/ Feʿūlün/ Feʿūlün/ Feʿūl]
Degil verd-i luṭfuñ ḥabḭb-āşnā
K’odur ḫār-ı maḥrem raḳḭb-āşnā
Gül-i dāġhā-yıġam-ı ʿışḳla
Çemen-zār-ı dil oldı zḭb-āşnā
Hücūm-ı pey-ender-pey-i ġamzeye
Niçe mümkin olmaḳ şekḭb-āşnā
Görüñ itdi ol muġbeçe ḥüsnle
Niçe ʿışḳ-bāzı ṣalḭb-āşnā
Çünāḳūs-ı nālān olur Manṭıḳḭ
Olan bir büt-i dil-firḭb-āşnā
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[2a]
Riyāżḭ
[Müfteʿilün/ Fāʿilün/ Müfteʿilün/ Fāʿilün]
Sālik-i ʿaşḳam çıḳan rāh-ı cünundur baña
Seng-i cefā-yı felek rāh-ı nümūndur baña
Ḫāk-nişḭn-i belā olmağa virdük ḳarār
Māye-i ārām-ı dil künc-i sükūndur baña
Ḳuvvet-i bāzū ile n’eyledi Ferhād’ı gör
Lāzım olan ʿışḳda baḫt-ı zebūndur baña
Şuʿle-i şemʿiledür cünbişi pervānenüñ
Māye-i ṭūfān-ı şevḳsūz-ı derūñdur baña
Serv gibi çekmişem pāyumı dāmānuma
Bāʿiŝ-i āzādesi ḳayd-ı cünūndur baña
Merkezüm eflākde gerçi Riyāżḭ velḭ
Bāʿiŝ-i pestḭ-i ḳadr ṭāliʿ-i dūndur baña
[2b]
Bahāyḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Ruḫuñdandūr iden bād-ı ṣabā zülfüñ duḫān-āsā
Füzūn eyler fürūġ-ı şemʿ-i ḥüsnüñ şemʿ-i cān-āsā
İrersin devlet-i pā-būs-ı yāre ey göñül bir gün
Hemān sen dergehinde ḫāk-sār ol āstān-āsā
Nihāl-i tāzesin neşv ü nemā hengāmıdur şimdi
Ḳorū-māl eylesün dil pāyḭñe āb-ı revān-āsā
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Senüñ tḭr-i ḫadeng-i cān-sitān-ı çeşm-i mestüñden
Ten-i zārumda bir bir ṣayılan heb üstüḫˇān[-āsā]
Maḥabbetkār-zārında Bahāyḭ cānsitān ol kim
Ḥayāt-ı tāze baḫş-ı cān [u] dildür ʿışḳ cān-āsā

Naẓḭre-i Kemālḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Gelince bezme ol rūḥ-ı revan serv-i çemān-āsā
Göñül pūyān olur ṣad şevḳile āb-ı revān-āsā
ʿAceb mi olsa sünbül eşk-i çeşm-i ḫūn-feşānumla
Ḥarḭm-i kūy-ı ḥālet-baḫşı baḥr-i bḭ-kerān-āsā
Firāḳ-ı ebruvān[u] fikr-i zülf-i tārtāruñla
Ḫam oldı ḳāmetüm ʿālemde ey mihr u kemāñ-āsā
Ḫayāl-i ġonçe-i lāʿlüñle cānā bezm [ü] dehr içre
N’ola olsa derūnum gülşen-i ḥālet-resān [-āsā]
Ne deñlü bḭ-ser ü sāmāne elbet olur manẓūr
Kemālḭ merdüm-i kāmil melāl-i āsmān-āsā

[Başlıksız]
[Feʿḭlātün/ Mefāʿḭlün/ Feʿḭlün]
ʿĀrıżuñ āb-ı nābdur gūyā
Ẕekanuñ bir ḥabābdur gūya
Dilde envār-ı mihr-i ruḫsāruñ
Ābda māhtābdur gūyā
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Naḳş-ı ḥüsn-i ḫaṭuñla ṣafḥa-i dil
Bir muṣavver kitābdur gūya
Bezm-i ġamda dü çeşm-i giribānum
İki şḭşe şarābdur gūyā
Ṭutdı nūr-ı cihānı ol māhuñ
Pertev-i āftābdur gūyā
Bāḳḭyā ḫāl-ḭ ʿānberḭni anuñ
Nāfe-i müşg-nābdur gūyā
Ve lehu
[Mefcūlü/ Fācḭlātü/ Mefācḭlü/ Fācḭlün]
Ḫūrşḭd kim feżā-yı felekdür mesḭr aña
Degmez gedālar içre işiginde yir aña
[3a]
Ṭaḳdı hilāl ḫalḳasını gūş-ı ḫiẕmete1
Oldı sipihr bende-i fermān-pezḭrāña
Yüz sürmezidi südde-i devlet-meʾābına
Ḳul olmayaydı ḫusrev-i gerdūn-serḭr aña
Görmez miŝāl-i ḳāmetini çeşm-i rāst-bḭn
Aḥvel baḳa meger ki görenler naẓḭrāña
Bāḳḭ süḫanda farḳ-ı sipihre ḳadem baṣar
Luṭf-ı Ḫudā eger olursa dest-gḭrāña

1

Metinde peltek ze (ẕ) ile yazılmıştır.
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Ḫaylḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Ġarḳ eyledi ḫūn-āb sirişküm teni cānā
Şimden gerü sen ḳande bulursuñ beni cānā
Bḭ-cān olayum ḫancer-i hūn-rḭz-i müjeñle
Cānum gibi sevmezsem eger ben seni cānā
Her ḫār u ḫasuñ saña eli irmeye dirseñ
Çek serv-i-ser-efrāz gibi dāmeni cānā
Kār itmedi hergiz dil-i senginüñe el-ḥaḳḳ
Nerm eyler iken āhum odı āhını cānā
Pervāneñ iken ḳadrini bil Ḫaylḭ zāruñ
Mūmlar yaḳasın bulmayasın sen anı cānā
[3b]
Nāʾilḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Yemm-i āteş-ḫurūş-ı dilde olduḳca sükūn peydā
İder her dāġ-ı ḥasret tende bir gird-āb-ı ḫūn peyda
Bu ʿālem pāy-tā-ser kūhkūh-ı miḥnet [ü] ġamdur
İder her tḭşekār-ı ārzū bir Bḭ-sütūn peydā
Girān itsin ḳo diller ṭārṭār-ı zülfüñ olsun tek
Ruḫuñ bāġında niçe müşg-bḭd-i ser-nigūn peyda
Leb-i şūḫ-ı nigāh-ı çeşmüñ olduḳca terennüm-sāz
İder her cünbiş-i müjgānı bir naḳş-ı füsūn peyda
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Bu luʿbetgāhda ey Nāʾilḭ bilmekdedür ḥikmet
Ne zḭr-i ḫırḳadandur heft-ṭas-ı nilgūn peydā
Vecdḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Ġam-ı zülfüñle āhumdan ola dūd-ı derūn peydā
İder destār-ı ʿışḳa sünbül-i bāġ-ı cünūn peydā
Şu deñlü dāġ dāġ oldı derūn kim eylesem girye
Olur vādḭ-i ḥasretde hezārān cūy-ı ḫūn peydā
Düşerse ḳaṭre-i ḫūn-ābe-i dāġum gülistāna
Olur şaḫ-ı gül üzre ġonçe2-i ter lāle-gūn peydā
Kühen cevlāngāh-ı şuʿle-i ʿışḳ-ı cünūn-engḭz
Ne mümkin ṣaḥn-ı dilde ola ḫāşā ki sükūn peyda
Hezārān dil ġam-ı zülfüñle giryāndur n’ola olsa
Çemenzār-ı ruḫunda berg-i şeb-bū-yı füsūn peydā
[4a]
Düşer geh senglāḫ-ı nāza geh kūy-ı cefāya dil
Olur Ferhād-ı ʿışḳa her zamān bir Bḭ-sütūn peydā
Bu tāze şḭʿr-i Vecdḭ’ye naẓḭre söyleyen evvel
Dil-i pür-feyż [u] tābʿı pür-maʿānḭ eylesün peydā
Veysḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
N’ola dergāhuña sürsem cebḭnüm māh-tāb-āsā
Ḳapuñ gördüm felekden yüz çevirdüm māh-tāb-āsā
Mecmû’a’da “gonçe’’ şeklinde yazılmıştır.

2
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Açılma nāme-veş her gördügüñ nādāna yañlışdur
Yazılma herkese ey ḫaṭṭ-ı reyḥānum kitāb-āsā
Felekden gūş-māl-i ġam görüp zār oldular dāyim
Şular kim il ṣözine uyup uydılar çeng ü rebāb-āsā
ʿAbeŝ söz söyleme fikr-i daḳḭḳ it onda bir söyle
Unutma ḳalbüñe her ne gelürse āsiyāb-āsā
Başum kūh-ı Bedaḥşān-ı diyār-ı ġamdur ey Veysḭ
Çıḳar ḫūn-āb-ı eşküm pāre pāre laʿl-i nāb-āsā
[4b]
Nāʾilḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilatün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Şarāb-ı nāz getürdükçe nḭm-i ḫˇāb saña
Ṭutar elinde ḳadeḥ māh u āftāb saña
Hezār pāre dile leblerüñden it sāḳḭ
Eger düşerse nemek-rḭzḭ-i kebāb saña
Muḥāldür eŝer ol çeşm-i ser-girāna hemān
Ḫamḭr-i māye-i nāz olmasun şarāb saña
Pür olsa zehre-i mirrḭḫ ile dil-i Behrām
Yine getürmeyeler bir nigāha tāb saña
Nigāh-ı mestüñle bildi āşinā idigüñ
Baḳınca Nāʾilḭ-i ḫān-mān-ḫarāb saña

36

Neşāṭḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilatün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Zihḭ fürūġ ki virmiş şarāb-ı nāb saña
Baḳınca ḫıyre olur çeşm-i āftāb saña
Ḫoşā leṭāfet-i teʾŝḭr-i feyż kim virmiş
Şarāb-ı nāba ṭerāvet ruḫuñ şarāb saña
Seni olur gören lā-büdd olursa ger hayrān
Siyāh mestḭ-i çeşmüñ dil-ḫarāb saña
Ṣabāmıdur ṭoḳunan zülfüne yaḫud şāna
Nedendür ey dil-i şeydā bu ıżṭırāb saña
Virürse ġamzesi ruḫṣat Neşāṭḭyā yārüñ
Neẓẓāre-i ruḫuna var mı dilde tāb saña
[5a]
Raḥmḭ
[Fāʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Gerçi bāġa nefsin fāʾiye mend itdi ṣabā
Cümleden himmetüñi serve bülend itdi ṣabā
Dḭdebān eyledi nergisleri bezm-i çemene
Levḥaşa’llāh ʿaceb defʿ-i gezend itdi ṣabā
Āteşḭn micmeridür lāle hezār-ı zārı
Ġonçe eṭfāline gūyā ki pesend itdi ṣabā
Yine āhınuñ şikār itmekile şāh-ı bahār
Sünbülüñ ṭūrraların cümle kemend itdi ṣabā
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Gülşene dāver-i nevrūz idince teşrḭf
Ḳaddine çemen-i ferş perend itdi ṣabā
Cevvlerüñ ḥükm cünūnile görüp ṭuġyānın
Burcdan her birine silsile-i pend itdi ṣabā
Baḥr-ı ahdarda revān itmege geştḭ-i meyi
ʿİşret ehlin bu hevālarda levend itdi ṣabā
Ṣiʿr-i pāküñde bulup sırr-ı dem ʿıyālḭ
Nuṭḳ-ı cān-baḫşuña ey Raḥmḭ pesend itdi ṣabā
[5b]
ʿAli Efendi
[Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Gel ʿIrāḳ-ı ʿArab’da ṭutma maḳām
Umma anda ṣaḳın ḳarār u beḳā
Bu cihān bir ḫarābe menzildür
Ḳondı göçdi hezār mḭr-livā
Māʾ-i cārḭdeki ḥabāb gibi
Niçe biñ ḥaṭrı ḳıldı nā-peydā
Ḫāk-i Baġdād’a zeyn olan şeceri
Naḫl-ı ḫurmā ṣanur gören amma
Tuġlardur ki ḳaldı menzilde
Çekilüp gitdi leşker-i ḫulefā
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Ve lehu
[Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Ḫāk-i Edirne’den olan beşeri
Şekl-i insān ṣanur gören ammā
Gāvlerdür ki ḳaldı ḫirmene
Çekilüp gitdi leşker-i ẓürefā
Ḫāk-ı meydānda zeyn olan ḥaceri
Seng-i mevtā ṣanur gören yeri
Ḍarb-ı tḭr-i ḳażāsıdur felegüñ
Ki ḳalupdur nişān-ı menzilde
[6a]
Ṣabrḭ
[Fāiʿlātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿlün]
Ġamze kim cānlar esḭr-i dil-figār olmış aña
ʿİşve-i bezm fitne-i peymāne-kār olmış aña
Şerḥa-i3 buḫrān ile bḭ-tāb ḳalmış peyk-i dil
Nāme-i ḥasret reh-i ʿışḳ içre yār olmış aña
Ḥaẓẓ-ı devr-i cām kim zḭb-i kitāb-ı şevḳdür
Ṣanki ḳānūn-nāme-i Cem der-kenār olmış aña
Gelşeh-i nevrūz fürūzuñ ki defterdārıdur
Şāhid–i ġonçe yanaşmış kesbdār olmış aña
Çeşmi bir şāh-bāzdur ol ʿanberḭn eskefle kim
Ṣad-hümā-yı nāz ey Ṣabrḭ şikār olmış aña
3

Metinde harekelendirişmiştir.
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Ve lehu
[6b]
Ḥarfü’l-bā
Ve lehu4
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Pertev-i mey ārız-ı cānane virdi āb u tāb
Şuʿle-i ḫūrṣḭd gül-i ḫandāne virdi āb u tāb
Eyleyüp rāsiḫ-zede ebrū-yı fettānın yine
Meh-cebinüm ḫançer-i bürrān virdi āb u tāb
ʿAks-i rūy-ı āb-dār u rūy-ı pertev-bār ile
Sāḳḭ dürr-i sāġar-ı gerdāne virdi āb u tāb
Dest-i fersūd u riyā nem-nāk-i eşk-i zerḳ idüp
Ḫayli zāhid subḥa-i mercāne virdi āb u tāb
Dil idüp feyż-i bahār-ı ġamla dāġın perveriş
Manṭıḳḭ-veş lāle-i hicrāne virdi āb u tāb
Bāḳḭ
[Feʿḭlātün/ Mefāʿḭlün/ Feʿḭlün]
Olsa zülfi o gül-ʿizāra niḳāb
Olur āşufte sünbül-i sḭrāb
Dūd-ı āhum ruḫuñ hevāsıyla
Ebr olur yaġdurur cihāna gül-āb
Kan-ı mihr u maḥabbetüñdür kim
Güher-i āftāb-ı ʿālem-tāb
4

Gazel Mantıkî’ye aittir.
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Ḳaddüm ey şeh-süvār ḥüsn itdi
Pāy-būsuñ ḫayāli şekl-i rikāb
Oldı deryā-yı eşküme nisbet
Günbed-i çarḫ-ı nilgūne- reng ḥabāb
Ġam-ı devrān-ı dūnı çekme yüri
Bāḳḭyā ol hemişe mest [u] ḫarāb
[7a]
Vecdḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Dilüñ ṣabr u sükūnuñ nale-i feryāda virdüm hep
Bu cism-i āteşḭnüñ āb u ḫākin bāda virdüm hep
Tesellḭ-yāb olur ḳayd-ı şikenc-i zülf-i pür-ḫamla
Metāʿ-ı ārzū-yı ḫāṭır-ı āzāde virdüm hep
N’ola ger mest açılsa ġonçesi ol gül-bün-i nāzuñ
Aña ben ṣu yerine ḫūn-ı dilden bāde virdüm hep
Ne sūd eyler ḫarḭdār-ı metāʿ-ı vaṣlı benden ṣor
Ki naḳd-ı ʿaḳl u fikr u cānı ol sevdāda virdüm hep
Ḫaṭṭ u ḫālin añup ġamzeyle aṣlın ṣordum ey Vecdḭ
Didi eṭfāl-i nāz-ı fitneyi üstāda virdüm hep
ʿĀzim
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Şarāb-ı nāzdan o bḭ-vefā geçer mi ʿaceb
Ḫırāş-ı cevr-i zamān-ı cefā geçer mi ʿaceb
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O ġamzesine güzār olmadan biraz geçse
Ḫadeng-i çeşmine yāruñ ricā geçer mi ʿaceb
Bulur mı lücce ki mevc mevc sḭne sükūne
Bu devrdür hem şūriş-nümā geçer mi ʿaceb
Niyāze ruḫṣat olur mı o ġamze-i şuḫā
Siyāh mestḭ-i bezm-i cefā geçer mi ʿaceb
Ḳalur mı böyle heves üzre yāḫūd ʿĀẓim
Bu şḭveden dil-i ḫasret-edā geçer mi ʿaceb
Temme

[7b]
Ṣāḥib-i Zemḭn Nāʾilḭ Efendi
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Derūn-ı tḭre-i zühhād pür-jeng-i riyādur hep
ʿAcabā yḭnelerdür cilveger rūy-ı riyādur hep
Şarābuñ şḭre-i cān olduġunda şübhe yoḳ sāḳḭ
Ne söz kim meclisinde söylenür rūḥ-āşinādur hep
Cihān-ı vājgūn naʿl-ı maḥabbet özge ʿālemdür
Gedādur şāhlar cümle gedālar pādişāhdür hep
Ribāṭ-ı dehr-i fāni ṭurfe menzilgāhdur anda
Emel pā-der-rikābı ārzū pā-der-hevādur hep
Bizüz ey Nāʾilḭ ol rū-siyāh-ı şermü ḫaclet kim
Sevād-nāme-i āʿmālümüz sehv u ḫaṭādur hep
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Nāẓḭre-i Neşāṭḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Gülistān-ı dilüñ kim gülleri dāġ-ı belādur hep
Nesḭmi āḫ-ı ḥasret cūy-ı eşk-i ġam-fezādur hep
Perḭşān olmamaḳ mümkin midür ʿışḳuñla diller kim
O müşgḭn ṭurra-i pür-ḫam gibi server-i hevādur hep
N’olaḫūn-ı ciger-rḭzān olursa şḭşe-i dilden
Gelen dest-i sitemle dem-be-dem seng-i cefādur hep
Göñül pür-tāb-ı ḥasretʿışḳla ben āteşem āteş
Mezāyā-yı kelāmum ser-be-ser sūz-āşnādur hep
Neşāṭḭ-veş ki ṣad-āşūbla ḫaṭır perḭşāndur
Bu şūr u fitneye bāʿiŝ o kāfir mācerādur hep
[8a]
Naẓḭre-i Ḳıdvetü’ş- Şuʿārā-yı ʿĀrif Efendi
[Mefāʿḭlün/ Feʿilātün/ Mefāʿḭlün/ Feʿilün]
Bütān ol kākül ʿanber-i şemḭme mübtelādur hep
Ġazālān ḥurrem-i pā-beste-i dām belādur hep
Fiġānḭ bḭ-dilānın sḭne-sūz olmaḳ muḳarerdür
Gülistān-ı ġamuñ bülbülleri āteş-i nevādur hep
Ne geşt-i gūyı ne gülçḭn-i bāġ-ı ḥüsni olmaḳ var
O naḫl-i ʿişvenüñ ʿāşıḳları bḭ-dest u pādur hep
Ziyāretden benüm meclis nḭşinān-ı ḫarābātı
Murādum dergeh-i pḭr-i muġāna ilticādur hep
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Sürūd-ı bezm-i ġam kim ʿışḳ dirler nāmuña ʿĀrif
Felek bu naġme-i dil-keşle dāʾim pür-ṣadādur hep

Naẓḭre-i Dervḭş Fasiḥ Dede
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Çemenler sebz u ḫurremdür hevālar dil-keşdür hep
Bu dem bād-ı ṣabādan alınan būy-ı ṣafādur hep
Beni bḭgāne-i ṣabr u dilinʿaḳlın iden żāyiʿ
O düzdḭde tebessüm ol nigāh-ı āşinādur hep
Maḥabbetdür dili taḥrḭk u bḭ-ārām iden tende
Ki bād-ı iżṭırāb-ı şuʿle-i nāra hevādur hep
Naẓar-feyż āşinā-yı cevher ẕāt olmadadur yoḫsa
Ġubār-ı deşt u ṣaḥra tūtḭyādur kḭmyādur hep
Faṣḭḥā meyl idüp her cāy-ı tabʿına göñül virme
Misāl-i māʾ-ı cārḭ serv-ḳaddler bḭ-vefādur hep
[8b]
Ṣaḥḭb Zemḭn Nābḭ Efendi
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Vaʿde-i ḫāṭır-firḭbüñ düzd-i ḫˇāb itdüñ bu şeb
Tār [u] pūd-ı cāme-ḫāˇbum sūz u tāb itdüñ bu şeb
Ḥüsnüñe şāyeste iġrāz itmege taḳṣḭr ider
Ben günāh eylerdüm ammā sen ŝevāb itdüñ bu şeb
Ben esḭr-i derd-i ser ammā ruḫuñʿaksiyle sen
Dḭde-i ʿaġyārı mḭnā-yı gül-āb itdüñ bu şeb
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Nāz u istiġnā degildür māniʿ-i teşrḭf-i bezm
Nāz [u] nazenḭnüm ġālibā bizden ḥicāb itdüñ bu şeb
Ben ḫayālüñle ṣabāḥ olunca itdüm güft-gū
Sen beni şāyeste-i luṭf u ḫiṭāb itdüñ[bu şeb]
Tābe-gerden ġarḳa-i eşk oldı tāb-ı hicrile
Nābḭ’yi hem-ḥālet-i rūz-ı ḥisāb itdüñ bu şeb
Naẓḭre-i Fasḭḫ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Sāġar-ı ṣahbā-yı reşk-i āftāb itdüñ bu şeb
Şuʿle-i bādile bezmi māh-tāb itdüñ bu şeb
Sāḳḭyā bḭ-minnet-i peymāne-i pür-sūzmı
Ehl-i bezmi bir nigāhla ḫarāb itdüñ bu şeb
Perde-i ʿarż-ı merāmı eyleyüp ey dil-güşād
Neşve-i meyle hele defʿ-i ḥicāb itdüñ bu şeb
Eyleyüp ṭıfl-ı niyāzum zḭb-i aġūş-ı ḳabūl
Nāzenḭnüm vuṣlatuñla kām-yāb itdüñ bu şeb
Ġayrılarla ṭarḥ-ı bezm idüp Faṣḭḥḭ dostum
Āteş-i pür-sūz-ı ġayretle kebāb itdüñ bu şeb
[9a]
Naẓḭre-iRüşdḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Bilmezem āyā ne fikr-i nā-ṣavāb itdüñ bu şeb
Bḭ-sebeb tā böyle bizden ictin āb itdüñ bu şeb
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Çeşm-i mestüñden biraz āsūde ḳılduñ dilleri
Tḭġ-i ġamzeñ der-niyām-ı nḭm-ḫˇāb itdüñ bu şeb
Gāh idüp pür-bādegāhḭ pür-ʿaraḳ sāḳḭ yine
Cāmı reşk-i āftāb-ı māh-tāb itdüñ bu şeb
Zülf-i pür-çḭnüñ kemend-i gerden-i aġyār idüp
Āteş-i ġayretle kārum pḭç u tāb itdüñ bu şeb
Virme ruḫṣat luṭf idüp ḫūn-rḭz-i çeşm-i mestüñe
Dilleri ġamzeñle sāḳḭ sen ḫarāb itdüñ bu şeb
Sāḳḭyā şevḳüñ müdām [u] ʿişretüñ olsun mezḭd
Kim bizi cām-ı lebüñle ẕevḳ-yāb itdüñ bu şeb
Şerḥ idüp esrār-ı ḫaṭṭ-ı ʿārıż-ı gül-gūnunını
Vaṣf-ı ḥüsn-i yāri Rüşdḭ bir kitāb itdüñ [bu şeb]
Nāʾilḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Kāküllerüñ ki çḭn-i cebḭn üzre buldu tāb
Gösterdi ceẕr [u] meddini deryā-yı ıżṭırāb
Dünyāya berḳ-i tḭġ-i nigāhuñla tāb-vir
Düşsüñ sipāh-ı fitneye teb-lerze-i itāb
Ḥālüm ḫarāb olur nigehüñden ki eylese
Ser-ḫoş-ı cām-ı ʿişve şikest-i ḫumār-ı ḫ˅āb
Deyr-i cihānda bir ṣanem-i şḭve-kārile
Zünnār-bend-i ʿışḳ olalı ḥālümüz ḫarāb
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Farṭ-ı hücūm-ı nāzdan ol şūḫa Nāʾilḭ
Reng-i şarāb-ı ʿişve olur perde-i ḥicāb
[9b]
Veysḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Benden yetişür nāle yā Rabb göge her şeb
Ol māhuñ irişmez mi ola gūşına yā Rab
Baḥŝ eyleyemez kūyuñ ile aṭlas-ı gerdūn
Ey māh-ı cihān yoḳdur o bḭ-çārede kevkeb
Ḳaşumla müjemden yine ḥakkāk-i maḥabbet
Lüʾlü-yi sirişküm deler almış ele misḳab
Çāh-ı ẕekanuñ üzre görüp ruḫlaruñ oldı
Efgende çeh-i miḥnete meh-pāre-i nüḫ-şeb
Zerd olsa n’ola sḭne-i Veysḭ ki olupdur
Mecmūʿa-i fażl u hünere cild-i müẕehheb
[10a]
Riyāżḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Bilmezüz sāḳḭ ḥesāb-ı devr-i māh u āftāb
Eylerüz eyyām-ı ʿömri devr-i sāġarla ḥesāb
İtifād itmez yine ol āftāb-ı evc-i nāz
Sḭm-i nābḭ yoluña döksek miŝāl-i māh-tāb
Tḭġ-i Rüstem ġamze-i ḫūn-rḭz ki nisbet hemān
Bir nümāyişdür miŝāl-i mevcdür yār-ı serāb
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İntiḫāb itse ṣabā gül-berg-i nār-ı ġonçeyi
Ḥaşr-i bālḭni eylemez yine o çeşm nḭm-ḫˇāb
Tünd [ü] bād-ı āḫın gönderme Riyāżḭ göklere
İtme devr-i çarḫdan hergiz recā-yı fetḥ-i bāb
[10b]
Ṣabrḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Ẕevraḳ-ı ṣahbāda ṣanmañ kim şikest oldı ḥabāb
Rūzgāra yelkenin aldurdı keştḭ-i şarāb
Feleḳ ġamla baḥr-i ʿışḳ içre hevānuñ neydügün
Ebr-i zülfüñden bilir cānā dil-i pür-ıżṭırāb
Ṣarılur pḭrāheni ol şūḫā ammāʿāşıḳuñ
Şuʿle-i āḫı şeb-i ḥayretde olur mah-tāb
Kerem olup bezm-i āteşḭn āyḭne-i ruḫsārile
Dḭde-i bḭ-nūra döndü şḭşe-i ṣahbā-yı nāb
Sāḳḭyā maḫmūrluḳ yazmaḳ diler Ṣabrḭ getür
Şol devātı kim midād-ı surḫḭdür laʿl-i muẕāb
[11a]
Raḥmḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Virür derūna ṣafā cism u cāna tāb-ı şarāb
Olur kettān ġama nūr-ı mah-tāb-ı şarāb
Olunca neşve-fürūz-ı dil ḫarāb-ı şarāb
Gedā-yı bezmi ider şāh-ı Cem ḫabāb-ı şarāb
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İder çü āyine ʿakis fürūġ-ı ḥüsnünden
O āftāb ele aldıḳça iżṭırāb-ı şarāb
Bileydi ḥālet-i pür-feyż-i laʿlini yāruñ
Olurdı vird-i zebān zāhide şarāb-ı şarāb
Görünce rūy-ı ʿaraḳnākın oldı dāġ-be-dil
Tehḭmidür ḳ'ola mḭnāda pür-ḥabāb-ı şarāb
Devādur olsa naḳl-i sḭb-i ġab ġab sāḳḭ
O bezm-i ḥaṣda kim ola laʿl-i nāb-ı şarāb
Ḫumār eŝerleri dillerden olmaz idi cüdā
Zebān-ı bülbüleden itmese ʿitāb-ı şarāb
Hezārı mest [ü] ḫarāb itmege yeter Raḥmḭ
ʿUrūḳ-ı ġonçeye sārḭ olan gülāb-ı şarāb

[11b], [12a], [12b], [13a], [13b], [14a] boş sayfalardır.
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[14b]
Ḥarfü’t-tāʿ
Ve lehu
[Mefāʿilün/ Mefāʿilün/ Feʿūlün]
Be-kef ḫançer gelür cānāne ser-mest
İdüp ḳaṣd-ı dil-i dḭvāne ser-mest
Mey-i laʿlinden itmiş neşve-yābı
Elinde ol mehüñ peymāne ser-mest
Olub şemʿ-i şeb-ārā üzre düşdi
Şarāb-ı ʿışḳla pervāne ser-mest
Dimāġı çāk-ı feyż-i zülf olmış
Elinde ol perḭnüñ şāne ser-mest
Yine ey Manṭıḳḭ ḫūn-ı dilümden
Dü-çeşm-i sākḭ-i peymāne ser-mest
Fużūlḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
ʿAks-ı ruḫsāruñla oldı müzeyyen mḭrāt
Beden-i mürdeye feyż-i naẓaruñ virdi ḥayāt
Beñzedürdüm ḳadd-ı mevzūnuña fi’l-cümle eger
Cān içinde elif itseydi ḳabūl-i ḥarekāt
Ḫaṭṭ bu mażmūnladur çāh-ı zenaḫdānuñda
Kim bu zindānuñ esḭri ney oḳ ümmḭd-i necat
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Kākülüñ ḳıldı muḳarrer baña5 sergeşte-i lebüñi
Duymasun kimse ki bevḳ gerdeş devrānda başāt
Ġamze-i peykānın ider ʿāşıḳa çeşmüñ ṣadaḳa
Eyle kim merdüm-i münʿim vire muḥtāca ẕekāt
Āferḭn cevher-i maḳṣūduña kim ʿālemde
Mümkin olmaz bu ṣıfāṭile ki sensin bir ẕāt
Ey Fużūlḭ veraʿ u zühdle muʿtād olduḳ
Bilmedüñ ḥālüñi beyhūde geçirdüñ evḳāt
[15a]
Vecdḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Fikr-i çeşm-i hūş düzmez ġamze-i mestāne dost
ʿĀḳıbet itdi beni dḭvāne-i peymāne dost
Olmamaḳ mümkin mi dil ṣad-pāre esḭr-i kākül
Şāne der-dest-i firḭb [u] zülf-i müşg efşāne [dost]
İtme çeşminden ümḭd-i yek-nigāh-ı ilṭifāt
Āhū-yı ṣaḥrā-yı ḥüsn olmaz dilā dḭvāne dost
Yā ḫarāb olmış dil ister yā gelür eyler ḫarāb
ʿIşḳdur var ise bir şāhenşeh-i vḭrāne dost
Olma maġrūr-ı firḭb-i tāb-dār-ı haṭṭ-ı rūy
Şemʿ-i bezm-ārā tek olmaz dḭde-i pervāne dost
Ey dil-i dḭvāne var Mecnūn-ı ʿışḳa ülfet it
Hem-nişḭn olmaz senüñle Vecdḭ-i ferzāne dost

5

“Bana” güzel he ile yazılmıştır.
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Dervḭş Paşa el-Mastarḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Yār ser-keş sḭne pür āteş göñül sevdā-perest
Baḫt-ı nā-hem-vār ṭālḭʿ ser-nigün ḫaṭır şikest
Şehr-i ġamā bād u behcetḫāne virān u ḫarāb
Rütbe-i ihmāl-i ʿālḭ pāye-i iḳbāl pest
Kḭse-i ümḭd-i ḫālḭ dest-i istiġnā tehḭ
Menzil-i vuṣlat baʿḭd u pāy-ı istidʿā şikest
Bāde-i ḥayret müḥeyyā kāse-i āmāl pür
Bezm-i hicrān germ u ġam hüşyār-ı ʿālem cümle mest
Ẓulmetü miḥnet hüveydā ṣubḥ-ı himmet nā-bedḭd
Nḭk u bedber-muḳteżā-yı ḳısmetrūz-ı elest
Pençe-i kām-ı dil-i dervḭş zḭr-i dest-i ġam
Çāre ne meşhūrdur kim dest-berbālā-yı dest
Ḳıṣṣa-ı hicrānla şekvā-yı cevr-i yārile
Ḭre varaḳ ber-ḥasb-i ḥāl derd-i mendān-ı defter-est
[15b]
Nāʾilḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿilü/ Mefāʿilü/ Feʿūlün]
Aldıḳça ele cām-ı mey ol kec-küleh-i mest
Biñ fitneye āmāde olur her nigeh-i mest
Zāhid ne bilür mertebe-i pḭr-i muġānı
Tā olmayacaḳ curʿa gibi ḫāk-i reh-i mest
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Zāhid ne bilürmeẕ heb-i rindānı ki anda
Huş yārḭ-i āzḭnedür ancaḳ güneh-i mest
Āyḭne-i sāġarda olan ʿālemi gözler
Gülzār-ı bihişt olsa da neẓẓāre-geh-i mest
Āşūb-ı dil-i Nāʾilḭ’ye pḭr u pādur
Ol ġamze-i maḥmūr ile çeşm-i siyeh-i mest
Naẓḭre-i Neşāṭḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿilü/ Mefāʿilü/ Feʿūlün]
Çekdükce mey-i nāzı o çeşm-i siyeh mest
Biñ fitneye āmāde olur her nigeh-i mest
Her gūşede bḭñ şevḳıle ṣād hūdemi ḳoymaz
Gāhḭ ki ḫırām eyleye ol şeb küleh-i mest
Olmaz yine ser-germ-ṣafā-yı ruḫ-ı sāḳḭ
Gülzār-ı bihişt olsa eger cāygeh-i mest
Aḥsentü zihḭ meẕheb-i ʿuşşāḳa ki anda
Defʿ-i ġam-ı dil-dārdur ancaḳ güneh-i mest
Bilmem niçe olur ḥāl-i Neşāṭḭ pür olursa
Ol ġamze-i pür-fitne ile ola nigeh-i mest
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[16a]
Ṣabrḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Ḫavfum bu ki ḳaddüñ ola ferdā-yı ḳıyāmet
Bir hem-zen-i hengāme-i ṣaḥrā-yı ḳıyāmet
Āvāze-i ʿışḳuñ ġam-ı kaddüñle olurmış
Ḫˇābında daḫı bādḭye peymā-yı ḳıyāmet
Ferdāki hevā-yı ġam-ı zülfüñle çeksem āh
Ber-bād ola cemʿiyyet-i eczā-yı ḳıyāmet
Öldürdü bizi derd-i peşḭmānı tevbe
Sāḳḭ niçe bir fikr-i ġam-ėfzā-yı ḳıyāmet
Açsun gözümüz ġulġule-i ṣūr-ı ṣūrāḫ
Kopsun ḳo ġamuñ başına ġavġā-yı ḳıyāmet
Endḭşe-i ferdāyı ḳo ḥāşā ki maḥabbet
Mestāne seni eyleye rüsvā-yı ḳıyāmet
Ṣun Ṣabrḭ[ye] dil-teşneye bir cām leb-ā-leb
Ey sāḳḭ kevŝer dem-i ger mā-yı ḳıyāmet
Raḥmḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Çāk çāk oldı dil-i ḫūn neşvemüz lāle ṣıfāṭ
Demidür eşkini ŝār eyleriseñ jāle ṣıfāṭ
Ḥıfẓ içün ejder-i āteş-dem-i āhum her şeb
Künc-i kūyun ṭolaşur şuʿle-i cevvāle ṣıfāṭ

54

Ġıbṭadan girye çekān oldı felek jāle degil
Aldum āġūşa o māhı bu gice hāle ṣıfāṭ
Güller āsār-ı haẕānile çeker ḫūndur hep
Olmada birgülleri riḫte pergāle ṣıfāṭ
Ceẕbe-i ḥüsnile ʿaks-i ḳaṭarāt-ı eşküm
Zib-baḫşoldı leb-i dilbere tebḫāle ṣıfāṭ
Gıll ü ġışşdan dili ṣāf itmede mānende-i zer
Var mı bir kine-güdāz āteş-i seyyāle ṣıfāṭ
[…6] O sevdāger-i ʿışḳuz ki dükān-ı dilde
Raḥmḭyā şerḥa vü dāġ açmada pejgāle ṣıfāṭ
[16b]
Ṣabrḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Cem gitdi bozulmaḳdadur erkān-ı ḫarābāt
Bir cām ile kalsa n’ola eyvān-ı ḫarābāt
At başı ber-ā-ber ʿaraḳ u bāde süzülsün
Dönsün ḳoşu meydānına meydān-ı ḫarābāt
Virmez geçid ceyş-i ġam āb-ı mey pür-cūş
Āsūdedür andan hele yārān-ı ḫarābāt
Ey şaḥne ayaḳ baṣma aña bḭ-edebāne
Cem taḫtı imiş taḫta-i vḭrān-ı ḫarābāt
Ṣabrḭ varıcaḳ dergehine mey mi ṣunardı
Göñlümdekini bilse pḭrān-ı ḫarābāt
6

Bir hece silinmiş.
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Naẓḭre-i Fāʾiżḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Her ṣubḥ gelür bir yere rindān-ı ḥarābāt
Gūyā ki ider meşveret erkān-ı ḥarābāt
Ḥaḳḳā ki Süleymānlıḳ ise ancaḳ olur bu
Cem gitdi bozulmaz daḫı dḭvān-ı ḥarābāt
Cem’den berḭ meclis mi ḳalurdu bize ey dil
Ger basṭ-ı nihān itmese pḭrān-ı ḥarābāt
Ancaḳ biz anuñ bir ḳur-ı cāmına yetişdük
Cemşid zamānuñda imiş şān-ı ḥarābāt
Ol şāh-ı cihān Fāʾiżḭyā bezme gelürmiş
Curʿayla ṣulansun yine meydān-ı ḥarāb[āt]
[17a]
Naẓḭre-i Derviş Fasḭḫ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Ḫumlardan alındı mey-i raḫşān-ı ḫarābāt
Açıldı yine kān-ı bedaḫşān-ı ḫarābāt
Kechūl-i niyāz-ı dil-i işkeste gerekdür
Herkes olamaz maẓhar-ı iḥsān-ı ḫarābāt
Bir ḥālet ile bulmaya işkeste ki birdür
Ḭmānla peymāne-i peymān-ı ḫarābāt
Revnaḳda müşābih köhne-ṭāḳ-ı sipihre
Kandḭl ile ārāstedür eyvān-ı ḫarābāt
Peymāne-i ümmḭde Faṣḭḥ irmez imiş el
Bū solmayıcaḳ dāmen-i pḭrān-ı ḫarābāt
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[17b]
Ḫarfü’ş-şā Nāʾilḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlün/ Feʿūlün]
Ey ġamzeleri cünūna bāʿiŝ
Her ʿişvesi biñ füsūna bāʿiŝ
Eyler dili irtifaġ-ı zülfüñ
Pāmāli-i baḫt-ı dūna bāʿiŝ
Peymāne-i dḭdede lebüñdür
Teşvir-i şarāb-ı ḫūna bāʿiŝ
Maḫmūrḭ-i her-dü nergisüñdür
Āzār-ı dil-i zebūna bāʿiŝ
Dūd-ı dil [ü] eşk-i Nāʾilḭ’dür
Bu ṭārem-i nḭlgūna bāʿiŝ
Ṣabrḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Dil-i dānāya düşer ol şeh ḫūbānile baḥş
Bir zamān eyledi Sḭmurġ Süleymān’ile baḥş
Sekiz ḥikmet-i ʿışḳ ise Felāṭūn’a ḫıred
Aña daḫl itme dilā eyleme nādānile baḥş
Ne ḳadar itse ṣurāḫ-aña dil-i yārdimez
İdemez yine piyāle leb-i cānānla baḥş
Ḫūblar naḳd-ı dili eylesün āmāde hemān
ʿİşve fitnede iderlerse o fettānile baḥş
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Bülbülüñ mertebe-i neşʾesini biz bilürüz
İdemez ʿışḳda ol bu dil-i nālānla baḥş
Zāhidüñ aġzına bir cāmla ur mihr-i sükūt
İtmek isterse gelüp meclise yārānla baḥş
Söz kesilsin diriseñ tḭġ-i zebān çek Ṣabrḭ
Niçe bir düşmen-i ḫar-ṭabʿ-ı kec-iẕʿānla baḥş

[18a], [18b], [19a] boş sayfalardır.

[19b]
Ḥarfü’l-cim
Fużūlḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Münḥarifdür sāḳḭyā endūh-ı dünyādan mizāc
Bāde ṭut kim ʿillet-i endūh ġafletdür ʿilāc
Faḳr mülkün ṭut ger istiġnādan istersen kemāl
Salṭanatdan geç kim ol vādḭde çoḳdur iḥtiyāc
Çekme taḫt u tāc ḳaydın bḭ-ser ü pālıḳ gözet
Kim ayaġa benddür taḫt u belādur başa tāc
Bir perḭ zülfün ṭutup ḫālinden alsañ kām-ı dil
Dut ki Çḭn mülkünü ṭuttuñ Hind’den alduñ ḫarāc
Terk [ü] tecrḭd iḫtiyār et kim diyār-ı ʿışḳda
Faḳr bāzārında esbāb-ı fenādandur revāc
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Naḳş-ı zāʾildür mürūr-ı dehre ḳılma iʿtibār
Olsa ḥāṣıl faḳrdan ḥüzn [ü] fenādan ibtihāc
Ey Fużūlḭ ben melāmet mülkünüñ sulṭānıyam
Berḳ-i āhum tāc-ı zer sḭm-i sirişküm taḫt-ı ʿāc
Ṣabrḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Dügmeñi bir bir çözüp ʿuşşāḳa luṭf it sḭne āc
Ṣād-müdevver ḳuylile der-beste bir gencḭne āc
Sḭneñi ʿarż it ḳabā-yı sürḫden her ġonçeye
Ġonçeler çāk-ı girḭbān eylesün sen sḭne āc
Yeg bilür ol ḳadr-i kālā-yı bahārı ey ṣabā
Ġonçenüñ dḭbā-yı sürḫın bülbül-i nālāna āc
Sāḳḭyā cām-ı cilā efzā-yı luṭf it yine sür
Jeng-i ġamdan pāk idüp tḭġ-i dili āyḭne āc
Ḳopdı bir beter sehm-gin çeşm-i dilberden yine
Eyleme Ṣabrḭ tereddüd sḭne-i be-kḭne āc
[20a]
Riyāżḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Yār-i müstʿaġnḭ dil-i ʿuşşāḳa nāz itmek de güc
Dil-pesend-i nāz olur ʿarż-ı niyāz itmek de güc
N’eylesün bḭçāre ʿāşıḳ dilde derd-i ʿışḳuñı
Ṣaḳlamak da müşgil ammā keşf-i rāz itmek de güc
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Rütbe-i maʿşūḳ ʿālḭ arż-ı ḥāle çāre yoḳ
Girye-i bḭ-taḳrḭbaḫ-ı can-güdāz itmek de güc
Cevr-i aġyāra taḥammül müşgil ammā kim yine
Terk-i yāre ʿişve-sāz [u] dil-nüvāz itmek de güc
Ey Riyāżḭ ġamzesi tḭr-i ḳażā teʾŝḭrdür
Ḳar[şu] ṭurmaḳ müşgil ammā iḫtirāz itmek de güc

[21b], [22a] boş sayfalardır.

[22b]
Ḥarfü’l-ḥā
Ve lehu
Manṭıḳḭ
[Müfteʿilün/ Mefaʿilün/ Müfteʿilün/ Mefaʿilün]
Bāġ-ı dil-i fütāde de itse de āşiyān feraḥ
Bād-ı sitemle ʿazm ider yine fiġān-künān feraḥ
Gūşe-i ḫaṭṭı olsa da ḫāne-i ḳalb-i ʿāşıḳān
Ḳor mı felekde anda gör firḳat-i mehveşān feraḥ
Rūy-ı gurūh-ı ġamheme dḭde-güẕārı oldı lḭk
Olmadı bu mesḭrede çeşm-i dile ʿayān feraḥ
Dil bu ġam-ı hezārile ḫurrem ise yine n’ola
Olmış ezelde n’eylesün mesned-i ḫˇācegān feraḥ
ʿİsḭ-i bülbüle eger nāṭıḳ arḭz-i mey n’ola
Olur o demde Manṭıḳḭ ḳālıb-ı cānā cān feraḥ
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Fużūlḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilūn]
Eger murād ise virmek ṣafā-yı cevher-i ruḥ
Felek-miŝāl yürüt sāġar-ı şarāb-ı ṣabūḥ
Buyurma tevbe baña ol şarābdan nāṣiḫ
Ki görse anı budur terk-i cezm-i tevbe Naṣūḥ
Tenümde ṣancılu nāveklerüñle şādam kim
Der-i belā bu kilḭd iledür baña meftūḥ
Hücūm-ı ġamda baña anı itdi ẕevraḳ-ı mey
Ki itmedi anı ṭūfān olanda keştḭ-i Nūḥ
Fużūlḭ oldı belüñ fikri ile mūy-miŝāl
Henüz bulmadı ol sırda iḥtimāl-i vużūḥ
[23a]
Ṣabrḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Geh pür-elmās u gehḭ pür laʿl-i raḫşāndur ḳadeḥ
Gūne gūne gevheri var bir ʿaceb kāndur ḳadeḥ
Devr-i dehān itdi ṣurāḫḭnüñ o tḭġ sürḫını
Özge luʿbet-bāz-ı bezm-i bāde nūşandur ḳadeḥ
Her ḥabāb-ı ḳurṣ-ı mihr olmış ṭutalum n’eyleyüm
Sensüz ey meh baña bir tenevvür sūzāndur ḳadeḥ
Laʿl-i şūḫuñdan bilir dil ġamzeler ḳan eylese
Fitne vü āşūbla meşhūr devrāndur ḳadeḥ
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Ḳaṭre-i meyden şerer-pāş oldı bezm içre yine
Ḥāṣılı sūr u ṣafāya bir gül-feşāndur ḳadeḥ
Ṭurmaz anda kūy-ı sḭmḭn oynadur her bir ḥabāb
Kūy-ı bazen hevāya ṭut ki meydāndur ḳadeḥ
Almış ey Ṣabrḭ yine rez-i duḫterḭn āgūşına
Ol sürūd-ı şevḳıle meclisde ḫandāndur ḳadeḥ
Nābḭ Selleme’llāhu
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
İmdāda irüp ḳāfile-i zerceres-i ṣubḥ
Emvāt-ı şebi eyledi iḥyā nefes-i ṣubḥ
Zāġ-ı şebi ṣayd itmek içün perveriş eyler
Bir ṭāʾir7-i zerrḭn-perrü bāli ḳafes-i ṣubḥ
Aynı nefes-i ḫüccett ile münkeşif itme
Senden budur ey mihr-cebin mültemes-i ṣubḥ
Ol rḭş-i sepḭd ile yine eylemeyüp şerm
Bir beyża uçurmaḳdan uṣanmaz heves-i ṣubḥ
Olmazdı aña zḭr-i nigḭn ser-be-ser āfāḳ
Ṣıdḳ olmasa Nābḭ nefes-i bāz-pes-i ṣubḥ
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[23b]
Ḥarfü’l-ḫa
Ve lehu8
[Müfteʿilün/ Fāʿilün/ Müfteʿilün/ Fāʿilün]
ʿAks-i ruḫile n’ola olsa mey-i nāb surḫ
Pertev-i ḫūrla olur gevheri nā-yāb surḫ
Mihr-i gül-i dāġumuñ olsa kerem dḭdesi
Olur idi lāle-veş peyker-i meh-tāb surḫ
Eyleriken mey-ḫor-ı ʿayşgeh-i bāġda
Yine degil dḭde-i nergis-i pür-tāb surḫ
Hicr-i leb-i yārile ḫūn-ı dilümden müdām
Sāġar-ı cisme iderʿāşıḳ-ı bḭ-tāb surḫ
Şaḥne-i devrān yine Manṭıḳḭ’ye dāġ olur
Olsa ḳażāyile ger çün mey-i nābāb surḫ
Ṣabrḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Olsa dilde n’ola her bir dāġ-ı āteş-tāb surḫ
Āteş[.]baḥr-i maḥabbetde olur gird-āb surḫ
Zülf-i pür ḫamla ruḫ-ıgülberg yāri seyr idüñ
Bü’l-ʿacebcūdur bu kim girdāb-ı miskḭn-āb surḫ
Bir dükenmez gencdür aña ḫam-ı pür-surh dil
Ḥaşre dek döksün yolunda dḭde-i bḭ-ḫˇāb surḫ

8

Gazel Mantıkî’ye aittir.

63

Ġonçe kendin lāle-zār içre şafaḳ-gūn gösterir
Görinür āteşde gūyā dḭde-i pür-tāb surḫ
Çeşm ü dil-i baḥrin ʿışḳ-ı yārdur Ṣabrḭ n’ola
Olsa kerānda çıḳan her gevher-i nā-yāb surḫ
[24a]
Raḥmḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿilü/ Fāʿilün]
Ber-vefḳ-ikām olmadı hḭçin ḳılāb-ı çarḫ
Hep bāzgūne-i gerdiş ider āsiyāb-ı çarḫ
Efzūn-teritmede hevesin teşne leblerüñ
Mānend-i lücce cünbiş-imevc-i serāb-ı çarḫ
Oldı hezār Behmen ü Cemşḭd’e bārgāh
Neylḭ bu ḫayme-i kühen bḭ-ṭınābı çarḫ
Dest-i fenā-yı dehrile bir gün güşād olur
Der-beste genc-i pür-ḥikem-i nüh kıbāb-ı çarḫ
Bir māh-ı nev-ṭulūʿadü-çārüm ki Raḥmḭyā
Pertev-gedā-yı ṭalʿatıdur āftāb-ı çarḫ

[24b]
Ḥarfü’d-dal
Ve lehu
منمكزیادمهمخاطرمافگارمیكردر
مزاجمازهوایعاقبتبیمارمیكردر

شببیغماكربربسترراحتنهمپهلو
تنماهرسرمونشترازارمیگردر

چنانخوكردهامناسورروزافزونكهدردمن
معاذاللهاكراندكشودبسیارمیكردد
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نظامچونكنمبیشلبتكزبیمخوبیاو
مراحرفشكایتبرلباستغفارمیكردر

چنانممنطقیكرروبعكسمدعاكردون
كهچونكارمبانیماررودشوارمیكردر
Fużūlḭ
[Fāʿḭlātün/ Fāʿḭlātün/ Fāʿḭlātün/ Fāʿḭlün]
Nāledendür ney gibi āvāze-i ʿaşḳam bülend
Nāle terkin itmezem muṭlak kesilsem bend bend
Ḳıl meded ey baḫt ver ne kām-ı dil mümkin degil
Böyle kim ol dil-rübābḭ-derddür ben derd-mend
Ḫāk-i rāhuñdan beni ḳaldurabilmez sāye tek
Ḳılsa gerdūn āftābuñ her şuʿāʿın bir kemend
Cām ṭut dir sāḳḭ-i gül-çehre zāhid terk-i cām
Ey göñül fikr eyle gör kim ḫānsıdur ṭutmalı pend
Ey Fużūlḭ ṣūret-i faḳruñ ḳabūl-i dostdur
Hiç dervḭşi senüñ tek görmedüm sulṭān-pesend

[25a] ve [25b] boş sayfalardır.

[26a]
Raḥmḭ Ṭab-ı Eŝer-i Āh
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Yürütdüm baḥr-i dilde keşti-i mey herçi-bād-ābād
Ḳo gelsün mevc-i derd ü ġam pey-ā-pey herçi-bād-ābād
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Hevā-yı ḥalḳa-i zülfüñle āḫir gird-bād-āsa
Cünūn-deştin ider muġber göñül key herçi-bād-ābād
Yine sürāḫ sürāḫ itdi baġrum ḫançer-i cevrüñ
Ḳo nāliş ideyüm mānende-i ney herçi-bād-ābād
Ṣafā-yı neşve-i vaṣluñla ser-germ olmadum dirsün
Cihāna āh-ı serdüm şūriş-i dey herçi-bād-ābād
Nesḭm-i naẓmla aḥbāba Raḥmḭ vir teneffüs kim
Dil-i āʿdāya olsun āteşḭn key [herçi-bād-ābād]
Ve lehu Selleme
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Bedḭd olsa ruḫuñ ey dil-sitān mānende-i ḫūrşḭd
İder çeşmümdeki eşki revān mānende-i ḫūrşḭd
Mişāl-i jāle diller ceẕbine ol māh [u] mihr-engḭz
Şuʿāʿ-i ḥüsnün itmiş rḭsmān mānende-i ḫūrşḭd
Ne mümkindür nigāh-ı germ çeşmi ḫıyre-nāk eyler
Baḳılmaz rūy-ı yārin rāygān mānende-i ḫūrşḭd
Gezer dilden dile ʿāks-i cemāl-i ʿālem-efrūzuñ
Olur her ḫāneye pertev-resān mānende-i ḫūrşḭd
İder tārḭki-i ġam ʿālem-i dilden sefer Raḥmḭ
Mey olsa maşrıḳ-ı ḫumdanʿayān mānende-i ḫūrşḭd

[26b] boş sayfadır.
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[27a]
Vecdḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
İtdi dil rūyuña rūyuñ dil-i sūzāne ḥased
İtdiler birbirine şuʿle vü pervāne ḥased
Cān-fedā-yı nigehi oldı vü ten ḫāk-i rehi
Eyledi cān bedene reşk beden cāne ḥased
Raḥne-i erre ḳanı şerḥa-i müjgān ḳanı
Dil-i ṣad-pāreme eylerse n’ola şāne ḥased
Rūyuña germ-nigāh itdigi teʾŝḭr itmiş
Ḳuvvet-i ṭāliʿi ḫūrşḭd-i dıraḫşāne ḥased
Eyle maḥsūd yeter ruḫṣat-ı pā-būsuñla
Niçe bir eyleyeyin kūşe-i dāmāne ḥased
Tā cünūn itdi seni lāyıḳ-ı bend-i kākül
Saña çoḳ ʿāḳil ider ey dil-i dḭvāne ḥased
Bu ġazel zḭver-i mecmūʿa-i yārān olalı
Düşdi ey Vecdḭ yine defter [ü] dḭvāne ḥased
Nāʾilḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Ne ġam şükufte degilse bahār-ı bāġ-ı ümḭd
Zükām-ı yeʾsle efsürdedür dimāġ-ı ümḭd
Ẓuhūr-ı neşve-i laʿlüñle dest-i ʿāşıḳda
Mey-i neşāṭla leb-rḭzdür ayaġ-ı ümḭd
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Nesḭm-i kākülüñ olduḳça cilve-ger pür ider
Cihānın efḫa-i gül-rḭz-i bāġ u rāġ-ı ümḭd
Döyermi sūz u firāḳa göñül viren saña kim
Sirişk-i çeşmi olur şuʿle baḫş-ı dāġ-ı ümḭd
Ḳalur mı zinde meger şemʿ-i bezm-i āh gibi
Bu rūzgāra da ey Nāʾilḭ çerāġ-ı ümḭd
[27b]
Ṣabrḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Baḫt olsa sāḳḭ-i mey-i meyḫāne-i ümḭd9
Yine tehḭ deger bize peymāne-i ümḭd
Dil murgı seng-i ġamlarla andan remḭdedür
Bir daḫı istemez ārzū-yulāne-i ümḭd
Biz şemʿ-i kem fürūġ-ı seḥer-gāh-ı ḥasretüz
Bizden ʿaceb mi dūr ise pervāne-i ümḭd
Nā-kām-ı şehr-i ʿışḳa yüz külḫen-i fenā
Nev-cāh vaṣl-ı dilbere kāşāne-i ümḭd
Ṣabrḭ ne ḥāṣıl eyleye bārān-ı eşkle
Bu şūre-zār-ı ġamda bize dāne-i ümḭd

9

Kelime şeddeli yazılmıştır.
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Veysḭ
Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün
Bḭ-sütūn-ı ġamı ben āhla itdüm ber-bād
Varsun tḭşesini başına çalsın Ferhād
Vehm ummāya eger ġamze-i ḫūn-rḭzüñden
Böyle ḳan dökmege boynumı ururdı cellād
Sedd-i İskender isen de ṣaḳın ey şāh ki olur
Âh-ı maẓlūm güdāzende-i kūh pūlād
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………10
Veysḭyā çıḳmadı bir böyle girān-māye güher
Mevc-ḫḭz-ı olalı deryā-yı güher-rḭz-i imdād
[28a]
Veysḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Meyl eylese aġyāre anı ṣanma vefādur
Aġyāre vefādan ġarażı baña cefādur
Aġyāre vefā itmege reʾy itmiş o ḫūnḭ
Dil-ḫasteleri öldüren āh işte buradur
Dil-dādelerüñ leẕẕet-i güftāruña ṭoymaz
Ḥaḳḳā bu ki [……………..] ruḥa ġıdādur
Cām-ı ʿaraḳ u sāġar-ı mey sāḳḭ-i gül-rūy
Āb-ı ruḫ-ı cemʿiyyet-i yārān-ı ṣafādur
10

Beyit metinde karalanmıştır.
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Ṣūret vireyin dirse eger şḭʿrine Veysḭ
Ruḫsāruña āyḭne disün pāk-i edādur
Veysḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Ḳaddüm ki senüñ ḳabża-i ʿāşḳuñda kemāndur
Āhumdur anuñ tḭrizi hḭrişte-i cāndur
Her tḭr-i belā kim irişür saña felekden
Ṣabr eyle göñül bu da geçer devr-i zamāndur
Feryād ki bir ġamzesi cellāda esḭrem
Ḫūnḭ gözinüñ yidügi dil içdügi ḳāndur
Bir şemʿ-i dilārādur o peykān-ı zer-endūz
Luṭf eyle anı ḥāne-i cān u dile yandur
Maʾbeynimüzi fażl iden aʿdāyla Veysḭ
Mizān-ı belāġatde bugün tḭġ-i zebāndur
[28b]
Ḥarfü’z-ẕāl
Fużūlḭ
[Fāʿḭlātün/ Fāʿḭlātün/ Fāʿḭlātün/ Fāʿilün]
Ey meẕāḳ-ı cāna cevrüñ şeh dü şekerden leẕḭẕ
Dem-be-dem zehr-i ġamuñ ḳand-i mükerrer [tek11] leẕḭẕ
Derd-i ʿışḳuñ derd-iẕevḳ-ı salṭanat tek dil-i bedḭd
Ḫāk-i kūyuñ seyri fetḥ-i heft-kişver [tek] leẕḭẕ

11

Gazelin devamında “tek’’ olarak devam ettiği için düzeltildi.
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Āteş-i berḳ-i firāḳuñ nār-ı dūzaḫ tek elḭm
Cāri olmışdur bu ʿādet dūde seyr olmaz [tek leẕḭẕ]12
Şerḥ-i aḥvālüm saña yetse naṣḭḥat gibi telḫ
Telḫ güftāruñ baña maḫmūra sāġar tek leẕḭẕ
Tāze tāze dāġ-ı derdüñdür dil-i sūzānuma
Fi’l-meŝel ḥırṣ ehline cemʿiyyet-i zer tek leẕḭẕ
Ey Fużūlḭ ʿālemḭñ gördüm ġam u niʿmetlerüñ
Hiç niʿmet görmedüm dḭdār-ı dilber tek leẕḭẕ

[29a] boş sayfadır

[29b]
Ḥarfü’r-rāʾ
Fużūlḭ
[Mefʿūlü / Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Geh gözde geh göñülde ḥadengüñ mekān ṭutar
Her ḳanda olsa ḳanluyı elbette ḳan ṭutar
Dil çekse n’ola cān u teni ḫāk-i kūyuña
Ḫār u ḫas ister anda ki ḳuşā şiyān ṭutar
Ẕikr-i lebüñle zülfüñe dil buldı dest-reʿs
Laʿlüñ gibi ki oḳuyup efsūnla ṭutar
Dil ṭutdı ġonçe ile ber-ā-ber dehānuñı
Bir ʿaḳl-ı nāḳıṣ ile özüñ ḫurde-dān ṭutar
12

Metinde “midād” kelimesi de mevcuttur.
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Ḫūrşḭd ḫırmenḭne urur şuʿle şuʿle od
Āhum ki laḥẓa laḥẓa reh-i āsmān ṭutar
Cān eyledükçe meyl-i temāşā-yı ḳāmetüñ
Göz revzenin sirişk-i revānum revān ṭutar
Ṭutmaḳ diler Fużūlḭ ḳapuñda maḳām lḭk
Bu sırrı kimseye açabilmez nihān ṭutar
Ve lehu
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Āh eyledügüm serv-i ḫırāmānuñ içündür
Ḳan aġladuġum ġonçe-i ḫandānuñ içündür
Ser-geşteligim kākül-i müşgḭnüñ ucından
Āşüftelügüm zülf-i perḭşānuñ içündür
Bḭmār tenüm nergis-i mestüñ eleminden
Ḫūnḭn cigerüm laʿl-i dürr-efşānuñ içündür
Yaḳtum tenümi vaṣl güni şemʿ-veş ammā
Bil kim bu tedārik şeb-i hicrānuñ içündür
Ḳurtarmaġa yaġmāyı ġamından dil ü cānı
Saʿyim naẓar-ı nergis-i fettānuñ içündür
Cān vir göñül ol ġamzeye kim bunca zamānlar
Cān içre seni ṣaḳladuġum anuñ içindür
Vāʿiẓ bize dün dūzaḫı vaṣf itdi Fużūlḭ
Ol vaṣf senüñ külbe-i aḫzānuñ içündür
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[30a]
Bāḳḭ
[Mefcūlü/ Fācilātü/ Mefācḭlü/ Fācilün]
Cūy-ı fenāyı ḥalḳ bir bir ikişer geçer
Baḥr-i fenādan ehl-i tecerrüd yüzer geçer
Reşk-i zülāl-i ḫançeri ḫalḳuñ belin büker
Şehr-i dile gelince hezārān kemer geçer
Cām-ı şarāb-ı nābdan irmez gözün ḥabāb
Bir rūzgār dḭde ü ṣāḥib-nażar geçer
Yollarda görse aġladıġum baña ṭaş atar
Gāhḭ bu çeşm-i eşk-feşānı siler geçer
Ḫalḳ-ı cihānı naḳşına eyler firḭfte
Naḳḳāş-ı rūzgārʿaceb rengler geçer
Geçmez tenaʿumından o kim bezm-i ʿālemüñ
Cām-ı […………………………………………] içer geçer
Gül-zār-ı ḫubān ṭoḳıdur ṣanki Bāḳḭyā
Dilden sinān-ı ġamzeleri şöyle ter geçer
Ve lehu
[Mefcūlü/ Fācilātü/ Mefācḭlü/ Fācilün]
Kūyuñ gedāsı oldı dil-i mübtelāyı gör
Sevdā-yı çāh u salṭanat eyler gedāyı gör
Ey mübtelā-yı şḭve-i belā-yı yār olan
Sevdā-yı zülfi başına düşsün belāyı gör
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Var ey Ḫoten’deḥāli [..] misk olur diyen
Ṣaḥrā-yı Çḭn’igeşt ü güzār it cefāyı gör
Peşmḭne geydi engine zülfüñden aldı el
Göklerde uçdı āḫır efendi hümāyı gör
Āyḭneñüñ ṣafāsı nedür ṣūreti nedür
Mirāt-ı rūy-i yāre naẓar ḳıl ṣafāyı gör
Maġrūr idüñ cefāsına bir şuḫ-ı dilberin
Rüsvā-yı ʿālem eyledi şimdi cefāyı gör
Gögsin gererdi zühdle Bāḳḭ bu ʿarṣada
Nā-geh ṭoḳındı tḭr-i maḥabbet ḳażāyı gör
[30b]
Bahāyḭ Efendi
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Nālān iden beni ḫaṭṭ-ı sebz-i ʿiẕārdur
Feryād-ı ʿandelḭbe sebeb nev-bahārdur
ʿAzm itdik işver-i ʿademe cān mübtelā
ʿIşḳuñ ʿilācı gördi ki terk-i diyārdur
Şol cāna belā ki ola ber-dūş-ı ehl-i derd
Bu ʿāşıḳ-ı belā-zededen müsteʿārdur
Yār ki tecelliyatını ṣad-gūne eyleyen
Āyḭne-i dilümde olan inkisārdur
Āḫir bu cism-i zerd u nizārı tebāh ider
Pāmāl-i cevr iken de yine bḭ-ġubārdur
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İʿcaz-ı ʿışḳdur bu ki āyḭne-i dilüm
Pāmāl-i cevr iken de yine bḭ-ġubārdur
Hūr olsa eşk-i çeşm-i Bahāyḭ ʿaceb degil
Bisyār olan güherse de bḭ-iʿtibārdur
Naḥifḭ Efendi
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Āşıḳam dāġ-ı dil-i dūzaḫ-şerārum tāzedür
Bāġbān-ı gülşen-i ʿaşkam bahārum tāzedür
Tāzedür ʿayb eylemeñ bilmezse ḳadr-i ʿāşıḳı
Tāzedür tāze benüm ol gül-ʿizārum tāzedür
Şimdi yād-ı āşnānuñ rütbesi farḳ eylemez
Ṭıfl-ı nevresdür daḫı ol şḭve-kārum tāzedür
Ey gül-i nevhḭz-i ʿişvereng-i ruḫsāruñ ṣaḳın
Āteş-i dil-sūz-ı āḫ-ışuʿle-bārum tāzedür
Ben Naḥḭfḭ-veş ezel siḥr-āşnā-yınaẓm idem
Mülk-i ʿālemde egerçi iştihārum tāzedür
[31a]
Ḳıdvetü’ş-Şuʿarā ʿĀrif Efendi
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Elden ḳoma piyāle-i zḭbār reviş budur
Āyḭn-i rind bāde-keş-i Cem meniş budur
Sāḳḭ gedā-yı meclisi ḳıl pādişāh-ı vaḳt
Kim muḳteżā-yı himmet dād u dihiş budur
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Ol nev-resḭde māh-ı didem gördügüm gibi
Āşub-ı dehr olur giderek gösteriş budur
Mānend-i lāle dāġ-ı bedeldür şükūfesi
Nisyān-ı ġamda resm-i reh-i perveriş budur
Aġyāra ḳaṣd-ı luṭfla cevr itme ʿĀrif’e
Ṭāḳat-güẕār-ı ʿāşıḳ olan serzeniş budur
Yümnḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
ʿUşşāḳ diler bu deh-i zülf-i rü’yā mıdur
Mürġāne-i ʿışḳ fütāde-i dām-ı belā mıdur
Ġamzeñle dil-i nihānı ider güft u gūy-ı nāz
Bilmem biribiriyle ezel āşinā mıdur
Zülf-i siyāhuñ olmada perr ü pḭç u tāb-ı nāz
Tahrḭk iden o fitne bḭ-bād-ı ṣabā mıdur
Zāhid ḳo ṭaʿn ı kākül pür-çḭn-i dilberḭ
Müşge şebḭh eylerisem bu ḫaṭā mıdur
Yümnḭ’den āh nev-be-nev olmaḳda āşikār
Bir tāze rü’yā tāzeʿaceb mübtelā mıdur
Naẓḭre olur mı naẓm-ı selḭs dil-ārāya bū
Şāyeste-i ḳabūl olacaḳ bir duʿā mıdur
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[31b]
Vecdḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Luṭf-ı felek ki ellere ābı şarāb ider
Dil-teşne-i maḥabbete baḥri serāb ider
Ġamdane gerçi herkes alur ḥiṣṣe lḭk çoḫ
Hep baña cān-güdāz olanı intiḫāb ider
Ger āh iderse māhını gerdūn-ı şḭve-kār
Ser-maṭlaʿ-ı sitāreme ebr-i ḥicāb ider
Ṣad-āferḭn seḫā-yı ġalaṭ-baḥş-ı dehre kim
Aġyār[a] luṭf u cevri baña bḭ-şümār ider
Vecdḭ taḥammül eyle sipihrüñ cefāsına
Bir gün olur ki eyledüginden ḥicāb ider
Ve lehu Vecdḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Ġamze pür-ḫışm olduġı müjgānlarından bellidür
Tḭġ-i ḫūn-āşām naḳş-ı cevherinden bellidür
Mest olup ʿuşşāḳla nāz u niyāz itdükleri
Ḫūn-çekān dāmān-ı ḫūnḭn ḫançerinden bellidür
Kaʿbe-cūyān-ı maḥabbet Ḫıżr’ı rehber eylemez
Secdegāh-ı ehl-i dil ḫāk-i derinden bellidür
Kelle-i pür-dāġa zülf-i sāye-baḥş olsa n’ola
Lāyıḳ-ı tāc-ı şahen-şāhı serinden bellidür
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Āḫ-ı gerdūn-sā yeter dāġ-ı derūnumdan nişān
Āteş-i pūşḭde dūd-ı micmerinden bellidür
Ḥāl-i ruḫsārından añla ḥālümi itme suʾāl
Āşıḳuñ baḫt-ı siyāhı aḫterinden bellidür
Āferḭnler tāb-ı Vecdḭ-i süḫan-perdāza kim
Āb-rūy-ı ehl-i dil şḭʿr-i terinden bellidür
[32a]
Ṣabrḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Ḥadḭŝ ḳand-i laʿlin dil-i derūn-ı sḭneden söyler
ʿAceb ṭūṭḭ-i gūyādur pes-i āyḭneden söyler
Ser-i zülf-i siyāhuñda söz açsa n’ola sḭneñden
Göñül bir maġribḭdür söylese gencḭneden söyler
Cihānda ceyb-i istiġnāya ser çekmiş gedā vardur
Şeh zerrḭn-ḳabāya ḫırḳa-i peşmḭneden söyler
Raḳḭbe yār luṭfuyla cevab eyler baña ammā
Dehān-ı ḫışmile düşnām idüp hep kḭneden söyler
Añup mestāne cūş eyler ṣafā-yı bezm-i dil-dārı
Daḫı Ṣabrḭ neşāṭ-ı bāde-i dūşḭneden söyler
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[32b]
Ve lehu
[Müfteʿḭlün/ Fāʿilün/ Müfteʿḭlün/ Fāʿilün]
Leşker-i ser-ḥadd-i ḥüsn zülf-i siyāhuñ mıdur
Dāmen-i ṣabr-ı belā per-i külāhuñ mıdur13
Ey ʿilim-efrāz-ı ḥüsn ḳarmaḳ içün ʿālemi
Ġamze silāḥın mıdur fitne sipāhuñ mıdur
Ġamze midür el ḳoyan naḳd-i şekḭbe yāḫūd
Kḭse tehḭ sāz-ı dil düzd-i nigāhuñ mıdur
Mestsin āsūdesin tābiş-i ġamdan göñül
Sāye-i iḳbāl-i cem yoḫsa penāhuñ mıdur
Saña açılmaḳ neden bāb-ı kerem Ṣabrḭyā
Ḳufl-güşā-yı ricā rişte-i āhuñ mıdur
[33a]
Naẓḭre-i Nāʾilḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Şaḫṣuñ istiʿdādı luṭf-ı peykerinden bellidür
Kḭmyā-yı ḳābiliyyet cevherinden bellidür
Sḭnesin şemşḭr-i ḥasret çāk çāk itmese de
ʿĀşıḳ-ı ḫūnḭn-ciger çeşm-i terinden bellidür
Zḭr-i şemʿ ü pāy-ı gülbünde ʿayār-ı sūzişi
Bülbül ü pervānenüñ ḫāk isterinden bellidür

13

1 hece eksiktir.
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Ol kemerle genc nāyāb-ı miyān-ı dil-rübā
Bir ṭılısm-ı fitnedür kim ejderinden bellidür
Eylemez her kim ʿayār-ı ḥüsne raġbet Nāʾilḭ
Ḳadr-i ʿāşıḳ dilber-i sḭmḭn-berinden bellidür
Naẓḭre-i Neşāṭḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Sūzenḭş-i dil ʿāşıḳuñ dāġ-ı serinden bellidür
Nev-bahār-ıʿışḳ gül-berg-i terinden bellidür
Başḳa bir ḥālet virür ebrūlaruñ çḭn eylese
Tḭġ-i pür-tāb-ı melāḥat cevherinden bellidür
Ḳaṣdı ʿuşşāḳa sitem yā iltifāt-ı nev midür
Bir nigāh-ı ġamze-i nāz-āverinden bellidür
Tūde-i ḫāk-i mezārı küştegān-ı ḥasretüñ
Sebze-i ḫˇābḭde-i ġam-güsterinden bellidür
Keşf-i ʿışḳ itmezse de ʿāşıḳ Neşāṭḭ-veş yine
Zerdi-i ruḫsārile çeşm-i terinden bellidür
[33b]
Vecdḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Şebistān-ı ġamum bezmümde şemʿ-i enverüm yoḳdur
Fenā dünyāda yaʿnḭ bir müsellem dilberüm yoḳdur
Serinde herkesüñ bir ġonçe-i sḭr-ābı var şimdi
Benüm bāġ-ı cihān içinde bir berg-i terüm yoḳdur
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Yanup hicrānla şemʿ-i ġam oldum vaṣlı yād itmem
Metāʿ-ı şeb-pesendüm ṣubḥ alāʾiḳ gevherüm yoḳdur
Zer-i ḫāliṣ-ʿayār itdi dil-i iksḭr-i ʿāşḳ ammā
Ele alur anı bir dilber-i sḭmḭn-berüm yoḳdur
Niçe feryād idüp çāk-i girḭbān itmeyem ben kim
Yanumda sāḳḭ-i gül-ruḫ elümde sāġarum yoḳdur14
Sitānbūl’a şu deñlü ārzū var dilde ey Vecdḭ
Uçardum bulsam amma n’eyleyem bāl u perüm yoḳdur
Ve lehu Vecdḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Ṭūfān-ı sirişküm dime cūş-ı yeme beñzer
Baḳ çeşmüme dāmānuma deryā-neme beñzer
Bu ḥüsnle insāna yaḳḭn olmayanı gör
Pek az bulunur böyle perḭ ādeme beñzer
Meyḫānede bḭ-ḳayd-ı sifālile mey içmek
Ne meclis-i Dārā’ya ne cām-ı Cem’e beñzer
Zencḭr-i maḥabbet çekerek geldi cihāna
Mecnūn ile dḭvāne gönül tevʾeme beñzer
Ḫūn ṣaçduġuñı ṣaymadılar geçmedi giryeñ
Ey dḭde-i ter naḳd-i sirişküñ keme beñzer
Hep ʿışḳla hem-meclis olan ehl-i cünūndur
ʿAḳl ol ḥarem-i ins denā-maḥreme beñzer
14

Bu sayfada derkenarlarda beyitler vardır.
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Taḳsḭm idicek zühre bu şiʿri didi Vecdḭ
Bu naẓm eŝer-i ʿİsḭ-i muʿciz-deme benzer
[34a]
Ṣabrḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Bend-i cevrinde şitānuñ yine ḳalmışdı çenār
Ellerin çözdi gelüp bāġa anuñ bād-ı bahār
Nev-bahār oldı şifā-hāne-[i] gülzāra yine
Gerse zincḭr-i cünūnile ʿaceb mi enhār
Oldı lāle yine bir kḭse-i pür-müşg-i Ḫoten
N’ola ḳoynunda götürse anı bāġ [u] gülzār
Gül gidince hele biz bāde ile eglenürüz
Göñline yā ne ile egler ola bülbül-i zār
Çeşm-i nergisleri olsa n’ola pür-nem Ṣabrḭ
Naġmesiyle çemen erbābını aġlatdı hezār
15

[34b]
Ṣabrḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Hālüñ ḫayāli ḥub-ı ṣafāyı yetişdürür
Vaḳt-i keselde rūḥa ʿadāyı yetişdürür
Dibā-yı nāzdan bir iki günde seyridüñ
Ḥayyāṭ-ı ḥüsn o ṭıfla ḳabāyı yetişdürür
Vecdî’nin “-üm yokdur’’ redifli şiiri bu sayfada tekrar kaydedilmiştir.

15
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Yāre urulmadan ne ḳadar ḳaç samurġ-ı dil
Ol gamzeler ḫadeng-i cefayı yetişdürür
Pḭr-i muġānı gör bu ḳadar bāde-keşlere
Ṣahbā-yı ʿayş-ı rūḥ-fezāyı yetişdürür
Dil bām-ı āsmānda daḫı olsa Ṣabrḭyā
Zülfi aña kemend-i belāyı yetişdürür
[35a]
Ve lehu
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Göñül sūzān iden cism-i nizārum tāze dāġuñdur
Seni pervāne-i ʿışḳ eyleyen kendi çerāġuñdur
Elüñ öpmekle sāḳḭ ehl-i meclis ser-firāz olsun
Beni üftāde-i ḫāk-i niyāz iden ayaġuñdur
Ḫayāl-i rūy-ı aluñla n’ola her dem bahār olsa
Derūn-ı dāġ dāġ-ı sḭne ey gül-ġonçe bāġuñdur
Degildür gird-bād-ı ḥasret ey dil deşt-i ḥayretde
Senüñ ser-geşte peyk-i āḫ-ı güm-kerde sürāġuñdur
N’ola bülbül gibi zār itse ol ġonçe seni Vecdḭ
Günāhuñ faṣl-ı gülde nūş-ı ṣahbādan ferāgundur
Nāʾilḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Ey ḫūn-ı ciger sāġar-ı çeşm-i teri ṭoldur
Ārāyiş-i bezm-i ġam olan sāġarı ṭoldur
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ʿAksüñ düşürüp lücce-i ḫūnāba sipihrüñ
Ol meyle bu nühcām-ı ṣefā-güsteri ṭoldur
Göster felege pençe-i ḫūrşḭd ile māhı
Sāḳḭ yine destüñdeki cām-ı zeri ṭoldur
Ey rind-i tehḭ-kḭse ḳo daʿvā-i ḫulūṣu
Mehpārelerüñ ceybine sḭm [ü] zeri ṭoldur
Ol Nāʾilḭyā rābıṭa-perdāz-ı maʿānḭ
Naḳd-ı suḫen-i pāküñ ile defteri ṭoldur
[35b]
Vecdḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Sinemde tāze şerḥa ki tḭġ-i nigāh açar
Cān kūy-ı yāre gitmek içün şāh-rāh açar
Ey dil belā-yı ḫaṭ danemḭn olma sḭnede
Der-beste ḥıṣn-ı reh ki hücūm-ı sipāh açar
Elden ḳoma kilḭd-i niyāz-ı seḥer-gehi
Ḳufl-ı ümḭdi āḫ-ı dem-i ṣubḥ-gāh açar
Sḭr-āb-ı ʿafv olur ise degül şen-i ʿamel
Mecrā-yı cūy-ı raḥmeti seyl-i günāh açar
Vecdḭ cevāhir-i sühanı böyle naẓm ider
Gencḭne-i maʿārifüñi gāh gāh açar
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Naẓḭre-i Nāʾilḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Ḫaṭṭuñ ki bāġ-ı dilde bahār-ı siyāh açar
Ḥasret zemḭn-i sḭnede ezhār-ı āh açar
Ṣahbāyı gösterir ʿaraḳ-ı pür-leṭāfeti
Mestāne sinesine ki o büt gāh gāh açar
ʿUryān elinde ġamzesinüñ tḭġ-i şuʿle-tāb
Beñzer ki daḫme-i dili tesḫḭre āh açar
Mühr-i ḫazḭne-i dile yā del ṭoḳunmasın
Maḫtūmıdur anuñ yine ol pādişāh açar
Büstān-fürūz-ı gülşen-i cāndur o ġonçeyi
Ey Nāʾilḭ ḳaṭḭfe-i surḫ u siyāh açar
[36a]
Riyāżḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Nām-ı viṣāli alma lisān-ı edeb budur
Bulur hemān ḫulūṣuñı ḥüsn-i ṭaleb budur
Yabāna atma verdi de ey rind-i bāde-ḫˇār
Zḭrā ḫamḭr-i māye-i ʿışḳ u ṭarab budur
Ṭuymaz o şūḫı görmege [.] müstaḳini gāh
Deryā-keş-i neẓāre olan teşne leb budur
Girmez gider mi destüme āḫir o ṭurralar
Mecnūn-ı ʿışḳa seri geçen şimdi heb budur
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Hep ceẕbe-i maḥabbet idi kārı eyleyen
Çıḳmaġa cāhdan meh-i Kenʿān sebeb budur
İller ḳo car o dilber-i sḭmḭn-beri müdām
Āġūşı fikr-i ʿāşıḳa gelmez ʿaceb budur
Vaʿd ateşiydi gelmege bir gice ṣanki
Şād ol Riyāżḭ müjde saña kim o şeb budur
Riyāżḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Bir neşve-dār göñülde ṣu içsem şarāb olur
Bir tāb-vār ki lücceye baḳsam serāb olur
Ol tügmeler ki ellere bḭ-minnet açılur
Baña ṭılısm daḫme-i Efrāsiyāb olur
Āhum raḳḭb-i dḭve yetişmez mi seyridüñ
Rūz-ı nefisle her şerri bir şehāb olur
Her kim ḳaçar taʿalluḳ zāl-i zamāneden
Yūsuf miŝāl olursa daḫı fetḥ-i bāb olur
Birgün Riyāżḭ Yūsuf-ı güm-geştesin bulur
Yaʿḳūb-ı dil murād irer kām-yāb olur
[36b]
Riyāżḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Ḫaṭṭ geldi daḫı ḥüsnü leṭāfet yerindedür
Yite nemek yerinde melāḥat yerindedür
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Cem gitmekile mey-gedeye gülşen-i ḫalel
Ol daḫı kār-ḫāne-i devlet yerindedür
Pḭr-i muġānı ise ḳoduġum yerde bulurın
Ol kūh Bḭ-sütūn metānet yerindedür
Dil cevrüñile hḭç yerinden irilmedi
Etsek ne deñlü seng-i melāmet yerindedür
Dendānuñ oldı gerçi Riyāżḭ-i ḫāl bezḭr
Ammā ki daḫı ḥüsn u ʿibāret yerindedür
Riyāżḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Yanumda şimdi sāḳḭ ḫande vü ḫamyāze hep birdür
Sürūd-ı mātemile şuʿbe vü āvāze hep birdür
Eger her nāzına nādḭde bir gūne niyāz etsek
Yine ol tāze ṭarḥ-endāz-ı naḳş-ı nāze hep birdür
Şikār eyler ġazāl-i mihri gökde yirde āhūyı
O çeşm-i tḭr-i per-işehbāz-ı ṣayd endaze hep birdür
Ya ġamzeñ cān-istān olmış yā laʿlüñ ana cān virmiş
Yoluñda ölmege cānlar viren ser-bāze hep birdür
Riyāżḭ vardı naẓmuñ ḥadd-i iʿcāza yine ammā
ʿUlūvv-i himmet-i ṭabʿ-ı felek pervāze hep birdür
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[37a]
Riyāżḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
ʿĀşıḳa ümmḭd-i vaṣl dil-rübā itmek yeter
Bir murād olmazsa daḫı bir recā itmek yeter
Dest-res olmazsa da bir gevher-i ẕḭ-ḳıymete
Cānı deryā-yı belāyā āşnā itmek yeter
Vuṣlat olmazısa da bir dest-būse ḳāʾilüz
Dest-būs olmazsa da bir merḥabā itmek yeter
Ġam degil lāyıḳda görmezlerse pā-māl itmege
Kendüñi ḫaḳ-i reh-i ehl-i cüdā itmek yeter
Ey Riyāżḭ ʿarż-ı ḥāle yoġisa hergiz mecāl
Çeşm-i ḥasretle nigāh-ı ḫoş edā itmek yeter
Riyāżḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Senden ey dḭdene hūn-ābe ne ḫūn isterler
Pāk-pāzḭ-ı naẓar-ı sūz-ı derūn isterler
Hem alurlar dili bḭ-ṣabr u ḳarār eylerler
Yine ʿuşşāḳda nārām [u] sükūn isterler
Zūrbāzūsı ne kār eyledi gör kūh-kene
Bunda bḭmārḭ-i dil baḫt-ı zebūn isterler
ʿIşḳda būḳalemūnḭ-i ḫıred el virmez
Sāde-dil ʿāşıḳ-ı yek-reng-i cünūn isterler
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Ey Riyāżḭ mey-i şevḳ içmekile ʿışḳ olmaz
Bunda ser-mestḭ-i ḫūn-āb-ı derūn isterler
[37b]
Riyāżḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Yapma dil-i maḥzūnumı vḭrān olacaḳdur
Cemʿ olmasun ol dil ki perḭşān olacaḳdur
Dirlerdi daḫı ṭıfl iken ol āfet-i cānı
Āşūb-ı cihān fitne-i devrān olacaḳdur
Kim gördi ise cūşiş-i seylāb sirişküm
Ḥükm eyledi kim bir daḫı ṭūfān olacaḳdur
İncinmeyelüm cevr u cefāsına o şūḫuñ
Zḭrā bilirüz ṣoñra peşḭmān olacaḳdur
Bil ḳadr-i dem-i ṣoḥbet-i yārānı Riyāżḭ
Her vuṣlatuñ āḫir ṣoñı hicrān olacaḳdur
Rūḥḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Dil kūşe-i firḳatde viṣālüñ ṭaleb eyler
İẓhār-ı ṭaleb itmege ammā edeb eyler
Olmaz güzelüm ḫasta göñül vaṣluña ṭālib
Zḭrā ki vefā resmini senden ʿaceb eyler
ʿUşşāḳa ider cevr u cefā gerçi güzeller
Müşgil bu ki ol sḭm-beden bḭ-sebeb eyler
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Her ḳande ki kāmiller ider baḫt-ı maʿārif
Ṣūfḭ oturup daʿvḭ-i aṣl u neseb eyler
Heb ʿaksine işleri ol ṭūṭḭ-i cānuñ
Luṭf eyle diseñ Rūḥḭ nḭrān ġazab eyler
Ve lehu
[Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Sḭnesin ʿarż ider ki ḳudreti gör
Bizi öldürmek ister āfeti gör
Mest olup ʿāşıḳa çeker ḫançer
Kāfirüñ itdigi zerāfeti gör
Bize itdükleri cefā yetmez
Ġayr itdükleri maḥabbeti gör
Ẕevḳ-i esrārile gelüp şevḳa
Vāʿiẓüñ itdü gişe ṭāreti gör
Ey ḳılan Rūḥḭ ile baḥş-ı süḫan
Cehli ḳo ḳuvvet-i ṭabḭʿiatı gör
[38a]
Raḥmetu’llāhi ʿAleyh Rāsḭḥ Efendi
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
İlāhi bülbülüñ feryād u efġānı kimüñçündür
Gül içünse gülüñ çāk-i girḭbānı kimüñçündür
Eger pervānenüñ şemʿ içünise sūzişi yā Rab
Ya şemʿ ü neşk-i germ ü āh-ı sūzānı kimüñçündür
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Ger āhūlar içünse bādiye-peymāyḭ-i şḭrān
ʿAceb āhūlaruñ cūlarda cevlānı kimüñçündür
Firāḳ-ı Yūsuf içün ise żaʿf-i dḭde–i Yaʿḳūb
Ya bḭmārḭ-i çeşm-i māh-ı Kenʿān’ı kimüñçündür
Ser-ā-ser kāʿināt esrār-ı ʿışḳuñ mest u medhūşı
Velḭ bilmezler ey Rāsḭḫ bu ḥayrānı kimüñçündür
Nābḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Ḳadd-i dil bārgirān-ı ġam u derdüñ ḫamıdur16
Yetiş ey Ḫıżr-ı meded-res ki ʿināyet demidür
Senden ednāyı görüp şükrile dem-sāz olmaḳ
Senden aʿlālara reşk eylemenüñ merhemidür
Hep taṣarruf ḥaḳḳuñ olduġına ʿilmüm var iken
Yoḳ anuñla ʿamelüm çekdügüm añın ġamıdur
ʿİlm-i esmā ile teşrḭf olunan cedd-i kerḭm
Ser-be-ser ḥikmet-i ḥaḳḳdur ki tamām ādemḭdür
Şems Ḥavvā’sına Ādem geçinirse gerdūn
Şāḫ-ı gülbin de Mesḭḥā-yı gülüñ Meryem’idür
Nābḭyā sālik-i ser-menzil-i maḳṣūd olana
Rāh-ı teslḭm [ü] rıżā yollaruñ eneslemidür

16

Kelime “ḫ” ile yazılmıştır.
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Nābḭ Selleme
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Göñülde dāʿiye-i māl emel bozundısıdur
Nümūd-ı silk-i ḳanāʿat kesel bozundısıdur
Cihānı gerdiş ider ḫaylḭden bu köhne ḳıbāb
Sipihre tesmiye-i Zāl ezel bozundısıdur
ʿAceb mi mevṭ-i ḭrādiye düşse ehl-i sülūk
Cilā-yı āyḭne-i rūḥ ecel bozundısıdur
Rüsūm-ı āmed u reft üzredür niẓām-ı cihān
Siyāḳ-ı resm-i beled hep bedel bozundısıdur
Cefā-yı ʿāleme ṣabr it ṣafā murāduñ ise
Ki lesʿ-i ḥayye-i şöhret ʿasel bozundısıdur
Taʿaffünātını yād eyle beyża-yı ferḫüñ
Piliç leẕḭẕdür ammā çepel bozundısıdur
Kitāblarla medārisde baḥŝ ider ṭullāb
Kitāb cildi anuñçün cedel [bozundısıdur]
ʿAmel o kārgehüñ kemterḭn ḳurāżasıdur
Metāʿ-ı ʿilme denilmez ʿamel bozundısıdur
Münāsebetledür evżāʿ-ı tesmiye Nābḭ
Lüġaz hele ḳaṭi vāżıḥ ġazel bozundısıdur
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[38b]
Nābḭ Selleme
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Ḥayāt devlet-i pā der-hevā degil de nedür
Vücūd mevc-i beḳā der-fenād egil de nedür
Cihānı fehm idenüñ çeşm-i iʿtibārında
Ġubār-ı kūy-ı fenā tūtiyā degil de nedür
Sipāh u memlekete iḥtiyācı ŝābit iken
Mülūk-ıʿālem-i ṣūret gedā degil de [nedür]
Esḭr-i keşmekeş-i ıżṭırāb iken ehli
Beḳā-yı cāh aduʿābed-duʿā degil de [nedür]
Ümḭd-i luṭf u mürüvvet zamāne ḫalḳından
Ḥuṣūle gelmeyiceḳ müddeʿā degil de [nedür]
Ümḭd-var olacak ebr-i nev-bahārḭden
Nüzūl-ı ṣā'iḳadan ma-ʿadā degil de [nedür]
Mülūk-i sāʿiḳanuñ gūş iden ḥikāyātın
Bilür ʿarūs-ı cihān bḭ-vefā degil de [nedür]
Göñül meŝābe-i raḳḳāṣ-ı sāʿat ey Nābḭ
Esḭr-i gerdiş-i ḫavf u recā degil de nedür
Ve lehu
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Benüm ṣarrāf-ı şehr-i rāz dükkānum dehānumdur
Devātum kḭse taḫtam ṣafḥa engüştüm zebānumdur
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Ben ol meşşāṭe-i düşḭze-i ḥüsn-i beyānum kim
Sevād-ı dḭde-i āhū-yı maʿñā sürmedānumdur
Süveydā gibi çıḳmak ṣafḥa-i dilden ne mümkindür
Benüm ol ḫāl-i müşgḭn ḫaylḭden ḫāṭır-nişānumdur
Sipāh-ı ġamla peygār itmeġe yoḳ niyyetüm yoḫsa
Benüm her şāḫ-ı gülbin-i ḳad-ḥamḭde bir kemānumdur17
Olaldan nāʾil-i gencḭne-i esrār-ı insānḭ
Kevākib dḭde-bānumdur melekler pāsbānumdur
Taḥammül ẕillet-i hicrāna güçdür yoḫsa cānāndan
Şeref-yāb-ı ʿitāb-ı girye-ḫḭz olmaḳ ne cānumdur
Tenezzüldür teraḳḳḭ ġurfe-i ḳaṣr-ı ḥayāt üzre
Nefes pāyumdur evḳāt- ı ḥayātum nerd-bānumdur
Ḳuvāya geldi żaʿf u cism muḫtellü’n-niẓām oldı
Perḭşānḭ-i pḭr-i fitne-i āḫir zamānumdur
Cihānı ben gülistān-ı ḥaḳḭḳat bilmişüm Nābḭ
Benüm her gird-bād-ı deşt bir serv-i revānumdur
Ve lehu
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Ḳafā-yı yāre düşen gḭsū-yı bedḭd midür
Berāt-ı ḥüsn verāsındaki resḭd midür
Dıraḫt-ı yeʾsden iẓhār-ı bergübār-ı ümḭd
Taṣarrufāt-ı İlāhiyye’den baʿḭd midür
17

Beytin altında “benümgülşende her şāḫ-ı ḫamḭde bir kemānımdır” mısraı yazılıdır.
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[39a]
Ẓuhūra gelmedi mi ḥükm-i reml ḫaṭṭı ile
Henüz ḥoḳḳa-i laʿlini nā-bedḭd midür
Riʿāyet-i cühelā meẕhebinde vācib iken
Nevāziş-i ʿurefā çarḫden ümḭd midür
Dehān-ı tḭġ ü gelū-yı ġanem miyānında
Nedür bu furṭuna-i būse rūz-ı ʿıyd mıdur
Mużaffer olmayacaḳ intikāma ey Nābḭ
Sitem-keşḭdelere tesliyet müfḭd midür
Ve lehu
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Mevc-i murād bāde-i cān perverümdedür
Ḥarf-i neşāṭ zḭr-i leb-i sāġarumdadur
Bāz-ı şikār-gḭr-i çerā gāh-ı himmetüm
Kām-ı dü-kevn cünbiş-i bāl ü perümdedür
Benden ṣoruñ ḥaḳāyıḳ-ı esrār-ı ʿālemi
Teʾlḭf-i rāz-nāme-i dehr ezberümdedür
Āhumdadur kilḭd-i ṭılsımāt-ı genc-i ruḥ
Āb-ı ḥayāt lücce-i çeşm-i terümdedür
Nābḭ ider şükūfeleri dehr-i ʿıtr-nāk
Bāġ-ı bihişt ḫāṭır-ı nazik terümdedür
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Ve lehu
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Çemende cūy-veş bu cüst-cūlar hep senüñçündür
Miyān-ı bülbülānda güft ü gūlar hep senüñçündür
Sen ey kişt-i emel neşv [ü] nemādan dūrsın ammā
Seḥāb-āsā dökülmeḳ āb-rūlar hep senüñçündür
N’ola bir kerem eylitseñ kenāra ey dür-i yektā
Ḫurūş-ı mevc mevc-i ārzūlar hep [senüñçündür]
Reg-i ṭāḳ-ı ḫafādan cūşa gel ey bāde-i taḥḳḭḳ
Ḳadeḥler şḭşeler ḫumlar sebūlar hep senüñçündür
Niçün ey naẓm-ı Nābḭ tāze tāze cilve itmezsüñ
Ḳalemden ṣafḥaya bu ser-fürūlar heb senüñçündür
Ve lehu
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Bilir o kimse ki dānā-yı sırr-ı ʿālemdür
Güşāyiş-i dehen-i ġonçe zaḫm-ı mātemdür
O gelmese n’ola zaḫm-ı derūn-ı ehl-i derūna
Ki zaḫmı āyḭneñüñ nā-peẕḭr-i merhemdür
Ḫadengi gelmedin eyler göñülde zaḫmı ẓuhūr
Gülibu bāġ-ı ġamuñ ġonçeden muḳaddemdür
Ḥaḳḭr görme metāʿ-ı günāhı ey Nābḭ
Revācgāhı anuñ Kaʿbe-i Mükerrem’dür
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[40b]
Ve lehu
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Ṣandūḳa-i cevāhir-i esrār Kaʿbe’dür
Gencḭne-i defḭne-i aŝar Kaʿbe’dür
Pervāne-i ṭavāf-gehi çeşm-dūz-ı şevḳ
Mirʾāt-ı cemʿ-i ŝābit ü seyyār Kaʿbe’dür
Zer nāvdānü cāme-i simḭn-nitāḳla
Köhne pelās-ı cürme ḫarḭdār [Kaʿbe’dür]
Üftādegānı ġarḳa-ı ʿafv itmemek muḥāl
Baḥr-i muḥḭṭ-iraḥmet-i ġaffār [Kaʿbe’dür]
Arż-ı ḥarem ḫurūş-geh-i baḥr-i feyżdür
Gird-āb-ı ceẕb-kerde-i enhār [Kaʿbe’dür]
Taḥṣḭl-gāh-ı mesʾele-i fenn-i rāzdur
Mecmūʿa-i menāsik-i züvvār [Kaʿbe’dür]
Ecr-i naẓar ʿilāve-i ecr-i ṭavāfdur
Gevher-keş-i birḭşüm-i enẓār [Kaʿbe’dür]
Fehm-i bülend ṣāḥibi idrāk ider yine
Beyt-i bülend māʿnḭ-i esrār Kaʿbe’dür
Pervānesi melekdür o şemʿ-i ḥaḳḭḳatüñ
Edvār-ı çarḫa noḳṭa-i pergār Kaʿbe’dür
Ḳalmaḳ muḥāl kḭse-tehḭ kimse Nābḭyā
Baḫşiş-geh-i ġaniyy-i kerem-kār Kaʿbe’dür
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Ve lehu
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Maḳṣūre-i bihişt-i ḥaḳḭḳat Medḭne’dür
Maḥrūsa-i sevād-ı nübüvvet Medḭne’dür
Ḫ˅āhiş-geh-i meṭālib-i ʿulyā-yı feyżdür
Bāriş-geh-i sehābe-i raḥmet Medḭne’dür
Olmaġla ṣaḥn-ı ḫ˅āb-geh-i ḫātemü’r-rusül
Rāṣṣ-ı nigḭn-i ravża-i cennet Medḭne’dür
İns ü melek aḳarsa n’ola rūy-māline
Devlet-serāy-ı şāh-ı risālet [Medḭne’dür]
Anda telāṭum eyledi baḥr-i muḥḭṭ-i şerʿ
Cāy-ı ḫurūş-ı mevce-i nuṣret [Medḭne’dür]
Ḫākinde itdi kesb-i ṭerāvet nihāl-i dḭn
Cāy-ı nemā-yı naḫl-i hidāyet [Medḭne’dür]
Ḥadd-i ḳıyāma anda irişdi livā-yı Ḥaḳ
Rifʿat-geh-i eẕān u iḳāmet [Medḭne’dür]
Dil-beste-i mucāverete ṣad-hezār reşk
Maḥbūb-ı Ḥaḳḳ’a ḫāne-i hicret Medḭne’dür
Sükkān-ı heft kişver-i İslām’a Nābḭyā
Ümmḭd-gāh-ı baḫş-ı şefāʿat Medḭne’dür

[41a] boş sayfadır.
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[41b]
Ya Fettāḥ [Ḳāsım]
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Cemālüñ ṭālebi gül-geşt-i bāġ u ʿişreti n’eyler
Olan dil-dāde-i vech-i ḥaḳḭḳat-i ṣūreti n’eyler
Ezel-i rūḥ āşināyı meclis-i ins-i elestḭdür
Enḭs-i yār olan bigānelerle ṣoḥbeti n’eyler
Dil ẕikr-i Ḫaḳḳ’ı ḥāl olsa meẕkūr itse istḭlā
Olur keŝretde vaḥdet sırrı ḥāṣıl ʿuzleti n’eyler
Göñül levḥ-i maʿānḭ olsa naḥvḭn ṣarf idüp ẕikre
Olur müstaġnḭ-i manṭıḳ maḳāl-i ḥikmeti n’eyler
N’ola ferrāşı kūyı ġıbṭa-fermā olsa Rıḍvān’a
Celḭs-i bezm-i cānānı ḳuṣūr cenneti n’eyler
O dānā düñleşḭr-nikām olsa şehd-i maḥabbetden
Ḫummār der-ḳażā-i zehr-ābe-i keyfiyeti n’eyler
Dirḭġ-i berg u bār himmet iden benvālardan
ʿAceb ol sāye-veş pā-der-rikāb-ı devleti n’eyler
Yanup ḫāk ister olsa Ḳāsım itmez nāle vü sūziş
Dil pervāne meşreb bülbül-āsā şöhreti n’eyler
Ve lehu
[Mefāʿḭlün/Feʿilātün/Mefāʿḭlün/ Feʿilün]
Cemālüñi görüp ey āftāb devr-i ḳamer
Felekde çeşme-i ḫūrşḭdin aġzı ṣuyı aḳar
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Şemḭm ravżā-i kūyuñ nesime itmiş eŝer
O dem bu demdür o şevḳile āşıkāne eser
Cihāna itmez idi cüst-cū-yı āb-ı ḥayāt
Göreydi laʿl-i revān baḫş yārḭ İskender
Ḫayāl-i şemʿ-i ʿiẕāruñla devr ider ṣūfḭ
Vücūdı olsa ʿaceb mi anuñ ḫayāl-i fener
Açar göñülleri gül gibi ṣubḥ-dem Ḳāsım
ʿAceb nesḭm-i seḥer kūy-ı yardan mı eser
[42a]
Neşāṭḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿilü/ Fāʿilün]
Bezm-i çemende ẕevḳe sebeb ney mi cū mıdur
Ḫūnḭn terānelerle gelū-yı sebū mıdur
Ḫūn-ı şafaḳla mihri giriftār-ı şerm iden
Dāʾim derūna āteş uran rengu bū mıdur
Gülşen mıdur kenāresi olmış benefşe-zār
Ruḫsār-ı ālla ḫaṭ-ı müşg-bū mıdur
Ḥayretle bilmem eydügüm ḫūn-ı giryeden
Miḥrāb-ı ebruvānuña ḳarşu vużūʿ mıdur
Bḭ-tābi-i dimāġa Neşāṭḭ sebeb ʿaceb
Bū-yı zükām-rḭz-i gül-i ārzū mıdur
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Ṣabrḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Dili cismümle ḫūbān kim yemm-i hicrāna ṣalmışlar
Ṣarup ġam mürdesin bir taḫteye ʿummāna ṣalmışlar
Uzatmışlar dil-i dḭvānenüñ zencḭr-i sevdāsın
O mehrūlar ki zülf-i pür-ḫamın dāmāna ṣalmışlar
Ġazāl-i mihr i gende ṣaḳın ol āvārelerden kim
Kemend-i dūd-ı āḫı günbed-i gerdāna ṣalmışlar
Zülāl u luṭfuña dil-teşne olan pḭrler Ḫıẓr’ı
Sebū-yı himmetile çeşme-i ḥayvāna ṣalmışlar
Niçe bḭ-ʿaḳl u bḭ-hūş olmasun bir cām ile Ṣabrḭ
O ruḫlarınaʿaksin bāde-i raḫşāna ṣalmışlar
[42b]
Ṣāḥib-i Zemḭn-i Ṣabrḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Ne bezmüñ şemʿisin pervāne-i bḭ-ṭāḳatin kimdür
Ne burcuñ māhısın pertev-perest-i ṭalʿatuñ kimdür
Kimüñle leb-be-leb zānū-be-zānū sen ṣafālarda
Sebū-veş hem-nişḭnüñ cām-veş hem ṣoḥbetin kimdür
Şikār-ı şaḥne-i hicrānuñ oldum ben hele şimdi
ʿAceb āsūde ser-mest-i ġurūr-ı vuṣlatuñ kimdür
Ölürken cāna resm-i dāġ-ı minnet ṣunduġun sāġar
Senüñ ey çarḫ-ı dūn memnūn-ı cām-ı ʿişretüñ kimdür
Maḳāmın bilsem ehl-i şevḳden kim ṭutdı Ṣabrḭ’nüñ
ʿAceb şimdi terennüm-rḭzbezm-i midḥatuñ kimdür
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Naẓḭre-i Kelḭm-i Eyyūbḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Kimüñ cānānısuñ sırdur hevā-yı miḫnetüñ kimdür
Ṭabḭbüm söyle gel pervāne-i bḭ-ṭāḳatüñ kimdür
Seḥer bülbül gibi kūyuñda kimdür naġme-perdāzın
Gice ṭūṭḭ ṣıfat efsāne-gūy-ı ṣoḥbetüñ kimdür
Kime ḳalsın teẓallümlar gedālar āstānuñda
Ne bitken şaḫṣın ḫıḍmet-güzār-ı devletüñ kimdür
Hele derd-i ser-i hicrüñle cānā ben tamām oldum
ʿAceb kūyuñda ser-mest-i şarāb-ı ülfetüñ kimdür
Kelḭm-i ṭūr-ı muġāyebe-i evvel geşt iden anı
ʿAceb şimdi ḳadem-peymā-yı tḭse ḥasretüñ kimdür
[43a]
Naẓḭre-i Nāʾilḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Kimüñ ḳoynundasın şeb-zindedār-ı vuṣlatuñ kimdür
ʿĀzḭmet-ḫ˅ān-ı bercis iḳtidār-ı daʿvetüñ kimdür
Kimüñle tāze ṭarḥ-endāz-ı vefḳ-ı āşināyḭsin
Kühen taḳvḭm-i dḭrḭn-sāl-i resm-i ülfetüñ kimdür
Ne deyrüñ büt-şikār-ı āftāb-efrūzıdur ḥüsnüñ
Ne burcuñ māhısın pertev-perest-i ṭalʿatuñ kimdür
Siyeh-dil mihr-veş bir bḭ-vefāsın ḥayf bilmezler
Çerāġ-efrūz-ı māh-ı āsumān-ı behcetüñ kimdür
Dü çeşmüñ Nāʾilḭ’nüñ gerçi dāmānuñ ṭutar ammā
Girḭbān-gḭri maḥşerde ol iki āfetüñ kimdür
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Naẓḭre-i Faṣḭḥ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Ne bāġuñ verdisin bū-[yı] āşnā-yı ülfetüñ kimdür
Ne bezmüñ şemʿisin sūz-āzmā-yı ṣoḥbetüñ kimdür
Kimüñ gülzār-ı cismin cilvegāh itseñ ʿaceb bilmem
Miŝāl-i sāye pā-māl-i nihāl-i ḳāmetüñ kimdür
Hele biz ḫaylḭ demdürḳaṭʿ-ı ümḭd eyledük ey dil
ʿAceb nev-bāde-çḭn-i būstān-ı vuṣlatuñ kimdür
ʿAceb teşrḭfine kimlerdür ey meh munṭaẓır her şeb
Henüz encüm-şümār-ı şām-ı ṭār ḥasretüñ kimdür
Faṣḭḥ-i zār olaldan dūr ḫaylḭ rūzgār oldı
ʿAceb şimdi ġubār-ı āstān-ı devletüñ kimdür
[43b]
Naḥḭfḭ
[Mefāʿilün/ Mefāʿilün/ Mefāʿilün/ Mefāʿilün]
Ḥuṣūl-ı kāma ber-vefḳ-ı icābe tāh u zār ister
Belḭ fülk-i ümḭde bir mu vāfıḳ rūzgār ister
Açılmaz dāġ-ber-dāġ olmadıḳça ġonçe-i ḥāṭır
Dil-i āvāre çoḳdan bir enis-i ġam-güsār ister
Göñül bir lāle-ḥadd gül-çehre şūḫuñ pāy-mālidür
Ne seyr-i gülsitān eyler ne geşt-i lāle-zār ister
Ḥarḭm-i cāna gönder ġamze-i dil-dūz gibi cānā
Güşāde-i tābʿ-ı ehl-i ʿışḳa faṣl-ı nev-bahār ister
Naḥḭfḭ’nüñ edā-yı pür-füsūn-ı ṭābʿın idrāke
Lisān-ı siḥr u iʿcāzı bilür bir şḭve-kār ister
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Ġazel-i Muḫtārḭ Bḭ-Nazḭr
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Zühreye tār-ı naẓar ṣal gör o ḳıldan ne çalar
Uydurur mı baḳalum pḭşrevḭ neyzen ne çalar
Her işüñ vaḳtin emer hūn ideriken ḫūb bilürüz18
Ālemüñ sāʿat pejmürdesi irken ne çalar
İs ḳoḳar Edrine’den gelse de bir şḭşe gül-āb
Ne bozar bāde gül-fāmı sebūden ne çalar
Ḫaṣmımız daḫı bilürken virecek olmadıġın
Ḳapumuz ḥalḳasını yoḳ yere düşmen ne çalar
Sikkeyi mermere ḳazıdı ḳalem Muḫtārḭ
Ṭaşdan ṭaşa o elması mühür-ken ne çalar
Ṣadrāzʿam Rāmḭ Efendi
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Ḫayāl-i laʿl-i nābuñcām-ı çeşm-i terde ḳalmışdur
Ḫumar-ı bezm-i nūş-ā-nūş-ı vaṣluñ serde ḳalmışdur
Degildür bende dil ser-germḭ-i fikr-i nigāhuñla
O bi-hūşın maḥabbetdür düşüp bir yirde ḳalmışdur
Mükedderdür ser-ā-ser meşreb-i eczā-yı ʿālemheb
Ṣafā-yı ḥāṭır ancaḳ bādede sāġarda ḳalmışdur
Bu remzi keşfe bir müşgil-güşā-yı rāz gelmez mi
Kerem bir lafẓ-ı bḭ-maʿnḭ gibi dillerde ḳalmışdur
Mücevher tāc-ı devlet kimseye sūd itmez ey Rāmḭ
Niçe şāh-ı cihānuñ çeşmi ol efserde ḳalmışdur

18

Bir hece fazla
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[44a]
Ṣabrḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Felekde subḫa-i cām-ı ṣafāya el mi deger
Ḥesāb-ı naḳd-i ġam-ı dil-rübāya el mi deger
Meger ki kendi [.] gül-rḭz-i luṭf ola [bu] ḥüsne
O naḫl-i ser-be-hevā-yı cefāya el mi değer
Ümḭd-i māye-i ʿıyş itme cām-ı mihri görüp
Hḭç ol piyāle-i āteş-nümāya el mi deger
Bu dem ki dest-be-dest-ise būyuz ey nāṣıḥ
Namāza yüz mi uruz yā duʿāya el mi deger
Hemḭşe ẕevraḳ-ı mey çekmedür rişüm Ṣabrḭ
Sefḭne-i ġazel-i dil-güşāya el mi deger
Zebūn-ı keş-me-keş-i mevc-i baḫr-ı hicrānız
Kenār-ı kāma kef-i āşnāya el mi değer
Ve lehu
[Mefāʿḭlün/ Feʿilātün/Mefāʿḭlün / Feʿilün]
Duhān-ı dil ki seḥāb-ı hevā-yı dilberdür
Hemḭşe māniʿ-i mihr-i vefā-yı dilberdür
ʿAceb mi seyl-i sirişküñ getürdügi her dem
Fezā-yı sḭneye seng-i cefā-yı dilberdür
Nucūm-ı eşkümi rūy-ı zemḭne böyle salan
Ḫırām-ı naḫl-ı kıyāmet-nümā-yı dilberdür
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Hümā-yıʿaklı nişān-ı hadeng-i ḥasret iden
Nigāh-ı nergis-i nāvek-keşā-yı dilberdür
ʿAceb mi beste-i yektā-yı mūy ise dil-i zār
Esḭr-i ġamze-i siḥr āşnā-yı dilberdür
Bu rūzgārda Ṣabrḭ baṣılmaz aġyāre
Ne denlü ḫāk ise dil ḫāk-i pāy-ı dilberdür

[45b] boş sayfadır.

[46a]
Ṣabrḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Ādem bu bezm-i devr-i dil-ārāya bir gelür
Bil kadr-i ʿömrini kişi dünyāya bir gelür
Dünyā içün vücūduñı ṣarf itme yoḳ yire
Naḳd-ı ḥayāt-ı merdüm-i dānāya bir gelür
Ey baḫt hıfẓ it anı meded bād-ı ġuṣṣadan
Şemʿ-i ümḭd bezm-i temennāya bir gelür
Ṭarḥ itmesün dili der-i dil-dārdan raḳḭb
Mecnūn ʿışḳ kūçe-i Leylā’ya bir gelür
Yeksān gelürse n’ola dile miḥr u luṭf dost
Zehr-ü şarāb ʿāşıḳ-ı şeydāya bir gelür

Ṣabrḭ sefine-i süḫanum gibi ḥāṣılı
Felek-i ḫayāl sāḥil-i maʿnāya bir gelür
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Ve lehu
[Mefʿūlü/ Fāilātü/ Mefāḭlü/ Fāʿilün]
Ġamuñ ki nüktedān-ı debistān fitnedür
Andan bütān şehr-i sebaḳ-hˇān fitnedür
Hindū-yı ḥāl oturduġı yerden gör işin
Aldanma göz sukūnuna sulṭān fitnedür
Sāḳḭ girişme bāde ise ʿışḳ çeşm-i yār
Ol ġamzelerle meclis-i mestān fitnedür
Seyl-i şarāba virdi ḫarābāt-ı muḥtesḭb
Çeksüñcihān-ı ġamınn’ola ṭufān fitnedür
Gice düşürdü mestleri biribirine
Rez duḫteri ki şöhre-i devrān fitnedür
Bir laḥẓa ḳor mı raḥat ola ṭurrasında dil
Bād-ı ṣābā ki silsile-i cünbān fitnedür
[46b]
Ḥarfü’z-zāʾ
Fużūlḭ
[Fāʿḭlātün/ Fāʿḭlātün/ Fāʿḭlātün/ Fāʿilün]
ʿĀlem oldı şād senden ben esḭr-i ġam henüz
ʿĀlem itdi terk-i ġam bende ġam-ı ʿālem henüz
Cān baġışlardı lebüñ iẓhār-ı güftār eyleyüp
Urmadın ʿİsḭ daḫı cān-baḫşlıḳdan dem henüz
Secde-gāh itmişti ʿışḳ ehli ḳaşuñ miḥrābını
Ḳılmadın ḫayl-i melāʾik secde-i Ādem henüz
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Perde-i çeşmüm maḳām itmişti bir tersā-peçe
Olmadan mehd-i Mesḭḥā dāmen-i Meryem henüz
Ey Fużūlḭ eyledi her derde dermān ol ṭabḭb
Bir benüm zaḥmumdur ancaḳ bulmayan merhem henüz
Baḫāyḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Āşıḳ neşāt-ı meclis-i ʿayş ü dem istemez
Ḫun-i dilin ḳoyup mey-i cām-ı Cem istemez
Luṭf eyle dest-i pāküñi ālūde eyleme
Senden zamāne zaḫmına dil merhem istemez
Ey ṣubḥ-ı ʿāfiyyet nem-i luṭfuñ ʿazḭz ṭut
Gülzār-ı ʿışḳ ġonçeleri şebnem istemez
Dil kān-ı ġam sirişte hem maʿden-i elem
Sevdā-yı ʿışḳ-ı yār ise aṣla ġam istemez
Pervāne üzre eşk-i terin şemʿ dökmesin
Şemşḭr-i ʿışḳ-ı yār ise aṣla ġam istemez
Bir āşinā nigāhla kārı tamām olur
Nahcḭr-i dil kemend-i ḫam-ender-ḫam istemez
Bezm-i maḥabbet içre Bahāyḭ reg-i dilüñ
Bir tārdür ki yārḭ-i zḭr ü yemm istemez
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[47a]
Nāʾilḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Hevā-yı ʿışḳa uyup kūy-ı yāre dek giderüz
Nesḭm-i ṣubḥa refḭḳiz bahāra dek giderüz
Palās-pāre-i rindḭ be-dūş u kāse be-kef
Ẕekāt-ı mey virilir bir diyāra dek giderüz
Virüp tezelzül-i manṣūrı sāk-ı ʿarşa tamām
Ḫudā Ḫudā diyerek pāyıdārā dek giderüz
İderse ḳand-ı lebüñ ḫāṭır-ı meẕāḳa ḫuṭūr
Diyār-ı Mıṣr’a degil Ḳandehār’a dek giderüz
Felek girerse kef-i Nāʾilḭ’ye dāmānuñ
Senüñle maḥkeme-i Kird-gār’a dek giderüz

Naẓḭre-i Neşāṭḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Ne seyr-i gülşene ne cūy-bāra dek giderüz
Sirişk-i çeşmle kūy-ı nigāre dek giderüz
Yemm-i maḥabbete ṣaldıḳ ten-i şikestemüzi
Bu taḫta-pāre ile bir kenāre dek giderüz
Bu yolda pey-rev olup biz de rūḥ-ı Ferhād’a
Hevā-yı şevḳ be-ser küh-sāre dek giderüz
Çemende sünbülle göñlümüz güşād olmaz
Sebū be-dūş-ı ṣafā lāle-zāra dek giderüz
Ṣudāʿ-ı nāliş-i dil tā-be-key Neşāṭḭ-veş
Şikāyet eyleyerek kūy-i yāre dek giderüz
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[47b]
Vecdḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Ḫançer-i ġamzede bir çeşme-i ḥayvān buluruz
Günde biñ kerre helāk eylese biñ cān buluruz
Görürüz zülf-i perḭşānı içinde ruḥını
Leyletü’l-Ḳadr’de ḫūrşḭdi nümāyān buluruz
Ṭurre-i kākül-i ḫamder-ḫamuñı çözdükçe
Ḫāk-i pāyında niçe dilleri ġalṭān buluruz
Murġ-ı āteş-nefesüz seyr-i gülistān itsek
Gül-i ümḭdimüzi aḫker-i sūzān buluruz
Yoḳlasaḳ mülket-i maʿmūre-i şiʿr [ü] siḥri
Taḫt-ı iʿcāzda Vecdḭ-i Süleymān buluruz
Nāʾilḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Söz yoḳ ol ġonçe-dehen vaṣfına imla ṣıġmaz
Teng olur cāy-ı süḫan lafẓına maʿnaṣı ġmaz
Siḥrider lebleri yoḫsa o dehān-ı tenge
Riştesiz iki dizi lūʿlū-yı lālā ṣıġmaz
Gül dedükçe ṣıḳılır ġonça dedükçe açılır
Dehen-i tengine hḭç ḥarf-i temennā ṣıġmaz
Leb degildür görünen vażʿ-ı benān itdükçe
Fem-i yāre o ser-engüst-i müḥennā ṣıġmaz
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Cāy iken maḥv-ı vücūd-ı dil-i āgāha o fem
Mebḥaŝ-ı noḳṭa-i mevhūme ḥaḳḭmā ṣıġmaz
Muḫliṣ-i ehl-i fenan efy-i sevādur bunda
Ḥikmet-i felsefe ıŝbāt-ı heyūlā ṣıġmaz
Mütteḥid ḥüsn u maḥabbet ne nizāʿ u ne cedel
Muddeʿḭ maḥkeme-i ʿışḳda ġavġā ṣıġmaz
Ḥabbeẕā gülşen-i vaḥdet ki bahārında daḫı
Reng u būdan eŝer olmaz gül-i raʿnā ṣıġmaz
Bezl-i cāna bu tehālük nedür ey pervāne
Zḭr-i dāmānuña ol şemʿ-i şebārā ṣıġmaz
Nāle-i derd-i derūn bunda degil māʿni-i ḳurb
Bu şifā-hāneye Eyyūb-ı şigḭbā ṣıġmaz
Nāʾilḭ gördügümüz nüsḫa degil çarḫ-ı bezm
Baġal-i şeklümüze cild-i muṭallā ṣıġmaz
[48a]
Nābḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Siriştinde anuñ kim nūr var ḳalbinde kḭn olmaz
Muṣaffā ṭıynet ānuñ ṭarf-ı ebrūsunda çḭn olmaz
Ḥalāvet müstekḭndür tabʿ-ı zünbūrān-ı aḫterde
Müseddes-ḫāne-i kevnüme kānbḭ-engebḭn olmaz
Sezā-yı nām-ı sulṭānḭ ḳulūb-ı pāk-gevherdür
Beyābānda yatan her seng-i bḭ-ḳıymet nigḭn olmaz

111

Cihān ʿaks-i merāyā olduġun fehm eyleyen ʿārif
Zevālinden ẓülāl-i ʿālemüñ endūhgḭn olmaz
Sirişk-i çeşmine ehl-i nifāḳuñ iʿtimād itme
Esāsında binānuñ reşḥ-i āb olsa metḭn olmaz
İden hep reng [ü] rūy-ı bāṭınḭdür cilve ẓāhirde
Anuñçün ḳışrı her sāde dıraḫtuñ dār-çḭn [olmaz]
Sezā tāze maḥalle yapmaġa beyt-i neẓāyirden
Binā-yı naẓma Nābḭ böyle bir tāze zemḭn olmaz
Nābḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Bāġ-ı dehrüñ hem ḫazānın hem bahārın görmişüz
Biz neşāṭuñ da ġamuñ da rūzgāruñ görmişüz
Çoḳ da maġrūr olma kim meyḫāne-i iḳbālde
Biz hezārān mest-i maġrūruñ ḫumārın görmişüz
Tūb-ı āḫ-ı inkisāra pāydār olmaz yine
ʿArsa-i cāhuñ niçe sengḭn hiṣārın görmişüz
Bir ḫadeng-i cān-güdāz-ı āhdur sermāyesi
Biz bu meydānuñ niçe çāpük-süvārın görmişüz
Bir ḫurūşiyle ider bin ḫāne-i iḳbāl-i pest
Ehl-i derdüñ seyl-i eşk-i inkisārın görmişüz
Kāse-i deryūzeye tebdḭl olur cām-ı murād
Biz bu bezmüñ Nābḭyā çoḳ bāde-ḥ˅ārın görmişüz
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[48b]
Nābḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Luṭfla ḥāsed-i bed-ḫ˅āhane dāmet gelmez
Telḫ olan mḭveye sükkerle ḥalāvet gelmez
Mey sebük-ṭıynet olan ʿāşıḳı küstāḫ eyler
Ne ḳadar yāre niyāz itse ḥacālet gelmez
Şöhreti mālladur maʿbed-i İslām’uñ da
Cāmiʿi köhne-i bḭ-vaḳfa cemāʿat gelmez
Ne ḳadar olsa da pā-māl-i ziḥām ey Nābḭ
Eyleyen kūy-i dil-ārāda iḳāmet gelmez
Ve lehu
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Çeh-i ṭarḭḳ-i firḳatden ḫalāṣa fürṣat el virmez
Miyān-ı lücce-i hicrāna düşdük vuṣlat el virmez
Ṭutuşmaḳ ḳüşt-gḭr-ḭ ġamla ḫāṭırdan giçer ammā
Budur vehmüm ki tāliʿ himmet itmez ḳuvvet el virmez
Bulunmaz ḫalḳa-i tevḥḭd-veş bir bezm-i rūḥānḭ
Bize bu ḫāne-ḳāh-ı ġamda her cemʿiyyet el virmez
O istiġnā-fürūş-ı çār-sūy-ı ḥüsnüñ ey Nābḭ
Metāʿ-ı vaṣlına cān naḳdin itseñ ḳıymet el virmez
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Ve lehu
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
İzāle-i ġam içün biz şarāba muḥtācuz
Derūnı tḭrelerüz āftābā muḥtācuz
Ümḭd-i āb-ı lebin tābiş-i ruḫun iderüz
Ḥadḭḳa-i hevesiz āb u tāba [muḥtācuz]
Sezā-yı bezm-i ḳabūl olmaġa mey-i suḫenüm
Pesend-i Nāʾilḭ-i cem-i cenāba [muḥtācuz]
Sükkān-ı kūyuna hem-ṣoḥbet olmaġa Nābḭ
Ġubār-ı dergehineinḳi sāba muḥtācuz
Ümḭd-i devlet ile añlarum ki bir iki gün
Eziyyet-i felegi irtikāba muḥtācuz
Ve lehu
[Mefʿūlü/ Fāʿilātün/ Mefʿūlü/ Fāʿilātün]
Bu āb u tābḳandan meyḫāneler de bilmez
Ṣahbāda neşve kimden mestāneler de bilmez
Çeşm-ine-dḭde-ḫvabe āyḭneler de ḥayrān
Māhiyyet-i cemālin cānāneler de [bilmez]
Bir şemʿdür cihāna sermāye-baḫş-ı sūziş
Ammā bu sūzuñ aṣlın pervāneler de [bilmez]
Ser-tḭşe-i ṭalebden dünyā ḫarāb-ı kāviş
Bir genc var nühüfte vḭrāneler de [bilmez]
Erbāb-ı bezm Nābḭ geh mest ü gāh maḫmūr
Bu derd-i ser nedendür ḫum-ḫāneler de bilmez
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[49a]
Şemʿi
[Mefāʿilün/ Fāʿilātün/ Mefāʿilün/ Fāʿlūn]
İsimle mevcūd olup cismle maʿdūm olanuñ
Birisi ʿanḳā birisi kḭmyā biri yā vefā
Ferd
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Şarāb-ı ġirli icmālde döner ṣanma beni sāḳḭ
Degildür munṣab dünyā-yı cihānda kimse bāḳḭ
Ferd
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/Fāʿilātün / Fāʿilātün]
Cümle ḫalḳ ehli sāġardur ʿālem miṣāfir-ḥanedür
Bir münḳḭm ādem bulunmaz bir ʿaceb kāşānedür
Ferd
[Feʿilātün/ Fāʿilātün/Fāʿilātün / Fāʿilün]
Laʿlüñe ḳonsa meks ṭurmayup destin yalar
Bu miŝāldür bal ṭutan elbette barmaġın yalar
Münker-i ḥaşre çemen yetmez mi bir āmān ʿaẓḭm
Kim nebāt-ı emvātın ihyā itdi ol daḫı ḳadḭm
Ferd
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/Fāʿilātün / Fāʿilün]
Levḥ-i dilde böyle yazmış bir kerāmet ṣāḥibi
Saña māʾil olmayanın sen de olma ṭālibi
Ferd
[Feʿilātün/ Feʿilatün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
İy birāder dime Ferhād ile Mecnūn’a velḭ
İyilik ḫalḳa naẓar her biri bir gūne deli
Ferd
[Fāʿilātün/ Feʿilatün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Gözlerüñ bāḳa dururken yiyegör gel niʿmetin
Sen yemezsen ġayrılar yer saña ḳalur zaḥmetüñ
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[49b]
Güfte-i Muḥibbḭ

Ḳanūnḭ Sulṭān Süleymān

[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Ḥalḳ içinde muʿteber bir nesne yoḳ devlet gibi
Olmaya devlet cihānda bir nefes ṣıḥḥat gibi
Salṭanat didükleri ancaḳ cihān ġavġāsıdur
Olmaya baḫt u saʿādet dünyāda vaḥdet gibi
Ḳo bu ʿiyş u ʿişreti cünkim fenādur ʿāḳıbet
Yār-ı bāḳḭ ister iseñ olmaya ṭāʿat gibi
Olsa ḳumlar ṣaġışınca ʿömrüñe ḥadd u ʿaded
Gelmeye bu şḭşe-i çerḫ içre bir sāʿat gibi
Ger ḥużūr itmek dilerseñ ey Muḥibbḭ fāriġ ol
Olmaya vaḥdet maḳāmı kūşe-i ʿuzlet gibi

[50a], [50b], [51a],[51b],[52a] boş sayfadır.

[52b]
li-Kātib
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü /Fāʿilün]
Zeyn itdi dāġ u şerḥa derūn u birūnumuz
Çoḳ dur feżā-yı sḭnede cūy u ʿuyūnumuz
Baḳma bizüm bu ṣūret-i ḫākisterḭmüze
Pür aḫker itdi āteş-i ḥasret derunumuz
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Şḭrḭn müzāḳ olursa lebüñden dehen-i cān
Aḳsun şeker bekārḭ gibi cū-yı ḫūnumuz
Ferhād-ı pḭşe yüz süren dḭşe yetişmez
Feyż oldı cū-yışḭr-i dil-i Bḭ-sütūn’umuz
Zāhid ḳıyās-ı nefesle cāhid ṣanur bizi
Seyr-i secāyḭ geçdi cibāl-i sükūnumuz
Vārestedür selasil fehm-i fuḥūlden
Kāsım bezm-i daḳāyıḳ rāz-ı fünūnumuz
Cebrḭl ʿaḳlḭ eyledi pes mānde-i sülūk
Ḥayret fezā-yı vādḭ-i ʿışḳ u cünūnumuz
[53a]
Ve lehu
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Dil-i zāruñ ki karışa sākin-i Beytü’l-Ḥazen bilmez
Ne ḳanlar dökdügün ol Yūsuf-ı gül-pḭrehen bilmez
O gül-ruḫsar naḫl-i tāzedür gülzār-ı ʿālemde
Henüz āzar-ı dest-i bāġbān [u] ḫarken bilmez
Ciger-kāvān-ı ʿışḳa āteş-i dilden ḫaber vir kim
Bu kūha tḭşekār itmez bu kārı kūhken bilmez
Göñül kim rişte-ber-pā murġ-ı dest-āmūz-ı ḥayretdür
Ser-i zülfinden ayrılmaz temāşā-yı çemen bilmez
Baḳup ol ḫāle ṣorma Nāʾilḭ’den nāfenüñ ḥālin
Bu derd-i ḥayret-efzāyı ciger-ḫūn olmayan bilmez
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Ṣabrḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Cānāna figān-ı dil-i meyyāl gerekmez
Ol şḭve ṣatan dilbere dellāl gerekmez
Taḥṣḭl-i sirişk eyle ki kālā-yı fenānuñ
Sevdā kerine derd gerek māl gerekmez
Nār-ı dil-i ser-keştenḭ-i ʿarż itmeñ o māha
Zer lāzım aña şuʿle-i cevvāl gerekmez
Bülbüllere her gāh gerek nāleler itmek
Maḥremleri sulṭān-ı gülüñ lāl gerekmez
Alınmaz imiş menzil anuñla yemm-i ġamda
Āzādelere keştḭ-i āmāl gerekmez
Cāh ehlini sermest-i ġurūr eyleyen oldur
Ṣabrḭ bize peymāne iḳbāl gerekmez
[53b]
Ṣabrḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Dem-beste-i keyfiyyet-i peymāne-i ʿışḳuz
Cūş itmeziz iller gibi mestāne-i ʿışḳuz
Geldükçe dile şevḳ ide sḭnemiz-i çāk
Biz perde-küşāyende-i kāşāne-i ʿışḳuz
Bend eyleme zülfüñle dili uṣlana dirseñ
Zincḭr ḫaṭādur bize dḭvāne-i ʿışḳuz
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Zāhid ne ʿaceb ṣuret-i maḳṣud-ı görürseñ
Biz kūşe-i nişḭnān ṣanem-ḫāne-i ʿışḳuz
Zāhid n’ola yanup yaḳılırsaḳ gice gündüz
Biz bülbül-i baġ-ı ġam-ı vḭrāne-i ʿışḳuz
Ve lehu
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Kerem bu teşne dile laʿl-ı yārdan gelmez
Zülāl-ı merḥamet ol çeşme-sārdan gelmez
Ṣabādan itme dilāḫāk-i pāyını ümḭd
Bu deñlü luṭf u kerem rūzgārdan gelmez
ʿAẕāb-ı āteş-i dūzaḫ ola ṣafāsıbaña
Şu mey ki destüme ol gül-ʿiẕārdan gelmez
Ruḫundan ayrılamaz dil bahār-ı vaṣfında
Miŝāl-i kebg-i derḭ lāle-zārdan gelmez
Peyām-ı vaṣlı degil şimdi baña ey Ṣabrḭ
Selām-ı sāde daḫı ol nigārdan gelmez
[54a]
Manṭıḳḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
O şūḫuñ ʿāşıḳ-ı dil-mübtelāsı artar eksilmez
Dil-i derd-aşnānuñ müddeʿāsı artar eksilmez
İdüp pür-ḫārḫār-ı ġam dili zār olma dir ammā
Hezār-ı gülşen-i ʿışḳuñ nevāsı artar eksilmez
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Ne deñlü küşte-i ġam olsa dil yine pür āteşdür
Güsister işte-i şibʿüñ żiyāsı artar eksilmez
N’ola eşküm ḫayāl-i ʿārıżuñla bḭ-ḳarār olsa
O girdāb-ı belānuñ mācerāsı artar eksilmez
Ne ġam manẓūr-ı ḥussād olmasa ey Manṭıḳḭ şiʿrüm
Ḥasedle naẓmumuñ ḥüsn ü edāsı artar eksilmez
Ve lehu
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Göñül her ḥüsn-i Leylḭ-sḭrete raġbet-nümūn olmaz
Felāṭūn-ı ḫıred ser-geşte-i rāh-ı cünūn olmaz
Ṣunulsa pey-be-pey rindān-ı bezm-i ʿışḳa sāġarlar
Yine minnet-keş-i peymāne-i gerdūndūn olmaz
Felekde bir meh-i lāle-ʿiẕārın āteş-i mihri
Ṣabā-paş-ı sevād-ı āʿẓam-ı mülk-i derūn olmaz
Ḥuṣūl-i vuṣlat-ı imkān-pezḭr-i yār için sḭnem
Muḥaṣṣal çāk çāk-ı ḫançer-i hicr-azmūn olmaz
Olanlar Manṭıḳḭ-veş merd-i meydān-ı dil-āgāhḭ
ʿAcūz-ı bed-nihād-ı dehr-i mekkāre zebūn olmaz
[54b]
Riyāżḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Ḥüsnle bir saña beñzer büt-i fettān olmaz
Baḳ saña yḭneye ʿaksüñde nümāyān olmaz
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Ḳul ider ʿişvelerüñ Yūsuf-ı ḥüsn olsa daḫı
Nev-cüvānum saña kim bende-i fermān olmaz
Ṣaḳlarum canda ġam-ı ʿışḳuñı ammā nideyin
Şemʿ-i fānusda mey şḭşede pinhān olmaz
ʿĀşıḳuñ göñlün alan ḥāleti taʿbḭri demem
Ḥüsn-i ṣūret bulunur ḥüsne göre ān olmaz
Ṭutduġum sāġar-ı pür-bāde şikest ola meger
Üstüme hiç benüm kimse gül-efşān olmaz
Ey Riyāżḭ kişi şāʿir mi olur maḫlaṣla
Mühre mālik olan elbette Süleymān olmaz
Vāṣıḳ
[Fāʿilātün/ Feʿilatün/ Feʿilātün/ Faʿlün]
Ġam-ı hicrüñle ol ḥasta ki muʿtād olmaz
Vāṣıl bāġ-ı naʿḭm olsa nefer şād olmaz
Ḳaddüñe bende geçer serv-i ṣıfat āzādān
Ḥāṣılı bende-i ʿışḳuñ olān āzād olmaz
İltifāt nigehindür velḭ vḭrān-ter iden
Ve’l-ḥarāb olmaz o virāne ki ābād olmaz
Var mıdur ʿarṣa-i ʿālemde çü ḳaṣr-ı Cemşḭd
Ṣarṣar ḳahrile bir ḳaṣr ki ber-bād olmaz
Eyle taʿmḭr ḳalup ister lḭk ẕikr-i Cemḭl
Ḫalḳa raḥm eylemeyen raḥmetle yād olmaz
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Ḍarb-ı muḳdafla bulunmaz teraḳḳḭ hiç neyl
Rızḳ-ı maḳsūm belḭ saʿyla müzdād olmaz
Vāŝıḳā eyleme beyhūde felekden şekvā
Kimseye maḥkeme-i vādḭ bḭ-dād olmaz
[55a]
li-Muharrḭrihi’l-Fakir
[Fāʿilātün/ Feʿilatün/ Feʿilātün/ Faʿlün]
Sitem-i dehrile dil-i ḥurrem āʿyād olmaz
Nev-bahār irse daḫı mürġ-ı ḳafes şād olmaz
Virmez āmḭr neşrez-i āhına taʿyiz mizāc
Feyż-i dāniş dil-i bed-aṣla şu fedā olmaz
Murġ-ı dil dāmene tevcḭh nigāh itmez anuñ
Dāne kim merdümün dḭde-i ṣayyād olmaz
Mekteb-i ʿışḳda itmez dil ālüfte-karār
Ṭıfl-bār niçe ṭaleb hem-dem üstād olmaz
İʿtirāż itse n’ola naẓm-ı nażḭfe ḥabbār19
Feyż-i Vāŝıḳ’la dil āzürde-i ażdād olmaz
Ṣabrḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Çıḳdı bir āfetle seyrāna yine cānānumuz
Necm-i fitne ile ḳarār itdi mehtābānumuz
Virmiş olsa ḫūn-bahā-yı güşte-i şemşḭr-i ʿışḳ
Bḭ-tevaḳḳuf dökmege ḳaṣd eylemezdi ḳanumuz
19

Kelime “ḥ” ile yazılmıştır. Sözlükte “ḫ” ile yazılmaktadır.
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Biz resen-bāzān-ı ʿışḳuz düşmeyüz ḫāk-i ġama
Elde cām-ı bādedür zḭrā bizüm mḭzanumuz
Dil açılmaz şāh-ı ʿışḳaña uraldan dāġ-ı ġam
Bestedür ḳufl-ı müdevverle bizüm dükkānumuz
Ḳanı ol günler ki Ṣabrḭ ʿaks-i rūy-ı yārile
Ḫandeler eylerdi mihr-i sāġar-ı raḫşānumuz
[55b]
Ḥarfü’s-sḭm
Manṭıḳḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Dil ki sāḳḭden mey-i gül-nāb eyler iltimās
Cevherḭden ṣanki laʿl-i nāb eyler iltimās
Ey mey-i gül-fām şevḳ-i dilde cūşān ol bu dem
Ḫār ü ḫāşāk-ı ġamum seyl-āb eyler iltimās
Dil ki her dem cām-ı laʿl-i yāri eyler cüst ü cū
Teşne-i vādḭ-i ġamdur āb eyler iltimās
Būs-ı ruḫsārın ricā eyler dil ol ġonçe-femüñ
Bāġ-bāndanṣan gül-i sḭr-āb eyler iltimās
Manṭıḳḭ lüʾlüʾ-yi maẓmūn-ı meʿānḭ-i belḭġ
Güfte-i pākümden āb u tāb eyler iltimas
Fużūlḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Ey göñül ol ḫançer-i müjgāna eylersen heves
Ḳaṣd-i cān itdüñ beḳā-yı ʿömrden ümmḭd kes
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Çekme ġurbet ʿazmine ey sārbān maḫmil ṣaḳın
Kim bu yolda bḭm-i ġurbetdendür efġān-ı ceres
Cān-i zārumdan seni feryādum āgāh eyledi
Şükrli’llāh oldı feryādum saña feryād-res
Birbirine

ṣancıldı tenümde oḳlaruñ

Murġ-ı rūḥum ḳaydına oldı müretteb bir ḳafes
Ṭaʿne-i ehl-i melāmetden ne noḳṣān ʿāşıḳa
Berḳ-i lāmʿi refʿin eyler mi ḫücūm-i ḫār ü ḫas
Ey Fużūlḭ ger sikke-i cemʿiyyet-i dildür murād
Baġla bir dil-dāra göñlün ġayrumdan yüzi kes
[56a]
Ṣabrḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Meyl-i vaṣl itmez idi hem-dem hicrāndı Ḳays
Bir nḭm gibi esḭr ġam-ı ḫırmandı Ḳays
Uçsa saḥrada anuñ üstüne anuñ murġān
Kişte-i tḭg-i ġam firkat-i cānān idi Ḳays
Öldürüp ġamla o secāreti ṣulamışlar idi
Yekte-i ʿuḳtede lḭk-i cānla ḳurbān idi Ḳays
Her birinüñ gözüne gelmiş idi bāde-i ʿışḳ
Aña Ferhād aña giryān aña nālān idi Ḳays
ʿAḳlı Leylā’da başı niçe-i mercānda idi
Ṣabrḭ-zār gibi bi söz-i samān idi Ḳays
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[56b], [57a] boş sayfalardır.

[57b]
Ḥarfü’ş-şın
Fużūlḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Büt-i nev-resim namāza şeb ü rūz rāġıb olmış
Bu ne dḭndür Allah Allah büte secde vācib olmış
Eŝer-i ḳabūl-i ṭāʿataña virmiş ābla ḥālet
Ki ḳulūb-i ehl-i ḥāle ḥarekātı cāẕib olmış
Feraḥum görüp cefāsın ḥasenāta dāḫil eyler
Ne melek kim ol perḭnüñ ʿameline kātib olmış
Ne ʿaceb ger olsa ġamdan dünüm [ü] günüm ber-ā-ber
Naẓarumdan ol yüzü gül niçe gün ki ġāʿib [olmış]
Ġam-ı hicrdür kim artar eŝerile ʿışḳ ḥāli
Ġalaṭ eylemiş Fuzūlḭ ki viṣāle ṭālib olmış
Fużūlḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Dil ki ser-menzili ol zülf-i perḭşān olmış
Bu ki cürmü gehanuñ emrine fermān olmış
Şāhsın mülk-i melāḥatda saña ḳullar çoḳ
Biri oldur ki varup hażret-i sulṭān olmış
Ẓulm idüp ʿāşıḳuñı ḥaşr günü yaḳmayalar
Ki bu dünyāda esḭr-i ġam-ı hicrān olmış
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Bāġ-bān-ı çemen-i dehre ḫayāl-i dehenüñ
Sebeb-i terbiyet-i ġonçe-i ḫandān olmış
Ey Fuzūlḭ benüm aḥvālüme bir vāḳıf yoḳ
Böyle kim ʿālem anuñ ṣanʿata ḥayrān olmış
[58a]
Riyāżḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
ʿĀşıḳuñ göñlünde ol kim ʿışḳ-ı cānān gizlemiş
Ḳaṭre-i nāçizde deryā-yı ʿummān gizlemiş
Çeşm-i ḫun-rḭzüñ ṣān ol cellāddur kim ġamzeden
Zḭr-i damānında bir şemşḭr-i bürrān gizlemiş
Dil derūnında ḫayāl-i ʿārıżuñ ḫıfẓ eylemiş
Ṭıfl-i ṭalibdür ki ḳoynunda gülistān gizlemiş
Sırr-ı laʿl-i dilberi itmiş süveydāda nihān
Ẓulmet-ābād içre ol kim āb-ı ḥayvān gizlemiş
Ey Riyāżḭ tḭr-ı ṭabʿuñdan ṭılsım itmiş aña
Genc-isḭneñ içre ol kim genc-i ʿirfān gizlemiş

Kātib Divān Muḥāmmed Pāşā
ميشددامنشبادموجالىقبااز
پراهنششدكلرنكمىجامۀشعل
خاكسترشودعشاقرخشازتابكهوه
ً
روشنششدسراىناراانستمظهر
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زارشدوادئثجلىپكنخلقاقش
ازپيراهنشجوشندهرطرفدرقدسىان
ملسوزشدعابرقمىازمستئاشنظره
خرمنشقتدبراتشهكاپنبيچاربرواى
بيضاهوديديدكاغدمندردستغزلزين
ايمنشهچونخلعزيزاباشدامخامه
[58b]
Ḫāfız ʿAbtiyābḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Nihāl-i ḳāmetüñ boy çekmiş el-ḥaḳḳ nārinlenmiş
Ruḫuñ gül-berg-i āl olmış ʿiẕāruñ yāsemenlenmiş
Hevālarā humuñ dūd-ı siyāhuñdan buludlanmış
Zemḭn bārān-ı eşkümden ṣafā bulmış çemenlenmiş
Dil-i miskḭne raḥm itmek münāsibdür benüm şāhum
Esḭr olmış kemend-i zülfüñe boynu resenlenmiş
Ḫazān faṣlı olub dembeste gülşenden kenār itmiş
Gül eyyāmin geçirmiş bülbülüñ birisi deginlenmiş
Çeküp ḥasret göñül Yaʿḳūb’u ḫāli olmaz efġāndan
Ġam-ı Yūsuf’la ḫānen ḥāfżā-yı beytü’l-ḥarāblanmış
Lemʿi Çelebi Selleme
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Ḫaṭṭ-ı nev-ḫḭzi gülzār-ı cemālinde cemenlenmiş
ʿİẕār –ı nāzkinde cāy-ı būse yāsemenlenmiş
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Felāṭūn olsa ādem söyleşilmez ol perḭ-veşle
Debistān-ı fitende ṭıfl-ı çeşm şūḫı fenlenmiş
O Yūsuf çehreden Yāʿḳub-veş dūr olalı çeşmüm
Derūnum tḭregḭ-i hicrile beytü’l-ḥazenlenmiş
Çeker levḥ-i dile bir ṣūret şḭrḭni her laḫẓa
Göñül bu Bḭ-sitūn-ı ġamda gūyā kūh-kenlenmiş
Ḫadeng-endāzḭ-i tḭr-i müjeñle tāzelendürsüñ
Fitḭl-i dāġına sūr-ı ġam-ı ʿışḳum kühenlenmiş
ʿAceb mi ser-furū eylerse serv-i ser-firāz-ı bāg
Nihāl-i ḳaddi ol ṭūbā ḫırāmın nārvelenmiş
Ḫayāl-i ʿāşıḳ-ı Mecnūn-revişden vaḥşet itmekde
O şūḫuñ çeşm-i Leylā-reşki āhū-yı Ḫotenlenmiş
Dil sevdā-peresti çekme gezencḭre ey Lemʿi
Müselsel ḫalḳa ḫal ḳakākül -i ʿanber şikenlenmiş
Naẓḭf Efendi Selleme
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Şebḭ ḫūn itmege ol ġamze-i Tātār fenlenmiş
Ki ḥıṣn-ı dil tek ü tāz ḫadegüñden bedenlenmiş
İder gülgūnesin renk-i şafaḳ-ı şāmü seḥer ẓāhir
Dil mürdānı meyl itdürmege dünyā hüzünlenmiş
Çemende serv-i bālā bir nihāl-i nāz yürürken
Ḳadd-i mevzūn-ḫırāmuñ yād olunca narvenlenmiş
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Niçe mermer tırāş kuhsār-ı ʿışḳ-ı ʿālemde
Leb-i şḭrḭnüñ egmiş ṭāġa20 huşmuş kūheknelenmiş
Niçe pervāne-veş yānup yaḳılmaz ʿāşıḳ-ı mehcūr
Ki bezm-i tḭhe baḫtan şemʿ-i ruḫsār güle şenlenmiş
N’ola nādān-ı tefeżżül eyleye danişur dehre
Naḫud-āb zamān kim ḳahveye ḳışrḭnelenmiş
Bu fānūs-u ḫayāl lafẓ-ı muʿizz-i şemʿ rūşendür
Naẓḭfüñ şāhid-i raʿnā-yı ṭabʿı peyhenlenmiş
[59a]
Naẓḭre-i ʿAzḭz Efendi li-Kātibi’l-ḥaḳḭr Ḳāsım
آنكههستانوارشرقالفرقچونپيرآهنش
محزناالسرارجمعالجمعوحدةشدتنش

قدسیانشدبلبلهردمبهاركلشنس
علویانپروانهڭانشمعبزمروشنش
ّ
آنملكخداممحبوبیكهكانحسنبق
]قدركشتهدآمانش... ...[اطلسعر
ّ
تابدلتبورشجلیءچنینخوبیكههست
ّ
]...[تنمجسمنوروقدچوننخلطوراین
ّ
حرمآنعاشقخاكدرڭهدلدارشد
]...[شادبادآندلكهبوصدپایسدرهافكان

20

Ṭaḳa
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هركهمظهرشدبنورعشقچونآیینهشد
ً
ّ
]...[آندلروشنبسركنتكنترافخرن

آسیآییچرخرابآاینكژآنیهاببين
كزهوایعشقوییچكردوازپيرامنش

قاسمازفیضعزیزكستاینمحصولشوق
]...[یآربایمندارازبرقحوادثخرمن

[59b], [60a], [60b] boş sayfalardır.

[61a]
Nāʾilḭ
[Mefāʿḭlün/ Feʿilātün/ Mefāʿḭlün/ Feʿilün]
Göñül ki kāfir-i deyr-i elest olup ḳalmış
Baḳup cemālüñe ṣūret-perest olup ḳalmış
Dil-i ṭāpḭde girih-bend-i ebruvānuñ olup
Miŝāl-i māhḭ-i üftāde-şest olup ḳalmış
Revāc-gāh-ı temnāde tuḥfe-i dil ü cān
Metāʿ-ı kesme-ḥar-ı rūy-ı dest olup ḳalmış
Vedāʿ-ı ḫāk-nişḭnān-ı ʿışḳ idüp Manṣūr
Firāz-ı dārda bālā-nişest olup ḳalmış
Ne Nāʾilḭ’ne mecāl-i vaṭan ne tāb-ı sefer
Nifāḳ-ı baḫt ile ḫaṭır-şikest olup ḳalmış
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Naẓḭre-i Neşāṭḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Göñül ki cām-ı muḫabbetle mest olup ḳalmış
Tamām cūrʿa gibi ḫāke pest olup ḳalmış
Çıḳar mı fikret-i ḫālüñ derūn-ı ʿāşıḳdan
Miŝāl-i Hindū-yı āteş-nişest olup ḳalmış
Ne hiç-kāre olur şaḥṣ-ı ṭāliʿüm gūyā
Esḭr-i ḫḭre gibi pā vü dest olup ḳalmış
Figān ki tündḭ-i bād-ı sitemle zevraḳ-ı dil
Miyān-ı lücce-i ġamda şikest olup ḳalmış
Düşüp Neşāṭḭ ḥarābāta şevḳ-i laʿlüñle
Hevā-yı ʿışḳ be-ser mey-perest olup ḳalmış
[61b]
Nāʾilḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Bu süllem-pāye-i iḳbāle kim Şeddād ayaḳ baṣmış
Felek ḳaṣr-ı vücūdun itmege ber-bād ayaḳ baṣmış
Birinüñ ser-nüvişti lāne olmış birinüñ tḭşe
Düşüp ṣaḥrāya Mecnūn kūha kim Ferhād ayaḳ baṣmış
Ṣıḳılmış nāz-ı baḫta dest-burd-ı çarḫ-ı ġaddāra
Recā-yı nāmurā dḭde dil-i nāşād ayaḳ baṣmış
Yapışmış dāmen-i tevfḭḳa dil dest-i irādetle
Felekden itmemiş bir kerre istimdād ayaḳ baṣmış
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ʿĀlayıḳdan beri āzādedür ġamdan o server kim
ʿArūs-ı kām-ı dehre olmamış dāmād ayaḳ baṣmış
Felek ṭāsından itmiş kaʿbeteyn-i mihr ü māh-āsā
Bu şeş-dergāh-ı istidrāca çoḳ nerrād ayaḳ baṣmış
Dil-i ferzāne bir uġramamış semt iḫtiyār itmiş
İşitmiş Nāʾilḭ’den mülk-i naẓm ayād ayaḳ baṣmış
Vecdḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
O kūh-ı derd kim aña dil-i nā-şād ayaḳ baṣmış
Ne zaḥm-ı tḭşe görmişdür ne ḫod Ferhād ayaḳ baṣmış
Degildür dāġ-ı nev sḭnemde naḳş-ı pāy-ı ḫūnḭdür
Gelüp ḳatl-i dile ol ġamze-i cellād ayaḳ baṣmış
Derūn-ı dilde gördüm neşve-i cām-ı neşāṭ ey ġam
Yetiş kim mülk-i ḥāṣü’l-ḫāṣ-ı ʿışḳa yād ayaḳ baṣmış
Degil kākül ider ḳaṣd-ı şikār-ı āhuvān-ı dil
Ḥarḭm-i Kaʿbe-i ḥüsne iki ṣayyād ayaḳ baṣmış
Temāşā-yı ḫırām-ı ḳadd-i yāra intiẓār eyle
Çemende ḫaşr olunca ṭurmaġa şimşād ayaḳ baṣmış
Göñül olmış hevādār-ı ḫırām-ı serv-ḳadd-i yār
Beni ḫāk itmege hep bende vü āzād ayaḳ baṣmış
Saña maḥṣūṣdur ey Vecdḭ tekāpū-yı zemḭn-i nev
Bu vādḭyi ne bulmış var ne bir üstād ayaḳ baṣmış
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[62a], [62b], [63a], [63b] boş sayfalardır.

[64a]
Nāʾilḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Göñül āvāregān-ı ʿışḳa hergiz mesken olmazmış
Yemm-i miḥnetde sāḥil kūh-ı ġamda dāmen olmazmış
Mesḭḥā terk imiş cism-i nizārı şarṭ-ı seyyāḥḭ
Tecerrüd pḭş-kānde ḳayd-ı bār-ı sūzen olmazmış
Şeb-i ṭarḭk-i ġamda rind-i mey-ḫ˅āra kelḭm-āsā
Füruġ-ı cām-ı ṣahbā gibi şemʿ-i eymen olmazmış
Degildür dillerüñ āhı siyeh zülfüñde tāb-endāz
Meger şām-ı ġarḭbānda çerāġ-ı rūşen olmazmış
Olurmış āb-ı germ-i dḭdeden ey Nāʾilḭ pür-tāb
Maḥabbet şehrinüñ germ-ābesinde külḫen olmazmış
Naẓḭre-i Nesḭb
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Ḫabāl-pāre hicrān sebe dil hüzn olmazmış
Tālḭḳ-i ʿışḳ bāzḭde hırās u şemine olmazmış
Dil-i naḫnun o gül ḫadduñ fiġānum nerm ider deyr-i dem
Gele ammā hezāruñ nālesin āḫun-ı zen olmazmış
Çerāġın mihr ü mehden baḳsa bir bulmaz yine revnāḳ
O şemʿ-i bezm-i ḥüsn olmazsa meclis rūşen olmazmış
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Dil-i ʿuşşāḳ-geh zülfünde geh ḥaṭṭında ol şuḥuñ
Meger āver-gān-ıʿışḳa ḳayd-ı mesken olmazmış
Tepindi üç çarḫa ṣabtāh-ı āteş efşānum
Nesḭbā naġmedür dalmaz bir efgen olmazmış
[64b] boş sayfadır.

[65a]
Kelḭm
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
İder ceyş-i ḥabeş çoḳ fitneler ḭḳād ayak baṣmış
Meded ser-ḥadd-i ḥüsn-i dil-rübāya yād ayak baṣmış
Gül-i seyyāle kim seccāde-i deyr-i taḥammüldür
Ne Ḳays’a zḭb-i dūş olmış ne ḫod Ferhād ayaḳ baṣmış
Meger yād eyledi ejder kemend-i zülf-i pḭçānuñ
İder aġṣān-ı ġamda murġ-i dil feryād ayaḳ baṣmış
Gözüñ kim bezm-i dilde sāḳḭ-i cām-ı teġāfüldür
Ẓuhūr-ı şūr-ı ḳatl-i ḫalḳa ol cellād ayaḳ baṣmış
ʿArż pā-mālḭ-i tār-ı göñül yārişte-i cāndur
Perende-i zülfine ol ḳāmeti şimşād ayaḳ [baṣmış]
Ol āhū olmasa ejder kemend-i āhrām olmaz
Ṭutalum saʿy-ı teshḭrinde bḭñ ṣayyād ayaḳ baṣmış
Kelḭmā ḥaṭṭve-i evvelde geçdüm semt-i iʿcāzı
Egerçi vādḭ-i siḥre niçe üstād ayaḳ baṣmış
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Vecdḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Göñül esḭr-i leb-i nūş-ḫand olup ḳalmış
Meges gibi ki giriftār-ı ḳand olup ḳalmış
Dökülmiş ayaġına hep şikār olan diller
Kemend-i zülfü tehḭ bend bend olup ḳalmış
Tene tenezzül ider mi bu cān ki zülfünde
Nigāh-ı luṭfuñla ḫod-pesend olup ḳalmış
Ne müsteʿıd-i ḫalāṣ[u] ne lāʾiḳ-ı feryād
Dil-i şikeste esḭr-i kemend olup ḳalmış
Beni fütāde-i çāh-ı ẕeḳan iden Vecdḭ
Nigeh ki māʾil-i ḳadd-i bülend olup ḳalmış

[65b]
Ḥarfü’s-ṣād
Fużūlḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿilü/ Fāʿilün]
Zihḭ cevāhir-i iḥsān-i ʿāma maʿden-i ḫāṣ
Dür-i şefāʿatçün baḫr-i ẕatına ġavvāṣ
Yetüp ḥużūruña miʿrāc-ı vaḳt ḳılmışlar
Ḳamer ḥuṣūl-i meʿaŝir Süheyl kesb-i ḫavvāṣ
Felek ol gice bulmış ṣafā ki ṣūfḭ tek
Ḳarār ṭutmayıp olmış o bezmde raḳḳāṣ
Reh-i mütābaʿatüñdür ṭarḭḳ-i fevz ü necāt
Hevā-yi merḥametinden ümḭd-i ḫayr ü ḫalāṣ
Tefāḫur itme Fużūlḭ kim andan özge deġil
Saña zamānede naḳş-i ṣaḫife-i iḫlāṣ
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Ṣabrḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Cān virüp oldum belā-yı zülf hūbāndan ḫalāṣ
Kim bahāsın viren olur kāfiristāndan ḫalāṣ
Ṣal kemend-i zülfüñi ey Rüstem-i meydān-ı ḥüsn
Pḭzen-i dil olsun ol cāh-ı zeneḫ-dāndan ḫalāṣ
Yā ḫadeng-i ġamze yā tḭġ-i tegāfül öldürür
Ḥāṣılı olmaz kişi ol çesm-i fettāndan ḫalāṣ
Zülf-i bend eyler dili müjgānı cāna zaḫm urur
Olmadı bḭ-çāre dil bundan emḭn andan ḫalāṣ
Dögme ṭabl sḭne ki ḳabḭre Ṣabrḭ felek-i dil
Olamaz girdāb-ı baḥr-ı derd hicrāndan ḫalāṣ
[66a] boş sayfadır.

[66b]
Ḥarfü’ḍ-ḍād
Ṣabrḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Dil ṣafā buldı olup pür-meyhāne-i feyż
Meşt-i ḫāk-i cem-i ʿışḳ eyledi peymāne-i feyz
Pençe-i bāz-ı ḫayāl andan ider miydi ẓūḫur
Burc-ı maʿnāda göñül olmasa ger lāne-i feyz
Dil o ḳandḭl-i ḥarem-gāh-ı süḫandur ki aña
Uçar ervāḥ-ı maʿānḭ gibi pervāne-i feyz

136

Defter-i şiʿrüme dinse n’ola siḥr-ı iʿcāz
Her varaḳ anda ṣadef noḳṭa gibi dāne-i feyż
Ṣabrḭyā şāhid-i mażmūnile her beytümde
Kişver-i ʿālem-i endḭşede kaşāne-i feyz
Ḳubūrḭzāde Raḥmḭ Efendi
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Reşk-i enhār-ı behişt olsa n’ola dāmen-i ḫavż
Ḥur-simālara cāyı olmada pḭrāmen ḫavż
Riḫte-i cürʿa-i ṣahbā eserinden yer yer
Nev-be-nev olmada gül ġonca-nümā gülşen ḫavż
Ḫalḳa-yı mevce seyrānuñ meh-i Naḫ-şeb görünür
Pertev-i ḥüsni nedem kim ola ʿaks-i efgeni ḫavż
Pür ḥabāb olmadadur ʿārż-ı ḫuy-gerde ṣaft
Leşkār eyledi gevherlerini maʿden-i ḫavż
Rūzgār itmekle ṣafvetini renk-i pezḭr
Gösterir ṣūret Çḭn āyḭne-i rūşen ḫavż
Tḭr-i bārānına oldı felegin sḭne-i güşā
Ser-te-ser mevc-i müselsel olmaya cūşen ḫavż
Raḥmḭyā raḫne-i emvāc degildür görinen
Açılur kesb-i hevā itmek içün revzen-i ḫavż

[67a] boş sayfadır.

137

[67b]
Ḥarfü’ṭ-ṭā
Ṣabrḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
İtmesin dilber hemān ol ṭurre-i ṭarānı żabṭ
İtmesin şekvā dilümde neylerüm ben anı żabṭ
Ġamzeder-kār olmadı murġ-ı dili ġamzeñ alur
Ṭḭġ n’eyler itmege bir kişver-i virānı żabṭ
Ḫūblar bāzḭçe gāh ʿışḳa çekdi çün anı
Hāˇce-i ʿaḳli deme zṭıfl-ı dil nālān-ı żabṭ
Pḭr-i ʿaşḳam sürmeden ḳaldum kemiyyet-i ʿālemi
İdemem şimdi ben ol raḥş-ı şerār-efşānı [żabṭ]
Eylesin Ḳays dili pḭr-i müġāna Ṣabrḭyā
İtmekde tedbḭr-i himmetle o ser-gedān-ı żabṭ
Raḥmḭ Efendi Kubūrḭzāde
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Yüz bulup devr-i ḳamer şūrını nümāyān itdi ḫaṭ
İntiẓāmın dost ḥüsnüñ perḭşāne itdi ḫaṭ
Gardāşu bile oldı tḭre ser-ḥadd-i cemāl
Çıḳtı ol dem kim kemḭndenʿazm-i meydāna itdi ḫaṭ
ʿArż-ı ḥāl itmek maḥallḭ geçti olmaz der-kenār
ʿAzl-i ḥüsn içün beyāż üstüne fermān itdi ḫaṭ
Ḫˇab-ı baḫtı müddetin medd itmege ʿāşıḳlaruñ
Rūz-ı mihre efrūz-ı āmālin şeytān itdi ḫaṭ

138

Ḫāṭır-ı nāziktir ḥüsn olsa muġber-i vechi var
Yaḳtı ʿarż-ı nāzı tāḫākile yeksān itdi ḫaṭ
Zḭr-i zülfünden teveccühle leb-i cān-baḫşına
Ḫıżr-veş ẓulmetde nūş-ı āb-ı ḫayvān itdi ḫaṭ
Diḳḳat-i esrārına varmaz ḫayāl-i müşgüñe
Bir muʿammādur ki çoḳ hüş-yārı hayrān itdi ḫaṭ
Ḫaṭem-i laʿle müseḫḫardur siyāh-ı mūr-veş
Her ṭarafrū-māl-ı dḭvān-ı Süleymān itdi ḫaṭ
Ḳıṭʿa-i ḥüner uçar ebru ḥˇanuñ Raḥmḭyā
Bir rubaʿḭdür ki zḭb-i ṣafḥa-i ān itdi ḫaṭ

[68a] boş sayfadır.

[68b]
Ḥarfü’l-ġayn
Nāʾilḭ
[Mefāʿḭlün/ Feʿilātün/ Mefāʿḭlün/ Feʿilün]
Ġurūr-ı ḥüsn ideli yāri nāzdan fāriġ
Sükūn-ı ʿışḳile oldum niyāzdan fāriġ
Enḭs-i ḫāṭır-ı Maḥmūd olaydı şuġl-ġamuñ
İder dinḭm kirişmen ayāzdan fāriġ
Degil mi baña farż üft [ü] ḫḭz-i kūy-ı bütān
Olur mı hḭç Müselmān namāzdan fāriġ
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Ḫalāṣ-ı dil nigehüñden muḥāldür ki degil
Kebūter-i ḥarem ol şāh-bāzdan fāriġ
Urur vücūdunu şemşḭr-i şemʿa pervāne
Bu ıżṭırābda ol iḥtirāzdan fāriġ
Ġulām-ı himmeti yüz ḥāṣılı o ṭabʿuñ kim
Ola mülāḥaża-i imtiyāzdan fāriġ
Recā-yı feyż-i teraḳḳide Nāʾilḭ degilüz
O ṭabʿ-ı pāk-i maʿānḭ-ṭırāzdan fāriġ

[69a], [69b], [70a] boş sayfalardırdır.

[70b]
Ḥarfü’l-ʿayn
Ve lehu
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
İtmek olur mı ʿışḳ-ı ruḫ-ı dilberi vedāʿ
Bülbül ider mi mihr-i gül-i aḥmeri vedāʿ
Mehcūr-ı nūr-ı rūyuñ olup ḫane-tār-ı dil
Şām-ı firāḳum itdi meh-i enverḭvedāʿ
Nev-cilvesin görelden o ṭavūs-ı ʿişvenüñ
Ṭarz-ı ḫırāmı eyledi kebk-i derḭ vedāʿ
Tāb-ı melḭle naġmeler it bezm-i bāġda
Faṣl-ı baḥār itme meded sāġarı vedāʿ
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Ḥayfā ki Manṭıḳḭ sitem-i rūz-gārile
Naḫl-i ümḭdüm eyledi berg ü beri vedāʿ
Fużūlḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Dil uzatır baḥşile ol ʿārıż-ı cānāne şemʿ
Od çıḳar aġzından itmez mi ḫazer kim yane [şemʿ]
N’ola ġayret āteşi cānum yaḳarsa mūm tek
Bu ne sözdür kim dimişler ʿārıż-ı cānāne şemʿ
ʿĀrıż-ı cānānla baḫş-ı kemāl-i ḥüsnider
Dil ucındandur ki her sāʿat düşer noḳṣāna [şemʿ]
Geh ayaġı baġlı geh boynu nedendür bilmezem
Bir perḭ ʿışḳından olmışdur meger divāne şemʿ
Ey Fużūlḭ ʿışḳdan yaḳduñ tenüñ rūz-ı viṣāl
N’etdüñ ey ġāfil gerekmez mi şeb-i hicrāne şemʿ

[71a] boş sayfadır.

[71b]
Ḥarfü’l-fā
Fużūlḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Miḥnet-i ʿışḳ ey dil āsāndur diyü çoḳ urma lāf
ʿIşḳ bir yükdür ki ḫam olmış anuñ altında Ḳāf
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Olma ḥāli dürd-keşler ṣoḥbetinden ey göñül
Ḳoyma ṣubḥ [u] şām arasında ṭarḭḳ-i iḫtilāf
Ṣubḥ-dem zülfüñ ṭaġıttāşāmʿarż-ı ʿārıż it
Ger dilerseñ idesin āyḭne-i idrākı ṣāf
Reşk-i ruḫsāruñ dil-i ḥūrşḭde ṣalmış ıżṭırāb
Ġayret-i ḳaddüñ mizāc-ı serve vermiş inḥirāf
Ey Fużūlḭ zāhidān daʿvā-yı ʿaḳl eyler ne sūd
Nefy-i ẕevḳ-ı ʿışḳdur cehline ʿayn-ı iʿitirāf
[72a]
Nāʾilḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
ʿĀlem āşüfte bahār-ı ḫaṭ-ı dil-dār laṭḭf
Sünbül-i ṭurra muṭarrā gül-i ruḫsār laṭḭf
Muḳassıl dār-ı şifāḫāṣiyet-i çeşmüñde
Dem-i ʿİsḭ-veş olur nāle-i bḭmār laṭḭf
Çāşnḭ-sencḭ-i zaḫm-ı leb-i şemşḭrüñdür
Gösterir ġamzelerüñ kendüyi her bār laṭḭf
Ṭalʿatuñ lücce-i nūr-ı nigehümde görünür
ʿAks-i ḫūrşḭd gibi kimābda her bār laṭḭf
Nāʾilḭ sḭneye çek yāri ki ṭurduḳça olur
Ṣadef-i sḭnede ol gevher-i şeh-vār laṭḭf
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[72b]
Bāḳḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Faʿlün]
Müje ḫaylin dizer ol ġamze-i fettān ṣaf-ṣaf
Gūyiyā cenge ṭurur nḭze-güzārān ṣaf-ṣaf
Seni seyr itmek içün rehgüzer-i gülşende
İki cānibde ṭurur serv-i ḫıramān ṣaf-ṣaf
Mescid içre göre tā kimlere hemzānūsın
Şekl-i saḳḳāda gezer dḭde-i giryān ṣaf-ṣaf
Gökde efġān iderek ṣanma geçer ḫayl-i küleng
Çekilür kūyuña mürġān-ı dil ü cān ṣaf-ṣaf
Leşker-i eşk-i firāvānla ceng itmek içün
Gönder mevclerin lücce-i ʿummān ṣaf-ṣaf
Vaṣf-ı ḳaddüñle ʿālem gibi ḫıram itse ḳalem
Leşker-i saṭrı çeker defter ü dḭvān ṣaf-ṣaf
Ehl-i dil derd ü ġamuñ niʿmetine müstaġrık
Dirilürler keremüñ ḫ˅ānına mihmān ṣaf-ṣaf
Ḳadrüñi seng-i musallāda bilüp ey Bāḳḭ
Ṭurup el baġlayalar ḳarşuña yārān ṣaf-ṣaf

[73a] boş sayfadır.
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[73b]
Ḥarfü’l-ḳāf
Ve lehu
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Benüm baḫtum mıdur cām-ı ümḭdüm ṭolı ḫūn olmaḳ
O daḫı ṣadme-i ḳahr-ı felekden ser-nigūn olmaḳ
Ḫırām-ı serv-i ḳaddüñe sebeb ey Yūsuf-ı ḥüsnüm
Ki rūy-ı cūy-ı seyl-āb-ı sirişküm nilgūn olmaḳ
Kitāb-ı ḥüsnüñi gözden geçirmekden şehā baʿiŝ
Bir onı ʿāşıḳ-ı dḭdār-ı pāküñ zü-fünūn olmaḳ
Ḫıredle ger Felātūn olsa da āşüfte-i zülfüñ
Muḳarrerdür yine ʿazm-āver-i semt-i cünūn olmaḳ
Gelirken dest-i luṭfuñdan müdāvā derd-i ḥasretle
Düşer mi hḭç ṭabḭbüm Manṭıḳḭ böyle zebūn olmaḳ

Fużūlḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Olur ruḫsāruña gün laʿlüñe gül-berg-i ter ʿāşıḳ
Saña eksik degil gökden biter yerden çıḳar ʿāşıḳ
Baña maḳṣūd terk-i ʿışḳ idi veh kim beni ḥüsnüñ
İdüp günden güne efzūn-ı derd gün günden beter ʿāşıḳ
Temāşā-yı cemālüñden naẓār ehlini menʿ itme
Ne sūd ol ḫūb yüzden kim aña ḳılmaz nażar ʿāşıḳ
Çemende pāy-būsundan olupdur sebze-i ter-i ḫurrem
Hemān bir sebzece olmaġa ʿālemde beter ʿāşıḳ
Ḳılursın bir ciger ḫūn her yaña baḳdıḳça ey ẓālim
Ne baḳmaḳdur bu her dem ḳandan alsın bir ciger ʿāşıḳ

[73a], [73b] boş sayfalardır.
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[74a]
Ḳırarsan ehl-i ʿışḳı ṭutalum kimse elüñ ṭutmaz
Ne işdür bu gerekmez mi saña ey sḭm-ber ʿāşıḳ
Ne pervāne doyar bir şuʿleye ne şemʿ bir āha
Fużūlḭ ṣanma kim beñzer sañaʿālemde her ʿāşıḳ
Nāʾilḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Baḳamaz rūyuna dil zülf-i siyāh olmayıcaḳ
Tāb-ı ḥüsne döyemez perde-i āh olmayıcaḳ
Kişver-i nāz u leṭāfet bulamaz ḥüsn-i niẓām
Bir senüñ gibi şeh-i nāz penāh olmayıcaḳ
Beklerüz kūyuñu olmazsa şikāyet mümkin
Bendeye daʿvet-i ḫalvet-geh-i şāh olmayıcaḳ
Her tegāfül-i dile ġamze mühim-sāz olamaz
Lāyıḳ-ı terbiyet-i feyż-i nigāh olmayıcaḳ
Nāʾilḭ muʿterif olsa n’ola cürm-i ʿışḳa
Yār cevr itmez o bḭ-dilde günāh olmayıcaḳ
[74b]
Nāʾilḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Ġamzeñle göñül kişveri pür-şūr u şer ancaḳ
Maḥrūṣa-i der-bende ḳażā vü ḳader ancaḳ
Devr-i nigehüñde felek-i ḫāne-ḫarābuñ
Maʿmūresi bir geşte-i āh-ı seḥer ancaḳ
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Āmed-şud-ı ġamzeñle ḥarḭm-i dile nisbet
Şeh-rāh-ı belā cadde-i bḭ-ḫaṭer ancaḳ
Şekvā-yı ser-i zülfüñ eden āhına taʿlḭḳ
Bir ʿuḳde-i dil baḫt-ı perḭşān-eŝer ancaḳ
Āzār-ı dil-i Nāʾilḭ-i zār ile çeşmüñ
Bḭ-dād-pesend-i felek-i bed-güher ancaḳ
][75a
Ḳāsım

بنورحقدلصافیكهرشدستحقیق
سزاینامشهنشهنههرنكینعقیق
زیآدنآمتونقشفصوصشددلها
چنانكهدردلهرسنكطورنخلعلیق
فتدچودردلپرسوزاماخیالرخت
ّ
چكركالبمقطرزدیدهچونانبیق
اكرچهظآهرمآسویسآحلقرقاست
وليزرویحقیقت  ...جمعغریق
ازانكهنورصفاتشمحیطعاملشد
بكنهذاتخدآپىبزدهیچقریق
مرآزمزرعاوصفتخوشهچینیبس
چهازحقیقتاوبسخطاستقكردقیق
حبآبعینهیآتسجانتشنهلبان
تنیجهءدلپرآبلهستجامرحیق

خآلصۀسخناینستنزدماقاسم
ّ
توجهدملاجزبحقنبودحقیقت

146

[75b], [76a], [76b], [77a], [77b], [78a] boş sayfalardır.

[78b]
Ḥarfü’l-ḳaf
Ve lehu
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Evrāḳını ṭaġıtdı ṣabā muṣḥaf-ı gülüñ
Ḳaldı oḳınmadı niçe evrādı bülbülün
Beñzer ki faṣl-ı deysebe boldı bürūdete
Bir yirde görmez olduḳ ikisin gül ü mülüñ
Bir şemme bulmadı eŝer zülf-i yārdan
Girdi nesḭm ʿurūḳına egerçi sünbülüñ
Pḭrāne ser üşenme reh-i ʿışḳa düşmedin
Zāhid elüñde yoḳ mı ʿasā-yı tevekkülün
Bir boynı baġlu bende geçer Manṭıḳḭ saña
Düşse ʿaceb mi pāyuña mānend-i kākülüñ
Ve lehu
[Mefāʿḭlün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Niyāzlarla o ġonce-dehānı söyletsek
İder mi maḥrem-i vaṣl ʿāşıḳānı söyletsek
Leṭāfet-i süḫanı ehl-i ṭabʿa söyletsek
Biraz dilber-i şḭrḭn-zebānı söyletsek
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İdüp nevā-keş-i naḫl-i hevā-yı serv-ḳaddan
Hezār-ı zār-ṣıfat murġ-ı cānı söyletsek
Firāz-ı maḥfil-i ġamda ḳılup dil-i nālān
Çü muṭribān-ı ney-i dil-sitānı söyletsek
Tekellüme getürüp Manṭıḳḭ-i ḫoş-gūyı
Yine o bülbül-i bāġ-ı beyānı söyletsek
[79a]
ʿUlvḭ21
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Ey firāḳ-ı leb-i cānān cigerüm ḫūn itdüñ
Çehre-i zerdümi ḫūn-ābla gül-gūn itdüñ
Cigerüm ḳanını göz yaşına dökdüñ ey dil
Vara vara buñu ḳulzüm anı Ceyḥūn itdüñ
Cürʿa cürʿa mey içüp zḭb-i cemāl artırduñ
Ẕerre ẕerre gözümüñ nūrını efzūn itdüñ
Ey Fuzūlḭ aḳıdup sḭm-i sirişk aġlayalı
ʿIşḳ ehline fiġān itmegi ḳānūn itdün
Ve lehu22
Ṭoġrulmaz idi kūyuna ol Kaʿbe-i cānuñ
Olmasa demürden yüregi ḳıble-nümānuñ
Rez duḫterini dāʾim ayaġına getirmek
Ḥaḳḳā bu kim aġırlıġıdur rıṭl-ı girānuñ
21
22

Gazel Fuzūlḭ’ye aittir.
Gazel Ulvḭ’ye aittir.
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Bülbüllerinüñ rāz-ı dilin açmadı ḥāra
Vallāhi ʿaceb berg itmiş ey ġonçe-dehānuñ
Ṭurmaz yaşarır ḳıyl düşicek dḭdeye dirler
Aġlatsa demıdur beni her laḫẓā miyānuñ
Cānsız n’ola bir ḳalbe dönse dil-i ʿUlvḭ
Üftādesidür sāye-veş ol serv-i revānuñ
Fużūlḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Çeşmümi eşkle genc-i dür-i meknūn itdüñ
Merdüm-i çeşmümi iḥsānla ḳānūn itdüñ
Mey-i gül-gūnu didüñ ʿaḳla ziyāndur zāhid
Bu mıdur ʿaḳl ki terk-i mey-i gül-gūn itdüñ
Cānum alduñ mey içün sāḳḭ içürüñ bize ḳan
Dādelüñden ki beni ālla maġbūn itdüñ
Dil ṭutar mār-ı şeh-i zülfüñü vehm eylemeyüp
Bilmezem kim aña taʿlḭm ne efsūn itdüñ
Ey Fużūlḭ ne murād olsa müyesser ḳalem
Bunca kim ḥasret-i laʿlüñle ciger ḥūn itdüñ
[79b]
Fużūlḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Can virür rāyiḥa-i türbe-i pāküñ ey tāk

Nevverallahu leke’l arżu sekallahu ṣerāk
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Ḥürmet itdüñ meye taʿẓḭmle ṭutduñ sāḳḭ

ʿAzzamallahu leke’l-ecrü alel-lāhi cezāk
Ser-i kūyuñda ġarḭbüz bize bir maḥrem yoḳ

Ḳālemā anesene’l-kalbu caʿalnāhu fidāk
Ṣafḥa-i dilde bulunmaz eŝer-i ṣūret-i ġayr

Ḥḭne mā ḳale nefe’l-ġayru meni’l-ḳalbi hevāk
Reh-i ʿışḳuñda götür ġayrdan ey dil raġbet

Feizā şiʿte refikan elemü’l-aşkı kefāk

Ḥ˅āb-ıġafletde göñül

oldun maḥrūm

Fāze men nale ilā vaslu mā hābe sevāk
Ey Fużūlḭ ne bilir ehl-i veraʿ mey ẕevḳın

Enkere’l-hikmetü men lāmeke cemʿān ve nehāk
Bāḳḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Çeşm-i pür-ḫūnum yoluñda eşk-bār itsem gerek
Ayaġın tozuna gevherler nişār itsem gerek
Gül gibi pḭrāhen-i nāmūsı sad-çāk eyleyüp
Ġonça-veş dāġ-ı nihānum āşikār itsem gerek
Ḳırma yazıyla ʿadūnuñ dişleri vaṣfın yazup
Nusḫa-i çeşm-i sevādın pür-ġubār itsem gerek
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Eyleyüp zühdüñ binā-yıs üst-bünyādın ḫarāb
Ḫāne-i ʿaşkuñ esāsın üstü-vār itsem gerek
Bezm-i keŝretden çekildi cām-veş Bāḳḭ gönül
Tekye-i ʿuzlette vaḥdet-i iḥtiyār itsem gerek
[80a]
Vecdḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Ey dil ġam-ı gḭsū-yı ruḫ-ı yārda ḳalduñ
Ḳayd-ı ṣanem [u] ʿuḳde-i zünnārda ḳalduñ
Ey cān yoluna çıḳmaġa ḳādir mi degilsüñ
Kim ḫasretlesḭne-i efkārda ḳalduñ
Ey dḭde baḳup rūyına ḫaṭṭında eyleşdüñ
Gül isterisen keş-me-keş-i ḥārda ḳalduñ
Ey dḭde o gül zḭb-i ser-i bu’l-heves oldı
Sen bḭ-ḥaber efkārile āzārda ḳalduñ
Ey ʿaḳl baña rehber idüñ semt-i ḫalāṣa
Sen de ṭutulup zülf-i siyeh-kārda ḳalduñ
Ey ḳadd-i dü-tā geçmedüñ ebrū hevesinden
Keç-tḭr gibi dest-i kemān-dārda ḳalduñ
Ey ḥüsn-i edā ehl-i süḥan hep saña müştāḳ
Sen Vecdḭ-i ḥoş-ṭabʿ u ḥoş-āŝārda ḳalduñ
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Neşāṭḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Aġyāre uyup kūyuñu ġavġayla geçdük
Rāz-ı dili bḭgāneye ifşāyile geçdük
Cūlar gibi gülzārı gezüp yād-ı ruḫuñla
Her kūşesini ẕevḳ-i temaşāyla geçdük
Ber ḥaṭvede biz der-pes idüp vādḭ-i ʿaḳlı
Biñ merḥaleyi Ḳays-ı sebük-pāyile geçdük
Geh sāʿid-i sāḳḭye baḳup geh mey-i nāba
Tebeh-i ġam-ı nūr-ı yed-i beyżāyla geçdük
Yoḳ tḭregḭ-i ġuṣṣa Neşāṭḭ dilümüzde
Şām-ı kederi meşʿal-i ṣahbāyla geçdük
[81b]
Nābḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Yāri açdum açıl ey ġonçe-dehānum diyerek
Bezme geldi gele ey şūḥ-ı cihānum diyerek
Pāyḭne bāri bu taḳrḭb ile düşsem yārüñ
Ḳalmadı āh meded tāb u tüvānum diyerek
Āh bir kerremi yānını alup āġūşa
Sḭneye çeksem o sḭmḭn-teni cānum diyerek
Ḫaṭṭ ber-āverde olan tāze dem-i vuṣlatda
Başḳa bir ẕevḳ virür geçdi zamānum diyerek
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Yār söyletdi baña bu ġazeli ey Nābḭ
Söyle söyle benüm ey tāze-zebānum diyerek
Nażḭre-i Nāḥifḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
ʿArż-ı ḥāl eyledüm ol āfete cānum diyerek
Baḳ benüm ḥālüme ey ruḥ-ı revānum diyerek
Ḳaddimi reh-güzer-i yāre varup dāl itdim
Beni pḭr eyledüñ ey tāze civānım diyerek
Bāġdan bāġa güẕār itmedeyim ḥasretle
Ḳandadur ḳandadur ol serv-i revānum diyerek
Sḭnemi nāvek-i müjgānına ṭutdum yārin
Ben de mecruḥunam ey ḳaşı kemānum diyerek
Eyledüm yāre Naḥḭfḭ niçe biñ ʿarż-ı niyāz
Seni n’eyler göresin āh ü fiġānum diyerek
[82a]
Rāmḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Helāk itdüñ beni ey düşmen resm-i vefā n’olduñ
Ne cürm it düñyanuñ da bilmezüz ey cefā n’olduñ
Ḳanı hāṣṣıyette şirüñ ey feryādā teş-nāk
Yā sen ey nāle pey-der-pey ṭāḳat ribā n’olduñ
Nedür bu ıżṭırāb ey murġ-ı cān nāle muʿtādum
Bulursun dām-ı ġamdan ʿāḳıbet bir gün n’olduñ
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Beni de neşe-i yāb cürʿa bezm-i neşāṭ eyle
Helāk olduḳ meded ey sāḳḭ bezm-i ṣafā n’olduñ
Çekersin sḭneye ol nev-nihān ʿışḳı bḭ-şehe
Keşḭş virme āġūş şitāba Rāmḭyā n’olduñ
Nāʾilḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Ṣayd ider biñ dili bir dāmla zülf-i siyehüñ
Düşürür bir dili biñ dāma şikenc-i külehüñ
Ṣad ḥased merdümek-i çeşmüme kim maḥremıdur
Ḳaṣr-ı dḭdemde ḫayālüñ gibi bir pādişehüñ
Dḭde-i baḫt-ı ʿadūyu uyarır nālelerüm
Dōstum ḫāṭıra geldükçe senüñ ḫ˅āb-gehüñ
Siḥr ile memleket-i fitneyi tesḫḭr itmiş
O ġazālāne nigāhile o zülf-i siyehüñ
Çḭn-i ebrū-yı ʿitābuñ ki nevāzişler ider
Ḫūnbehā-yı dilidür Nāʾilḭ-i bḭ-günehüñ
[82b]
Naḥifḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Cevri bulduḳça teraḳḳi o şeh-i bḭ-dāduñ
Oldı efzūn elem-i ʿışḳı dil-i nā-şāduñ
Zaḥm-ı dāġ-ı serimi cümle görenler didiler
Gelmemişdür bu belālar başına Ferhād’uñ
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Hele ben gülşen-i kūyundan o şuḫuñ duram
Senüñ ey bülbül-i şūride nedür feryāduñ
Bu cefā bana mıdur yoḫsa benüm sulṭānum
Her esḭr-i ġam-ı ʿışḳa bu mıdur muʿtāduñ
Sende ey şūḫ-ı perḭ-i pehre bu eṭvār nedür
Ḳul ider ādemi her şḭve-i māder-zāduñ
Ṭıfl iken ey sebaḳ-āmūz-ı leṭāfet cümle
Nüsḫa-i ʿişve mi ögretdi saña üstāduñ
Ey Naḥḭfḭ baña tārūz-ı ezelde didi Ḳays
ʿIşḳa benden daḫı aʿlāsınuñ istiʿdāduñ
Nāʾilḭ
[Mefāʿḭlün/ Feʿilātün/ Mefāʿḭlün/ Feʿilün]
Raḳḭbe itdi eŝerin fiʿāli āhumuzuñ
Teġāfülüñ gör o şūḫ-ı ġalaṭ-nigāhumuzuñ
Tenezzül eylemez oldı ḥırās-ı mülk-i dile
Ġurūr-ı nāzı teraḳḳḭde pādişāhumuzuñ
Nigeh-perest [ü] edeb-nāşinās-ı ḫūbānuz
Teġāfül eyleseler ecridür günāhumuzuñ
Edā-yı şükrü güzeller muḥāldur der imiş
Firāḳ-ı dem-be-dem [ü]vaṣl-ı gāh gāhumuzuñ
Bu iddiʿāda ise Nāʾilḭ o ẓālimler
Ḳalur ḳıyāmete şekvāsı dād-ḫ˅āhumuzuñ
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[83a]
Veysḭ
[Feilātün/ Feilātün/ Feilātün/ Feilün]
Göñline girmek idi ol büt-i şḭrḭn dehenüñ
Ṭaşlar kesmeden ey dil ġarażı kūh-kenüñ
Gonça-veş tügmeñi çöz sḭne aç gülşende
Çāk ḳıl şevḳile pḭrāheni yāsemenüñ
Ḳandesin ey gül nev-ḫḭz-i gülistān ḥüsn
Yılda ancaḳ görür olduḳ raḫ-ı zibāñı senüñ
Tek beni sen resen-i dār-ı cefādan ḳurtar
Minneti boynuma ol ṭurre-i ʿanber-şikenüñ
Veysḭyā ġonçalar açıldı ruḫ-ı yār gibi
Ḫayli raʿnālıġı var ḥāṣılı ṣaḥn-ı çemenüñ

Veysḭ
[Mefūlü/ Fāilātü/ Mefāḭlü/ Fāilün]
Zülfüñde buldı rāyiḥa-i cān-fezā-yı misk
Gitse n’ola dimāġ-ı ṣabādan hevā-yı misk
Ġayretle kendin öldüriyor nāfe-i Ḫoten
Ḫāk-i rehüñ olalı senüñ ḫūn-bahā-yı misk
Bir ṭurresi kemende esḭr oldı dili ki anuñ
Āşüfte-ḫāli sünbül-i ter misk-bār-ı misk
Esdi nesḭm-i bū-yı ser-i zülf-i yārile
Dünyāyı ṭutdı rāyiḥa-i dil-güşā-yı misk
Ḫaṭṭ-ı lebüñ ṣafāsı yeter derūna devā
Veysḭ-i ḫaste-cāna gerekmez devā-yı misk

156

[83b]
Ṣabrḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Reh-yāb-ı genc-i luṭf-ı firavānuñum senüñ
Naḳdına senc-i kḭse-i iḥsanuñum senüñ
Gösterdi dest-i berdni bād-ı ġamuñ baña
Kem-ter-i ġubār kūşe-i dāmānuñum senüñ
Sen seyr-i cuy-bār-ı niyāzumdasın benüm
Ben pāy-māl-ı sevr-i ḫıramanuñum senüñ
Ābād-ı sāz-ı deyr-i muġān-ı maḥabbetüm
Gerçi ḫarab-ı nergis-i fettānuñum senüñ
Ḫˇab-ı ecelden eylemeye beste çesmümi
Ṣabrḭ gibi ki valih u ḥayranuñum senüñ
Riyāżḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/Mefāʿḭlün]
N’ola bāzḭçe-i ʿışḳuñda olayım laʿl-i ḫandanuñ
Bir ucı bende biri sende çıḳtı rişte-i cānuñ
ʿAceb midür dil-i maḫzunuma düşdi pesendḭde
Benüm göñlümcedür zirā ki ṭarh-ı beyt-i aḫzanuñ
Anarlar çāk-ı dāmāne meh-i Kenʿān ammā kim
Niçün añlamaya çāk-ı giribānı Züleyhā’nuñ
Dil pervāneye vābeste bir tār-ı taʿalluḳdur
Fetḭlinde olan her rişte seyr şemʿ-i fürūzānuñ
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Riyāżḭ āşiyāne murġ-ı cān nā-tuvānuñdur
Başında tāze ḳonmış perçemi ol naḫl-i bālānuñ
[84a]
Riyāżḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/Feʿilün]
Getürdüñ cāna bū-yı sünbülün ey bād ḫoş geldüñ
Muḳḭm-i gūşe-i hicrānı itdüñ bahar ḫoş geldüñ
Gice pervāne-i sermesti bāl-ı efşāne gelür gördüm
Didüm ey āteş-i efrūz dil nā-şehre ḫoş geldün
Yine bu nev-giriftār-ı firāḳı yoḳladuk ey ġam
Müṣibet günlerin itdüñ mübārek bād ḫoş geldüñ
Senüñ ey senüñ cevr-i yār baş üzre yerüñ vardur
Dil-i virānumı itdüñ yine ābād ḫoş geldüñ
Riyāżḭ dün buluşduḳ beytünde ruḥ-ı Ferhād
Didi ey ʿāşıḳ hem-derd-i māder-ẕād ḫoş geldün
[84b]
Ṣabrḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Āh u zār itdüklerüm tahrḭr idermiş yek-be-yek
Defter eylermiş benüm cürm ü günāhum ol melek
Bir bütüñ meftūnuyum kim meşḳ nāz itse ider
Ġamzesi her ṣafḥa-i dilden ḥurūf-ı ṣabr-ı Ḥak
Şuʿle-i dāġ-ı dili ṣarrāf-ıʿışḳ itmez ʿayyār
İtmeyince seng-i cevr-i yārdan peyda meḥek
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Mihr olur mıydı dehān ġonçe-i şebnemde yār
Dānesi nehl-i dilüñ aġzından almasa felek
Şāh-ı ġam mülk-i dile gelmezden evvel ḥançerin
Şuʿle-i meyden ana Ṣabrḭ ḳılıc çekmeḳ gerek
Ve lehu
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Germ olmayacaḳ naġmeleri sāz-ı niyāzuñ
Gelmez gözine bādesi peymāne-i nāzuñ
Şād ebter olmaz çemenistān-ı haḳḭḳāt
Mestāneleri ağlamasa ʿışḳ-ı mecāzuñ
Luṭf itmez idin ey leb-i yār olmasa baña
Sulṭān-ı maḥabbetde eger ḫaṭṭ-ı cevāzuñ
İtmez dil u cān nāle ile derdini ifşā
Bülbülleri dem-beste olur gülşen-i rāzuñ
Geh cennet ü geh ṭurre-i ḥurāya uzatduñ
Vāʿiż bizi ṣoḳdı suḫa-i devr-i dırāzuñ
İḥmāli ḳo ebrūları miḥrābına yāruñ
Ḳıl secde ki ey şeyḥ geçer vaḳt-i namāzuñ
Yāruñ n’ola Ṣabrḭ gibi iḥsanın umarsa
Bizde ḳuluyuz ol şeh-i dildāde-nevāzuñ
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[85a]
Ṣabrḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Ḳasdına meşveret üzre dil-i miḥnet-cūnuñ
Baş başa virdigi budur ol iki ebrūnuñ
Būy-ı cānbaḫşı alınmaz şeb-i vaṣl olmayacaḳ
Gülşen-i ḥüsnüne pḭrāye olan şebbūnuñ
ʿUḳde-dārān-ı maḥabbet bu dil-i meḥcūra
Bir ser-i mūyını çoḳ gördiler ol gḭsūnuñ
Ni çeçeksün dil-i bḭ-tāb kemāl-ı sitemüñ
Rüstem-i ġam gibi bir ḥaṣm-ı ḳavḭ bāzūnuñ
Şimdi baġlanmadı dil-i zülfüne yārüñ Ṣabrḭ
Eski dḭvānelerindendür o miskin būnuñ

[85b], [86a] boş sayfalardır.

[86b]
Ḥarfü’l-lām
Ve lehu
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
ʿĀrıżuñ yā lāle yā gül ikiden ḫālḭ degil
Laʿl-i nābuñ ġonçeyā mül ikiden ḫālḭ degil
Gird-i rūyuñda nümāyān ṣanma ḫaṭṭ ey serv-ḳadḍ
Sāye-i ebrūyā kākül ikiden ḫālḭ değil
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Gülşen-i dilde ḫayāl-i kākül-i zülf-i nigār
Yā semen yā ṣaçı sünbül ikiden ḫālḭ degil
Noḳṭa-i ḫāl-i siyeh ṭarf-ı ruḫ-ı dil-dārda
Ḥabbetü’s-sevdāya fülfül ikiden ḫālḭ değil
Murġ-ı ṭabʿ-ı Manṭıḳḭ bu lehce-i cān-baḫşla
Ṣanki ṭuṭḭdür yā bülbül ikiden ḫālḭ değil
Fużūlḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Hiç sünbül sünbül-i zülfüñ gibi misgḭn degil
Nāfe-i Çḭnḭ saçuñ diler ammā çḭn degil
Var gül bergüñde hem el-ḥaḳḳ nezāket birle reng
Lḭkcān-perver leb-i laʿlüñ gibi şḭrḭn degil
Mihribāndirler seni aġyār elḭ kin ben aña
Yād itmem kim saña mihr eylemek āyḭn değil
Ḫūblar miḥrāb-i ebrūsuna ḳılmazsan sücūd
Dḭnüñi dönder gel ey zāhid bu yaḫşi dḭn degil
Yā Fuzūlḭ ḳāmet[ü] ruḫsārına virmiş göñül
Māʾil-i serv [ü] hevā-ḫ˅āh-i gül [ü] nesrḭn degil
[87a]
Bāḳḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Cānlar fedā maḥabbet-i cānāne ser degil
Erbāb-ı ʿışḳa terk-i ser itmek hüner değil
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Bāġ-ı ümḭd içinde dilā mḭve-i viṣāl
Bir mḭve-i ġarḭbdür olur biter değil
Pervānedür ki yaḳdı perin şemʿ-i āhuma
Farḳ-ı felekde münḫasif olmış ḳamer degil
Şemşḭr-i hecr yaralarıdur elem viren
Zaḫm-ı ḫadeng-i ḳavs-ı każā ol ḳadar degil
İki cihāna virmedi bir yār-i sadeyi
Bāḳḭ esḭr-i ḳayd-ı nuḳūş u ṣūver degil
Bahāyḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Hirāsān olmasa gülden dil-i nāşāduñ ey bülbül
Neler eylerdi ḫāraāh-ı āteş-zāduñ ey bülbül
Dil-i dil-dārı nerm itmiş işittüm nāle-i zāruñ
ʿAceb kim ṭāşa teʾsir eylemiş feryāduñ ey bülbül
Ne tesḫḭr itdi gülzārı ne urdu āteşe ḫārı
Yine ṭurmaz oḳursuñ rūz u şeb evrāduñ ey bülbül
Güle olur n’olursa yoḫsa āḫır gerdiş-i gerdūn
Gelür bir dem ki ālur ḫāruñ elinden dāduñ ey bülbül
Çekil sen daḫı kūy-ı derde gülzār-ı selāmetden
Bahāyḭ-veş çekildi ʿışḳla çün aduñ ey bülbül
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[87b]
Bahāyḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Bülbül ki oldı naġme-serā-yı ḥarḭm-i gül
Meyl eyledi açılmaġa tābʿ-ı selḭm-i gül
Geldi o dem ki çarḫide nāfe-i Tātār
Bū-yı bahār u nefḥa-i ʿanber-şemḭm-i gül
Bil ḳadr-i bezm-i şāh-ı gülü şekveden ṣaḳın
Ey ʿandelḭb-i zār cū oldun nedḭm-i gül
Lāyıḳ mıdur ki gūş-ı fiġānuñla ey hezār
Ola şikeste revnaḳ-ı nāz u naʿḭm-i gül
Aya meşām-ı cāna Bahāyḭ ḳaçan gelür
Feyż-ı bahār-ı vaṣlla bū-yı nesḭm-i gül
Vecdḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Sḭnede bir mest-i naz-ı kec-külāh ister göñül
Bāʿiŝ-i āh-ı nedāmet bir günāh ister göñül
Sāye-veş pā-māl [u] Mecnūn gibi meftūn olmaġa
Serv-ḳadd bir dilber-i āhū-nigāh ister göñül
Şemʿ-i bezm-i derd ü mihr-i rūz-ı ġam bir dilberi
Ārzū eyler ne ḫūrşḭd [ü] ne māh ister gönül
Gülşen-i dehrüñ gülüne sünbülüne kim baḳar
Rūy-ı āl u ṭurre-i zülf-i siyāh ister gönül
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Olmış iken nāʾil-i kem-ter nigāh-ı iltifāt
Ruḫṣat-ı būs u kenārı gāh gāh ister gönül
Ol büt-i ʿālḭ-cenāb [u] ser-keşüñ bilmez miyim
El irişmez vaṣlına ammā ki āh ister göñül
Eski rüsvālıḳlar ey Vecdḭ gelüp yāda yine
Nām u neng-i ʿiṣmeti itmek tebāh ister gönül
[88a]
Rāġıb
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Seyr-i ruḫuñla çeşm-i ʿadū rūşenā degil
Huffāş-i tḭre-dḭde ziyā-āşnā degil
Şāyeste görmedin beni pā-mālın olmaġa
Ey şeh-süvār-i mülk-i melāḥat revā degil
Āhumdan itdi mevce-i çḭn-i cebin ẓuhūr
Bādḭ telāṭum-i yem-i ḥüsne ṣabā değil
Teng olsun ʿayşumuz n’ola her bir nefes senüñ
Dilden ḫayāl-i fikr-i dehānuñ cüdā değil
Ḳuzz u nebāta laʿlini teşbih Rāġıbā
Ḫāyḭde bir süḫandur o şḭrḭn-edā degil
Nāʾilḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Yāruñ ki fikr-i ḫaṭṭ u ʿiẕārındasın göñül
Bāġuñ ne sünbül ü ne bahārındasın gönül
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Başuñdan aşdı cū-yı sirişk-i cefā yine
Ol servüñ ārzū-yı kenārındasın göñül
Meylüñ o zülf-i ḫam-be-ḫam[u] müşg-būyadur
Ne sünbül[ü] ne zülf-i nigārındasın göñül
ʿAksin düşürdüñ āba nezāketle ḳaddinüñ
Durmaz sirişk-i dḭde niŝārındasın gönül
Maḫbūb u meyle eglene-gör Nāʾilḭ gibi
Ġam ʿāleminde ġuṣṣa diyārındasın göñül
[88b]
Ṣabrḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātü/ Fāʿilün]
ʿIşḳ-ı İskender nedḭm-i nüktedānıdur göñül
Sḭne levḥ-i ḥikmet-i Eflāṭūn-ı ŝanḭdür gönül
Aña künc-i sḭnede bulmaz ẓafer her şah-ı ḥüsn
Cevher-i daġ ile bir tāc-ı keyanḭdur göñül
N’ola anı derd u ġam çekse çevürse her zamān
Keştḭ-i deryā-yı ʿışḳuñ bād-bānıdur göñül
Derdler aña ʿālametdür şikāf-ı sḭnede
Ejder-i ʿışḳ-ı cihān-sūzun mekānıdur göñül
Cilvegerdür dilde ey Ṣabrḭ cemāl-i dil-rūbā
Daġ-ı ʿışḳa yḭnedür āyḭnedānıdur gönül
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Riyāżḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Egmez mi oldıġını ḫazān-ı dergḭn gül
Gitmez mi daḫı bülbüle Çḭn-i cebḭn gül
Elbette ḥarf-i meclis ʿayş-ı ḫazān olur
Berk murādla pür olāna sitān gül
Baḳma külāh-ı gūşe-i ḳbāl-i ġonçeye
Gör n’oldu ḥāl-i ḫāk mezellet-nişḭn gül
Dem geldi erbaʿḭn-i şitāyı ḥamuldan
Çıḳmaz mı daḫı ġonçe-i ḥalvet-i güzḭn gül
Bülbül Riyāżḭyā oḳusun naḳş-ı vuṣutla
El-Ḥaḳḳ ʿaceb zamānına düşdi zemḭn gül
[89a]
[Başlıksız]
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Faʿḭlün]

جلىلحقهواالالربالىعصمث
جمىالللهقادراحدفرد
ثكلفغىدهاجوناشباقىلغىوارىوق
دلىاللنقلوهشىهدلهالعقل
Ey Yūsuf-ı gül-çehre bugün Mıṣr-ı ġamuñda

كنىاللعىنبدمدموعىقدجاء
Elbetde bu ḥālümden o yāruñ ḫaberi var

سبىاللقلبالىالقلبمنللقلب
Ḥāşā ki murād-ı ayruġa meyl eyleye senden

للحدىملمهدالىمنلكقلبى
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[89b]
Ṣabrḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Dḭde kim andan sirişk cān-ı fezā eksik degil
Çesmine miḥnetdür ābı dāyimā eksik değil
Baḥr-i ʿışḳ içre n’ola dil-i felegi olsa mużṭarib
Dāʾimā emvāc-ı ġambād-ı belā eksik değil
Oldı çeşmüm muḥmel derd ü belā-yı ʿışḳ-ı yār
Dil-i çeresdür nālesi ṣubḥ u mesā eksik degil
Nāle-i nāy ü fiġān cengü hāy hūy-ı mest
Dāyimā meyḫānede ṣayd u ṣadā eksik degil
Ġam bizi çoḳdan tamām eylerdi çoḳdan Ṣabrḭyā
Üstümüzden sāġar-ı miḥnet-i ẕevā eksik degil

[90a], [90b], [91a], [91b], [92a], [92b] boş sayfalardır.

[93a]
Ḥarfü’l-mḭm
Ve lehu
[Mefʿūlü / Fāʿilātü/ Mefāʿilü/ Fāʿilün]
Ben neşvedār-ı mihr-i cemāl-i maḥabbetem
Mest-i ḫarāb-ı cām-ı viṣāl-i maḥabbetem
Gül-gūne-i sirişk-i dem-ālū dile müdām
Zḭnet-resān-ı çehre-i āl-ı maḥabbetem
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Māʾi’l-ḥayvāna olmaz isem teşne-dil n’ola
Sirāb-ı cān-ı āb-ı zülāl-i maḥabbetem
Müstaġni-i cevāhir-i maḳṣūd isem ne ġam
Leb-rḭz-i genc-i dürr ü delāl-i maḥabbetem
Olsam nizār ü zār şeb-i ġamʿaceb midür
Çün Manṭıḳḭ-i zār-ı hilāl-i maḥabbetem
Ve lehu
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Bāġ-ı hicrem ġonçe-i endūh zḭbümdür benüm
Nāle-i pey-der-pey-i dil ʿandelḭbümdür benüm
ʿĀlem-i ʿışḳı iden āşūb-gāh-ı rüsteḫüz
Cilve-i ḳadd-i nigār-ı dil-firḭbümdür benüm
Ben o üstād-ı fen-āmūz-ı şekḭbem kim göñül
Mekteb-i miḥnetde şākird-i edḭbümdür benüm
Her dem eyler baña ṣad-vażʿ-ı cefā-yı dil ḫırāş
Şāhid var isterise ey dil ḥabibümdür benüm
Zehr-i ḳahrile baña eyler müdāvā Manṭıḳḭ
Çerḫ-i bed-girdār bir ṭurfe ṭabḭbümdür benüm
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[93b]
Fużūlḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Menbe-i merhem-i dāġ içre nihāndur bedenüm
Diri olduḳça libāsum budur ölsem kefenüm
Cānı cānān dilemiş virmemek olmaz ey dil
Ne nizāʿ eyleyelim o ne senüñdür ne benüm
Ṭavḳ-i zencḭr-i cünūn dāʾire-i devletdür
Dehen ü ḳadd ü ruḫuñ ġonçe-i serv-i semenüm
Bülbül-i ġamzede-i bāġ -ı baharın sensin
Ne revādur beni andan çıḳara żaʿf-i tenüm
İdemem terk Fużūlḭ ser-i kūyun yāruñ
Vaṭanumdur vaṭanumdur vaṭanumdur vaṭanum
Fużūlḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Ḫoş ol zamān ki ḥarḭm-i viṣāle maḥrem idüm
Ne mübtelā-yı belā ne muḳayyed-i ġam idüm
Gezerdüm itlerüñ içre feżā-yı kūyuñda
Yerüm behişt-i berḭn idi ben bir ādem idüm
Hemḭşe secde-gehüm ḫāk-i āstānuñ idi
Bu iʿtibārile ben ser-bülend-i ʿālem idüm
Gedā-yı kūyuñ idüm böyle ẕilletüm yogidi
Serḭr-i salṭanat-i ḳurbde muʿażżam idüm
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Ziyāde ġam-zedeyüm hecrle ḫoş ol günler
Ki ben bu ġam-zedelikden ziyāde ḥurrem idüm
[94a]
Bāḳḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Faʿlün]
Eyledi müjde-i gül dilleri şād u ḫurrem
Ġonçenüñ göñli açıldı güle düşdi şebnem
ʿĀlemüñ n’eyleyeyin bāġ u bahārın sensüz
Baña sen ruḫları gülzārla hōşdur ʿālem
Dāne-i ḫāline baḳ cennet-i ruḫsārında
Niçe ṣabr eylesün Allah’ı seversen ādem
Dil-i şūrideye ḳıl pend ü naṣḭḥat geh ü gāh
Nefesüñ gelsün eyā ṣofḭ-i nāṣiḥ dem dem
Āb-dār olsa n’ola mḭve-i şiʿr-i Bāḳḭ
Urmadı kimse bu bāġ içre daḫı böyle ḳalem
Bahāyḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Nükhet-i zülfi ki bir şeb ola mihmān-ı nesḭm
Yeñiden rūḥ bulur ḳalb-i bḭ-cān-ı nesḭm
Uġrasa gülşene bi-naḥfe-i ḥāk-i reh-i yār
Ḫār elinden dile ṣad-çāk girḭbān-ı nesḭm
Var ise ḫāk-ı reh-i yāre Çḭn-sāy olmış
Müşg-rḭz oldı yine zülf-i perḭşān-ı nesḭm
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Güzer itdükce senüñ ṭurra-i pür-çḭnüñden
Pür olur nāfe-i Tātār’ile dāmān-ı nesḭm
Ey Bahāyḭ dil-i bülbülde ḳomışdur sūzun
Gülşene tāb viren āteş-i pinhān-ı nesḭm
[94b]
Vecdḭ
[Mefʿūlü/Mefāʿḭlü/Mefāʿḭlü/Feʿūlün]
Dil virdüm anuñ zülfüne ṭūl-i emel aldum
Āzāde iken ẕevḳi degişdüm kesel aldum
Ser-bāzlıġum şāhididür zülfi başumda
Ben maʿreke-i ʿışḳ-ı cevānānda tel aldum
Sāḳḭnüñ elin öpdüm olup mest-i ḫarābāt
Eller ayağın öpdügi ādemden el aldum
Ey tḭrini sḭnemde görüp reşk iden aḥbāb
Çoḳ görmeñ anı baña ki cāna bedel aldum
El tügmelerin çözdi ve ben sinesin öpdüm
Kān açdı ʿadū gerçi ki ben mā-ḥaṣal aldum
Virdüm yoluna naḳd-i dil ü cān-ı ʿazḭzi
Yūsuf gibi bir miŝli bulunmaz güzel aldum
Teslḭm ider erbāb-ı hüner-i şiʿrüme Vecdḭ
Meydān-ı maʿānḭyi bugün bḭ-cedel aldum
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Nażḭre-i Nāʾilḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Naḳd-ı dili dil-dāra virüp mā-ḥaṣal aldum
Bāzār-ı maḥabbetde ġam-ı bi-kesel aldum
Bir vechle taʿbḭr idemem ẕevḳ-i ḫayālin
Āġūşa bu şeb ḫˇābda bir ince bel aldum
Ḳurbānı müjeñ oḳlarınuñ sḭnede cāndur
Her birini bir tḭr-i ḳażāya bedel aldum
Fetḥ oldı kilḭd-i der-i gencḭne-i baḫtum
Zülf-i siyehüñden yine bir iki tel aldum
Ṣayd itdi hümā-yı dili ol ṭurralar ammā
Ḫālüñ gibi bir dāne-i dām-ı ḥıyel aldum
Öpdüm ayağın meygedede pḭr-i muġānuñ
Şeyḫü’l-ḥarem-i Kaʿbe-i ʿirfāndan el aldum
Vecdḭ’nüñ imiş Nāʾilḭyā nükte-verāndan
Taʿbḭri ḫoş-āyende bir āʿlā ġazel aldum
[95a]
Nāʾilḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Neşve-i ḥüsnüñi Yūsuf’da kemāhḭ göremem
Rütbe-i mihr-i cihān-tābda māhı göremem
Ḫūbdur cünbiş-i ġamzeñ ṣaf-ı müjgānuñda
Ol ḳadar çāpük [ü] çālāk sipāhi göremem

172

Mihrüñ eczā-yı rek ü rḭşe-i cān u dil iken
Ḥayretümden seni bir vechle gāhḭ göremem
Naẓar itdükçe o müjgānlara baġrum delinür
Ḳarārır gözlerüm ol çeşm-i siyāhı göremem
Nāʾilḭ-veş seni gördükçe perḭşān olurın
Ḫam-ı zülfüñde dil-i ḥāl-i tebāhı göremem
Veysḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Fikr-i çeşmüñle ḫayāl-i ḳaddüñ ey serv-i ḫırām
Oldı baġ-i dil ü cānumda nihāl-i bādām
Yāsemenle pür olan serv-i dilārāya döner
Pḭrāhenle ḳaçan ol serv-i sehḭ itse ḫırām
Cām-ı laʿlüñ n’ola aġyār görürse şimdi
ʿAksine devr ider oldı felek nā-fercām
Biri ḫūn cigerümdür birisi iki gözüm
Sāḳḭyā bāde-yi gül […]23 cām gül-fām
Varise ẕerre-i ḳadar ʿaḳluñ eger başuñda
Kendüñi Veysḭyā la-yaʿḳıl ʿışḳ eyle müdām
[95b]
Ṣabrḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Ḫˇān-ı belā dilerdü meger niʿmet istesem
Cām-ı maḥabbet ister idüm niʿmet istesem
23

Bu kısımda mürekkep dağılmıştır.
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Devrān zükām-ı ġamla bḭ-idmaġ ider
Baġ-ı cihānda bū-yı gül ʿişret istesem
Virmez ḫˇāvale-i nigehi hiç emān zamān
Cān naḳdını edāya eger mühlet istesem
Biñ kere āb-ı rūyuñla itdürür vużū
Bir secde-i nigāha eger ruḫṣat istesem
Ṣabrḭ zamane çeşmümi elmās-rḭz ider
Ger zaḥm-ı sḭneme nemek raḥat istesem
Ve lehu
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
O müstaġnḭ dilüm kim ʿışḳ-ı bḭgāneyle āh itmem
Büt-i nā-āşinā bir āfitāb olsa nigāh itmem
Eger gül-berg-i terden olsa laʿl-i eşheb-i nāzı
Yolunda her şeh-i ḥüsnüñ vücudum ḥak-rah itmem
Baña naḳş-ı cefā aġyāre rū-yı dilde gösterse
Yine bir āhla mirāt-ı çeşmi rū-siyāh itmem
Bu gülzār içre ey bülbül çü ġonçe ḫaṭırın ḫoşṭut
Gül-i ṣad-ḫare ben ʿarż-ı niyāz-ı ṣubḥ-gāh itmem
Felekde olsa Ṣabrḭ mihr–i meh iki silaḥdārum
Şeh-i ʿışḳum deyü ben yine dehre ʿarż-ı çāh itmem
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[96a]
Yumnḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
O müstaġni dilüm kim ārzū-yı ʿizz ü cāh itmem
Rev-i rūze devlet dünyā içün ʿömrüm tebāh itmem
Baña biñ āfitābı ṣūret-i ṭāliʿde gösterse
Yine mirāt-ı çarḫa çeşm-i ḫˇāhişle nigāh itmem
Hemān ġonçenüñ elüñe aldanmaz hezār-āsā
Gül-ṣad ḫāre ben ʿarż niyaz ṣubḫgāh itmem
Hezārān zaḥm urur saḥāne-i ġamzenüñ olmam azurde
Ölürsem kişte-i tḭġ-i nigāhuñ yine āh itmem
Ben ol azāde ser-ferzāneyüm Yümnḭ bu gülşende
Gül ḫūrşḭd olursa zebūr ṭaraf-ı külāh itmem
Ṣabrḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Tā ki ġavvāṣ-ı yem-i ġuṣṣa-ı cānān oldum
Niçe girdābla ben dest ü girḭbān oldum
Şeb-i miḥnet-i dil pür-şuʿle ile devr iderin
Ordū-yı şāh-ı ġama şuʿle-i girdāb oldum
Ḫançer-i berḳi olur bal-şikāf-ı Cebrḭl
Şöyle bir bāde ile mest u ḫurūşan oldum
Zülf-i dil-dārı añup derdüm depreşdürdüm
Yine dḭvāne dile silsile-ḫubān oldum
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Naḳş-ı naẓmum ile Ṣabrḭ anı bağda oḳudup
Naġme-amūz dil-i bülbül-i nālān oldum
[96b]
Ṣabrḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Cū-yı deryā gibi yek-meşreb ü yek dil olalum
Gelsün ol rūḥ-ı revan sḭneye pehlū olalum
Şemʿ-i pervāne ile girdi bu şeb-i fānūsa
Bizde dil-dārile yek hücre yek sū olalum
Dāġlarla ḳolunı gülbün-i ter zeyn itmiş
Bizde pḭrāyede sāʿid ü bāzū olalum
Şḭşe-i meyle gelüp mey-gedede güftāra
Bir ḳafesde iki ṭutḭ-i süḫan-gū olalum
Āteşḭn-āb ciger-i dḭdeye gelsün dilden
Çeşme-i çār-sū-yı ʿışḳa terāzu olalum
Ṣarılup yārile bir pḭrehen içre Ṣabrḭ
Yek ḳaba yek kemer yek ten u yek bū olalum
Riyāżḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilātün]
İçüp şarāb-ı ṣafā-yı ḫumārın görmeyelüm
Kūyını ḫoş görelim zaḫm-ı ḫumārın egmeyelüm
Bu köhne meygedeyi rind-i derd aşāmaz
Şarāb-ı ṣafā ṣaf u mey ḫoşgüvārın egmeleyelüm
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Gülüñ hān-ı dem-inaḳdı görüp ṣafā sürelüm
Küçenü mey gelecek rüzgārın egmeyelüm
Miyān-ı lücce-i firḳatde ġarḳ olur seḳte
Bu dur ġayretimüz kim kenarın egmeyelüm
Riyāżḭyā içelüm döke saça ṣahbāyı
Vücūd u şḭşesinü ñeḫl-i inkisārın egmeyelüm

[97a], [97b], [98a], [98b], [99a], [99b], [100a] boş sayfalardır.

[100b]
Ḥarfü’n-nūn
Manṭıḳḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
ʿİnānum çeşm-i giryān aldı dest-i iḫtiyārumdan
Ṣavulsun bana seng-i rāh olanlar reh-güẕārumdan
Derūnunda görürsün lāle-veş bir dāġ-ı ḥasret var
Hevā-yı ʿārıżuñla bitse gül ḫāk-i mezārumdan
Sürersin üstüne ben ḫāk-sāruñ raḫş-ı bḭ-dādı
Niçün āyḭne-i ḥüsnüñ ṣaḳınmazsın ġubārumdan
Ya dest-āvḭz-i miḥnetle gelür ya tuḥfe-i ġamla
Uṣandum ḥāṣılı āmed-şud-ı leyl ü nehārumdan
Çerāġın āteş-i ḳahruñ elinden çün yaḳar āhum
Ḥaẕer itmek gerek dūd-ı dil-i dūzeḥ-şerārumdan
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Niçün ġayr ola gül-çḭn-i viṣālüñ ḥurrem olmışken
Gülistān-ı cemālüñ feyż-i çeşm-i eşk-bārumdan
Ne ṭāliʿdür ki çeşm-i ḫ˅āb-ı nāk-i baḫtum açılmaz
Ḳıyāmet fitnesi bi-dār olurken āh u zārumdan
Eküp tuḫm-ı maḥabbet bār-ı miḥnet ḥāṣıl itmekdür
Ṣorarsañ Manṭıḳḭ baġ-ı cihānda kār-zārumdan
Ve lehu
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Bizi hicrāne ṣalduñ ḫayl-i miḥnet-dḭdeyüz senden
Ḥaḳiḳatsüzlük itdüñ ey perḭ rencḭdeyüz senden
Dem-ā-dem nāle itme elpem ol ey bülbül-i şeydā
Maḥabbet gülşeninde şimdi biz şūrḭdeyüz senden
Bizümle itme ey Mecnūn daʿvā başa çıḳmazsın
Belā menzillerüñ ṭayy eylemiş vādḭdeyüz senden
Naṣiḥat eyleme ʿışḳ ehline lazım degil vāʿiẓ
Eger sen ʿālim isen biz süḫan-sencḭdeyüz senden
Revā mı Manṭıḳḭ’den yüz çevürmek ḫāra yār olmaḳ
Anuñçün ey gül-i nev-reste dāmen-çideyüz senden
[101a]
Manṭıḳḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Şemʿ-i bezm artırmasun pervānenüñ germiyyetin
Rūzgār eyler perişan ḳorḳaram cemʿiyyetin
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Şerbet-i telḫ-i cefadan ḥiṣṣe-dār olduḳ yeter
Bilsek ey sāḳḭ mey-i luṭfuñ daḫı keyfiyyetin
Şöyle telḫ itdi meẕāḳ-ı cānı zehr-i ġuṣṣa kim
Duymaz oldı ḫasta-dil āb-ı ḥayātın leẕẕetin
Gūşına feryādkār itmezse çerḫ-i ẓālimüñ
Dḭde-i baḫtuñ biraz uçursa ḫ˅āb-ı rāḥatın
Sāyesin derviş-i bḭ-berg [ü] nevādandūr iden
Ṣaḳlasun ārāyiş-i tābūta naḥl-i ḳāmetin
Manṭıḳḭ ʿālemde yoḳ būy-ı ḥaḳiḳatden eŝer
Beñzer eczā-yı vücūduñ aldılar ḫāṣiyyetin
Ve lehu
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
ʿAndelḭbüñ alma ey gül eşk-i çeşm-i pür-nemin
Naḳş iden āb üzre naḳş itmiş güzellik ʿālemin
Başına tel ṣoḳdı maġrūrāne sünbül gör hele
Rūzgāruñ perçeminden ḳurtarır mı perçemin
Ḳoynına girdi ṣabā āheste āheste gülüñ
Birbirine ḳatdı bülbül naġme-i zḭr ü yemin
Nişter-i āzārını elden ḳomaz bir laḥẓaḫār
Yoḫsa şebnem zaḫm-ı gülden eksik itmez merhemin
Ḳabża-i tesḫirine girse ʿaceb mi rūzgār
Ḳulların ġonçe Süleymān-ı zamānuñ ḫatemin
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Sḭnesin çāk itse sāḳḭ ṣunsa laʿlin n’eylerüz
ʿĀlemin āyḭne-i İskender’in cām-ı cemin
Manṭıḳḭ’nüñ ḳaddi dāl olsa hilāl-āsā n’ola
Ṭoġduġı günden çeker çarḫın kemān-ı Rüstem’in
[101b]
Fużūlḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Cemʿ göñlüm devr cevrinden perḭşān olmasun
Çerḫ fermānuñla gezmekden perḭşān olmasun
Bir işi gök cünbişi re’yüñle bir dem olmasa
Yedi iḳlḭm ṭokuz gerdūn-i gerdan olmasun
Tābʿ olsun cümle-i ʿālem senüñ fermānına
Cümle ʿālemde senden ġayrı sulṭān olmasun
Bir binādur devletüñ olmış penāh-i ḥāṣ u ʿām
Ol bināyā Rabb cihād durduḳça vḭrān olmasun
Laḫẓa laḫẓa gülşen-i medḫüñle gūyā olmasa
Bülbül-i nuṭḳı Fużūlḭ’nüñ ḥoş-elḥān olmasun
Nev-zemḭnRāşid
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
ʿĀlem āşūbkede-i ġamze-i ġammāzından
Fitne ber-pā nigeh-i çeşm-i füsūn-sāzından
Çıḳmadan ḥarf-i girişme dehen-i nāzından
Şḭve-i mülzem saḫn-ı çeşm-i seḫnāzından
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Āferḭn maṭrib-i āteş-nefes-i meclise kim
Dāġlar yaḳdı yine şuʿle-i āvāzından
Çeşm-i nāfiẕ naẓar-ı ʿāḳıbet-endḭşāna
Bellidür ḫātime-i kār-ı ser-āġāzından
Hḭç niçe olmaya ṭāvūs-ı perḭşān-cilve
Ḫalḳa-i dām görürken per-i pervāzından
İder elbet ḳasābü’s-sebḳ-i saḫāyı iḥrāz
Vaʿdi şermende-i teʾḫḭr iden incāzından
Rāşid’üñ tāze çıḳar böyle nesḭc-i maʿnā
Destgāh-ı ḳalem-i nādire-perdāzından
Bāḳḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Nām u nişane ḳalmadı faṣl-ı bahārdan
Düşdi çemende berg-i dıraḫt iʿtibārdan
Eşcār-ı bāġ ḫırḳa-i tecrḭde girdiler
Bād-ı ḫazān çemende el aldı çenārdan
Ṣaḥn-ı çemende durma ṣalınur ṣabāyla
Āzādedür nihāl bugün berg [ü] bazdan
Bāḳḭ çemende ḫaylḭ perḭşan imiş varaḳ
Beñzer ki bir şikāyeti var rūzgārdan
Her yañedan altun ayağına aḳar gelür
Eşcār-ı bāġ himmet umar cūy-bārdan
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Lamʿi
[Fāʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Faʿlün]
Der nigḭn fitne-i ser-zülf-i füsūn-sāzından
Dil nişḭn-i ġamze-i nigāh saḫn-ı endāzından
ʿİşve-i ser-mest-i mey çeşm-i fiten sāzından
Deşnedür dest-i nigeh ġamze-i ġammāzından
Serv-i pādur gül ḫḭz anı olur rāhında
Cilve-i āb-ı ḫırām ḳadd-i mümtāzından
[102a]
Öyle vaḥşḭdür ol āhū ki ġazal-ı nektehḭ
Rem ider sāye-i müjgān siyeh nāzından
Eyledi mürġ ü şebāhınuñ çerāġān gūy
Gülistān-ı bū gice şuʿle-i āvāzından
Nāziş muṭrib nā-sāzı görünce bildüm
Bḭ-ḳarār olduġun ancak ser-aġāzından
Berk-i gül-āb olur tābeş ruḫsārından
Ġonçe-i pür ḫun ḥaseddür dehen bāzından
Celʿa gereş heb nāzı o şehüñ Lamʿi yine
Bizi pā-māle gḭr ḳaṣdı tiñ ü tāzından
Ve lehu
[Bāḳḭ]
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Başlar kesilür zülf-i perḭşānuñ ucından
Ḳanlar dökilür ġamze-i bürrānuñ ucından
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Peykān-ı belā bāşuma işler geçer oldı
Ey ḳaşları yā nāvek-i müjgānuñ ucından
Dil ḥarbın urur ḳalbe firākuñda dem-ā-dem
Ḳan aġlasa zaḥmum n’ola peykānuñ ucından
Yüz sürmek umar pāyüñe dildādeler ammā
Nevbet mi deger kimseye dāmānuñ ucından
Mürġ-i dil-i Bāḳḭ’yi görün fāḫte-āsā
Efġān ider ol serv-i ḫırāmānuñ ucından
Baḫāyḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Ṭaġ itdüñ ḥˇāb-ı nāz-ı yāri ey feryād n’eylersin
İdüp fitneyle dünyayı ḫarāb-ābād n’eylersin
Dil-i mecrūḥuma raḥm itme ḳalsun dām-ı zülfüñde
Şikeste-bāl olan murġı idüp āzād n’eylersin
İdersin gerçi her derde ṭabḭbüm bir devā ammā
Cünūn-ı ehl-i ʿışḳ olunca māderzād n’eylersin
Varup gḭsū-yı zülf-i yarı birbirine ḳatduñ
Yine bir fitne taḥrik eyledüñ ey bād n’eylersin
Şehḭd-i tḭġ-i ʿışḳ-ı yārdur ser-cümle-i ʿālem
Urup şemşḭre dest ey ġamze-i cellād n’eylersin
Güzel taṣvḭr idersin ḫāl u ḫaṭṭ-ı dilberi ammā
Füsūn u fitneye geldükde ey Behzād n’eylersin
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Bahāyḭ-veş değilsin ḳabil-i feyż-i ṣafā sende
Tekellüf berṭaraf ey ḥaṭır-ı nāşād n’eylersin
[102b]
Naḥifḭ Efendi Sellema’llahu
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Rāz-ı derūnum ellere iẓhār ider misin
Cānā ʿadūyı vāḳıf-ı esrar ider misin
Yār-ı ḳadḭmi miḥnet-i hecrüñle aġladup
Ey māh meyl-i ṣoḥbet-i aġyār ider misin
ʿĀlemde bir ben ölmek içün nāmuñ ey perḭ
Bi-raḥm ü bi-mürüvvet ü ġaddār ider misin
Cevrüñ cihānda bana mıdur yoḫsa sevdigüm
Her mübtelāyı bencileyin zār ider misin
Ḳurbānuñ olam bana şāfḭ cevāb vir
Zaḥm-ı derūn-ı ʿāşıka bḭmār ider misin
Geçdi dem-i müsāʿade-i geşt-i baġ u rāġ
Ey baḫt-ı bı-vefā daḫı ıṣrar ider misin
Bu ṭarz-ı ḥāsı ḳanda bulursun Naḫifḭ
Erbāb-ı naẓmı reşkle bḭmār ider misin
Ṣadrʿāẓam Rāmḭ Efendi
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Bezm-i çemende bāde-i nāb istemez misin
Gül gibi elde cām-ı şarāb istemez misin
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Tebḫale-i leb-i nemekin-i bütane baḳ
Cūy-ı melāḥat üzre ḥabāb istemez misin
Gāh-ı nüvāziş eyle lebin gāh ḫaṭṭını
Geh elde bādegāhikitāb istemez misin
Erzde-i neẓāre isen çek ʿizār ki
Gḭsū-yı ʿanberin niḳāb istemez misin
Mestāne bir nigāhla ḥāl-i tāh olur
Rāmḭ-i zarı sāḳḭ ḫarāb istemez misin
Naẓire-i Vāŝıḳ
[Feʿilāṭün/ Feʿilāṭün/ Feʿilāṭün/ Feʿilün]
Ġamzeler zḭde çeker çeşm-i seḥersāzından
Fitnedüz dḭde-i naẓar ġamze-i ġammāzından
Ābdur dḭde-i vefā nergis-i ṭannāzından
Çākdur sḭne-i cefā ʿişve-i nā-sāzından
Baḳsuñ āyḭne-i endḭşede iclā görinür
Ḫulf-ı vaʿdi o sitem-pḭşenüñ incāzından
Ṣayd-ı naḫ çḭrgeh-i nāz siyeh-çeşmānum
Kʾolmadı berḳ-i rehā sāye-i şeh-bāzından
Dil-güşāyiyse ġaraż ġonçe-ṣıfat beste leb ol
Piste pür-ʿuḳde-i dildür dehen-i bāzından

185

Āfet-i ehl-i süḫan dāʿiye-i şöhretidür
Yansa ḳaḳnus nʾola şūle-i āvāzından
Vāŝıḳā oldı nümūdār-ı tetebbūʿ bu neşḭd
Rāşid-i ḫūş-ı eserüñ nüsḫa-i iʿcāzından
[103a]
Nāʾilḭ
[Mefāʿḭlün/ Feʿilātün/ Mefāʿḭlün/ Feʿilün]
Cemāl-i ṣāḳḭye baḳ āfitābı n’eylersin
Tamām-ı neşve-i şevḳ ol şarābı n’eylersin
Varaḳ-şumār-ı gül-i ʿişret ol ḳo be vaʿiẓ
Zamān-ı ʿayş ü ṭarabda kitābı n’eylersin
Ḫayāli olsa gül-i şḭşe-zḭb-i çeşm-i pür-āb
Nigāh-ı germdeki sūz u tābı n’eylersin
Feraġ-ı dilber ü mey pend-i pḭr imiş ṭutalum
Göñülde sūrḭş-i ʿahd-ı şebābı n’eylersin
Sebātı olmayıcaḳ Nāʾilḭ bu merḥalenüñ
Dūrūze devlet-i pā-der-rikābı n’eylersin
Naẓḭre-i ʿĀzim
ʿİşve-i sḭm-āb-ı sükūn çeşm-i füsūn-sāzından
Fitne-i pür sūz-ı füsun ġāmze-i ġammazından
Eyledükce ḳadd-i bālāsına teklḭf-i ḫırām
Şḭve-i

zḭde ider nazından
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Sḭne-rḭşān cünūn-ı deşt-i ġamuñ farḳ itmez
Pā-yı güncişkin

şeh-bāzından

Fitne-i maḥşerḭ isbāt ider erbāb-ı ʿuḳūl
Şḭve-i şūr ḫırām-ı ḳadd-i mümtāzından
ʿAhd-ı cevrinde sebatı oḳudur kim ʿĀzim
Vaʿdḭ-i farḳ idemem sebḳat-ı incāzından
Naḥifḭ Efendi
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Yoḳlamaz oldı gelüp ben ʿāşıḳ-ı efkendesin
Ġalibā dūr itdi ḫāṭırdan efendüm bendesin
Rūz-ı rūşen tḭre vü tār oldı çeşm-i cānuma
Görmeyelden āftāb-ı ʿārıż-ı tābendesin
Bu dil-i bi-çārenüñ ḥükm-i firāḳ-ı dil-rübā
Ḫüzn ü ġam kıldı sürūrın gör ne itdi ḫandesin
Sensüz ārām itmez oldı tende cānum bir nefes
Gel benüm ey māye-i ārām-ı cānum ḳandasın
Söyleñ ol āfet Nāḥifḭ bendesin yād eylesün
Şādumān itsün o gül-ruḥ bülbül-i nalendesin
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[103b]
Rāmḭ Efendi
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Ser şār-ı ġamum fehm-i meʾāl eyledigümden
Ḫūndur cigerüm kesb-i kemal eyledigümden
Şermende dilü daʿva sḭne-i pūşḭ ʿaşkam
Teşḫiṣ-i ferāh-ı farḳ-ı melal eyledigümden
Raġbet şiken-i sāġar-ı ḫūrşḭd-i żiyāyum
Ben ʿişreti mevḳūf-ı sifāl eyledigümden
Pā-māl hicābum ḫırd bezm-i hevāda
Zānū-zede-i ṣaff-ı niʿāl eyledigümden
Dāġ olsa seza bana sevdā-yı derūnum
Rāmḭ gibi fikr-i ḫaṭṭ u ḫāl eyledigümden
Vecdḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Niçe vaṣf itsün o şūḫı dil-i ḫoş-dem ne disün
Miŝli yoḳ beñzedecek ḥüsn-i müsellem ne disün
Ne niyaza müteḫammil ne recādan maḫẓūẓ
O perḭye niçe söz söylesün adem ne disün
Her kişi dilberinüñ luṭfunı vaṣf itmekde
Ey cefā-cū dil-i bḭ-çāre-i pür-ġam ne disün
Nāmına mürde iken virdi ḥayāt-ı ebedḭ
Āb-ı ḥayvān dimesün bādesine Cem ne disün
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Ḳomaduñ söz yiri iʿcāz-ı süḥanda Vecdḭ
Böyle muʿciz-nefese ʿİsḭ-i Meryem ne disün
[104a]
Naẓḭre-i Nāʾilḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Femine ġonçe dedükçe olur ebkem ne disün
Yoḳdur ol ġonçe-i nev-ḫˇastede fem ne disün
Cünbiş-i ḳāmetine cilve-i reftārına dil
Dimesüñ āfet-i āsāyiş-i ʿālem ne disün
Sḭne-i-rişān-ı tegafül senüñ ey ġonçe dehen
Dimesün zaḥmuña dāġ-ı dili merhem ne disün
Girye-kārān-ı ciger- sūḫte gördükce seni
Mācerā-düşmen olur eşk-i dem-ā-dem ne disün
Nāʾilḭ’nüñ işidüp zemzeme-i güftāruñ
Bülbülümdür dimesün o gül-i ḥurrem ne disün
Ve lehu Nāʾilḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Ṣubḥı ḫūrşḭd-i ruḫuñ ḥasret-keş-i şām eylesün
Āfitābı münḫasıf māhı siyeh-fām eylesün
Bir nefes biñ naḳş-ı şūr-engḭz ile kāfir yeter
Kaʿbe-i cānı ḫayālüñ deyr-i eṣnām olmasun
Ḳıblegāh itsün o ḫāli ser-be-ceyb ebrūlaruñ
Kāfirān-ı ʿışḳuña teklḭf-i İslām eylesün
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Mihr ü māhışeb-çerāġ-ı sḭm yākār-ı ruḫuñ
Şemʿüñe pervāne ḳılsun bezmüñe cām eylesün
Vaṣf idüp şḭrḭn-lebüñ ṭūṭḭ-i ṭabʿ-ı Nāʾilḭ
Ḳand-ı güftārın ḥalāvet-baḫş-ı her-kām eylesün
[104b]
Vecdḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Gülmesün düşmen bana raḥm eyle giryān görmesün
Çeşm-i ḫūn-ālūde rūy-ı ḥaṣm-ı ḫandān görmesün
Cān-ı ʿāşıḳ gibi Rūḥü’l-Ḳudsḭ’de pā-māl ider
Çeşm-i mestḭ cilvegāhında hemān cān görmesün
Gice gördüm ḫāke ṣalmış dilleri zülfün çözüp
Kimse yā Rabb böyle bir ḫ˅āb-ı perḭşān görmesün
Ḥilʿat-ı ḭmānḭde ol ġamzeler çāk itdürür
Kimsede ol bḭ-emān dest [ü] girḭbān görmesün
Eyledüm müjgānuma taṣvḭr-i ʿaks-i rūyını
Sḭm ruḫundan ġayrı çeşmüm mihr-i raḫşān görmesün
Zḭb-i gūş-ı cānider Vecdḭ sözüm erbāb-ı dil
Gevherüm hem-seng-i naẓm-ı ḫod-fürūşān görmesün
Naẓḭre-i Nāʾilḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Faʿül]
Ol ẕeḳa nāzār-ı dest-i zülf-i pḭçān görmesün
Gūy-ı mihr-i ṭalʿatuñ āsḭb-i çevgān görmesün
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Olmasun nabż-āşinā-yı renc-i hicrānuñ Mesḭḥ
Derdüñ āzār-ı müdāvā-yı ṭabḭbān görmesün
ʿĀşıḳa düzdḭde ġamzeñ çeşm-i nā-maḥrem degil
Merdüm-i bḭnā-yı heftim perde-i cān görmesün
İḥtirāz it çeşm-i zaḥm-ı rūzgār-ı fitneden
Her ḫam-ı zülfünde cemʿ perḭşān görmesün
Ser-girān olsun ḳo çeşmüñ ḳudsiyān-ı ʿarşa tā
Her müjeñ destinde bir şemşḭr-i bürrān görmesün
Olma rū-pūş-ı ẕeḳan ey ṭurra çeşm-i kāʾināt
Āftābı ser-be-ceyb ü tā be-dāmān görmesün
ʿİllet-i āzārı ancaḳ renc-i istiġnā ise
Nāʾilḭ bḭmārḭ-i çeşmüñde noḳṣān görmesün
[105a]
Ve lehu Naẓḭre-i Nāʾilḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Ḳıl ḥazer ey dil seni ol ġamze giryān görmesün
Bir siyeh-mest āfet-i ḫūn-rḭzdür ḳan görmesün
Hindū-yı ḫālüñ gibi āteş-perestān-ı ruḫuñ
Zaḥm-ı çeşm-i cünbiş-i dāmān-ı müjgān görmesün
Hem yaḳar pervānesin hem kuşte eyler her nefes
Tünd-bād-ı dehr bir şemʿ-i fürūzān görmesün
Ġonçeye dil-tenglik bir perdedür āfātdan
Anı çeşm-i rūzgār-ı tāb-sāmān görmesün
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Nāʾilḭ naẓmuñ seng-i germ-āşinā-yı ehlidür
Sūz-ı dilden bḭ-ḫaber efsürde ṭabʿān görmesün
عاجزى
سوىچمنمروبروديدنكلعذارمن
سنبولوكلمجومجوكاكالوروىمن
نافۀچينمچينبچينمشكزىچيننوأ
راهخطامروبروسوىديارمن
ّ
وعمۀكجمدهيدهبوسهزافعلشكرين
جوراوجفامكنبكنرحمبخالزارمن
خانۀمنميابيانيمشبابخوابمن
غمزدملمبرمبرصبرومنوقرارمن
عاجزيممبينمبينسيدكنىخوداىصنم
قاتلمنشوبشومونسغمكسارمن
ʿĀrif Efendi
[Fāʿilāṭün/ Fāʿilāṭün/ Fāʿilāṭün/Faʿilün]
ʿĀşıḳ-ı vaṣl ʿarżu asḭb-i hicrān görmesün
Sḭne-rişān-ı heves dāru-yı dermān görmesün
El ḫazer ey bād-ı ṣubḥ üftādegān-ı na-şekib
Kākül-i ḫamdur ham-ı yāri perḭşan görmesün
Eyleme iẓhār sūz-ı ʿışḳı senden kimseler
Āh u efgānda ṭuysun çāk-ı girḭbān görmesün
Āb-ı rūcu-yı hilāle tabiş-i ruyuñ yeter
Rūzen-i ġamḫanesin ḫūrşḭd-i raḫşān [görmesün]
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Baʿiŝ-i naşūr zaḫm-ı reşk olur ʿĀrif ṣaḳın
Tḭze-i ser-tḭze-i ṭabʿuñ nükte-sencān görmesün
[105b]
Vecdḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Ṣaḳla sḭneñde gönül nāvek-i müjgānı ucın
İtme pür-jeng nem-i eşkle dāmānı ucın

ʿUḳdedir mey

eyledi dest-i keremi

Çoḳ görür bendesine nāḫun-ı iḥsānı ucın
Kimsenüñ destine ser-rişte-i şekvā mı virür
Kime gösterdi daḫı zülf-i perḭşānıucın
Berzede-dāmen-i nāz olmış ol āfet ʿacabā
Ser-i mūya niçe bend eyledi dāmānı ucın
Ṭoḳınurdı saña ey sḭne-i sūzān ammā
Nār-ı dilden ṣaḳınur ḥançer-i müjgānı ucın
Dest-i ḥiretle ulaşdursa n’ola dḭvāne
Kūşe-i dāmānına çāk-ı girḭbānı ucın
Nüsḫa-bendān-ı maʿārif bulamaz Vecdḭ’nüñ
Tār-ı şḭrāze-i mecmūʿa-i ʿirfānı ucın
Nāẓḭre-i Nāʾilḭ
[Fāʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Fitne-ḫḭz itdi ṣabā kākül-i fettānı ucın
Ḳıldı peyveste ser-i kāküle dāmānı ucın
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İder idmān-ı ġam-āyḭne güẕār-ı eflāk
ʿĀşıḳuñ nāvek-i āh-ı dil-i nālānı ucın
Ḥüsnüñ ol şāhid-i ʿiṣmet-şiken-i Yūsuf’dur
Ki Züleyḫā göremez ḫ˅ābda dāmānı ucın
Ḫalḳ-ı dil-teşne ḳıla nāb-ı recāya felegüñ
Dememiş lūle-i ser-çeşme-i iḥsān ıucın
Gūy-ı ḫūrşḭd-i cemālüñ ki der-āġūş eyler
Gösterür māh-ı neve ṭurrası çevgānı ucın
Gözedüp ḫāṭır-ı mecrūḥ-ı dil-i zārı o şūḫ
Dest-i luṭfuyla ṭutar zülf-i perḭşānı ucın
Nāʾilḭ buldı kütb-ḫāne-i fażl [u] edebüñ
Tār-ı şḭrāze-i mecmūʿa-i ʿirfānı ucın
[106a]
Nāʾilḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
İtme her murġ-ı dilüñ ḳaṣdına pervār ṣaḳın
Nāvek-i āhdan ey gözleri şehbāz ṣaḳın
Olma ḥüsnüñ gibi bir şuʿle-i āha hem-reng
Dāmen-i ʿiṣmetüñ ey berg-i gül-i nāzṣaḳın
Aşnā-yı nigeh-i luṭfuñ olan diller içün
ʿIşḳ bḭgānelerin eyleme hem-rāz ṣaḳın
Nā-murādān-ı ser-i kūyuñ olan cānlar içün
Olma kām-ı dil-i aġyāra miḥmār ṣaḳın
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Nāʾilḭ-veş niçe dil-sūḫte müştāḳuñ var
Şuʿle-i āhdan ey dilber-i ṭannāz ṣaḳın
Ṣabrḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feūlün]
Sensüz niçe defʿ-i ġam-ı hicrān iderüm ben
Her mey ki gelür çesmüme rḭzān iderüm ben
Gördükçe seni düşüremem kendümi aṣla
Zülfüñ gibi evżāʿı perḭşān iderüm ben
Pür-tāb-ı ġamum ide ne ḥācet reh-i ġamda
Ḫāşā kini sāyemle de sūzan iderüm ben
Nerm itmede āhumla dil-suḫteni yāruñ
Puladları şemʿ-i fürūzān iderüm ben
Bulsun beni kuyında gelüp ṣabr u ḳarārum
Ṣabrḭ yine ʿazm-i der-i cānān iderüm ben
[106b]
Ṣabrḭ
[Mefʿūlü/ Mefaʿḭlü/ Mefaʿḭlü/ Feʿūlün]
Meyḫane benüm ṣaḥn-ı gülistān senüñ olsun
Sāġar benüm olsun gül-i ḥandan senüñ olsun
Bülbül dedi kim faḫteye sözi uzatma
Gül naḫli benüm serv-i ḫıraman senüñ olsun
Esbāb-ı belā üzre nizaʿ eyleme ey dil
Ol ġamze benüm zülf-i perḭşān senüñ olsun
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Mihr üzre girih var nedür bildürün ey māh
Ḥal eyle anı mülk-i dil ü cān senüñ olsun
Ġam kūşesi besdür bize ey ṭalib-i dünyā
Yerden göge dek bu kühen-i eyvan senüñ [olsun]
Zehr-āb-ı ġamı māye-i şevḳ itdi baña ʿışḳ
Şimden girü sāḳḭ-i mey-i raḫşān senüñ olsun
Yıllarla ḳarār eyle dil-i Ṣabrḭ’de gerekse
Ey şükr-ı ġam mülk-i dil-i cānı senüñ olsun
Ve lehu
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Ġonçeye ḫandan olup göster tebessüm n’idügin
Bülbüle şehnāz idüp bildür terennüm n’idügin
Āsiyāb-ı ʿışḳa düşdüm dāne-i ḫālüñ görüp
Şöyle mahv oldum ki bilmem şimdi kendüm n’idügin
Bir dem içre ḳanına girmezdi yüz biñ ḫastenüñ
Ġamze-i ʿāşıḳ kişi bilse teraḥḥüm n’idügin
ʿĀşıḳḭ iseñ yardan mār itme gör pervāne
Yara yara cān virür bilmez taẓallum n’idügin
Ṭutḭ-i ḫoş lehce-i ṭabʿumdur ey Ṣabrḭ benüm
Ögreden şaʿirlere ṭarz-ı tekellüm n’idügin
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[107a]
Riyāżḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Dest-i aġyāre virür zülf-i perişān ucın
Ḫaḳ olursaḳ da degirmez bize dāmānı ucın
Gönderür şemʿ-i şeb-efrūz maḥabbet-nāme
Yaḳsa pervāne ʿaceb mi per-i sūzānı ucın
Cām-ı zehrile ṭurur üstümüze sāḳḭ çarḫ
Muttaṣıl cāna ṭapar ḫançer-i bürrānı ucın
Ḳudret-i ṣaniʿi gör bilmediler ġonçelerüñ
Nerede gizledi destār-ı perḭşānı ucın
Ey Riyāżḭ demidür şemʿ-i güli yakmaġ içün
Her benefse yaḳa kibrit-i fürūzānı ucın
Riyāżḭ
[Mefʿūlü/ fāʿilātü/ mefāʿḭlü/ fāʿilün]
Aşub dehr idi daḫı nevs-i nihāl iken
Mihr-i felekle niçe ṭutardı hilāl iken
Virmez girişme bir nigeh luṭf eyle ḫarāb
Her bir naẓāra ḥasretle bir suʾāl iken
Gör şevḳ-i ʿışḳ-ı vaṣluñ o her cān nātuvān
Hergiz dil-i taṣavvura gelmez ḫabāl iken
Luṭf ʿiẕār-ı yāre olursun firḭfte
Esb kārı rūzigār ki renk vü āl iken
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Sḭm-āb idi şevḳ-i beyānum Riyāżḭyā
Endḭşe dāḫı nutfe-i ṣaleb-i ḫayāl iken
[107b]
Veysḭ
[Mefāilün/ Mefāilün/ Mefāilün/ Mefāilün]
Ḳaşuñ yayına dil virdüm çekildüm mehliḳālardan
Müjeñ-i şemşḭrini gördüm kesildüm dil-rübālardan
Viṣālüñ ʿıydına irmek müyesser olmadı bārḭ
Elüñ degdükçeʿuşşāḳı unutma merḥabālardan
Ümḭd-pāyı-ı būsuñla gedalar ḫāk-pāy olmış
Ser-i kūyuñda sulṭānum geçilmez ḫāk-pālardan
Dil ü cān ġarḳa-i girdāb ḥasret oldular gitdi
Dirḭġā baḥr-ı ġamda ayrı düşdüm āşinālardan
Dehānın öpmedüm nāzuñ meyanın kuçmadum Veysḭ
Cefādan ġayrı nesne görmedüm ben bḭ-vefālardan
Riyāżḭ
[Faʿḭlātün/ Faʿḭlātün/ Faʿḭlātün/ Faʿḭlātün]
O meyḫārız ki ḳalmış cāmumuz çoḳ cismü zamānından
Dem urur bādumuz ʿİsḭ-yi muʿciz dem zamānından
Murūr-ı dehrle resmḭ bozulmış ḫaṭṭı maḥvolmış
Germ ḳalmış bir eski nüsḫadur ḫātem zamānından
Çeker yoḳ bir kemān-ı saḫt imiş ḳavs-ı ḳuzaḥ ey dil
Aṣılmış ḳaldı ṭāḳa çerḫe çoḳ Rüstem zamānından
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Dem almış yek yaşamış gerçi kim yaşana bilür yoḳdur
Ḫaber virür saña ser-muġān-ı ādem zamānından
Her ezan Ḥüsrev-i Şḭrḭn olmış mecmuʿa-yı ʿişret
Ḳadeḥ bir çeşme-i dürr ḳalmış Riyāżḭ Cem zamanından
[108a]
Nābḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Zḭb-i gūş itmege āvāz-ı niyāzuñ cūşın
Bāb-ı erbāb-ı kerem ḥalḳa-veş açmış gūşın
Ẕillet erbābı olur bāb-ı İlāhḭ’de ʿazḭz
Ḫalḳ cāmiʿde el üzre götürür pābuşın
Gūş-māle olur elbette münebbih şāyān
Gelmeden sāʿat ibāz itse leb-i ḫāmuşın
Loḳma-i ġaṣbdan olmaz mı dehen-şūy-ı ferāġ
Gürbe aġzında gören dār-ı fenānuñ mūşın
Ey nevāl itmekçündür seni ḫarc-ı dendān
Ṣanma ḥammāllerüñ mesned-i rifʿatdūşın
Ḳışrdan geçmeyicek lübbe ẓafer müşgildür
Ḳalʿa girmez ele fetḥ itmeyicek varūşın
ʿAḳlın aldurmış iki māh-veşüñ beyninde
Görmedük ʿāşıḳuñ āyḭne ḳadar medhūşın
Ḫal ḳim sākḭ içün peşt virür hevāya
Bāba iḳbāl olunur açmaġile āġūşın
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Böyle cūş itmeyicek maʿnḭ-i ṣāf ey Nābḭ
Atmasun ḫum-ı devāt-ı şuʿarā ser-pūşın
[Başlıksız]
[Feʿilātün/ Feʿilātün/Feʿilātün/ Feʿilün]
Fehm iden bade-i ʿışḳuñ ḫum-ı dile cūşın
İtse ḫurşḭd sezā-yı jāle-ṣıfat ser-pūşın
Bāde kim nūşidenüñ ḫūb ide ʿaḳl u hūşın
Düşmez ehl-i [……] anuñ nūşın
Nām-zed itdi çü rez duḫterini abdāla
Alsun aġırlıġına ister ise mengūşın
İrmek isterseñ eger ḳāfile-i naḥcḭre
Eyle āzādseg-i gürsine nüñḫar-gūşın
Şāl-ı erbāb riyā gibi gider fāʾideye
Sened-i rıfʿat iden zāl-ı sipihrüñ dūşın
Muṣḥafı eylemiş erbāb-ı tilāve tāşıḳ
Kim nigāh itse aḫir-i vuṣlatına āgūşın
Bāġdan sürmelidür nergisi yüz mḭl ṭaşra
Ġamze-i yara ṣatarsa nigeh-i ḫāmūşın
Meclis mest-i maḥabbetdeki rūşen-terlük
Şemʿ-i kāfūruñ ne ayaġından alur pā-pūşın
Naẓm-ı Nābḭ-i süḫan-perverüñin şadı naẓḭf
Eyledi reşk-i ṣade fehl-i kemālüñ gūşın
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Fāʾiḳ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Zāhid-i saḥt-dil eylerse de sengḭn-gūşın
Rindler diñledür āġāze-i nūş-ā-nūşın
Naḫvet-ālūdeye iẓhār-ı niyāz eyleyemem
Eylese kūşe-i mihrāb eger āġūşın
Ne ḳadar telḫ ise düş nāma da kāʾil ʿuşşāḳ
Eylese bāri güşāde dehen-i hāmūşın
Āh mevc-āver-i ṭufān-ı sirişk olsa n’ola
Rūzigār olmasa icra idemez yem cūşın
Dil-i pür-ḫūn ider āzāde seri ġāʾileden
Eyler endāhte cūş-ı ḫum-ı mey ser-pūşın
[108b]
Dil-i üftādeye pā-būsa rıżā virmez iken
Niçe bir būsiderāyā ser-i kākül dūşın
Naẓm-ı üstāde naẓḭreni çe mümkin Fāʾiḳ
Ādemin ṣāfla ṣarf eylese naḳd-i hūşın
Vāṣıḳ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Bezm rindāde gören ḫamm-ı meyüñ sarḥoşın
Serv-nümā virse sezā cāmına naḳd-ı hoşın
Mihr-i ṣoḥbet oldı meger penbe-femm ebnāya
Açmadı ṣoḥbetin zāhidde leb-i ḫāmūşın
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Gördi germiyyetini bezm-i meyüñ ṣanma ḥibāb
Atdı nāz-ı gül-güliye duḫter-rez-i ser-pūşın
Çekmek ister meger āġūşa o şimşād ḳaddi
Ṭavḳ-ı ḳamerinden açar serv-i çemen āġūşın
Çarḫ ider rindlere cām-ı şafaḳla ḭmā
Bādenüñ her siḥr ü şāmde vaḳt-i nūşın
Seng-i izā ki sezā görme ruḫ-ı aġyārı
Miḥenk-i tecribeye urma rez-i maġşūşın
Ġayret fehḭm-i saḫn-ı ḳaydına hoşem Vāŝıḳ
Ḥāmenüñ ṣafḥa-i şiʿriyle gören ser-gūşın
Nāzḭm Selleme
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Görüp ol dürr-i yetḭmüñ güher-i mengūşın
Her ṣadef dḭde gibi eyledi bāzā ġūşın
Ne ḫıred ḳaldı ne ṣabr u ne sükūnu ārām
Aldı bir şāh-ı ḥüsn burc-ı dilüñ varūşın
Ne bilür zevḳini mestān raḥḭk-i ʿışḳın
Çekmeyen bezm-i ġamuñ sāġar ʿayn u nūşın
Bāde-i mihr ü maḥabbetle göñül kanzel idi
Almamışdı daḫı Cem cām-ı meyüñ serpūşın
ʿĀḳıbet meygede-i vuṣlat olur ḫˇāb-gehi
Eyleyen vaḳf-ı sebū-yı mey-i ḥasret dūşın
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Zülf-i dilber gibi her demde perişān-dil olur
Ol ki Cemʿ eylemeye bāşınaʿaḳl u hūşın
Nālesin itmez idi bezm-i çemende tekrār
Nāgme-i bülbüle gül ṭutmasa ey dil-gūşın
Ser-i engüşt-i muʿārıżdan olur āsūde
Gösteren mihr-i sükūtile leb-i ḫāmūşın
Oldı her saṭrı birer mevc bu raʿnāgāzelüñ
Lücce-i ṭabʿ-ı Nazḭm’üñ yine seyr it cūşın
Rāġıp Selleme
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Faʿlün]
Mey ʿışḳıyla görüp ehl-i fenāmed hūşın
Zāhid-i ḫuşk-pesend eylemez oldı hūşın
Ten-i bü rehne ider ol kimseyi çarḫ-ı ġaddār
Görse şāyeste eger ḫilʿat-ı cāha dūşın
Bahr-ı ġamdan yine taḫlḭṣ-i vücūd eyleyemez
Görmişüz bezm-i meyüñ bir niçe deryā-nūşın
Cāşni-gḭr-i duʿa eylese destin bālā
Nʿim-ı ḫˇān-ı İlāhḭ’nüñ açar ser-pūşın
Neşvesi raḳṣa götürse ne ʿaceb mestānı
Görme meyüñ ḫum içünde mey-i āluñ cūşın
Ḳasdi iḳrār-ı viṣāl itmedür eylerse sükūt
N’olabūs eylese ʿuşşāḳ leb-i ḫāmūşın
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Girye-i nāk itse n’ola ehl-i dili teʾŝḭri
Muṭrib-i nāz burur sāz-ı niyāzuñ gūşın
Yine rez-i duḫterinüñ ḥalḳabegūşı olamaz
Mihr ü mehden eger eylerse felek mengūşın
Ṣanma pervāz ide taḥrḭk-i ṣabādan Rāġıb
Güli ḥıfẓ itmek içün bülbül açar āġūşın
Nāṭıḳ ʿUmre
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/Faʿlün]
Ḳalduran ʿārif ü inā ḫam-ı mey pür nūşın
Görse keyfiyyetini aldurur ʿaḳl u hūşın
Uġramaz renge virüp hḭçe ḳumāş-ı ʿömrin
Bilin erbāb-ı naẓar naḳd-ı fenām aġşūşın
Nḭş-i zenbūr-ı fenā-yı yḭn ehl-i inṣāf
Māye-i cān isen aġzına almaz nūşın
Saḫralar itmede gül bezmine bülbül teḥarrḭ
Ki aça ġonça-ı tebessümle leb-i ḥāmūşın
Ṭoġruluḳda ḳadd-ı cānāne meşābih görmiş
Ṣarmaġa tḭr-i kemān açsa n’ola aġūşın
Ḫoş degil nāle-i maẓlūmile çarḫ-ı ṭām
Penbe-i ṣubḥile eylerise n’ola pür nūşın
Menzil-i aḫrete berk-i nedāmet götürür
Vaḳf iden çekmege bār-ġam-ı dehr-i hūşın
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Naẓar-ı raġbet iden ḫane-i raḥat mı ṣanur
Felek bir muḥnek bārgeh manḳūşın
N’ola dürr-i saḫn-ı ṣāḳḭ iderse taʿrḭf
Nāṭıḳ’uñ dildeyüm ḥātır-ı pür-cūşın
Rıfʿātḭ Beg
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/Faʿlün]
Gūşmāl eyleyecek sāz-ı ney ʿayş u nūşın
Ḳırılur rişte-i ārāmı hemān-dem hūşın
Bildürür neşʾe-i mey nḭk ü berḭnin sānuñ
Belḭtḭz-āb ayırır cins-i zerek maġşūşın
ʿIşḳa düşen olmayıcaḳ badede virmez ḥālet
Çeşm-i imʿānla gör giryesini şerā ḥūşın
Şübheli pend nigūş eyleme pḭr-i ḫıredüñ
Zḭb-i gūş eyleme bir pḭle-verüñ mengūşın
Müşekkir-i ḫaṭṭ ser-i zülfünle idüp istimdād
Bender-i ḥüsnünün aldı vararaḳ vārūşın
Rāşid-i ṣāḥerkāruñyemm-i eşʿārı gibi
Görmedi Rifʿātḭyā kimse bu baḫruñ ḥūşın

[109b] boş sayfadır.
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[110a]
Nev-zemḭn Vāṣıḳ
[Fāʿilātün/Fāʿilātün/Fāʿilātün/Fāʿilün]
Oldı mehtāb-ı ruḫ-ı gülfāmı tāb-ı rūzeden
Lāle rūyum şeb-nişḭndür āftāb-ı rūzeden
Ḫavfum oldur kim ide imsāk-ı ḫūn-ı ʿāşıḳān
Ġamze-i ser-mestḭ-i yem maḥtāb-ı rūzeden
Teşne-i kāma ne virür ẕevḳ gül-āb-efşān-ı ʿıyd
ʿĀrıżı ḫuy-rḭz-i bāz olsa ḥicāb-ı rūzeden
Feyiż-yāb-ı Leyletü’l-Ḳadr-ı ṣiyām olsun mı hic
Ẕevḳ-ı şām-ı ʿıyd iden her ṣubḥ ḫˇāb-ı rūzeden
Rūzedār-ı hicrüm bir mest-i cām-ı işvenüñ
ʿĀşıḳa imsakḭ ʿadd eyler ḥesāb-ı rūzeden
Olma meʾyūs naʿḭm-i vaṣl ey mehcūr-ı nāz
Rūz-nedārān nā-ümḭd olmaz ŝevāb-ı rūzeden
Vāŝıḳā eyler dil-i bḭ-tāb ʿāşıḳdan ḫabḭr
Pḭç ü tāb-ı zülf-i yāri ıżṭırāb-ı rūzeden
Nemekahu el-Faḳḭr
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Olsalar şākir n’ola imsāk-ı ḫˇāb-ı rūzeden
Seyr-i çeşmān-ı ġam yemezler ıżṭırāb-ı rūzeden
Ḳadde irmiş ġālibā āġūşa çekmiş ol mehi
Şevḳ-ı ʿıyd vaṣl olur ẓāhir şitāb-ı rūzeden
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Merşed rāh-ı hüdā el-ḥaḳḳ-ı maḳām-ı ʿiṣmete
Şevḳ-i tesbiḥ-i Ḫüdā’dur feyiz-yāb-ı rūzeden
Ḫāṭıra bir gelmesün medd-i teşmār-ı rūzeden
ʿIyd-ı vaṣluñdur ġareż ey meh-i ḥesāb-ı rūzeden
Rūzedārān saḫn-ı sencāmı ḳılmışdur naẓḭf
Cām-ı naẓm–ı Vāŝıḳā seyr-āb-ı tāb-ı rūzeden
[110b]
Fużūlḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Bülbül dil-i gülşeni ruḫsāruñ eyler ārzū
Ṭūṭḭ-i cān lāʿl-i şekker-bāruñ eyler ārzū
Nāme vü ḳāṣd peyām ile ḫoş olmaz ḫaṭırum
Öz lebüñden lehce-i güftāruñ eyler ārzū
Ārzū eyler ki ben tek muttaṣıl bḭmār ola
Kim ki vaṣl-ı nergis-i bḭmāruñ eyler ārzū
Hecr bḭmār-ı tenüm bād-ı ṣabādan dem-be-dem
Ṣıḥḥat içün ṣoḥbet-i ruḫsārın eyler ārzū
Ārzū-mend-i viṣālüñdür Fużūlḭ ḫaste-dil
Vaṣlın ister devlet-i dḭdāruñ eyler ārzū
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Bāḳḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Ol āfitāb ṭalʿata kimdir semāh rū
Olsun cihānda meh gibi dāʿim siyāh rū
Ṣandum kenār-ı bāmda ol māh-ı tāb-dār
Ḫūrşḭd ufuḳda göstericek ṣubḥ-gāh rū
Ruḥsār-ı zerdi ḫāke bulaşmış benüm gibi
Beñzer ayaġı topraġına sürdi māh rū
Burc-ı şerefde aḫter-i baḫtum tulūʿ ider
Gösterse yār manẓaradan gāh gāh rū
Kūyuñ yolında Bāḳḭ-i üftāde var iken
Ḥayfā o keff ü pāye sürer ḫāk-rāh rū
[111a]
Vecdḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
ʿUşşāḳ-ı zārı ḳırmada ḫaṭṭ-ı siyāh-ı nev
İmdād-ı ḫüsne geldi yine bir sipāh-ı nev
Ey kḭne-cū bu eski baḳışlar degil bize
Çeşm-i siyāhuña ola mübārek nigāh-ı nev
Ġamzeñ ki tāze şerḥa-yı cāna irişdür
Āmed-şod-ı ḥayāle şāh-rāh açar [nev]
Tāb-ı ruḫuñla āteş-i ġam tāzelenmede
Ṭutsa ʿaceb mi ʿālemi ger dūd-ı āh-ı nev
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Vecdḭ o meh-rūyuñ ele alsa zülfini
Her nāḫın-ı benānı olur reşk-i māh-ı nev
Nāʾilḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Ḫoşdur şarāb-ı köhne ġam-ı tāze āh-ı nev
Bir ġam-küsāri çünki k’ola ebrūsı māh-ı nev
Ser-tācider mey-i kḭn-i nev-benā-yıʿışḳ
Pḭr-i kuhen ṭarḭḳ-ı fenādan külāh-ı nev
Sḭnemde tāze şerḥa degil kişver-i dile
Açmış Tehemten-i nigehüñ şāh-rāh-ı nev
Dil oldı tāze bir bütüñ ebrū-peresti kim
Cibrile pāyı olur secde-gāh-ı nev
Māh-ı dū-rūze kāste-mānend Nāʾilḭ
Gösterdi ḥalḳa kendin o ḥaṭṭ-ı siyāh-ı nev
[111b]
Ṣabrḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātün/ Meʿfūlü/ Fāʿilātün]
Zülfüyle şānesin gör bir siḥr-kārdur bu
Ġāfil mü bāş ey dil ki ejder süvārdur bu
Çeşminden eyler iseñ ḥalinʿaceb mi tercḭḥ
Ahū-yı fitnedür ol müşg-i Tātār’dur bu
Feryād ḳıl felekden ey dil ḥabāba ḳarşu
Laʿlin ser yire çekmiş [..]24-dārdur bu
24

Bu kısımda mürekkep dağılmıştır.
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Şūrḭde-i dil n’eyler ʿaşkile ṣabr u ārām
Mevc-i yem-i ġam olmış bir bḭ-ḳarārdur bu
Yalvarma yāre Ṣabrḭ yoḳ yire cān u dilden
Ḳadr-ı niyāzı bilmez bir şḭve-kārdur bu
Riyāżḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Faṣl-ı gül oldı nüṣḫa-i cām-ı saġāyı gör
Bir pāre ey faḳḭh elüñden kitābı ḳo
Reftār-ı nāze virme ḫalel göreyin seni
Geldük cerāst ʿāşıḳ-ı zāre şitāyı ḳo
Varsın ḳoḫˇāb-ı nāze gözüñ ḳırdı ʿālemi
Bir dem yanam ḫançer-i çeşm ü ʿıtabı ḳo
İrdi bahār-ı sāġar sāḳḭ şarābı ḳo
Yaʿni nigḭn-i cāmene o laʿl-i […] ḳo
Yazdın bir daḫı şiʿr Riyāżḭ’yi gelsün
Bir laḥẓa sende muṭrib elüñden rebābḭ ḳo
[112a]
[Başlıksız]
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Olmaḳ müyesser olmadı yārile rū-be-rū
Yollarda ḳaldı āyḭne-veş çeşm-i ārzū
Ey meyl sürme gözlerin öp benden ol mehük
ʿArż it siyāh-kārḭ-i hicrānı mū-be-mū

210

Gül-būse-i dehānuñ içün eyleyen duʿā
Aġzın meger ki ide gül-āb ile şüst ü şū
Eylerse hˇastkār-ı lebüñ secde-i niyāz
İtmek gerek çekḭde-i yāḳūt ile vużū
Sākḭ-i meclisüñ eŝer-i iltifātıdur
Bḭş-i ḳadeḥ-keşende-i

sebū

Olsun esḭr-i tāb ü tef-i şūre-zār-ı yās
Seyr-āb iden ḥadḭḳa-i āmālin āb-rū
Bedter degil mi çāḳ çāḳ āsiyābdan
Nābḭ o bezme koʾlmaya nev-bütle güft-gū

[112b] ve [113a] boş sayfalardır.

[113b]
Ḥarfül’-heʾ
Fużūlḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Nihāl-i servdür ḳaddüñ ḳaşuñ nūn ol nihāl üzre
Miŝāl-i noḳṭa-i nūn ḥālüñdür ol miskḭn hilāl üzre
Olup ḥayran götürmem ḥaṭṭ ü ḥālüñden naẓar gūyā
Gözüm merdümleridür noḳṭalar ol ḥaṭṭ [ü] ḫāl üzre
…..………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..25
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Bu beyit silinmiştir.
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Zülāl-i ḥūn-i dildendür gözüm peymāne sḭmlü
Ḫabāb üstündedür ol noḳṭa kim ḳorlar zülāl üzre
Fużūlḭ’nüñ ṭarḭḳ-i naẓm tabʿın müstaḳḭm itmiş
Ḫayāl-i ḳāmetüñ kim bir elifdür iʿtidāl üzre
Fużūlḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Faʿlün]
Batalı ḳana oḳuñ dḭde-i giryān içre
Bir elifdür ṣanasın kim yazılur ḳan içre
Yeridür sḭne-i sūzānuma gül-ḥandiseler
Bes ki batmışdur oḳuñ sḭne-i sūzān içre
Cānı ten içre ne ṣaḳlardum eger bilse idüm
Ki degil giz bu ġam-i laʿl-i lebüñ cān içre
Ḳaddüñe serv dimiş ġonçelerüñ ṭaʿnından
Duramaz bād-i ṣabā hḭç gülistān içre
Ey Fużūlḭ kime ḥāl-i dilümi şerḥ ḳılayum
Yoḳ benüm gibi yanar āteş-i hicrān içre
[114a]
Bāḳḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Ḫāk-ı ḳaddüm kühle gelürse gözüm üzre
Kūyuñ yolunuñ ḫidmeti başum yüzüm üzre
Rūşen ḳılalı meşʿale-i āh-ı derūnum
Ġālib görinür gonçelerüm gündüzüm üzre
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Güller bitire gülşen ola ḫāk-i mezārum
Peykānuñ aña ṣu sepelerse tozum üzre
Gözden ṣaḳınur ḫāk-i derin beñzer o māhuñ
Āhum dütüni perde çeker yıldızum üzre
Bākḭ gibi naẓm eyleridi dür dişi vaṣfuñ
Dāmāne terim dökdi cevāhir sözüm üzre
Bahāyḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Tḭġ-i der-kār olmasa ceyş-i ḥaṭṭ-ı dildāde
Fitneler peydā olur ser-ḥadd-i ḥüsn-i yārda
Ṣanʿatın göstermek ister kāse-bāz-ı nev-bahar
Gülbin üzre kāsedür güller firāz-ı ḫarda
Tāz-ı zülf-i yāre şāyān fedā olmaz yine
Günde biñ Manṣūr cevelān itse zḭr-i dārda
Bḭm-i hecr ü arzū-yı vuṣlatı farḳ eylemez
Kendüzin nā-būd iden germiyyet-i didarda
Ey Bahāyḭ şāhid-i bāzāra meyl itmez göñül
Ṭursa biñ Yūsuf-melāḥat her ser-i bāzārda
[114b]
Bahāyḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātun/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Sözüm o ḫurde ḥaṭṭ-ı müşg-bār vaṣfında
Daḳiḳa baḫş-ı ṣafādur bahār vaṣfında
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Zebān-ı hicr-i suḫān-peverān-ı ʿālemdür
Edāya ḳadir olan ḥüsn-i yar vaṣfında
Nihāl iken ṭutuşurdı getürmeyüp ṭaḳat
Añıl saḳadd-i bülendüñ çenār vaṣfında
Anuñ ki şekve-i hecr ü firāḳ ola kārı
Yine şikāyet idermiş kenar vaṣfında
Cerḭde-i gül-i raʿnāyı görmeyen bilmez
Ŝenā-yı ġonçe-i ebr-i bahār vaṣfında
Revā budur ki varaḳ-ı gülde yazıla süḫanuñ
Bahāyḭ’ya ḥaṭṭ-ı sebr-i ʿizar vaṣfında
Vecdḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Çözme girih-i zülfüni aḳdāma düşürme
Hūş-ı melegi lerziş-i endāma düşürme
Bir laḫẓa meded refʿ-i niḳāb itme yüzüñden
Zühd-i heves-i ṭāʿatı eṣnāma düşürme
Sükkān-ı derd-i devletine itme ḥaṭṭuñ ʿarż
Ehl-i cürmi ārzū-yı şāma düşürme
ʿĀm itme temāşā-yı zenaḥ-dānuñı ḫalḳa
Biñ Yūsuf’ı her dem

-i ālāma düşürme
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Vecdḭ dil-i nā-kāmı ṣaḳın tāb-ı nigehden
Sūzān şereri gülşen-i İslām’a düşürme
[115a]
Vecdḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Şarāb köhne vü şāḳḭ-i ḫande-rū tāze
Olursa eski deme n’ola ārzū tāze
O nev-resḭde yine dillere düşüp oldı
Miyān-ı ehl-i maḥabbetde güft ü gū tāze
O ḳadd-i ḫadd [ü] ḫaṭṭ-ı ʿanberḭn ḫoş düşmiş
Nihāl tāze vü gül tāze reng ü bū tāze
Bu şiʿr-i tāze berāber degülse Bāḳḭ’ye
Budur tefāvüti Vecdḭ o köhne bu tāze
Niçe taḫammül ider terk ü tāz-ı ġamzeye dil
Niyāz-ı köhne-zemḭnde o kḭne-cūtāze
Nāẓḭm
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Ḳadeḥ-nūşān-ı bezm-i ʿişrete ey ḫāne meyḫāne
Ḫuṣuṣā sāḳḭ-i meclis ṣunar kestāne mestāne
Sözüñ zehr-āb-nūşān-ı ġama tiryāḳ-ı şevḳ eyle
Zebānuñ nḭş-i āzār eyleme yārāne mārāne
Mesiḥ-āsā seyāḥat eyleyenler pāy-ı himmetle
Baṣar evvel ḳademde gerdiş-i gerdāne merdāne
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Ṣafāsından ider saʿyu ṭavāf-ı Ḳaʿbe-i maḳṣūd
Küberā-i ḥarām–ı şevḳe yüz ṭutar ḥannāne mennāne
Olursa maẓhar-ı feyż-ı Ḫudā nuṭḳ-ı cihān-girüñ
Naẓḭmā ḥükm ider Tūrān’la İrān’e mirāne
[115b]
Ṣabrḭ
[Mefāʿilün/ Feʿilātün/ Mefāʿilün/ Feʿilün]
Zebān-ı dil ḳalup ol şḭve-kar-ı vaṣfında
Sūz-ı aḫir oldı ḥaṭṭ-ı müşg-bār-ı vaṣfında
Degil ḥaṭṭ-ı lebi bir beyt-i ḫub yazmışlar
Kenār-ı cāma mey-i ḫoş-güvār-ı vaṣfında
Feżā-yı ġaybda ṭabʿum zülāl-ı Ḥıżr’ı bulup
Sebū-yı fikre ḳodı cuyḭba vaṣfında
Ḳovaṣf-ı Leylḭ [vü] Mecnūn’ı ey dil-i şeydā
Birazda ḥālüñi vaṣf eyle yar vaṣfında
Nesḭm-i feyżle Ṣabrḭ bu deñlü cünbiş ider
Kimine ḳaṭreyüm dürr-nişār-ı vaṣfında
Ve lehu
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Ol seng-i dile sūz-ı dilümden ḫaber eyle
Ey āh ḫazḭnüm eŝer eyle eŝer eyle
Der ḫˇab mı bḭdār mısın nāzı ḳo ey baḫt
Ya kim nigeh ol baña ya ḥüsn-i naẓar eyle
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Bir başḳa ṣafā vir yine ḳaṣr-ı ġama ey ʿışḳ
Her dḭdemi fevvāre-i ḫūn-ı ciger eyle
Tuḫm-ı emelüm şūrisitan-ı ġama düşdi
Yā Rāb nem-i luṭfuñla anı sebz-i ter eyle
Görsün niçe olur çaşnḭ-i cām-ı maḥabbet
Bir ʿaḳl ḫod-ārāyı da benden beter eyle
Sen gevher kān-ı dil ü ben baḥr-ı temennā
Gel ʿanbere kenār olma derūnumda yer eyle
Endḭşe-i ḳufl-ı der-ümḭd-i ḳo Ṣabrḭ
Miftāḫını va-beste-i āh-ı seḥer eyle
[116a]
Ḫaylḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Fāʿlün]
Gözlerüñ yer ḳomadı göñlüm alup tedbḭre
İki āhū bes imiş pād-şehüm bir şḭre
Çünki laʿlüñ ḳodı dil-i zülfüñe meyl itdi senüñ
Şerbet uṣlātmaz o dḭvāneyi çek zencḭre
Ḥüsni insānı ʿaḳıl dāʾiresinden çıḳarır
Yoḫsa çekmek ne idi ol perḭyi tesḫḭre
Görmedi ḥażret-i Yūsuf bu cemāli huşda
Ḥüsnüñ ey māh niçe ḳābil olur taʿbḭre
Ṣanma ey Ḫaylḭ çeker dḭdesine keḥl-i siyāh
ʿĀşıḳ öldürmek içün zāġ virür şemşḭre
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Ve lehu
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Ḥabs itse ʿaceb mi anı dil maḥbes tende
Yeter sitemüñ aña neler ḳaldı geçende
Çek perde-i zülf-i siyehüñ yoḫ saġarḭzüm
Çoḳ Yūsuf dil ḥabs olur ol çāh u ẕaḳande
Güftār-ı lebüñdür senüñ ey naḫl-ı dilārā
Dem-beste iden ġonçeleri ṣahn-ı çemende
Şol deñlü elem geldi gidende o ṭabḭbüm
Raḥm eyledi ben ḫasteye āyenderevende
Lāyıḳ mı şehā gitmeye aġyār dilüñden
Hḭç ḫāṭrına gelmeye Ḫaylḭ-i figende
[116b]
Veysḭ
[Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilātün/ Fāʿilün]
Cām-ı mey ṣaldıḳça ʿaks ol laʿl-i ḫandān üstüne
Ey lebi mül ruḫları gül kan olur kan üstüne
Tḭġ-i āhum üzre gerdūn beñzer ol raḳḳāsa kim
Kendüsin bir tāb ider şemşḭr bürrān üstüne
Mest gördüm yār zānūsında aġyārı yatur
Hḭç düşürmezdüm bunı ol şūḥ fettān üstüne
Nev-demḭde ḫaṭṭ laʿlüñ gird-i laʿlüñ desenüñ
Bir demed sünbül komışlar āb-ı ḥayvān üstüne
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Veysḭyā erbāb-ı ʿışḳı pāy-māl-ı ġam ider
Bir cefākār olmaya bu çarḫ-ı gerdān üstüne
Veysḭ
[Mefʿūlü/ Fāʿilātü/ Mefāʿḭlü/ Fāʿilün]
Devr-i ruḫuñda ẓāhir olaldan ḫaṭṭ-ı siyāh
Peyveste oldı mihr-i cihān-tāba dūd-ı āh
Ṭurmaz fürūg-ı āteş ḥüsnüñ füzūn ider
Ṭarf-ı ruḫuñda cünbiş-i şeh perr-i şeb-külāh
Şāha ḳul olmazın meh-i gerdūna baḳmazın
Sensüz gerekmez ey yüzi gül baña şāh u māh
ʿUşşāḳ birbirine düşer görmese seni
Olur hemḭşe ġıybet-i şeh fitne-i siyāh
Erbāb-ı ʿışḳ-ı āhın edem çekse döymeye
Kemter şerār-ı āhı naṣad ḫırmen-günāh
Deryā-yı raḥmeti ṭaşırır mevc-ḫḭz ider
Seylāb-ı eşk-i nḭm-şeb ü āh-ı ṣubḥ-gāh
Āh-ı şerār-feşān ile Veysḭ benem bugün
Mülk-i fenāda Ḫüsrev-i zer-beft-i bār-gāh
[117a]
Riyāżḭ
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
ʿAks-i ruḫsārı düşer sāġar-ı raḫşanumuza
Girer ol gözleri ḫunı bir avuç ḳānumuza
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Şevḳ-i ṣahbā ile sıġmaz oluruz kendümüze
Baḳa mestāne iken çāk-i girḭbānumuza
Ṭutışur şḭşe-i mey gibi zebānuñ naṣıḥ
Dil uzatma ḫazer it cām-ı diraḫşānumuza
Tḭr-veş menzile vaṣıl iderüz kim ki bizüm
Yapışa ṣıdḳla peykān gibi damānumuza
Kūy-ı maḳṣūdı Riyāżḭ ataruz yabāna
Dönerek girse de na-gehḥam-ı çevgānumuza
[117b]
Riyāżḭ
[Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün/ Mefāʿḭlün]
Göñül ṭurmaz gider her ḳande gitse yārüñ ardınca
Düşer ṣabr u ḳarārum da dil ü dil-dāruñ ardınca
Niçe irsün ser-i kuy-ı murāda cān-ı nālānum
Reh-i ʿışḳuñda düşmişdür dil-i bimāruñ ardınca
Çemenden gitse bülbül gör hevā-yı ʿışḳ taḥrḭkin
Düşer gül-berg-i raʿna ʿandelḭb-i zāruñ ardınca
Yañılsuñ bir naẓar ḳılsañ dile döndürmege yoldan
Gider ʿişve nigāh-ı ġamze-i pür-kāruñ ardınca
Riyāżḭ ḳande gitse sāye-veş yanından ayrılmaz
Düşer baḫt-ı siyāhıʿaşıḳ-ı ġam-ḫˇaruñ ardınca
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Ve lehu
[Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilātün/ Feʿilün]
Elin öpdürmez o şuha kūşe-i damānı bile
İstemez pāyın öpe zülf-i perḭşānı bile
Bir efendi güzelüñ oldı esḭr-i dil-i zār
Diller olmaḳda ṣatır Yūsuf-ı Kenʿān’ı bile
Şöyle gögüs geçirür derdüñile ʿāşıḳ-zār
Çāk olur sḭnesi yanınca girḭbānı bile
Teşnedür çeşme-i zehrdāmın telḫümüze
Ḥażar-ı dil zende deġil çeşme-i ḫayvānı bile
Bize bir cāna deger dilber-i raʿnā olsa
Dil degil virse Riyāżḭ yoluna cānı bile
[118a]
Riyāżḭ
[Mefāʿḭlün/Mefāʿḭlün/Mefāʿḭlün/Mefāʿḭlün]
Götürdi n’eyler yā teʾsḭr-i sūz-ı āhum efgāne
Bu gice tāb u dilden āteş urdum bir nisāne
Meded dil-dārı agāh itme yüz derd-i derūnumdan
Taḥammül eylemez zḭrā o lebler zaḥm-ı dendāne
Bu ne ṭasḭde zḭr ḫırḳa-i tecrḭdüme elem
Eger alsam da birbir eylerin püryān yabāne
Ġaraż-ter yaḳası açılduḳ maʿnḭ ḳoparmaḳdur
Ser-endḭşeyi çekdüklerüm daʾim girḭbāne
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Gulāmuñ dilinde derd-i mendāne maḥabbetdür
Söz ider dehlinüñ olur Riyāżḭ derd-i mendāne

[118b] ve [119a] boş sayfalardır.

[119b]
Manṭıḳḭ
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
İsterse söyünsün felegüñ meşʿl-i māhı
Dünyāya yeter sḭnemüzüñ şuʿle-i āhı
Şimden gerü yāhu sizi ey ṣabr u taḥammül
Sulṭān-ı ġamuñ ḳalbe hücūm itdi sipāhı
Zāhid yüregüñ ṭaş ise de gör ṭayanur mı
Bir kez hele gözden geçür ol tḭr-i nigāhı
Bir gün düşürür ʿışḳ seni çāh-ı belāya
Elden ḳoma ey dil resen-i zülf-i siyāhı
Ḫākister-i bervāneyi26 gör n’eyledi şemʿe
Tāc-ı zer iken bir nemede itdi külāhı
Her nesnede hem rengine var idi teʿalluḳ
Şimdi sezemem kāh-rubā ceẕb ide ḳāhı
Görmez gözimüz Manṭıḳḭyā ḫˇāb-ı ferāgat
Bād-ı seḥer-i ġaflet eger esmese gāhḭ

26

“pervāne” kelimesi “bervāne” şeklinde yazılmıştır.
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Ve lehu
[Mefʿūlü/ Mefāʿḭlü/ Mefāʿḭlü/ Feʿūlün]
Terdür dil-i mestānemüzüñ şimdi ayaġı
Meyḫānede beñzer ki küpe geçdi ayaġı
Dehrüñ ṣıḳılup duḫter-i rez muḥtesibinden
Ḫum gūşesine siñmiş iken itdı ḳapaġı
Cān aġzuma geldi heves-i laʿl-i lebüñle
Dād ey şeh-i ḫūbān niçe bir bāde yasağı
Tāb-ı teb-i hicrānuñı gördüm gice añdum
Şemʿüñ eriyüp aḳdı gözinden içi yaġı
Cān gitse de gitmez eŝer-i dāġ-ı maḥabbet
Pervāne-i ʿışḳuñ yanar üstinde çerāġı
Erbāb-ı riyā-kār dil-i ʿālemi ṭutdı
Şevḳ āteşinüñ Manṭıḳḭyā söndi ocaġı

[120a], [120b], [121a], [121b], [122a], [122b] boş sayfalardır.
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SONUÇ
Bu çalışmada, XVIII. yüzyılda tertiplenmiş ve müellifi bilinmeyen “Hurûf-ı
Hecâ Üzre Mürettep Şiir Mecmû’ası” başlıklı eser, transkribe edilerek söz konusu
dönemde kaleme alınmış nazireler ve şiirler tespit edilmiştir. Yapılan tüm incelemelere
rağmen esere ait eldeki nüshadan başka herhangi bir nüshaya rastlanmamıştır. “Hurûf-ı
Hecâ Üzre Mürettep Şiir Mecmû’ası” adlı gazel mecmû’asına ait tek nüsha Millet
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Fakat mecmû’anın isminin metin içinde müellifi
tarafından zikredilmemesi ve yine farklı adlandırmalarla farklı yerlerde kayıtlı
olabileceği bilgisi göz ardı edilmeyecek bir unsurdur. Yazma eserlerdeki kayıt
bilgilerinde eserin; “arşiv numarası, adı, konusu, dili, bulunduğu yer, koleksiyon, yazı
türü” bilgileri verilmiştir. Notlar kısmında ise “Muhtelif şairlerindir. Edebiyat, cetveller
kırmızı, çizgili yaldızlı, tam meşin kaplı, cetvelli” ifadeleri yer almıştır. Eserin yazı dili,
Osmanlıca; yazı türü ise Arap-Talik’tir. Eserin müellifi ve müstensihi hakkında
kütüphane kaydında da eserin içinde de hiçbir bilgi mevcut değildir.
Eserdeki şairlere bakıldığında XVI, XVII ve XVIII. yüzyılda yaşamış isimler
olduğu görülmektedir. Mecmû’ada; “Nahifî, Koca Ragıp Paşa ve Kuburizâde” gibi
XVIII. yüzyılda yaşamış şairlerin şiirleri kayıtlı olduğu için eserin bu yüzyılda yazıldığı
tahmini doğmaktadır. Mecmû’ada XVI. yüzyıldan 9, XVII. yüzyıldan 20, XVIII.
yüzyıldan 10 şairin mevcut olması yanında 5 şairin de hangi yüzyılda yaşadığı kesin
olarak tespit edilemedi.
116 varaktan oluşan mecmû’anın her bir yaprağında ortalama 2, 3 veya 4 gazel
bulunmaktadır. Buna karşın “12, 13, 14, 19, 21, 45, 46, 51, 54, 57, 63, 70, 71, 72, 79,
84, 85, 91, 92 ve 93.” varakları boştur. Metin genellikle okunaklı olmakla beraber yer
yer yazının karışıklığından dolayı okuma zorluğuna neden olan kısımları da vardır. Bazı
sayfalarda mürekkebin dağılmasından dolayı kelimeler okunamamaktadır.
İncelemesi yapılan mecmû’a, Günay Kut’un tasnifine göre “Seçme şiir
mecmû’aları (mecmû’a-i eş‘ar, mecmû’a-ı devāvin)”, Atabey Kılıç’a göre “gazel
mecmû’aları”, Mehmet Fatih Köksal’a göre “mecmû’a-i gazeliyât”, Mehmet Gürbüz’e
göre “şiirlerin şekil özelliklerine göre oluşturulan şiir mecmû’aları” başlıklarına tabi
olmaktadır.
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“Hurûf-ı Hecâ Üzre Mürettep Şiir Mecmû’ası” adlı eserin içinde her ne kadar 25 tane
“nazire” bulunsa da söz konusu şiirlerin gazel olduğu da göz önüne alındığında
bahsedilen tasnifler içinde eseri, “gazel mecmû’ası” şeklinde sınıflandırmak
mümkündür.
Şairlerin mecmû’ada yer alan şiirleri ile divanlarında yer alan şiirleri “gazel,
beyit ve kelime” bakımından karşılaştırıldığında sadece “Nâ’ilî Efendi, Nâbî Efendi ve
Fuzûlî” adlı bu üç şairin şiirlerinin farklı olduğu görülmektedir. Bunların bazılarında
büyük farklılıklar bulunurken bazılarında beyit bazılarında ise kelime değişikliği göze
çarpmaktadır. Bütün bu ve benzeri unsurlar tablolar hâlinde detaylı ve düzenli bir
şekilde çıkarılarak ilgili sayfalarda sunulmuştur.
Eserde 25 adet nazire bulunmakla birlikte söz konusu nazireler,“Şiirine Nazire
Yazılan Şair, Nazireyi Yazan Şair, Vezni, Gazelin Başlığı, Konusu, Redifi, Kafiyesi,
Yüzyılları” başlıkları altında incelenmiştir. Gazellerin her birinin hem “nazire” başlığı
altında kaydedilmesi hem de model şiirle ‘konu, vezin, kafiye ve redif’ bakımından
benzerlik göstermesi söz konusu gazellerin nazire tanımına ve ölçütlerine uygun
olduğunu göstermektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına nazirelerle ilgili
bilgiler ve tespitler tablo şeklinde sunulmuştur.
Bahsettiğimiz bütün unsurlar ve konu başlıkları dâhilinde mecmû’a, tüm
yönleriyle incelenerek en doğru bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Bu bilgiler ayrıca
çeşitli yerlerde tablolarla desteklenerek eserin şekil ve içerik incelenmesi yapılmıştır.
Tezimizde “Hurûf-ı Hecâ Üzre Mürettep Şiir Mecmû’ası” adlı eserin,
tıpkıbasımı ve çeviri yazılı metni yer almıştır. Tezin son kısmında ise özel adlar dizini
verilmiştir. Daha önce bilinmeyen bu eser, tezimizle beraber Türk edebiyatı tarihine
kazandırılmıştır.
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